Historisk Foredragsforening
præsenterer
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
Gennem historiens vingesus har danskerne skabt et lille, fredeligt, demokratisk og harmonisk
velfærdssamfund.
Alt dette og meget mere kan du høre om i efterårets forskellige foredrag i Historisk
Foredragsforening.
Vi starter ud igen med foredrag i september 2019
Vi ses..!

Dannebrogs 800 års fødselsdag
Dannebrogs 800 års fødselsdag – Historiens Hus den 11 april 2019 kl 19,30 –
Høvsgaard og Harboe –
I 2019 fejrer Dannebrog 800 års fødselsdag. Dette fejrer fortællerduoen Høvsgaard og Harboe med
at invitere til fortælleaften.
Gennem otte spændende fortællinger belyses Dannebrogs betydning for den danske folkesjæl
igennem de 800 år, der er gået, siden flaget ifølge myten faldt ned fra himlen under slaget ved
Lyndanisse i år 1219
Fortællingerne vil bringe publikum vidt omkring. I krig, til jul, på ferie, på havet og til landskamp;
Dannebrog har været allestedsnærværende i al den tid danskerne har kaldt sig for danske. Af samme
grund klinger spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk, med i alle fortællingerne.
I løbet af fortællingerne vil I møde en lang række karakterer. Nogle vil være virkelige, historiske
karakterer – andre er frit opfundne. I vil komme til juleaften med Peter Faber hjemme i stuen, hvor
“Højt fra træets grønne top” første gang lød. I vil sammen med en roligan vågne klatøjet op efter
bolsjedrengenes historiske 5-1 sejr over Norge i 1985. I vil komme med på campingferie i Sverige i
1976, hvor en ung dreng oplever kærligheden på tværs af kulturer. I vil komme med til Skt. Thomas
på Dansk Vestindiens sidste dag. I vil komme til vestfronten med en ung sønderjysk soldat i tyske
klæder – i hvert fald på overfladen. I vil komme til at møde to middelalderlige gejstlige, der midt
under Grevens Fejde diskuterer den kongeløse tid, troen og Dannebrogs betydning. I vil høre om,
hvad der måske skete, da det originale Dannebrog forsvandt fra Slesvig domkirke i 1660’erne. I vil
høre den unge backpacker Lauras bekymringer i forhold til at tage imod fars gamle regimentsmærke
og rejse ud i verden.
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Konfliktzonen Danmark - Stridende fortællinger om dansk historie
Historiker Rasmus Glenthøj - Ph.d. i historie
Gennem tusind års historie præget af folkeligt fællesskab og modvilje mod storhed og voldsomme
forandringer har danskerne skabt et lille, fredeligt, demokratisk og harmonisk velfærdssamfund,
som flertallet elsker, og som kun få ønsker grundlæggende forandret. Det er den store fortælling om
Danmark, der har formet vores selvforståelse og ofte fremstår som en konsensushistorie, der går på
tværs af politiske skel. Problemet er bare, at den ikke er rigtig. Den danske nation og dens historie
er ikke præget af konsensus, men af konflikter, hvor politikere, kunstnere og historikere har udlagt
centrale begivenheder i danmarkshistorien grundlæggende forskelligt.
I dette foredrag vil lektor Rasmus Glenthøj undersøger, kortlægger og forklarer, hvorfor og hvordan
historien er blevet forstået og brugt igennem de sidste 200 år – hvordan historien ud fra forskellige
idealer og ideologier er blevet brugt og misbrugt i kampen om den historiske og politiske sandhed i
forsøget på at bestemme, hvordan Danmark, danskerne og dansk historie skal forstås.

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.
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