
Hvorfor er Københavns
 bombardement vigtig?

“Den, der spiser kirsebær med de store, ender med at få stenene
i hovedet!” Sådan lyder et gammelt mundheld, og den ind-
byggede morale passer særdeles godt på de ulykker, der væl-
tede ind over Danmark i de første tiår af 1800-tallet.
Det gik ellers lige så godt. Danmark havde ikke været

rigtig i krig siden 1720, mens resten af Europa havde lidt
under større og mindre krige gennem hele århundredet –
ofte med Frankrig og England som de store hovedaktører.
Fra 1792 tilspidsede fjendtlighederne sig mellem Frank-

rig og England. Frankrig under Napoleon dominerede mere
og mere det europæiske fastland og berøvede hermed Eng-
land store dele af dets markeder. England blev isoleret og
kæmpede desperat for at hævde det søherredømme, som var
nationens livsnerve.

“Frit skib giver fri ladning”

Omkring år 1800 mærkede Danmark for alvor, at det blev
mere besværligt at opretholde den blomstrende udenrigs-
handel, som de neutrale lande havde tjent styrtende med
penge på. Engelske krigsskibe så ikke længere passivt til, at
neutrale handelsskibe frit kunne forsyne begge de stridende

parter med varer, der havde betydning for krigsindsatsen.
Som en af de helt store handelsnationer oplevede Danmark
flere og flere situationer, hvor danske handelsskibe blev bor-
det eller ligefrem fik beslaglagt deres ladninger. 
Som modtræk mod det øgede engelske pres indgik

Danmark et væbnet neutralitetsforbund med Sverige,
Preussen og Rusland. De neutrale landes konvojer blev
beskyttet af krigsskibe, som kunne forsvare konvojerne mod
engelske “overgreb”. England oplevede med rette, at neu-
tralitetsforbundet i særlig grad var til skade for deres inter-
esser. Hvis varer fra hjemlandet og de engelske kolonier ikke
kunne afsættes, ville England på længere sigt ikke kunne
agere som krigsførende nation.
For Danmark var dilemmaet til at få øje på. Hvis Dan-

mark brød ud af neutralitetsforbundet, kunne landet risi-
kere at komme i direkte konflikt med Rusland, Sverige,

Preussen og Frankrig. En sådan konflikt ville sætte Dan-
marks overlevelse som selvstændig nation på spil. Modsat
ville en forbliven i neutralitetsforbundet betyde overhæn-
gende fare for krig mod England.

Slaget på Reden

Den 2. april 1801 angreb den engelske flåde København
for at ødelægge eller erobre den danske flåde, som efter Eng-
lands opfattelse var en dødelig trussel mod deres handel i
Østersøen. I virkeligheden var angrebet unødvendigt, idet
forholdene i Rusland havde ændret sig. Zaren var blevet
myrdet, og den nye zar havde indledt en ny kurs, der resul-
terede i en fredsaftale med England.
Angrebet betød, at Danmark måtte melde sig ud af neu-

tralitetsforbundet, men i realiteten var forbundet allerede
faldet fra hinanden med Ruslands tilnærmelse til England.
I årene efter 1801 kunne danske handelsskibe fortsætte

deres handel, idet man under hånden lod England vide, at
Danmark hverken ville provokere England eller støtte
Frankrig.

Københavns bombardement
1807

I 1806 kom Danmark igen under voldsomt pres. Napoleon
beherskede store dele af Europa. Hans hære truede Rusland,
som herefter indgik en fredsaftale med Frankrig. I novem-
ber 1806 beordrede Napoleon derfor, at Europa skulle luk-
kes for handelsmæssig kontakt til England. Det engelske
modsvar kom i januar 1807. Den engelske flåde ville for-
hindre, at de neutrale landes handelsskibe kunne anløbe
havne i de lande, der var i alliance med Frankrig på det
europæiske fastland.
Med Fastlandsspærringen og det engelske modtræk var

Danmark for alvor kommet i en situation, der kun kan
beskrives, som “en lus mellem to negle.” Fra dansk side
kunne man kun håbe på, at det ville lykkes at fastholde neu-
traliteten, men i virkelighedens verden var den mulighed
reelt ikke til stede. Danmark og især den danske flåde kunne
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skellige tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere
begrundelser og konsekvenser.” 
I årtierne omkring år 1800 skete der en nyordning i

europæisk politik, hvor skellet mellem stormagter og min-

dre stater for alvor blev understreget. Udviklingen i Europa
blev i stigende grad bestemt af magtforholdene mellem en
mindre kreds af stormagter. For stater som Danmark blev
det ekstremt vanskeligt at navigere inden for de hastigt skif-
tende stormagtsinteresser og dermed sikre nationens over-
levelse og uafhængighed.
For at forstå Danmarks skæbnesvangre situation om -

kring år 1800 er det vigtigt, at eleverne får et overblik over,
hvad der skete på den europæiske skueplads efter Napole-
ons magtovertagelse frem til Europas nyordning med
 Wienerkongressen i 1814.
Forløbet kan være, at nogle grupper arbejder med fx

