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100 år senere: Første verdenskrig og dens konsekvenser
Foredrag af Niels Arne Sørensen
Første verdenskrig var en af de helt store og skelsættende begivenheder i moderne historie. Krigen
førte til at 4 imperier brød sammen. Europa oplevede at nationalstaten blev den almen accepterede
statsform, lige bortset fra i Rusland hvor bolsjevikkerne erobrede magten.
Danmark fik sønderjylland tilbage. De her vidtrækkende konsekvenser af 1. verdenskrig er i dag
lette at få øje på nu 100 år senere. Niels Arne Sørensen giver i sit foredrag et indblik i krigen fra et
samtidsperspektiv.

2018-10-25 - Museumsaktivisme – aktivistisk historiebrug
Foredrag af Christina Holst i Historiens Hus Torsdag den 25. oktober 2018 klokken 19.30
Museumsaktivisme er en praksis, hvor museerne – og historikere – bruger historie og deres
magtfulde position i samfundet som etablerede videns- og kulturinstitutioner til at bidrage til
løsningen af samfundsmæssige problemer. Men hvordan bør museer og historikere bidrage til
løsningen af samfundsmæssige problemer? Museumstudierne i aktivisme tager overvejende
udgangspunkt i vestlige museer, men ingen danske. Hvordan bør danske museer og historikere
bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer som social udsathed? Det vil jeg fortælle om
med udgangspunkt i Danmarks Forsorgsmuseums brug af historie om socialt udsatte i
socialforsorgen i udstillingen Skjulte Danmarkshistorier (2017) og Fængselsmuseets brug af historie
om socialt udsatte i kriminalforsorgen i udstillingen Fangefortællinger (2016). Museums-studierne

er domineret af en positiv position, som foreskriver aktivisme på et kontinuum fra forsigtig over
moderat til radikal aktivisme.

---------------

Gennem historiens vingesus har danskerne skabt et lille, fredeligt, demokratisk og harmonisk
velfærdssamfund.
Alt dette og meget mere kan du høre om i forskellige foredrag i Historisk Foredragsforening.
Vi ses..!
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