Historien gentager sig selv – eller gør den?
Foredragsrække / kursusforløb / studiekreds
Over en række foredrag får vi sammen vendt og drejet episoder i historien, der er blevet betragtet som vende
punkter. Danmark er gået fra en stor og stolt nation til en småstat, der forsøger at gå i fodsporet på de store.
Med tabet af Norge (1814), Slaget ved Dybbøl (1864) og salget af de vestindiske øer (1917) krympede nationen
sig. Hertil kommer to verdenskrige og den nyere tid med kold krig, medlemskab af NATO (1949) og EF (1972).
Gennem en stribe foredrag og oplæg bevæger vi os fra Danmark i Napoleons Europa til vore dages EU og
forholdet til Putins Rusland. Er der for eksempel en rød tråd i Danmarkshistorien, når man taler om en trussel fra
Syd eller en trussel fra Øst? Kulturhistoriker cand.mag. Tommy P. Christensen prøver at styre slagets gang, - og
vore diskussioner.

Klik på overskrifterne for yderligere information/tilmelding.
Napoleons Europa – hvorfor tog englænderne vores flåde?
Fredag d. 14. november 2014 - kl. 12-13.45
nr. 142-911
I de danske skolebøger skrives om "Englænderkrigene" og det er de engelske, der er Danmarks fjende i Napoleonskrigene.
Hvordan kunne det gå så galt, og hvordan kunne Danmark være en trussel, når vi søgte at holde os neutrale?

Danmark, hertugdømmerne og det nye Tyskland
Fredag d. 21. november 2014 – kl. 12-13.45
nr. 142-912
Danmark, hertugdømmerne og det nye Tyskland
Historiebøgerne bringer gerne kort af "Det tyske Kludetæppe" - og vi glemmer let, at Tyskland er en ung nation med en
særdeles omtumlet historie i 1800- og 1900-tallet. Senest blev Øst- og Vesttyskland forenet i et nyt Tyskland, og stadig er
danskerne mere interesseret i Hitler-tyskland end DDRs historie. Hvordan kan det hænge sammen og har vi skyklapper på,
når det kommer til visse historiske sandheder?

Den Store Krig – og det danske kunststykke: At holde sig neutral
Fredag d. 28. november 2014 - kl. 12 – 13.45
nr. 142-913
Den første verdenskrig blev en katastrofe i såvel Europa som verdenshistorien. Fire imperier sank i grus, og på ruinerne
rejstes nye stater med andre styreformer.

Dansk kolonitid og bolsjevikkernes revolution
Fredag d. 5. december 2014 – kl. 12-13.45
nr. 142-914
Danmark er en gammel kolonimagt, der har beriget sig på slaver og undertrykkelse af de sorte. I 1917 satte den russiske
revolution en ny dagsorden for mange intellektuelle. Men hvorfor kom Grønland først fri af sin koloni-status i 1953 - og har
danskerne stadig en distance til fremmede folkeslag?

Den 2. verdenskrig, og den tyske besættelse – hvad gik galt for det neutrale Danmark?
Fredag d. 12. december 2014 – kl. 12-13.45
nr. 142-915
Den 2. verdenskrig, og den tyske besættelse - hvad gik galt for det neutrale Danmark?
Versaillestraktaten skulle sikre, at Tyskland aldrig skulle kunne opruste og true sine naboer med krig og ødelæggelse. Men 20
år senere kørte det endegyldigt af sporet i Europa, og verden var snart kastet ud i en ny verdenskrig. Havde man intet lært?

Kunne Hitler have vundet krigen – og ville der så være nazistisk støvletramp i de europæiske storbyer i dag?
Fredag d. 9. januar 2015 – kl. 12-13.45
Kunne Hitler have vundet krigen - og ville der så være nazistisk støvletramp i de europæiske storbyer i dag?
Mange har forsøgt at påvise, hvilke årsager der var til De allieredes
endegyldige sejr over aksemagterne Tyskland, Italien og Japan. I dag synes vi
nok der er meget langt fra et Angela Merkels Tyskland og et Berlusconi's
Italien til tiden under Hitler og Mussolini. Er det militær overlegenhed,
økonomi, politik eller moderne teknologi, som gjorde udslaget?
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