Napoleon og den franske ekspansion på det europæiske fast-
land, mens andre koncentrerer sig om forholdene i England
og landets interesser på globalt plan. I en fælles opsamling
vil det være muligt at placere en række oplysninger på for-
skellige oversigtskort og følge med i den udvikling, som
Danmark måtte forholde sig til.
Anden fase af forløbet kan være, at eleverne fokuserer

på forholdene i Danmark. Hvad var den tids Danmark
egentlig for en størrelse – befolkning, geografisk udstræk-
ning, erhverv, handel osv.? Med dette afsæt og i lyset af den
storpolitiske situation kan klassen så arbejde med de  kon -
krete begivenheder i 1801 og 1807.
Forløbet afsluttes med en fælles drøftelse af, hvilke

muligheder Danmark havde for at klare sig helskindet igen-
nem. Set i bakspejlet kan man hævde, at alt hvad der kunne
gå galt, gik galt. Men i datidens virkelighed var løsningerne
måske knap så indlysende.
Det er vigtigt, at læreren i sin forberedelse har sikret sig,

at eleverne har nem adgang til forskellige slags oversigtskort
i form af konturkort og historiske atlas. Hertil kommer, at
arbejdet med en række af de oplagte delemner forudsætter,
at der findes forskellige supplerende materialer i form af
bøger, og billedstof samt, at klassen rådgives og vejledes om,
hvilke muligheder de har for at finde flere oplysninger på
nettet.

ingen af de stridende parter tillade modparten at få fingre
i. Den danske regering stod i midten af 1807 i valget mel-
lem pest eller kolera!

I en krig mod England ville dansk handel og søfart blive
ødelagt. Forbindelsen med Norge, Island, Færøerne og
Grønland kunne blive afbrudt, og det ville være umuligt at
opretholde forbindelsen til de danske kolonier i Indien, på
Guldkysten og De vestindiske Øer i Caribien.

I en krig mod Frankrig ville man kunne holde Sjælland
og København med engelsk og måske svensk støtte, mens
Jylland og Fyn ville blive besat af franske tropper og mulig-
vis måtte afstås ved en fredsslutning. Ingen af mulighederne
var acceptable, men ved at opstille størstedelen af den dan-
ske hær i Holsten så det ud til, at valget kunne ende med at
blive en alliance med England. Danmark fik ikke lang
betænkningstid for i begyndelsen af august 1807, fik den
danske regering et fransk ultimatum. “Luk grænserne for
engelsk handel og erklær England krig!” I tilfælde af et nej,
måtte Danmark betragte sig som i krig med Frankrig.
England havde ikke tid til at vente på en dansk beslut-

ning. Den danske flåde måtte ikke falde i Napoleons hæn-
der. I dagene frem til den 13. august forhandlede en engelsk
udsending med den danske regering om flådens skæbne.
Der var nu ikke meget at forhandle om. Danmark fik to
muligheder: Flåden skulle stilles under engelsk kommando
og leveres tilbage efter krigen, eller også ville flåden blive
erobret med våbenmagt!
Det danske svar blev et nej.
Den 16. august tidligt om morgenen blev engelske trop-

per landsat nord for København. Efter Københavns bom-
bardement i dagene 2.-5. september 1807, og tabet af
flåden var Danmark i krig med England – og allieret med
Frankrig!

Om undervisningen

Med udgangspunkt i bogens tekst vil det være nærliggende
at arbejde med kanonpunktet “Københavns bombarde-
ment” i sammenhæng med det punkt i trinmålene efter 9.
klasse, der handler om, at eleverne skal “kunne beskrive for-
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Intern evaluering

Lad eleverne gruppevis lave deres egne billedserier ud fra
bogens billedstof, billeder fra andre fremstillinger og fra net-

tet. Billedserierne vises for klassens øvrige elever, der så skal
svare på spørgsmål som: Hvad forestiller billedet, hvad er
det for en person, hvilken begivenhed osv.?
En anden form kan være, at eleverne udvikler forskellige

