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I 100-året for fejringen af kvindernes stemmeret stiller Odensebogen skarpt på moderne kvindefrigørelse og
ikke mindst på rødstrømperne, der sprang op på byens barrikader fra 1971. I fokus er også rundskuedagene,
en stor byfest, som i årtier satte Odense på den anden ende - og som skæppede godt i journalistforeningens

kasse. Krigens gru møder vi i en fortælling om syv odenseanske fanger i kz-lejren Stutthof og i brevene fra en
frikorpsmand, der skrev hjem fra Østfronten, men som også endte sine dage der.

Samarbejdet mellem universitetet og byen gennem 50 år følges, og julen bliver båret ind med fortællingen om
Foreningen Norden, der står bag Odenses Luciatradition. TV-journalisten Vagn Simonsen skriver om sit

usædvanlige møde med verdensstjernen Josephine Baker på Grand Hotel, mens andre erindringer kredser om
nogle af de folk, der satte deres præg på Schacksgadekvarteret for 60-70 år siden. Endelig viser årets

billedkavalkade lidt om kvindernes liv i byen. 12 artikler og erindringer og masser af billeder fra det gamle
og nyere Odense.

 

Forlaget skriver:

I 100-året for fejringen af kvindernes stemmeret stiller Odensebogen
skarpt på moderne kvindefrigørelse og ikke mindst på

rødstrømperne, der sprang op på byens barrikader fra 1971. I fokus
er også rundskuedagene, en stor byfest, som i årtier satte Odense på
den anden ende - og som skæppede godt i journalistforeningens
kasse. Krigens gru møder vi i en fortælling om syv odenseanske
fanger i kz-lejren Stutthof og i brevene fra en frikorpsmand, der
skrev hjem fra Østfronten, men som også endte sine dage der.

Samarbejdet mellem universitetet og byen gennem 50 år følges, og
julen bliver båret ind med fortællingen om Foreningen Norden, der
står bag Odenses Luciatradition. TV-journalisten Vagn Simonsen
skriver om sit usædvanlige møde med verdensstjernen Josephine
Baker på Grand Hotel, mens andre erindringer kredser om nogle af
de folk, der satte deres præg på Schacksgadekvarteret for 60-70 år
siden. Endelig viser årets billedkavalkade lidt om kvindernes liv i
byen. 12 artikler og erindringer og masser af billeder fra det gamle

og nyere Odense.
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