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Napoleon - fra storhed til fald 
 

Det siges, at der er skrevet 200.000 bøger om Napoleon, og vurderingen af ham spænder vidt: Fra genial til tyran. 

Alle er dog enige om, at han var højt begavet og en af verdens største hærførere.  
 

I foredraget følger vi Napoleons utrolige liv fra opvæksten på Korsika, hvor sproget var italiensk, og til hans død som 

51-årig på øen Skt. Helena, hvortil han var forvist. - Fra Korsika kom han som 9-årig på militærskoler i Frankrig og 

gjorde sig heldigt bemærket ved nogle militære aktioner. 
 

Napoleons karriere skal ses i sammenhæng med den franske revolution, og vi hører om den samfundsmæssige og 

sociale baggrund for de voldsomme begivenheder.  Da Napoleon fik magten, havde den franske statsgæld nået 

astronomiske højder, og der var lovmæssigt kaos. Det lykkedes Napoleon at få overskud på handelsbalancen og 

gennem et enormt lovarbejde at få et fælles retssystem indført i Frankrig. Ligeledes genåbnede han kirkerne. 
 

Napoleon skrev fra slagmarken varme kærlighedsbreve til sin første kone Josephine – men vi hører også gennem 

personlige beretninger om soldaternes forfærdelige lidelser under det katastrofale felttog til Rusland i 1812.  
 

Napoleonskrigene ændrede Europakortet, og den franske revolution var det første skridt på vejen mod afviklingen af 

enevælden i Europa og mod de senere revolutioner i Europa.  
 

Til slut er der en kort omtale af Napoleonskrigenes betydning for Danmark med slaget på Reden i 1801, Københavns 

bombardement i 1807 og flådens ran og tabet af Norge i 1814. 
 

Der er ikke tale om et traditionelt foredrag, da det er en fortløbende fortælling med billeder, hvortil der knyttes 

kommentarer. Der kræves projektor og et lærred, men jeg kan selv medbringe begge dele. Varigheden er 2x45 min. 

Honorar efter aftale. 

- Levende og engageret. Mandeklubben Rosenkavalererne, Skødstrup 

- Det var fantastisk. Ældre Sagen, Rønde 

- Tilhørerne var meget begejstrede. Syddjurs Folkeuniversitet 
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