“kortspil” – opbygningen kan være, at den ene halvdel af
kortene relaterer sig (i ord eller billeder) til kanonpunktet,
mens den anden halvdel beskriver forhold uden for perio-
den. Kort, der omhandler perioden, “slår” de andre kort.
Andre muligheder kan være konkurrencer som “13 rig-

tige”, “find fem fejl i en kort tekst”, “hvilke ting/perso-
ner/begivenheder” osv. hører med eller ligger uden for
emnet.
Evalueringen kan også bestå i, at klassen får til opgave

at undervise en anden klasse i “Københavns bombarde-
ment”. I planlægningen og tilrettelæggelsen skal eleverne
igennem en række overvejelser omkring valg af indhold,
materialer og hjælpemidler, der giver gode muligheder for
både at finde ud af, hvad de har fået ud af deres egen under-
visning og rig lejlighed til at drøfte nye perspektiver i deres
viden og opfattelse af stoffet. 
Endnu en evalueringsmulighed ligger i at arbejde med

opbygningen af forskellige tidslinier fx ved, at klassen skri-
ver en række begivenheder ned på papir, som derefter skal
anbringes kronologisk orden. En anden måde kan være at
arbejde med billeder, som eleverne kan placere som politi-
ske begivenheder, sociale forhold, økonomiske forhold eller
kulturelle forhold.

Aktiviteter

4 Lav jeres egen avis, hvor I fortæller læserne om, hvad
der skete i København under englændernes bombardement.

Find bøger med tekst og billeder på biblioteket. I kan også
finde mange oplysninger på nettet. Prøv om bibliotekaren
kan skaffe jer “De så det ske. Englandskrigene 1801 -14” af
Lars Lindeberg. Husk overskrifter, gode historier og masser
af billeder.

4 Man har kaldt Københavns bombardement i 1807 for
verdens første terrorbombardement. Lav jeres egen radio-
udsendelse om, hvordan indbyggerne oplevede det. Husk
også at bruge lydeffekter. 
I kan bruge oplysninger fra bøger og på nettet. På net-

siden www.danskhistorie.dk kan I komme på en Podcastet
byvandring rundt i København midt under bombarde-
mentet. 

4 Hvilke våben brugte den tids hære? Lav en plancheud-
stilling, hvor I i billeder og tekst fortæller om de forskellige
våbentyper. Under bombardementet brugte englænderne et
helt nyt våben. Find ud af, hvad det var for et.

4 Efter Københavns bombardement sejlede englænderne
væk med den danske flåde. Find billeder og lav et power-
point foredrag om den tids krigsskibe. Fortæl også om,

hvordan det var at være sømand om bord på skibene.

4 Da den danske flåde var blevet taget af englænderne,
kæmpede danskerne videre med mindre kanonbåde. Hvor-
dan så kanonbådene ud, og hvordan kunne de klare sig mod
de engelske krigsskibe? Under krigen med englænderne talte
man også om “kapere” og “kaperi”. Læs i bøger eller på net-
tet om, hvad disse ord betyder.

4 En af de danske helte under slaget på Reden i 1801 hed
Peder Willemoes. Lav et foredrag – med billeder – om hans
liv. Han blev dræbt i et søslag ved Sjællands Odde i 1808.
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4 Brug disse tal og lav et søjlediagram, der viser, hvordan
Københavns indbyggertal har udviklet sig fra 1450 til i dag.
Måske kan I forklare, hvorfor indbyggertallet falder fra
1960 til 1980.

4 I 1820 skrev den danske digter Grundtvig sangen “Lang
højere bjerge…”. Find teksten i en sangbog eller på nettet.
Læs teksten grundigt igennem. Hvad fortæller sangen om
stemningen i Danmark efter de mange års katastrofer og
krig? I kan også få jeres lærer til at lære jer melodien og
synge den.

4 Efter krigen med englænderne var Danmark et lille,
 fattigt land, hvor der ikke var meget at glæde sig over. Alli-
gevel kalder man i vore dage denne tid “Guldalderen” inden
for kunstens verden. Få jeres lærer til at hjælpe jer med at
finde oplysninger om den tids malere, digtere og forfattere.
Lav små foredrag om nogle af dem.

4 På nedenstående gamle kort over København, kan I se,
hvilke områder af byen, der blev hårdest ramt. Prøv at tegne
områderne ind på et moderne bykort.
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1450: ca. 4.000

1500: ca. 10.000

1650: ca. 30.000

1700: ca. 65.000

1767: ca. 80.000

1787: 90.032

1801: 100.975

1845: 126.787

1860: 155.143

1880: 234.850

1890: 312.859

1900: 358.091

1920: 556.944

1940: 700.465

1960: 721.381

1980: 498.850

1990: 466.723

2000: 495.699

2009: 511.877

Kortet viser København under
den engelske belejring. De
mørke felter i byen viser
 kvartererne, som blev ødelagt
under det senere bombarden-
ment


