
Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 
(Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet januar 2016) 

 
Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer  

www.dansk-tysk-selskab.dk 

 

 

Januar 2017 
 
Foredrag: 

 
Ole Steen Hansen 
Tyskernes Katastrofe – sammenbruddet i Øst 1945 
 
Med udgangspunkt i sin bog med 
ovenstående titel fortæller 
tysklandsekspert og forfatter Ole Steen 
Hansen den ikke så kendte historie om 
sammenbruddet på Østfronten i 
slutningen af Anden Verdenskrig.  
Sammenbruddet havde voldsomme 
konsekvenser for hele den tyske 
befolkning. Værst gik det ud over den 
del, der boede i de tyske østområder. I alt blev mere end ti millioner tyskere fordrevet fra deres 
hjemegn.  
Mange var med under verdens største evakuering over havet nogensinde. Millioner flygtede 
fra bomber og Den Røde Hær, men blev lige så uvelkomne som flygtninge i dag. Alligevel var 
de en del af det tyske ”Wirtschaftswunder”.  
 
Forfatteren har personligt opsøgt en række øjenvidner og indsamlet deres historier, der bringer 
os tæt på enkelte menneskers tilværelse og barske skæbne.  
 
 
Dato: Onsdag den 11. januar 
 
Tid: Kl. 19.30 – 21.30  
 
Sted: Christian V salen ved Skt. Petri Kirke, (indgang fra Sankt Peders Stræde) 
 
Entre: 50 kr. for ikke medlemmer 
 
Tilmelding: klausliebing@hotmail.com 
 
 
På billedet ses Ole Steen Hansen ved Frisches Haff (Friesisches Haff, polsk: Zalew Wiślany = 
Weichselhaff, i det tidligere Østpreussen, ikke så langt fra den by, der hed Braunsberg). 
Utroligt mange flygtede over isen i vinteren 1945 fra netop det sted. 
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Lær tysk – lær dansk – i hyggeligt og kyndigt selskab 

TANDEM-arrangementerne er for alle, der har lyst til at møde nye mennesker og derved 

forbedre deres tysk- og danskkundskaber igennem hyggelig og uformel dialog, over en kop 

kaffe eller en øl. Det er underordnet om du er begynder, øvet eller ekspert i dit fremmedsprog 

– her er plads til alle, uanset niveau. Det vigtigste er at du har lyst til at snakke med andre og 

have det hyggeligt. Og måske lære en ting eller to om hhv. Danmark ellers Tyskland. 

Vi glæder os til at se jer. 

Dato:  15. januar 2017 

Tid: Klokken 18 

Sted: Café Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Ikke nødvendigt 

 

Februar 
 

Oplæg og diskussion 

Tidligere dekan Bodil Due 

og prodekan Jens Erik Mogensen 

Tyskfagets historie og fremtid 

set i lyset af en mulig national sprogstrategi 

 

Efter oplæg fra de to oplægsholdere vil der være mulighed for at diskutere oplægget. 

 

  

 

Bodil Due er tidligere dekan for Det Humanistiske Fakultet ved Århus Universitet (1999-2011). 

Hun har været formand for arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog, 2011, det såkaldte 

Bodil Due-udvalg, og kæmper fortsat for fremmedsprogene i "arbejdsgruppen om national 

sprogstrategi". Bodil Due er dr.phil. i klassisk filologi. 

 

Jens Erik Mogensen er prodekan for Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet 

(2011-). Han er formand for KU´s styregruppe for den sprogstrategiske satsning og medlem af 

referencegruppen vedr. den nationale sprogstrategi. Jens Erik Mogensen er ph.d. i tysk. 

 



 

Tid: Onsdag den 1. februar kl. 19.30 

 

Sted: Christian V-salen (indgang fra Sankt Peders Stræde) 

Døren til den smukke sal ligger bag Skt. Petri Kirke. 

 

Entré: For ikke-medlemmer af Dansk-Tysk Selskab: kr. 80. 

Der serveres en lille forfriskning i pausen. 

 

Tilmelding sker pr. e-mail til: sigrid@tdcadsl.dk 

 

Deadline for tilmelding: 25. januar 2017 

 

  

Marts 
 

Foredrag 

Peter Tudvad 
Luther og Øvrigheden 

I anledning af Luther – året har vi inviteret forfatter og  

filosof Peter Tudvad til at fortælle om reformationens  

politiske betydning. 

