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2017-05-18

Benjamin W. Pedersen om sine studier af historien og dens årsager og
udvikling

Arrian eller Diodor? – To beretninger om Alexander den Stores erobring af Perserriget, 334-331 f.
kr.
med Benjamin W. Pedersen SDU
For en umiddelbar betragtning fremstår Alexanders regeringsperiode veldokumenteret med hele fem
hovedkilder, men det kræver ikke meget arbejde med kildematerialet før det står klart at kvaliteten
sjældent står mål med kvantiteten. De overleverede antikke skildringer er forfattet mellem tre og
seks århundrede efter den makedonske konges regeringstid og baserer sig på et væld af nu tabte
forfattere fra Alexanders samtid. I foredraget fremsættes og diskuteres to divergerende antikke
beretninger om Alexanders erobring af Perserriget med eksempler fra slagene ved Granikos (334),
Issos (333) og Gaugamela (331) og belejringerne af Halikarnassos (334), Gaza (332) og Tyre (332).
Det vil være påstanden, at Diodors portræt af en pragmatisk hærfører i pagt med sin konservative
makedonske officerelite bør foretrækkes fremfor Arrians ”homeriske” Alexander.
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Louise Nyholm Kallestrup, Ph.D.

Associate Professor of Early Modern History
Department of History
"Heksesabbat, vrede kvinder og trolddomsbekendelser"
I det 15.-17. århundrede blev mere end 100.000 mennesker retsforfulgt for
hekseri i Europa. Magthaverne anså troldfolk og hekse for at have indgået
en pagt med djævelen - de var Satans allierede i det store opgør med Gud.
Deres mål var at omstyrte det kristne samfund og alle kristne mennesker.
Men hekseprocesserne udgør samtidig en frugtbar kilde til et væld af
kulturhistoriske problemstillinger. Foredraget behandler nogle af de
problemstillinger, der knytter an til forskning i hekseforfølgelser,
særlig studiet af troldfolkenes bekendelser”

2017-04-20
"Mellem Stat og Marked - Skabelsen af den moderne erhvervspolitik"
Professor WSR, PhD Jeppe Nevers fra Syddansk Universitet

"I den moderne erhvervspolitik er stat og marked nært sammenvævet: private virksomheder
betragtes som kilden til national velstand, og staten forventes at gøre mest muligt for at stille landets
virksomheder stærkt i den internationale konkurrence. I det perspektiv er vores moderne politiskøkonomiske virkelighed en tredje vej langt fra både klassisk liberalisme og klassisk socialisme.
Men hvad var egentlig den ideologiske vej til den moderne erhvervspolitik? I dette foredrag, der
introducerer til et aktuelt forskningsprojekt om dansk erhvervspolitik i det 20. århundrede, ser vi
nærmere på Industrirådets og Socialdemokratiets meget forskellige veje til den moderne
erhvervspolitik."

2017-03-23

Her får vi besøg af Lektor Lars Bisgaard fra Syddansk Universitet. Han vil holde et foredrag om
den danske reformation.

”Den danske reformationshistorie er elementært spændende. Den falder sammen med store
begivenheder i den politiske historie, så som oprøret i 1523 mod Christian 2. og kampen om
Danmarks trone under Grevens Fejde 1534-36. Disse voldsomme hændelser kaster et blodigt skær
over reformationsrøret, men for så vidt som kirkens og den politiske historie sædvanligvis skrives
adskilt, har det ikke rokket ved fortællingen om reformationen som en succeshistorie. Den tabende
kirke har gennem tiden heller ikke haft mange tilhængere. Tiest ser man nederlaget som værende
selvforskyldt. Der kan derfor være god grund til at tage selve reformationskampen op til fornyet
behandling.”

2017-03-16
Torsdag d. 16.Marts 2017 kl 19.30
Foredrag i Historiens hus
Efter Foredrag er der Generalforsamling for medlemmer
Verdenshistoriens store epidemier
med
cand.mag. Jakob Eberhardt

Pest, kopper og andre epidemier har siden tidernes morgen gang på gang fejet henover lande,
samfund og byer og presset befolkninger og myndigheder til det yderste. Men hvilke omkalfatrende
konsekvenser fik de største sygdomsbølger for de berørte samfund, og hvilke muligheder – hvis
nogen overhovedet – havde datidens mennesker over for bakterier og viras angreb? Med baggrund i
sin nye bog ”Verdenshistoriens største epidemier” (2016) forsøger historiker og journalist Jakob
Eberhardt at give nogle svar.

--------------Gennem historien har der været flere store epidemier, der på en gang har rystet verden og derfor
forandret os alle sammen, og dermed verden. Jakob Eberhardt sætter med foredraget
"Verdenshistoriens store epidemier" fokus på de store epidemier, der har ramt verden.
Epidemier kan tvinge samfund i knæ. I Danmark brød pesten ud i 1711 og dræbte inden for et halvt
år hver tredje indbygger i hovedstaden - i alt 23.000 mennesker. I dag vil det svare til, at knap
250.000 mennesker omkom på seks måneder i hovedstaden.
Et så pludseligt og voldsomt tab af mennesker sætter dybe spor i et samfund - mentalt, socialt og
økonomisk.
Epidemiernes historie fortæller dog ikke kun om død og udslettelse, men også om menneskers
ukuelighed og overlevelsesevne. Jakob Eberhardt fortæller i dette foredrag om de mest smitsomme
dræbere.
Foredrag er i Historiens Hus

2017-02-09 - Dette er AFLYST den 9 febr
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2017-02-02
Torsdag d. 2. Februar 2017 kl 19.30

Foredrag i Historiens hus
Harry Potter – kristen helt eller djævelens håndlanger? Medier, populærkultur og konservativ
kristendom i USA
med
Laura Feldt
fra Religionsstudier SDU
Laura Feldt vil i dette foredrag diskutere udviklingen i feltet religion, medier og populærkultur i
samtidens vesten, med konservative kristendomsformer i USA og deres religiøse reaktioner på
Harry Potter som case. Harry Potter er blevet mødt med stærke religiøse reaktioner fra konservative
kristne miljøer i USA, inklusive religiøse fordømmelser, bogafbrændinger og biblioteksforbud, hvor
nogle kristne ser Harry Potter som djævelens håndlanger. Andre fra de samme konservative kristne
miljøer ser derimod Harry Potter-bøgerne som gavnlig, kristen læsning, der kan bibringe børnene
kristne værdier. Foredraget
vil se nærmere på de relevante kristendomsformer i USA og diskutere årsagerne til, at et
populærkulturelt fænomen som Harry Potter kan give anledning til så stærke religiøse kontroverser.
Foredrag er i Historiens Hus

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

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..!

Med venlig hilsen
Peder Andersen
Formand

