Velkommen til 41. semester.
Tema:
”Historiske nedslag”.
Fra vikingetid til Facebook Danmark.
Foråret 2018 vil på forskellig vis belyse dette tema.
Mandag d. 8. januar 2018.
Museumsinspektør for Nyborg Slot Janus Møller Jensen.
”Nyborg Slot og By – Danmarks Riges Hjerte”.
Nyborg Slot og by udgør et enestående monument fra Danmarks
middelalder, der indeholder nogle af de helt centrale kapitler i historien om
Danmark. Nyborg Slot er det tætteste, man kommer middelalderens
Christiansborg. Her mødtes det danske parlament – Danehoffet – i
middelalderen, og her er rigets første grundlov – Håndfæstningen 1282 –
underskrevet. Slottet står overfor dramatiske omvæltninger, da det skal
restaureres og genopføres for knap 350 millioner kroner.

Mandag d. 22. januar 2018.
Museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen.
”Lokal vikingehistorie i verdensklasse. Fra død kapital til levende kulturarv”
Foredraget tager udgangspunkt i den lokale vikingetidshistorie bl.a. med
eksempler fra Ladbyskibet, Munkebo Bakke og andre vikingetidsfund fra
lokalområdet. I foredraget diskuteres det, hvordan vi i dag kan gøre
vikingetiden til levende kulturarv, f.eks. med byggeri af Ladbydragen og
syning af Ladbytapetet. Afslutningsvis perspektiveres der til, hvordan denne
historie også kan bruges som brand for Kerteminde Kommune.

Mandag d. 5. februar 2018.
Historiker og forfatter Claus Bundgård Christensen.
”Dansksindede på Vestfronten i Første Verdenskrig”.

Foredraget handler om de mere end 25.000 dansksindede, som kæmpede på
tysk side under Første Verdenskrig. De deltog i skyttegravskrigens værste slag
fra Somme til Verdun. I foredraget følger vi dem og deres særlige
krigserfaring som dansksindede i den tyske hær. Foredraget er baseret på
Claus Bundgård Christensens bog ”Danskere på vestfronten”, der i 2009 blev
kåret som Årets Historiebog.
Mandag d. 19. februar 2018.
Musiker, komponist og foredragsholder Arne Würgler.
”Det begynder med hinanden – fra ungdomsoprør til Facebook Danmark”
Oplev en musikalsk peptalk af en sand legende fra dengang, hvor drømmen
om en bedre og sjovere verden hørte tiden til. Hør Arne Würgler fortælle og
synge om dengang unge drømte om at lave verden om. Og hør om, hvordan
det siden gik.
Mandag d. 5. marts 2018.
Historiker, forfatter og katastrofeforsker Rasmus Dahlberg.
”Det vidste du ikke om Danmark”.
Danmarkshistorien er blevet fortalt masser af gange, ofte med fokus på
konger og dronninger, statsministre, krige og økonomi. Men bag den store
historie gemmer sig masser af små overraskende fortællinger, som i lige så
høj grad har været med til at skabe Danmark og danskerne. Tag med på en
fascinerende rejse ind i historiens kringelkroge og få en række skæve og
sjove beretninger om alle de glemte begivenheder, der har været med til at
gøre os til dem, vi er i dag.
Mandag d. 12. marts 2018.
Generalforsamling.