I et omfattende historisk undersøgende foredrag belyser  

Peter Tudvad den politiske situation i Luthers tid. 

I dag roser vi ofte Luther for at have lært os at skelne  

mellem religion og politik, men selv gjorde han det ikke 

konsekvent. 

Dato: Torsdag, den 2. marts 2017 

Tid:  Kl. 19.30 

Sted: Christian V.-sal, Skt. Petri Kirke 

Entré: 50 kr. for ikke medlemmer 

Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk 
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Kabaret 

  
Kabaretkunstneren Holger Edmaier .. 
 

.. besøger os igen i år og underholder med sine melodiøse og 

underfundige sange fra sit nyeste show. 

I Tyskland er Edmaier nomineret med utallige comedy priser. 

Vi glæder os i samarbejde med den Tyske Ambassade at tilbyde jer en 

glad og tankevækkende aften i godt selskab. Kabareten spilles på tysk 

 

Tid: Torsdag den 16. marts, kl.19.30 

Sted: Literaturhaus, Møllegade 7, København N 

Entré: 100 kr./ 120 kr. for ikke medlemmer  

Tilmelding: karinheiberg@sottrup.dk 

 

 

Foredrag og sang 

Martin Schwarz Lausten 

Luther og jøderne  

 
Indledning ved koret „International Singers“, der vil synge både kirkelige og jødiske sange. 
Arrangement i samarbejde mellem Martin Schwarz Lausten, International Singers, Salon 
Schmuus, og Dansk-Tysk Selskab 
 
Denne aften er blevet til i samarbejde med foreningen Schmuus.  
 
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser, der satte gang i oprøret 
med katolicismen og førte til grundlæggelsen af protestantismen. Luther har haft stor 
indflydelse på moderne europæisk kultur, men på nogle punkter var han alt andet end tolerant. 
I sin beskrivelse af jøder er Luther ekstremt unuanceret, og hans meget voldsomme skrifter 
stemmer dårligt overens med de tanker om kærlighed, nåde og fred, som er centrale i de 
bøger og tanker, han er bedst kendt for.  
Dette emne har vakt stor debat både i kristne og i jødiske kredse lige siden Luthers tid. 
Foredraget vil dreje sig om, hvad Luther egentlig skrev om jødedom og jøder og hvorfor. 
Desuden omtales de virkninger, som hans holdninger fik både i Tyskland og Danmark. 
 
Foredragsholderen, dr.theol. og professor i 
kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske 
fakultet til 2008, har skrevet et 7-binds værk om 
forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 
middelalderen til nyere tid. Det sidste, sammenfattende 
bind, ”Jews and Christians in Denmark”, er også 
udkommet i USA i 2015.  
 
 
Tid: Søndag den 26. marts kl. 17.00 
Sted: Skt. Petri Kirkes Christian V-salen, Skt. Pedersstræde 2  
Tilmelding: til sigrid@tdcadsl.dk senest den 22. marts 
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer 
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April 
 
Generalforsamling og foredrag 

 
Reformerne der ændrede Tyskland 
- forbillede eller skræmmeeksempel? 
 

 

Poul Scheuer fortæller en historie om Tysklands vej 

fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”. 
 

I midten af nullerne gennemførte den daværende kansler Gerhard 

Schrøder omfattende reformer på det tyske arbejdsmarked. 

Reformerne kostede Schröder hans politiske karriere og banede vej 

for Angela Merkel. Med sig i faldet rev Schröder sit parti, SPD, der 

blev stærkt svækket. En nedtur, som partiet endnu ikke er kommet 

sig over. Reformerne førte også til en svækkelse af fagbevægelsen 

og arbejdsgiverorganisationerne og til et langt mere liberaliseret 

arbejdsmarked, hvor over halvdelen af de ansatte i den private sektor 

ikke er dækket af en overenskomst. Et årti efter reformerne er 

Tysklands økonomiske image som "Europas syge mand" ændret. 

Tyskland er kommet igennem den økonomiske krise stort set uden 

skrammer og med en bedre økonomi end før. Hvad er 

hemmeligheden? Skyldes det reformerne? Indførelsen af euroen? 

Skal vi i Danmark gå samme vej? 

 

Tid: Onsdag 19.april 2017, kl.18.30 GF og kl.19.30 foredrag 

 

Sted: Christian V sal, Skt. Petri Kirke 

 

Entré: efter Generalforsamlingen for ikke medlemmer 50 kr. 

 

Tilmelding: Steen.Bille@gmail.com 
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