MENNESKER I ZOO

ODENSE I FORVANDLING

v. ADJUNKT ANNE FOLKE HENNINGSEN,

v. KULTURARVCHEF JENS TOFTGAARD,

SAXO-INSTITUTTET, KU

ODENSE BYS MUSEER

På én enkelt sommersøndag i 1901 besøgte mere end 18.000
mennesker Zoologisk Have i København. De kom ikke for at
kigge på havens dyr, men for at se på en gruppe brune mennesker, som Zoologisk Have netop havde modtaget fra Indien.

Odense har en mere end tusind år lang historie. Mange mennesker har gennem tiden tænkt forskellige tanker om, hvad
Odense er og burde være - og med skiftende held ført visionerne ud i livet. Foredraget vil strejfe gennem Odenses historie fra de ældste
tider til i dag
med særlig opmærksomhed på
de store ændringer de seneste
150 år.

Torsdag d. 4. december kl. 19.30
HVAD ER HISTORISK FOREDRAGSFORENING?
Udstillinger af grupper af såkaldte 'eksotiske' mennesker var et
udbredt fænomen i Danmark og resten Europa i årtierne omkring 1900, oftest i zoologiske haver eller forlystelsesparker. De
udstillede mennesker skulle i folkeoplysningens tjeneste fungere
som levende illustrationer af tidens populæretnografi - og samtidig virke underholdende på de europæiske tilskuere.
I foredraget behandles fænomenet folkekaravaner, som de ofte
blev kaldt i Danmark, med særligt fokus på folkeoplysning og de
forestillinger om kulturel og racemæssig autenticitet, der lå bag
denne specifikke type folkeoplysende virksomhed, men også de
udstilledes (begrænsede) handlerum tematiseres.

Torsdag d. 6. november kl. 19.30

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.

Efterår 2014

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 historier.
ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE.

www.foredragsforening.dk
www.foredragsforening.dk

DEN STORE DEPRESSION OG FINANSKRISEN

SENATETS RET TIL MAGTEN -

v. PROFESSOR i ØKONOMI CHRISTEN SØRENSEN,

REPRÆSENTATIVT MONARKI SOM DEN IDEELLE
FORFATNINGSFORM HOS CASSIUS DIO

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, SDU

v. LEKTOR I HISTORIE JESPER MAJBOM MADSEN

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 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.

Torsdag d. 18. september kl. 19.30
BEMÆRK
FOREDRAGET FOREGÅR PÅ LANDSARKIVET FOR FYN,
JERNBANEGADE 36, 5000 ODENSE C.

ZIONS VISES PROTOKOLLER ANTISEMITISMENS BIBEL
v. FORSKNINGSBIBLIOTIKAR, DR. PHIL. MORTEN THING,
ROSKILDE UNIVERSITETSBIBLIOTEK

DET HUMANISTISKE FAKULTET, SDU
Cassius Dios værk Roms Historie er en af de mest centrale og
omfangsrige kilder til Romerrigets historie. Det anvendes især til
at belyse Augustus’ og de efterfølgende kejseres regeringsperioder, inden Dio selv trækker sig fra den politiske scene i slutningen af 220’erne.
På trods af sin afgørende betydning for studiet af kejsertiden,
fremstilles Dio kun sjældent som en betydningsfuld historiker. I
stedet beskrives værket Roms historie ofte som en middelmådig
historisk fremstilling, der på grund af omfanget, og Dios ambition om at dække hele Roms historie, ikke formår at komme i
dybden og heller ikke at fremkomme med en egentlig vurdering
af den politiske udvikling i kejsertiden, som ellers er Dios hovedinteresse. Denne tese vil blive udfordret i foredraget. I stedet
for en copy paste historiker bør Dio snarere ses som en historiker
med et meget personligt syn på Roms politiske historie, der ikke
går af vejen for at dreje sin historiske fremstilling, så den passer
til Dios eget ideal om monarkiet som den eneste mulige forfatningsform for en stat af Roms størrelse.

Verdens mest udbredte antisemitiske tekst er uden tvivl
Zions Vises Protokoller. Vi skal følge Protokollerne fra de
opstår i Rusland omkring 1900 frem gennem de forskellige
områder i verden,
hvor de bliver brugt
til i dag. Vi skal se på,
hvem, der kan have
skrevet dem og hvor i
verden de mere end
900 udgaver på 38
sprog er udkommet.
Vi skal se på hvilken
betydning, de har haft
frem til i dag, hvor de
takket være internettet
er mere tilgængelige
end nogen sinde.

Torsdag d. 2. oktober kl. 19.30
BEMÆRK

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30

FOREDRAGET FOREGÅR PÅ LANDSARKIVET FOR FYN,
JERNBANEGADE 36, 5000 ODENSE C.

HUSK , AT ALLE VORE FOREDRAG, UNDTAGEN
DEN 18. SEPTEMBER & 2. OKTOBER , FOREGÅR i HISTORIENS HUS, KLOSTERBAKKEN 2, ODENSE VED ODENSE DOMKIRKE.

ENTRÉ VED ALLE FOREDRAG:
MEDLEMMER : 20 KR.
IKKE MEDLEMMER: 50 KR.
ET HELT ÅRS MEDLEMSKAB: KUN 50 KR.
FORENINGEN MODTAGER KUN KONTANTER

