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Europas Kronede Hoveder
-En række onsdagsforedrag
På Grønnegade Kaserne kl. 18.30-21.30

Kejser Napoleon Bonaparte - liv, levned og
slægtninge
23/9-2015 nr. 152-922
I 1804 udråbt til fransk kejser, og de følgende år - frem til
Slaget ved Waterloo - kunne europæisk storpolitik ikke
ordnes uden hensyntagen til den lille mand fra Korsika. Men
hvem var han, hvordan kunne han klare sig som adelsmand
gennem den franske revolution og de kaotiske år hvor
revolutionen åd sine egne børn? Vi ser nærmere på hans
familie og Napoleons Europa.

Dronning Victoria, Victorianismen og "The
Empire"
07/10-2015 nr. 152-923
Da Victoria blev født i 1819 var hun nr. 5 i arvefølgen efter sin
far og tre ældre farbrødre. Men hendes far - Edward af Kent døde allerede året efter hendes fødsel, og kort efter døde
kongen - George d. III. - hvilket betød at hun allerede i 1820
var rykket frem til at være nr. 3 i arvefølgen. I 1837, kort efter
hendes 18 års fødselsdag, besteg hun den britiske trone, og
der skulle hun blive siddende i mere end 60 år, og blive en
epoke i britisk historie.

Kejser Wilhelm II., Bismarck og kejserrigets fald
28/10-2015 nr. 152-924
Som tysk kejser og konge af Preussen 1888-1918, står "Willy"
med begge ben plantet i det forgangne og han bliver medansvarlig for udbruddet af den 1. verdenskrig. Vi ser nærmere
på hans familierelationer rundt om i Europa, herunder til det
danske kongehus, da der i datiden var stor tillid til sådanne
relationers fredsbevarende rolle. Men vi hører også om den
fransk-tyske krig, Bismarck og oprettelsen af Det Tyske Rige.

"Et smukt dyr" - om Christian d. I. hans tid og
rejsen til Rom
11/11-2015 nr. 152-925
Kong Chr. I. opnåede ikke kun at blive konge af Danmark. I
1460 blev han hertug af Slesvig og greve, fra 1474 hertug af
Holsten, og i årene 1457-64 var han tilmed konge af Sverige.
Derfor blev han modtaget ved pavehoffet i Rom 1474 som en
ægte nordeuropæisk fyrste. Men hvem var han, hvordan var
tiden og hvorfor blev han betragtet som "- et smukt dyr"?

Haakon d. VII. - Norges tapre konge
25/11-2015 nr. 152-926
Født på Charlottenlund Slot i 1872 og uden nogen anelse om
en omtumlede skæbne, kom den danske prins Carls skæbne
til at blive uløseligt forbundet med det nye Norge, der efter
400 år i dobbeltmonarkiet og over 90 år under den svenske
krone endelig blev selvstændigt. Vi følger ham - og Norge - i
den svære tid med krig, eksil og besættelse, men også tiden
efter den 2. verdenskrig, frem til hans død i 1957.

Prinsesse Victoria - Sveriges kronprinsesse
09.12.2015 nr. 152-927
1980 indførtes kvindelig arvefølge i Sverige, hvorfor Victoria i
arvefølgen nu går forud for sin yngre bror, prins Carl Philip. En
gæv pige, der har mødt megen modgang og efter manges
mening har valgt en usædvanlig livsledsager, da hun i sommeren 2010 blev viet til Daniel Westling. Hendes familie kommer
også op at vende, ligesom vi ser nærmere på den
republikanske bevægelse i Sverige.

Henrik d. 8. og hans kvinder
6/1-2016 nr. 161-922
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Først Katarina af Aragonien i et ægteskab, der ved sin
opløsning bragte Henrik på kollisionskurs med pavemagten.
Anne Boleyn , som han fik henrettet. Jane Seymour, der døde
i barselsseng. Anne af Cleves, der kun holdt et år, men dog
overlevede i modsætning til hendes efterfølger Katarina
Howard, der også blev henrettet. Den sidste derimod,
Katarina Parr overlevede. Få hele historien, og vi diskuterer
om kongen var gal, en kynisk tyran eller blot besat af tanken
om at sikre Tudor-kongerne på den engelske og irske trone.

Dronning Elizabeth, reformationstiden og den
anglikanske kirke
20/1-2016 nr. 161-923
Den engelske konge Henrik d. 8 havde 6 koner, men
formåede kun at få en datter, Elizabeth. Da hun overtog
tronen efter sin halvsøster Maria den Blodige i 1558 var
landet i en dyb krise. Kunne hun undgå kaos, og hvorledes
skulle hun tackle modreformationen, da mange landflygtige
protestanter vendte hjem til "Good old England" ?

Kristina - en svensk dronning der valgte Rom
3/2-2016 nr. 161-924
I en stor del af Christian d. 4.'s regeringstid sad en kvinde på
den svenske trone. Først under en formynderregering og
dernæst som dronning af Sverige i tiden 1644-1654. Hun kom
i disse år flere gange i konflikt med sine rådgivere, og endte
med at foretrække Rom og katolicismen frem for Stockholm
og den luthersk-evangeliske tro. Vi prøver, at rede trådene
ud, og kortlægge hele historien.

Ludvig d. 14. - den franske solkonge
24/2-2016 nr. 161-925
Det klasiske eksempel på en enevældig konge og hans hof er
Ludvig d. 14., Frankrigs konge 1643-1715. Han skulle også
blive kendt som "Le Roi Soleil" solkon-gen, men først efter
han havde fået samlet al magten, ved at stække kongeslægten, højadelen og omdanne statsstyret med sine egne ministre Hør om manden og den franske enevælde - en blomstringstid for fransk kultur, men bestandig præget af krige.

Frederik den Store af Preussen
9/3-2016 nr. 161-926
König Friedrich der Große" er en uomgængelig figur i 1700tallets europæiske historie. Som Preussens magtfulde monark
med interesse for kunst og kultur mindede han ikke meget
om den krigerkonge hans tyraniske far havde forsøgt at
fremmane, men i hans regeringstid (1740-1786) blev Preussen en eurpæisk stormagt, der i alliance med Storbritannien
kunne true de tre andre europæiske stormagter.

Napoleon d. 3. - fra præsident til revolutio-nær
kejser?
23/3-2016 nr. 161-927
Ved Napoleon d. 2.s død i 1832 blev Charles Louis Napoléon
(1808-1873) Bonaparte-dynastiets arvtager til den franske
trone, men i sin ungdom havde han været grebet af Italiens
frihedskamp og deltaget i opstande mod paven og Østrig. På
paradoksal vis opnåede han også at blive såvel Frankrigs
præsident som fransk kejser Vi prøver at hitte rede i historien
og bliver forhåbentlig lidt klogere på de franske styreformer.
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