
  

      Suno Scharling 

Foredrag  

Krigen der fik lyset til at gå ud i Europa  
I 2018 højtideligholder man 100 året for afslutningen af 1. Verdenskrig. Krigen som ingen ønskede og 

mange frygtede ville ødelægge den civiliserede verden. Den britiske udenrigsminister Edward Grey skrev da 

krigen startede i 1914: Lysene er ved at gå ud over hele Europa; vi vil ikke komme til at se dem tændt igen i 

vores levetid. Foredraget forklarer hvordan det kan være, at krigen blev virkelighed, når ingen stormagt 

havde interesse i den, og det var den almindelige opfattelse, at verden var blevet for oplyst til at føre 

storkrige i Europa. Krigens historie fortælles og debatteres, så udfaldet forklares. Krigsmålene undersøges 

op problematiseres. Fredsslutningerne udgør et særligt problem, idet mange mener, at de såede frøene til 

mange senere europæiske konflikter inklusiv 2. Verdenskrig. Til sidst stilles spørgsmålet om det var 1. 

Verdenskrig, der forårsagede, at Europa måtte vige pladsen som verdens centrum, eller om det måske var 

sket alligevel. 

Santorinikulturen – et offer for vulkanen 
Den paradisiske turistø Santorini i Ægæerhavet gennem på en hemmelighed. For 3600 år siden var den et 

center i en højkultur med store byer og handelsforbindelser over hele regionen. Et gigantisk vulkanudbrud 

udslettede øriget. Først i det 20. århundrede har arkæologerne genfundet Santorinikulturen begravet 

under mange meter vulkansk materiale – et bronzealderens Pompei med huse i flere etager bevaret. Især 

de mange bevarede vægmalerier sætter os i stand til at forstå dette enestående samfund. 

Reformationen i Danmark 1517 – 1544 
Hvorfor blev Danmark luthersk? Nye tanker, nye sandheder, nye alliancer. Reformationen vendte op og ned 

på Danmarks situation. Det nære samarbejde med kejser og pave ophørte. Kongen fik gjort op med kirken 

som konkurrerende magt i det danske rige. Hvem styrede udviklingen?  Den spændende og dramatiske 

historie fortælles og analyseres.  

Praktiske oplysninger 

Pris:  1850 kroner pr foredrag ved afstand mindre end 30 kilometer fra Dragør. Ved længere afstand 

tillægges transportomkostninger beregnet fra Dragør. 

Varighed:  Foredragene varer 2 timer inklusiv spørgsmål og pause. 

Ønske om andre emner:  Spørg om muligheden. 

Om foredragholderen:  Mag. Art i historie. Rutineret underviser, foredragsholder og forfatter. 

Konktakt:   Mail: sunoscharling@gmail.com  Telefon: 29 80 22 92 
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