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Ang. et Power Point foredrag om Peter Wessel Tordenskiold

Tordenskiold – Danmarks største søhelt
Peter Wessel, adlet Tordenskiold, bliver betegnet som Danmarks største søhelt. Han er i hvert fald den farverigeste. Han blev født i
Trondhjem i 1690 og døde i 1720 efter en duel i Tyskland.
Peter Wessel udførte sine meriter under Store Nordiske Krig fra 1709-1720, der er den sidste krig mellem Danmark og Sverige.
Danmark har været i krig i 134 år med Sverige, og udtrykket arvefjenden bliver stadigvæk benyttet under sportskampe.
I foredraget hører vi om Peter Wessels opvækst i Tronhjem og om, hvordan han kommer til København som 14-årig og kommer ud
at sejle som skibsdreng til de dansk-vestindiske øer. Han bliver søkadet og senere løjtnant og viceadmiral og får kommando over
forskellige skibe, og han udviser stor snarrådighed og vovemod i sine bedrifter til søs.
Ind imellem falder han i unåde hos kongen og admiralitetet, da han var lidt for egenrådig.
Der er mange myter om Peter Tordenskiold. Blandt de mest kendte er historierne om, hvordan han skålede med chefen på en
svensk fregat og bad om mere krudt og om, hvordan han i Marstrand klædte sig ud som en fisker for at spionere. De fleste kender
udtrykket Tordenskjolds soldater, og i foredraget får vi naturligvis også forklaringen på, hvorfra talemåden stammer.
Vi hører om hans skæbne i Tyskland, hvor han på tragisk vis blev dræbt i en duel. Liget blev uden æresbevisninger ført til
København, og først 100 år senere blev der i Holmens Kirke opsat en sarkofag.
Der er ikke tale om et traditionelt foredrag, da det er en fortløbende fortælling med (farve)billeder og en kortfattet tekst, hvortil
der knyttes kommentarer og bemærkninger. Foredraget varer 2 x 45 min. og kræver en projektor og et lærred. Jeg kan dog selv
medbringe begge dele. Honorar efter aftale.

Et par udtalelser:
- Et formidabelt foredrag. Sikken en billeddokumentation. Super. Der var kun lovord. Syddjurs Folkeuniversitet.
- En virkelig god eftermiddag. Ældre Sagen, Thisted.
- Det var fremragende. Formiddagshøjskolen, Sct. Pauls Kirke, Aarhus C.

