Kampen om Italien 1799-1948
V/ CAND.PÆD. I HISTORIE OG SAMFUNDSFAG OG
FORFATTER

SVEN LUNDBERG

Kampen om Italien er den dramatiske historie
om udviklingen fra en række små, enevældige stater til et samlet Italien. Senere følger
de store problemer med at få denne stat til
at fungere. Beretningen slutter i 1948. Her
indføres republikken som et resultat af opgøret med fascismen. Men der trækkes linjer
op til nutidens Italien, hvor især fascismens
indflydelse stadig optager sindene. Det er første gang, der på
dansk er lagt vægt på den brede fortælling om, hvad der rent faktisk skete i de ca. 150 år. Det er en meget vigtig del af baggrunden for nutidens Italien. Samtidig behandles der en række væsentlige problemer, især: Uenigheden om, hvordan denne nye stat
skulle udformes. Hvem fik mest udbytte af den nye stat? Og
hvorfor lykkedes det for
fascisterne på forholdsvis
t.
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Udover den verdenskendte rederivirksomhed A.P Møller-Mærsk, er
virksomheden landskendt for sit medejerskab af Dansk Supermarked og for sin betydelige rolle i den danske olieudvindingsindustri,
samt i lokal sammenhæng ejerskabet af Odense Stålskibsværft, Lindøværftet. Lektor Martin Jes Iversen, Center for Virksomhedshistorie
ved CBS, vil i sit foredrag beskrive den udvikling af virksomheden
som Mærsk Mckinney Møller stod i spidsen for, efter at han efter 2.
verdenskrig i stigende grad overtog ledelsen af familiefirmaerne.
Fokus vil komme til at ligge på udviklingen af rederivirksomheden,
især omkring etablering af containerrederiet i 1970’erne og udviklingen af denne del af virksomheden.

Torsdag d. 18. april kl. 19.30
Kierkegaard – en digter mod sin vilje
V/ PROFESSOR, DR.PHIL.,
LEDER AF H.C. ANDERSEN-CENTERET SDU

JOHAN DE MYLIUS

Onsdag d. 20. Marts kl.19.30
Rettidig omhu
— og skabelsen af en global virksomhed
V/ LEKTOR PÅ CBS
MARTIN JES IVERSEN
Ved sin død i 2012 var Mærsk Mckinney Møller
uden sammenligning den største og mest succesfulde erhvervsmand i Danmark i det 20.
århundrede, og virksomheden A.P MøllerMærsk var i særklasse Danmarks største virksomhed.
Ved udgangen af 2011 var A.P Møller-Mærsk
konsortiet således indehaver af verdens største
containerrederi, en udvikling som især var blevet skabt gennem
en målrettet udvikling i løbet af 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne.

HUSK AT ALLE VORE FOREDRAG FOREGÅR PÅ HISTORIENS HUS, KLOSTERBAKKEN 2.
LIGE VED DOMKIRKEN

Lige fra Enten – Eller og frem til Øieblikket (dvs. fra 1843 og frem
til dødsåret 1855) førte Kierkegaard en indædt polemik mod
“digteren” som den, der ville nøjes med at være “på mulighedens
afstand af virkeligheden”. Det var romantikkens forestilling om
digteren, han polemiserede imod, men nok så meget var han i krig
med sig selv i og med, at han ikke ville (eller kunne) tillade sig selv at
være det, han til en vis grad var: kun en digter. Og hvad betyder det
så for hans religiøse og filosofiske skrifter? Og hvorfor var det ham
så meget om at gøre at save den gren over, han selv sad på?

Torsdag d. 2. Maj kl. 19.30
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Velfærdsstatens fundament, dens
iboende spændinger og dens
udviklingstendenser

Optakten til Odense.
Hvad viser de arkæologiske fund?

V/ PROFESSOR, DR.PHIL.,
LIC. OECON, SDU.

V/ CAND.PHIL., MUSEUMSINSPEKTØR
VED ODENSE BYS MUSEER

JØRN HENRIK PETERSEN
Professor dr.phil. Jørn
Henrik Petersen, der er
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MOGENS BO HENRIKSEN
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Middelfart Sindssygehospital
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MAIKEN NØRUP

Sindssygehospitalet åbnede
i Middelfart i 1888 og lukkede i 1999, da de sidste
patienter kunne overflyttes
til den nybyggede psykiatriske afdeling under Middelfart Sygehus. I dag har Middelfart Museum med Psykiatrisk Samling en udstilling i en af de tidligere patientbygninger.
Museumsinspektør Maiken Nørup fortæller med fotografier og
enkelte museumsgenstande om sindssygehospitalets historie.
Herunder historien om hospitalets arkitektur, hvor bygningernes udformning og selve beliggenheden vidner om, at omgivelserne var tænkt ind i datidens behandling af sindslidende. Hun
fortæller desuden om hverdagens rutiner på hospitalet og om
de forskellige behandlingsformer, der har været brugt på hospitalet fra 1888 til 1999.

Torsdag d.7. marts kl.19.30
Hvad er Historisk Foredragsforening?

opdage et ideologisk grundlag.

Historisk Foredragsforening blev stiftet i
1986 af en gruppe historiestuderende ved det

Torsdag d. 24. januar kl. 19.30

daværende Odense Universitet. Det er stadig
primært historiestuderende og tidligere studerende der bestyrer foreningen.

ENTRÉ VED ALLE FOREDRAG:
MEDLEMMER : 30 KR.
IKKE MEDLEMMER: 50 KR.
ET HELT ÅRS MEDLEMSKAB: KUN 50 KR.

Torsdag d. 14 Februar kl.19.30

Foredragsforeningen er stedet hvor du får gode og aktuelle
foredrag med emner fra antikken til nutiden - fra historie,
filosofi til teologi og journalistik formidlet af engagerede

BEMÆRK:
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og kompetente foredragsholdere. Der er altid kaffe på kanden, kolde øl, hygge og gode historie.
Alle interesserede er velkomne.

