ter 1918, har siden da været omstridte, ligesom alle
tænkelige etniske konflikter har præget området.
Samtidig har de til enhver tid dominerende stormagter
været interesseret i området, både af politiske og økonomiske grunde, og har derfor forsøgt at kontrollere
de stater, der opstod efter 1918.

Torsdag d. 27. marts kl. 19.30

Om seksualforbrydelse, straf og samfundsmoral – og om arkivaliers nytteværdi
v. Arkivar, Ph.d. stipendiat Mette Seidelin, SDU/
Landsarkivet for Fyn

Hvordan straffer et samfund seksualforbrydelser, og
hvem rammer straffen, og er straffen altid den samme
for den samme forbrydelse?
Alt dette og meget mere vil være til diskussion i dette
foredrag, som også vil fortælle om udviklingen i det
danske samfunds normer og idealer.
Det materiale, som rummes i domstolenes straffesager, fortæller ikke blot om politiets undersøgelser og
domstolenes retspraksis, men indeholder også et omfattende materiale om forbryderen, offeret, familien og
det omgivende samfunds reaktion på forbrydelsen.
Med baggrund i sit ph.d-forskningsprojekt vil Mette
Seidelin fortælle om forbrydelse, straf og samfundsmoral i Danmark i perioden 1900-1970.

Hvis ikke EU var her, hvad gjorde vi så?
v. Professor, Ph.d. Uffe Østergaard , CBS

”Unionen er stendød.”
Sådan sagde Statsminister Poul Schlüter under debatten op til folkeafstemningen om Europas Indre Marked i 1986. Hvis danskerne bare ville stemme ja til forslaget, ville den truende union ikke blive til noget.
Men har målet med EU hele tiden været, at det europæiske fællesskab skal udvikle sig til en europæisk superstat, hvor de europæiske lande styres af en overnational regering, og de nationale parlamenter er sat ud af
kraft?
EU blev etableret længe før Danmark blev medlem, og
med udgangspunkt i Europas meget vanskelige situation efter 2. Verdenskrigs afslutning. Kontinentet lå i
ruiner, økonomien var skrøbelig og Sovjetunionen opfattedes som en forfærdelig trussel om de europæiske
landes selvstændighed. Oveni kom spørgsmålet om,
hvordan Tyskland skulle behandles, efter krigsårenes
grusomheder.
Med andre ord kunne de europæiske lande i 1945 kun
betragte fremtiden med en vis frygt.
I 2013 står Europa (og hele verden) igen i en alvorlig
økonomisk katastrofe, og spørgsmålet er nu, om EU
kan være med til at afbøde følgerne af den økonomiske
nedsmeltning, og sikre at Europa ikke igen oplever en
kaotisk periode.
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Danmarks Første Verdenskrig.

Natten og det onde

Kvinders liv i Indien.

v. professor, Lic. Phil. Nils Arne Sørensen, SDU

v. Lektor, Ph.d. Louise Nyholm Kallestrup, SDU

v. Lektor, Ph.d. Mikael Aktor, SDU

Gullaschbaroner og måske tykke bønder. Men så stopper de hurtige referencer også for de fleste, når det
drejer sig om Danmarks historie under Første Verdenskrig. På baggrund af et nyskrevet kapitel til nyudgivelsen af bogen Den store Krig sætter foredraget
fokus på denne del af danmarkshistorien. Det kommer
til at handle om bl.a. en småstat og en åben økonomi i
klemme, men også om sociale og kulturelle forandringer. Både gullaschbaroner og minutmillionærer vil optræde, og foredraget vil både rumme bud på, hvor den
danske revolution blev af, og hvorfor krigen, som
Danmark ikke deltog i, faktisk satte dybe spor i Danmark også efter den var slut.

