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Den Store Depression og Finanskrisen

fødsler i dølgsmål på 1800-tallets Fyn

v. Professor i Økonomi Christen Sørensen,

v. Cand.mag., Programredaktør Annette Hansen,

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU

Folkeuniversitetet i Odense
En uønsket graviditet, der fører til drabet på det nyfødte barn,
hører i dag til sjældenhederne. Vi har nu i 40 år haft adgang til
fri abort inden udløbet af graviditetens 12. uge, hvorfor alle,
der ikke ønsker at fuldføre en uønsket graviditet kan afbryde
forløbet længe inden fødslen.

Før 1937 var der ingen anden lovlig udvej end at gennemføre
den uønskede graviditet og føde barnet. Derfor følte nogle
kvinder, at den eneste løsning var, at skjule den uønskede
graviditet, føde i hemmelighed og dræbe barnet straks efter
fødslen. Traditionelt har man anset disse forbrydelser som et
udslag af skam i forbindelse med fødslen af et uægte barn.
Men forholdt det sig i virkeligheden sådan? Var det virkelig så
skamfuldt at være ugift mor? Og hvorfor dræbte disse kvinder
deres børn hvis det ikke var på grund af skammen?

Torsdag d. 14. november kl. 19.30

HUSK , AT ALLE VORE FOREDRAG, UNDTAGEN
DEN 26. SEPTEMBER, FOREGÅR i HISTORIENS
HUS, KLOSTERBAKKEN 2, ODENSE - VED ODENSE DOMKIRKE.

Da Finanskrisen brød ud i 2007
varede det ikke længe, inden den
blev sammenlignet med den verdensomspændende Store Depression i 1930erne.
Den Store Depression fik voldsom indflydelse på verdenshistorien, bragte arbejdsløsheden op i et
omfang ikke set siden, og førte til
at stater og regeringer langt hyppigere greb ind i samfundsøkonomien.
Finanskrisen i 2007 førte til tilsvarende voldsom vækst i arbejdsløsheden, sammenbrudte nationaløkonomier, almindelig
krisebevidsthed over det meste af verden samt uanede mængder af forslag til hurtig og nem løsning af krisen.
Svaret i 1930erne var at lade staterne intervenere i økonomien.
Siden er det blevet hævdet, at denne intervention i virkeligheden forlængede og uddybede krisen. Fra anden side er det blevet hævdet, at indgrebene kom for langsomt og for sent, og at
de kolossale problemer, Den Store Depression medførte, ledte
direkte til 2. Verdenskrigs udbrud.
Svarene på Finanskrisen har på mange måder været de samme,
men hvor meget ligner de to kriser egentlig hinanden?
Christen Sørensen, professor i økonomi ved SDU, har kigget
nærmere på de to store økonomiske kriser, og giver her sit bud
på ligheder og forskelle.

Efterår 2013

Torsdag d. 5. december kl. 19.30
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Blev han myrdet – eller blev han ikke?

Et stykke glemt kulturhistorie –

Slaget ved Stalingrad

v. Lektor, Dr. scient., Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU

middelalderens fægte- og kampkunst.

v. Lektor , lic. Phil. Erik Kulavig,

v. Middelalderarkæolog & museumsinspektør

Center for Koldkrigsstudier , SDU

VELKOMMEN i HISTORISK FOREDRAGSFORENING

Claus F. Sørensen , Østfyns Museer/Nyborg Slot

Den verdenskendte danske astronom, Tycho Brahe,
døde den 24. oktober 1601 efter 11 dages pludselig
opstået sygdom. Allerede kort tid efter cirkulerede
der rygter om årsagen til hans død. Mindre end 2 år
efter – i 1603 - udgav William Shakespeare skuespillet Hamlet, der foregik på Kronborg og hvor kongen
blev myrdet med gift. Ganske vist var der indtil flere
mulige inspirationskilder til Hamlet, både Shakespeares 11-årige søn, Hamnets, død og det ældre nu
forsvundne skuespil Amleth. Men i samtiden så man
Hamlet som en parallel til Tycho Brahes død. Rygterne fortsatte og ville tilsyneladende ingen ende tage.
Så sent som i 2004 udgav ægteparret Gilder and Gilder en populærvidenskabelig bog, The Heavenly Intrigue, hvori de hævdede, at Johannes Kepler skulle
have myrdet Tycho Brahe med kviksølv. For at få
endelig klarhed over mysteriet åbnede et forskerhold
fra Danmark og Tjekkiet i 2010 Tycho Brahes grav
og udtog prøver af Tychos og hans hustru Kirstine
Barbaras skeletter. Prøverne blev undersøgt af retsmedicinere og kemikere for at kaste lys over dødsårsagen. I foredraget vil jeg fremlægge resultaterne af
de analytisk kemiske undersøgelser, som leder til en
klar konklusion om, hvorvidt Tycho Brahe blev myrdet med kviksølv eller ej.

Torsdag d. 26. september kl. 19.30

Den middelalderlige europæiske fægte-/kampkunst står i
dag i skyggen af den kampkunst, som vi kender fra både
Japan og Kina. Dette er dog ikke helt retfærdigt, da skriftlige
kilder fortæller om en mindst lige så veludviklet kampkunst,
der i flere hundrede år fungerede i middelalderens og renæssancens Europa. Man trænede i alle former for våbenbrug
og perfektionerede kampkunsten gennem daglig træning
privat og ved turneringer. Herfra er bevaret flere fægtemanualer, endda helt tilbage til starten af 1300-tallet, og som er
uden sidestykke på verdensplan.
Et af disse fantastiske manuskripter befinder sig nu på det
Kongelige Bibliotek i København og med udgangspunkt i
dette håndskrift vil Claus F. Sørensen diskutere fægtemanualernes indhold og deres særlige kontekst.

Torsdag d. 10. oktober kl.19.30

Entré ved alle foredrag:
Medlemmer : 30 kr.
Ikke Medlemmer: 50 kr.

Afholdes: Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36

Et helt års medlemskab: kun 50 kr.

I år markeres 70-året for Slaget om Stalingrad, der var et
af Den Anden Verdenskrigs mest blodige og samtidig et
af de mest afgørende. Fra og med feltmarskal Paulus’
kapitulation i februar 1943 begyndte Den Røde Hær, der
hidtil havde været på næsten konstant tilbagetog, sin lange og særdeles blodige march mod Berlin, der førte til
Det Tredje Riges fald.
Vendepunktet kom på et tidspunkt, da man ikke bare i
Berlin, men også i London og Washington og måske også
i Moskva mente, at Den Røde Hær var på sammenbruddets rand. I forelæsningen vil det blive belyst, hvordan
vendepunktet er blevet forklaret, og det vil blive diskuteret, hvilken forklaring, der i dag står stærkest.

Torsdag d. 31. oktober 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.
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 og kompetente foredragsholdere. Der er altid kaffe
på kanden, kolde øl, hygge og gode historie.
Alle interesserede er velkomne.

