Klik på overskrift eller hold nummer…

Europa i Krig og Fred
-en række onsdagsforedrag
På Grønnegade Kaserne kl. 18.30-21.30

Svend Tveskægs invasion af England,
trelleborgene og ledingen 30/9-2015 nr. 152-932
Danernes konge behøvede konstant at skaffe sig rigdomme,
ved plyndring og brandskatning bl.a. i England. Høvdinges og
kongers styrke var baseret på ry og rigdom af jord, dyr og
letomsættelige værdier. Reel magt beroede på evnen til at
samle mænd omkring sig og belønne sine folk godt. En tid,
hvor kristendommen søgte fodfæste i Norden. Trælle og
trelleborge var en del af hverdagen.

Kampen om Estland - korstog eller kolonisering?
21/10-2015 nr. 152-933
Fra 1100-årene blev det område, der nu udgør Estland udsat
for tyske, danske og svenske korstog, der skulle omvende de
hedenske estere til kristendommen, og kolonisere området.
En dramatisk beretning om den tyske sværdridderorden og
en dansk hær, der ser dannebrog falde fra himlen, om
danskernes fordrivelse, og Stensby-forliget 1238, der sikrede
det nordlige Estland for den danske krone helt frem til 1346.

Hanseforbundet i krig og fred - om bystater og
handelskrig
4/11-2015 nr. 152-934
Sammenslutningen af handelsbyer i det såkaldte Hanseforbund blev i løbet af 1300-årene så magtfuldt, at det kunne
føre egne krige og opretholde handelsblokader mod kongeriger og fyrstedømmer. Valdemar Atterdag måtte i 1370 sikre
Hansaen så vidtgående handelsrettigheder at der nærmest
blev monopol på handlen med fisk fra Østersøen. Historien
om købmænd og kapital, der kunne regere med konger.

30-års-krigen. Hvorfor? - og hvem vandt?
18/11-2015 nr. 152-935
Den westphalske fred i 1648 blev slutningen på en religionskrig mellem protestantiske oprørere og en katolsk kejser med
sine tilhængere. Få rede på de mange kampe, når spanierne
kæmpede mod de oprørske Nederlande og Frankrig
kæmpede mod habsburgerne, de protestantiske fyrster i
Nordeuropa frygtede modreformation, kejserens ekspansion.
En krig, der blev den hidtil mest omfattende i Europa.

Slaget ved Poltava 1709 - en milepæl i
nordeuropæisk historie 2/12-2015 nr. 152-936
I 1648 var Polen endnu Europas største land, men 128 år
senere var det forsvundet fra Europakortet. Polen har altid
været klemt mellem mægtige nabostater med store
ambitioner. Det har præget Polen, der frem til 1795 var et
såkaldt adelsdemokrati. Hør om slaget mellem svenske og
russiske styrker og på landets udsatte beliggenhed mellem
Rusland, Østrig og Preussen.

Den spanske Borgerkrig - og tiden under Franco.
16/12-2015 nr. 152-937
Godt hjulpet af ca.70.000 italienske soldater, tyske kampfly
og tysk artilleri blev Francos styrker i stand til at gennemføre
det militærkup, der er gået over i historiebøgerne som Den
Spanske Borgerkrig. Hvor var Storbritannien, Frankrig og
Sovjetunionen i hele den historie, og hvem indgik i "Den
Internationale Brigade"? Spaniens blodige historie og Francos
diktatur, der også efter borgerkrigen fortsatte med vold og en
undertrykkelse, der indebar at titusindvis blev fængslet eller
henrettet.

1066 - Slaget ved Hasting og den normaniske
invasion
13/1-2016 nr. 161-932
De normaniske hertugers historie er dramatisk og blodig.
Traditionelt betegner slaget i 1066 afslutningen på vikingetiden og indlledningen på det normaniske England. Det er
ikke hele historien, og vi følger jarlernes omkringfarende
historie i en tid, hvor det store Nordsø-imperium endnu var i
mands minde.

Chiang Kai-shek, Manchuriet, Shanghai, Nanjing
og Maos planer.
27/1-2016 nr. 161-933
Kinas historie som kejserdømme sluttede med Qingdynastiet
(1644-1912), trods manchuerne havde gjort Kina til et
mægtigt rige og dyrkede de gamle traditioner. Opiumskrigenes mod England og det stigende udenlandske pres for
at trænge ind på det enorme kinesiske marked fik dynastiet
til at vakle. Snart stod kampen om Kina mellem japanere,
Chiang Kai-shek-styret og Maos partisaner.

Skotlands kamp for uafhængighed 1297-1328
10/2-2016 nr. 161-934
Kong Alexander d. 3.'s død i 1286 indebar en brat tilbagevenden til tidligere tiders ustabilitet. John Balliol kåredes i
1292 til ny konge. Den engelske kong Edward d. 1.'s indflydelse reducerede ham snart til blot at være den engelske
konges vasal, De følgende årtier skotske modstand, om
William Wallaces (kaldet Braveheart), Robert Bruce og den
berømte Arbroath-deklaration og om hvorledes den skotske
kongemagt i senmiddelalderen fandt fodfæstet.

Finlands krige i det 20. årh.
2/3-2016 nr. 161-935
Finnernes land, dvs. det daværende Sveriges østlige del, var i
1809 blevet en del af det russiske kejserrige, og gjort til et
storfyrstendømme med tsaren som storfyrste. Finnerne
havde dog selvstyre indtil 1890'erne, hvor man i lighed med
de baltiske lande og Polen blev offer for en hårdhændet
russifice-ring. Vinterkrigen, Fortsættelseskrigen samt
Laplandskrigen og "finlandisering" der kom til at præge
forholdet til Sovjetunionen under den kolde krig.

Slaget på Kosovo-sletten 1389 - og forholdet ml.
serbere og tyrkere
16/3-2016 nr. 161-936
I middelalderen udgjorde Kosovo kernen i det serbiske rige, I
sommeren 1389 blev en serbisk-ledet styrke i Slaget på Solsortesletten slået af osmannerne. Revanche fik serberne først
i Balkan-krigene, der ledte frem til den første verdenskrig.
Om Sydslavernes Land (: Jugoslavien). Vi ser også nærmere
på forholdet til tyrkerne, og deres rolle i konflikterne.

Fra Pearl Harbour til Hiroshima og Nagasaki
30/3-2016 nr. 161-937
om USAs inddragelse i den 2. verdenskrig, da 300 japanske
krigsfly en søndag morgen i december 1941 strøg ind over
den amerikanske stillehavebase i Pearl Harbour og ødelagde
størstedelen af Stillehavsflåden blev det meget svært at lade
som ingenting. Vi følger den amerikanske indsats frem til de
skæbnesvangre atom-bomber endegyldigt afgjorde sagen.

Alle 12 foredrag nr. 152-930
6 foredrag i 2015 nr. 152-931
6 foredrag i 2016 nr. 161-931
Enkelt foredrag: se nr. i tekst

pris kr. 1000,- (875,-)
pris kr. 560,- (490,-)
pris kr. 560,- (490,-)
pris kr. 100,- (88,-)
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