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Trediveårskrigen er en af de værste katastrofer i Europas historie. En ufattelig brutal krig som lagde store dele
af kontinentet øde og forandrede Europa for altid.

Det begyndte som en religiøs konflikt mellem den katolske kejser af Det tysk-romerske rige og hans
undersåtter i det protestantiske fyrstendømme Böhmen, men udviklede sig snart til en krig om den

europæiske magtbalance, hvor også besiddelser i Amerika, Afrika og Asien blev bragt ind i konflikten.

Krigen endte ved forhandlingsbordet i 1648. Freden i Westfalen regulererede religiøse, statsretslige og
territorielle spørgsmål, og betragtes som starten på det moderne Europa med suveræne småstater. Det var også
afslutningen på de religiøse krige, som havde hjemsøgt det europæiske kontinentet siden Reformationen.

I Dick Harrisons stort anlagte og velskrevne Trediveårskrigen fortælles krigens historie ved hjælp af et rigt
kildemateriale i form af blandt andet breve og dagbøger af de fodfolk, ryttere, nonner, bønder, skomagere
samt konger og kardinaler, som oplevede den. Også Christian 4’s rolle i krigen bliver fyldigt beskrevet.

 

Dick Harrison (f. 1966) er professor i historie ved Lunds Universitet og er i Sverige en kendt og populær
historisk formidler i både tv og radio. Forfatter til adskillige bøger, på dansk er tidligere udkommet Europa.

1600-1800 (2001) og Slaveriets historie (2016).
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