I det 16. og 17. århundrede var kontrasten mellem dag
og nat langt mere udtalt end vi kender den. Alle vidste
så udmærket, at i natten lurede alskens farer. Ikke bare
røvere, voldsmænd og andre misædere, men overnaturlige væsener, og ikke mindst den onde selv, djævelen.
Enhver åbning i huse og andre bygninger var potentielle indgange for det onde. Var døre og vinduer ikke
tilstrækkeligt forseglede, kunne ondt trænge ind og
hjemsøge hele husstanden. Det vidste man fra folklorens fortællinger, og tidens beretninger om troldfolk
bekræftede, at den slags skam fortsat fandt sted. Blev
den onde konfronteret med Gud, måtte han vige.
Fortællinger om djævelens overtag på uskyldige mennesker var der nok af, og i katolsk tid havde korsets
tegn, strint med vievand og andre beskyttelsesritualer
haft en central placering i almindelige menneskers forsøg på at afværge det onde. Forestillinger om djævelen
og det onde var tæt knyttet til forestillinger om frygten
for, hvad der gemte sig i den uoplyste nat.
Mørket pirrede til en frygt for det uvisse indlejret i
mennesket. I retssagerne fra århundrederne efter Reformationen findes et utal af beretninger om mistænkelige handlinger og færdsel, som blev knyttet til forestillinger om det onde og dets agenter på jorden, troldfolkene. Med udgangspunkt i en række bekendelser
afgivet af dømte troldfolk, diskuterer foredraget tidens
forestillinger om nat, troldfolk og forbindelser til djævelen.

Torsdag d. 6. februar kl.19.30
Bemærk: at der umiddelbart efter foredraget afholdes
ordinær generalforsamling.

ENTRÉ VED ALLE FOREDRAG:
MEDLEMMER : 20 KR.
IKKE MEDLEMMER: 50 KR.
ET HELT ÅRS MEDLEMSKAB: KUN 50 KR.
FORENINGEN MODTAGER KUN KONTANTER
ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE.
HUSK , AT ALLE VORE FOREDRAG, UNDTAGEN
DEN 20. FEBRUAR, FOREGÅR i HISTORIENS HUS,
KLOSTERBAKKEN 2, ODENSE - VED ODENSE
DOMKIRKE.

Torsdag d. 20. februar kl. 19.30

Afholdes hos Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36

Den forfærdelige voldtægtssag i New Delhi december 2012 skabte opmærksomhed om kvinders livsbetingelser i Indien. Med udgangspunkt i denne begivenhed og debatten der fulgte i indiske medier, vil
dette foredrag belyse den indiske kulturs kvindesyn,
som det har udviklet sig gennem historien.
Dette kvindesyn er naturligvis ikke statisk eller ensartet, men varierer inden for forskellige religiøse traditioner, men fælles familie- og samfundsstrukturer
danner alligevel basis for nogle fælles træk. Kvinders
ret til selvbestemmelse kan være betydeligt indskrænket, og vold mod kvinder er udbredt. Men der er
også kvinder, der har taget sagen i egen hånd.

Torsdag d. 6. marts kl. 19.30
Skabelsen af det Moderne Mellemøsten efter Osmannerrigets opløsning
v. Lektor, Ph.d. Mehmet Ümit Necef, SDU

Afslutningen af 1. verdenskrig betød samtidig opløsningen af det tidligere så mægtige Osmannerrige.
Siden 1500-tallet havde Osmannerriget været den
dominerende stat i Mellemøsten, en stat der styrede
hele Mellemøsten.
Med Osmannerrigets forsvinden blev en stor del af
Mellemøsten overdraget til England og Frankrig som
såkaldte Mandat-områder. Dette var en grim overraskelse for de befolkningsgrupper, som i løbet af 1.
verdenskrig havde gjort oprør mod Osmannerriget,
og som havde håbet på selvstændighed efter krigens
afslutning.
I 1918 var kun Iran og Ægypten etableret som selvstændige stater, og de grænser, der blev etableret ef-

