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Historisk Foredragsforening Odense er for alle dem der elsker et godt foredrag med en kompetent
foredragsholder. Vi afholder historiske foredrag, filosofi, journalistik, politik og arkæologi

Træk af kernevåbnenes idéhistorie fra 1945-1965
Foredrag af Casper Sylvest i Historiens Hus den 17. Maj kl 19,30 . . .
Hvordan blev kernevåben forstået i de første årtier efter 1945? Hvilken betydning og hvilke
egenskaber blev bomben tillagt af praktikere og intellektuelle i USA og Vesteuropa i takt med den
Kolde Krigs udvikling og fortsat våbenteknologisk innovation?

I foredraget sætter jeg indledningsvis fokus på vores forudsætninger for at forstå afgørende træk i
denne (idé)historie. Dernæst analyser jeg udvalgte områder, hvor kernevåben blev diskuteret og
tildelt betydning hvor vi berører moralsk status, anvendelse, kilde til (u)stabilitet og selve bombens
natur.
Afslutningsvis peger jeg på forbindelser mellem de første årtier af atomalderen og aktuel
kernevåbenpolitik.
Jeg argumenterer her for et fortsat behov for kritisk at diskutere de risici, omkostninger og politiske
og kulturelle konsekvenser, som kernevåben indebærer.

En dødelig sport? Gladiatorkampene i
Antikkens Rom
Foredrag af Jesper Carlsen i Historiens Hus den 3.Maj kl 19,30 . . .
De første gladiatorkampe i Rom blev afholdt ved begravelsen af en senator i 264 f.Kr.
Forestillingerne blev hurtigt meget populære, og antallet af kæmpende par steg brat.

Gladiatorkampene var dog andet og mere end en underholdning; de var også politisk teater, hvor
kampen foregik andre steder end i arenaen. Samtidig blev der stillet store krav til gladiatorernes
færdigheder, og blandt kejser Caligulas mange laster fremhæves det, at ’han lod det sædvanlige
udstyr fjerne og i stedet halvdøde dyr og dårlige og af alder medtagne gladiatorer optræde’.
Foredraget vil koncentrere sig om gladiatorerne og diskutere om det billede af blodige og dødelige
kampe, som blandt andet formidles i Ridley Scotts storfilm ’Gladiator’, også er dækkende.
Historisk Foredragsforening arrangerer foredrag hvor alle er velkomne.
Pris er 50 kr for ikke medlemmer og 20 kr. for medlemmer incl 1 kop kaffe eller the med lille
småkage.
Man kan blive medlem på stedet.

Foredrag af Leon Jespersen
arkivar og seniorforsker i Rigsarkivet.
– Foredrag i Historiens Hus den 19. April kl 19,30 –

I 15-1600-tallet rejste mange unge, danske adelsmænd til udlandet. Et ophold i udlandet indgik i
deres uddannelse og kunne vare flere år. Rejseruter og rejsemål kunne variere lige som indholdet af
rejserne.
Rejserne kunne rumme forskellige former for uddannelse. Nogle benyttede opholdet i udlandet til at
studere ved universiteter, andre til militærtjeneste eller ophold ved fremmede fyrsters hof. Mange
lærte adelige exercitier (dans, fægtning med mere), og flere rejser havde indslag af turisme. Uanset
rejsernes indhold kunne de rejsende komme vidt omkring.
I foredraget vil blive berørt en række træk ved adelens udlandsrejser, hvorfor de rejste udenlands,
og med hvilke formål. Der vil blive gennemgået et par rejser, men også hvad der findes af adelens
tanker om formålet med et udlandsophold. Flere adelige nedskrev deres oplevelser fra rejserne, og i
Europa voksede der også en hel litterær genre frem, der handlede om, hvad unge adelsmænd skulle
benytte rejserne til.
Udbyttet af rejserne bidrog til at legitimere adelens privilegerede stilling i samfund og bliver
dermed et spejl på de store samfundsændringer, der fandt sted i 15-1600-tallet.
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Torsdag den 15. Marts 2018 kl 19.30
Foredrag i SDU lokale

Salget af de vestindiske øer i 1917
med
Michael Bregnsbo

Efter mere end 200 års koloniherredømme solgte Danmark i 1917 sine tre vestindiske øer til USA.
Der var gjort to forsøg tidligere, i 1867 og 1903, men først i 1917 lykkedes det. Foredraget vil for
det første belyse, hvorfor Danmark valgte at sælge øerne. For det andet vil det belyse den politiske
kamp hjemme i Danmark, der gik forud for salget. Beslutningen om at sælge gik nemlig ikke stille
af. Der gik i høj grad indenrigspolitisk ”fnidder” i sagen, og spørgsmålet blev i 1916 sendt til
folkeafstemning, den første af sin art i Danmark. Der vil også blive set på kampagnen forud for
denne afstemning og på, hvilke argumenter, som henholdsvis tilhængere og modstandere af salg
benyttede sig af her.
---------------

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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Peder Andersen
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