ATOMKATASTROFEN I TJERNOBYL

P E STE N!

JUBILÆUMSFOREDRAG

- EN SYGDOM MED MANGE SPØRGSMÅL

V.

CAND.MAG I RUSSISK
KIM FREDERICHSEN
FORMAND FOR DANSK-RUSSISK FORENING FYN

Den 26. april 2011 var det 25 år siden, at reaktor nr. 4 på atomkraftværket i Tjernobyl i det
nuværende Ukraine eksploderede. I sit foredrag
vil cand. mag. i russisk og formand for Dansk
Russisk Forening Fyn Kim Frederichsen komme ind på følgende temaer om ulykken og dens
følger: Den sovjetiske brug af atomkraft, Ulykkens årsager, Ulykkens forløb, Ulykkens umiddelbare følger, Udenlandske, især danske reaktioner på ulykken, Sarkofagen der blev bygget
omkring den ødelagte reaktor, De langsigtede
følger af ulykken, Den internationale debat om
Tjernobyl ulykken og dens følger siden 1986.

Torsdag d. 17.nov kl.19.30
ENTRÉ:
MEDLEMMER : 30 KR.
IKKE MEDLEMMER: 50 KR.
ET HELT ÅRS MEDLEMSKAB: 50 KR.

V.

HISTORIKER, CAND.MAG.
ANJA NIELSEN

Var alle tilfælde af pest udbrud af den samme sygdom? Og hvilken sygdom var det? I mange år har
forskerne troet, at fortidens pestepidemier var byldepest, men var det nu virkelig tilfældet?
Pestens historie er lang, også i Danmark, men desværre er kildematerialet de første århundreder
spinkelt. Efter reformationen i 1536 bedres kildesituationen dog, pga. den stigende centralisering.
Foredraget vil behandle pesten i Danmark med
hovedvægt på den pestepidemi, der ramte København i 1564, idet der for denne epidemi eksisterer
et relativt fyldestgørende kildemateriale. Epidemien vil blive sammenlignet med andre velundersøgte
danske epidemier i hhv. 1650’erne og 1711.
På dette grundlag vil epidemien blive sat ind i
pestforskernes to igangværende diskussioner, som
henviser til de ovenstående spørgsmål. Nemlig om
det var den samme sygdom, som var på spil i alle
tilfælde og om det var byldepest eller ej.
Torsdag d. 24.nov.. kl. 19.30

F OREDRAG EFTERÅR 2011
25. ÅRS JUBILÆUMSSÆSON

WWW.FOREDRAGSFORENING.DKF

VELKOMMEN i HISTORISK FOREDRAGSFORENING EFTERÅR 2011

25. ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION

KARTOFFELKUREN 1986

KORSTOG VED VERDENS YDERSTE RAND

AFHOLDES

JUBILÆUMSFOREDRAG

DANMARK OG PORTUGAL CA. 1000 TIL CA. 1250.

LØRDAG d. 10. SEPTEMBER
KL. 13-15.30
HISTORIENS HUS
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

SE: WWW.FOREDRAGSFORENING.DK

N.F.S. GRUNDTVIG
V.

DOMPROVST
HENRIK WIGH-POULSEN
ODENSE

Grundtvigs
betydning for Danmarks kulturelle,
kirkelige, historiefaglige og politiske udvikling i de
sidste 200 år kan
vanskeligt overvurderes, og hans tanker inddrages
hyppigt i aktuelle diskussioner. I dette
foredrag vil Henrik Wigh-Poulsen,
domprovst i Odense og en af landets
førende kendere af Grundtvig, imidlertid kaste et historisk lys over den store
mands virke og betydning.
Torsdag d. 15 sep. kl. 19.30
BEMÆRK: DETTE FOREDRAG AFHOLDES
I SAMARBEJDE MED MENIGHEDSRÅDET
VED ODENSE DOMKIRKE OG I DOMKIRKENS MENIGHEDSSAL LIGE VED SIDEN AF HISTORIENS HUS

V.

DR. PHIL., PROFESSOR
JØRN HENRIK PETERSEN
CENTER FOR VEL FÆRDSSTATSFORSKNING, SDU

1986 gennemførte Schlüter-regeringen som led i
sin "genopretningspolitik"
"kartoffelkuren". Den gik sammen med andre initiativer - hånd i hånd med
forsøget på at modernisere
den offentlige sektor - en
bestræbelse, der satte sig
blivende spor.
Torsdag d. 13. 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.
Historisk Foredragsforening 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.

V.

DR. PHIL., LEKTOR,

MIDDELALDERHISTORIKER
KURT VILLADS JENSEN

I 1214 giftede Valdemar Sejr sig med den underskønne prinsesse Berengaria af Portugal,
og de dansk portugisiske forbindelser holdt sig
også i næste generation.
Men hvordan kom de to lande ved verdens
ende egentlig i kontakt med hinanden. Når
man ser nærmere efter, var der faktisk en lang
række strukturelle ligheder.
Begge blev stærke kongeriger i samme periode, begge havde en religiøs grænse til hedenske vendere eller til muslimer, begge var søfartsnationer med stærke flåder, og begge
sluttede sig helhjertet til den internationale
korstogsbevægelse.
Foredraget fortæller om en systematisk sammenligning af de to lande ud fra en korstogssynsvinkel.

Torsdag d.27.okt. kl.19.30
HUSK AT ALLE VORE FOREDRAG, BORTSET FRA
FOREDRAGET OM GRUNDTVIG, FOREGÅR I
HISTORIENS HUS , KLOSTERBAKKEN 2.-LIGE VED
ODENSE DOMKIRKE

