En Luthersk plage
Selvmordsmord i 1700-tallet

SENIORFORSKER, RIGSARKIVET, TYGE KROGH

I Nordeuropa florerede en særlig type
mord, hvor morderen dræbte et uskyldigt
offer for at blive henrettet. København
var særligt hårdt ramt af disse mord. Foredraget vil fortælle om mordenes tilknytning til den evangelisk-lutherske tro,
som den udtryktes i henrettelsesceremonierne og i kirkens budskab til de dødsdømte. Danmark blev foregangsland i
bekæmpelsen af disse mord, som samtidig
blev et opgør med en vigtig side af den
teokratiske statsreligiøsitet, som udgjorde
en del af den Evangelisk-Lutherske Kirkes særpræg i forhold til de øvrige kristne
kirker.
Torsdag d. 18.nov kl.19.30

Konge n kom me r til O de ns e ... n

kom-

- Kongerejsernes udvikling fra 1700-tallet til i dag

HISTORIKER NINA SEIRUP

Kongelige besøg er historien om imponerende
vogntog, smældende Dannebrogsflag, pragtfulde
æresporte og jublende menneskemængder. Men
kongelige rejser er også historien om dybtliggende
spændinger og ulmende oprør.
Foredraget vil se nærmere på fire regenters besøg i
Odense fra Frederik d. 5’s militærinspektioner i
midten af 1700-tallet til Dronning Margrethes seneste besøg. Fokus vil ligge på kongerejsernes udvikling – især hvordan Odense fejrede kongens besøg igennem tiden. Ritualerne omkring rejserne
afslører befolkningens skiftende legitimering af
kongemagten og giver vigtige fingerpeg om, hvorfor monarkiet endnu eksisterer i dag.

Forår 2008
Foredrag efterår 2010

Torsdag d. 2. Dec. kl. 19.30

HUSK AT ALLE VORE FOREDRAG FOREGÅR
PÅ ODENSE STADSARKIV, KLOSTERBAKKEN 2. LIGE VED DOMKIRKEN
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VELKOMMEN i HISTORISK FOREDRAGSFORENING EFTERÅR 2010

Det Armenske Folkemord 1915
DR-JOURNALIST

HELLE SCHØLER
KJÆR
HISTORIKER MATTHIAS BJØRNLUND

DEBATFOREDRAG

Den danske diplomat Carl Ellis Wandel
og den danske missionær Marie Jacobsen
og børnehjemslederen Karen Jeppe blev
vidner til det tyrkiske folkemord på armenierne i 1915, hvor omkring en million
mennesker under grusomme omstændigheder omkom på Anatoliens højsletter. I
bogen lader forfatteren de tre fortælle i
dagbøger og breve om de grusomheder,
der skulle komme til at trække spor gennem hele det tyvende århundrede. Journalist på P1 Helle Schøler Kjær har skrevet bogen om Det Armenske Folkemord
og hun står bag flere udsendelser om emnet.I foredragets anden del vil historiker
og ekspert i folkedrab Matthias Bjørnlund
under titlen "Skandinavien og det
'Armenske Spørgsmål', 1890-1920: aktivisme, folkemord, neutralitet" komplementere med en international vinkel og præsentere sin nyeste forskning.

Torsdag d. 23. september kl. 19.30

Stalinismens facination og
venstreintelligensiaen under

Albert Camus 1913-60
- En absurd tænker
FILOSOF

den kolde krig

JØRGEN HASS, SDU

HISTORIKER, PROFESSOR

BENT JENSEN

BJ udgav i 1984 Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle,
som vakte skandale. Bogen dækkede 1930´rne,
1940´rne og 1950´erne. I de senere år har han
også interesseret sig for venstreintelligentsiaens
syn på den virkeliggjorte socialisme og på de
vestlige demokratier i 1960´erne, 1970´erne og
1980´erne. Det generelle billede er meget deprimerende. Det er, som om intet var glemt og intet
lært af de forudgående tiårs fejltagelser. BJ vil
også komme ind på venstrefløjen som et sikkerhedsproblem under Den kolde Krig. Var efterretningstjenesternes overvågning berettiget?

Torsdag d. 28. okt. kl.19.30

I 50 året for Albert Camus tragiske død, er det på sin plads at
holde et foredrag for denne
store filosof, dramatiker og
essayist som Albert Camus var.
Albert Camus var god ven og
samtidig med Jean Paul Sartre,
men brød senere deres venskab
- filosofisk som menneskeligt.
Albert Camus regnes som en af
den eksistentialistiske filosofis
grundlæggere og er bla. kendt
for sin udgave af Sisyfosmyten, romanen Pesten og Den
Fremmede—som han i 1957 fik
nobelprisen for. En af vore
fremmeste danske filosoffer
taler om Camus.

Torsdag d.4.nov. kl.19.30
Hvad er Historisk Foredragsforening?

Historisk Foredragsforening blev stiftet i 1986 af en gruppe historiestuderende ved det daværende
Odense Universitet. Det er stadig primært historiestuderende og tidligere studerende der bestyrer foreningen, men alle interesserede kan blive medlemmer. Historisk Foredragsforening er stedet hvor du
altid får de bedste og mest kvalificerede foredragsholdere. Historisk foredragsforening byder på foredrag fra antikken til nutiden og fra videnskabsteori til teologi og journalistik. Der er altid kaffe på
kanden, kolde øl, hygge og videnskab.

