V.

NAPOLA-SKOLERNE

LILLE PRÆSIDENT, HVAD NU?

DET TREDJE RIGES FREMTID

DEN NYVALGTE AMERIKANSKE PRÆSIDENTS UD-

HISTORIKER, CAND. MAG. CLAUS MARKUSSEN

I 1933 blev de første
NAPOLA-skoler
(Nationalpolitische
Erziehungs Anstalten) grundlagt i byerne Potsdam, Plön og
Köslin. Skolernes formål var at (ud)danne den kommende tyske elite til at indtage nøglepositioner i Det
Tredje Rige. Som i Hitler Jugend og Bund Deutscher
Mädel var der tale om institutioner, der var rettet
mod Det Tredje Riges triumf. Skolerne skulle (ud)danne fremtidens ledere – ledere, der ikke så en plads
til de svage, anderledes tænkende eller de, der formastede sig til at fatte sympati for disse.
Tankegodset, som var til stede i hele det nazistiske
uddannelsessystem, skærpedes på NAPOLA-skolerne,
og NAPOLA-skolerne havde i langt højere grad mulighed for at kontrollere og overvåge de unge, der blev
indskrevet. De menneskelige konsekvenser var omfattende, og dette vil, sammen med NAPOLA-skolernes
opståen, udvikling og formål, blive præsenteret i foredraget .

Torsdag d. 15. nov. kl.19.30

FORDRINGER SET I ET HISTORISK PERSPEKTIV
V.

LEKTOR JØRN BRØNDAL,
CENTER FOR AMERIKANSKE STUDIER, SDU

Fra http://universitetsradioen.dk/?p=2472

I sit foredrag vil Jørn Brøndal forsøge at vurdere de
politiske konsekvenser af præsidentvalget den 6.
november 2012. En valgkamp der ved indgangen til
sommeren 2012 tegnede til at blive den dyreste og
en af de mest beskidte i landets historie. I sin diskussion af de politiske konsekvenser af valget vil
Brøndal ikke mindst fokusere på valgets indenrigspolitiske dimensioner, herunder den amerikanske
velfærdsmodels fremtid, raceproblematikken og
indvandrerspørgsmålet.

F OREDRAG E FTERÅR 2012

Torsdag d. 6. dec. kl. 19.30

WWW.FOREDRAGSFORENING.DKF
ENTRÉ VED ALLE FOREDRAG:
MEDLEMMER : 30 KR.
IKKE MEDLEMMER: 50 KR.
ET HELT ÅRS MEDLEMSKAB: KUN 50 KR.

HUSK : ALLE VORE FOREDRAG
FOREGÅR I HISTORIENS HUS ,
KLOSTERBAKKEN 2 ved ODENSE
DOMKIRKE.

V.

DR. PHIL. JOHN LIND

Slaget ved Tannenberg. Kunstner Jan Matejko fra
http://wmda.mobi/da/Tyske_Orden

Allerede fra starten var kolonisation snævert forbundet med korstogsbevægelse.
Det gjaldt korstogene til det Hellige Land
og det gjaldt korstogene i Østersøområdet.
Det ser vi allerede, da der i 1108 blev kaldt
til det første korstog i Østersøområdet, som
vi har kendskab til. For at lokke korsfarere
til fik de at vide, at de i lighed med de frankere, der var draget til det Hellige Land,
ville kunne vinde ”den bedste jord at bo
på”.
Skulle man kunne få kontrol med de områder, korstogene rettedes mod, var det da
også nødvendigt at befolke dem med loyale
bønder, der også, hvis det blev nødvendigt,
kunne gribe til våben. Desuden var disse
bønder vigtige i den assimileringsproces,
der også fandt sted. For Danmark var det
imidlertid et problem, at der tilsyneladende ikke fandtes et befolkningsoverskud, der
tillod at sende bønder til de nyerobrede
områder. I stedet måtte man gøre brug af
bønder fra de samme områder, hvorfra de
tysk-ledede korstog rekrutterede sine bønder, og derfor blev også de dansk-erobrede
områder fortysket og ikke fordansket.
agen
OBS: D

t.

rage
for fored

Tirsdag d. 18. sept. kl. 19.30

BRONZEALDERFYRSTER MED INTERNATIONALT
NETVÆRK - NYE FUND FRA SYDVESTFYN
V.

MUSEUMSINSPEKTØR, CAND. PHIL. MOGENS BO
HENRIKSEN, ODENSE BYS MUSEER

Nær Voldtofte på Sydvestfyn er der i 2010
fremkommet meget bemærkelsesværdige og
rigt udsmykkede pragtøkser af bronze samt
guldsmykker fra yngre
bronzealder (ca. 800
f.Kr.). Bl.a. viser et fund
af en tandstikker af
guld, at genstandene har
tilhørt datidens absolutte elite, som byggede
Fund fra Lusehøj© Den Store Danske
gravhøje med et tværFoto © Lennart Larsen
mål på næsten 70 m og
en højde på knap 10 m! Disse stormænd bar svære
armringe af guld og øste mjød op med kar af samme
materiale – noget de havde tilfælles med en snæver
kreds af fyrster i andre kraftcentre rundt omkring i
Europa. Datidens økonomiske, politiske og religiøse
kraftcentre var forbundet af handelsnetværk, der sikrede udvekslingen af vigtige råvarer (f.eks. kobber, tin
og pelsværk) samt statussymboler som guld, rav og
prægtige kar af bronze. De seneste fund fra Sydvestfyn
understreger, at Voldtofte-området rummede Skandinaviens absolut vigtigste center gennem nogle generationer i den sene bronzealder.

Torsdag d. 4. okt. kl.19.30

GREVENS FEJDE 1534-36
DEN DANSKE ARVEFØLGEKRIG
V.

LEKTOR, PH.D. LARS BISGAARD, SDU

Konflikten er en af de alvorligste i
dansk historie. Byer blev afbrændt, borge plyndret og bøndergårde voldgæstet. Men ikke
nok med det: fremmede fyrster
gjorde krav på tronen, Lübeck
trumfede handelspolitik igennem
med våbenmagt, og Christian 2.s
Christian II
døtre pustede hensynsløst til ilden. Hverken den reformationsramte kirke eller den gældsplagede
kongemagt kunne samle befolkningen om sig. Spørgsmålet melder sig ubønhørligt: hvad var essensen i konflikten? Var det en
borgerkrig, en middelalderlig fejChristian III
de, eller en krig om den danske arvefølge? Foredraget forsøger at give et svar.

Torsdag d. 25. okt. 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.

Billedet af Christian II er malet af Michel Sittow i 1515. Statens Museum for kunst. Fra http://danskekonger.dk/kongerne/christian-2
Billedet af Christian III er malet af Jacob Binck i 1550. Frederiksborg museet. Fra http://danskekonger.dk/kongerne/christian-3

VELKOMMEN i HISTORISK FOREDRAGSFORENING ODENSE

KORSTOG OG KOLONISATION I
ØSTERSØOMRÅDET

