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1807 – et katastrofeår for Danmark

1807 skulle vise sig at blive et skæbneår i dansk historie. Det engelske bombardement af København og ranet 
af den danske flåde var i sig selv et knusende slag, som det dog ville være muligt at overvinde i løbet af en kort 
årrække.

På længere sig var det dog nok så katastrofalt, at Danmark i årene efter overfaldet mistede sin status som en 
betydelig regional magt og gled ned blandt det utal af småstater, som Europa bestod af.

I månederne op til det engelske angreb var Danmark ufrivilligt blevet en brik i det storpolitiske spil. Håbet om 
at kunne holde Danmark neutralt i krigen mellem England og Frankrig (Napoleon) blev slukket, da Napoleon 
i slutningen af 1806 proklamerede Fastlandsspærringen med det formål at forhindre al engelsk handel på 
europæiske havne. Det engelske modsvar bestod i med magt at forhindre alle - også neutrale - skibe i at anløbe 
franske havne.

For Danmark betød udviklingen, at man måtte vælge mellem pest eller kolera. 

En krig mod England ville ødelægge dansk skibsfart og handel, afskære forbindelserne til alle besiddelser i 
Nordatlanten og til de danske kolonier samt alvorligt true forbindelsen til Norge. 

En krig mod Frankrig kunne true det danske riges eksistens. Den danske flåde kunne måske sikre Sjælland, men 
man kunne ikke forhindre franske tropper i at besætte resten af riget. Samtidig ville en sådan krig betyde en 
alvorlig risiko for en konflikt med arvefjenden Sverige, der som følge af sit fjendtlige forhold til Rusland, nærmest 
kunne betegnes som en allieret med Napoleon.

Indtil midten af året 1807 kunne Danmark selv vælge hvilken af de to sider, man ville alliere sig med. Men efter 
freden i Tilsit den 7. juli, hvor Rusland og Preussen måtte bøje sig for Napoleon, stod Danmark en måned senere 
pludselig over for et fransk ultimatum: Danmark skulle tilslutte sig Fastlandsspærringen og erklære England krig 
– et afslag ville betyde, at Danmark var i krig med Frankrig!

Før Danmark overhovedet havde modtaget dette ultimatum, gik England i aktion. På baggrund af ordlyden i 
fredsaftalen i Tilsit forudså England, at Danmark efter al sandsynlighed måtte bøje sig for det franske ultimatum 
og tilslutte sig Fastlandsspærringen. Problemet for England var, at den stærke danske flåde ville blive et trumfkort 
i Napoleons bestræbelser for at isolere England.

Det engelske krav blev derfor, at Danmark, hvis det ville bevare sin neutralitet, skulle stille sin flåde under engelsk 
kommando eller udlevere flåden til England, som en slags pant.

Det engelske krav var uantageligt for en suveræn stat. Problemet for Danmark var bare, at en stor engelsk 
flådestyrke, allerede før det engelske krav blev afleveret, befandt sig i farvandene rundt om Sjælland.
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Den 16. august 1807 gik englænderne i land og indledte en belejring af København. Den 2. september om 
aftenen begyndte granaterne at regne ind over byen. Store dele af København stod i brand, og den 7. måtte 
København kapitulere. Kapitulationen indebar, at alle flådens skibe, alt udstyr og forsyninger blev sejlet til 
England.

Det engelske overfald betød, at Danmark nu følte sig tvunget til at slutte sig til Frankrig og Napoleon.

Valget stod nu ikke længere mellem pest eller kolera – den danske tilslutning til Napoleon skulle vise sig at 
medføre både pest og kolera!

Den europæiske baggrund

Gennem næsten 22 år (1793-1815) befandt Europa sig i en stort set uafbrudt krigstilstand. Hovedmodstanderne 
var England og Frankrig, som gennem store dele af 1700-tallet havde været i konflikt om indflydelsen i 
henholdsvis Indien og Nordamerika.

Med Napoleons reelle magtovertagelse i 1799, og hans drøm om at gøre Frankrig til det europæiske fastlands 
stærkeste magt, stødte han frontalt ind i Englands økonomiske og handelspolitiske interesser. Imperiets 
grundlæggende idé om adgang til billige råstoffer og åben tilgang til ”frie” markeder med England som 
centrum kunne ikke realiseres. Napoleons forsøg på at underlægge sig Europa var en dødelig trussel mod ørigets 
overlevelse.

Helt frem til Napoleons russiske felttog i 1812 var England i defensiven. Napoleons mislykkede felttog til 
Egypten understregede Napoleons ambitioner om igen at udfordre England i det sydlige Asien.
 
Værre endnu var Fastlandsspærringen fra 1806 som betød, at stort set alle europæiske havne var lukket for 
engelske skibe. England var i en alvorlig klemme, men Fastlandsspærringen viste sig også at være et tveægget 
sværd. Især Rusland mærkede i årene efter 1806 en betydelig forværring af landets økonomiske udvikling. 
Fra omkring 1810-11 begyndte den russiske zar Alexander 1. at slå sig i tøjret. Han så igennem fingre med 
overtrædelser og omgåelser af Fastlandsspærringen og indgik endog mere eller mindre hemmelige aftaler med 
England om handelen i Østersøområdet.

Efter det katastrofale franske tilbagetog fra Moskva i vinteren 1812-13 smuldrede den fransk dominerede alliance 
mod England.

Endnu en konsekvens af Napoleons hærgen i Europa var de folkelige reaktioner på den franske dominans. 
Spanien havde været i åbent oprør fra 1808 mod den franske besættelse, og kampene fik mere og mere en 
national karakter, som bredte sig til især det tyske område. Endnu holdt Napoleon Europa i et jerngreb, men 
utilfredsheden med forhøjede skatter og soldaterudskrivninger til Napoleons utallige krige udmøntede sig i 
borgerlige kredse med krav om mere frihed og forestillinger om stærke suveræne nationalstater. 
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Latinamerikas løsrivelse

Ideerne fra oplysningstiden, Den amerikanske Frihedskrig og Den franske Revolution fik kun i begrænset 
omfang indflydelse i Latinamerika. 250 års spansk og portugisisk styre havde isoleret verdensdelen i kraft af 
kolonimagternes handelsmonopol og regulering af al økonomisk aktivitet. Men med Spaniens (og Portugals) 
inddragelse i Napoleonskrigene oplevede kolonierne en svækkelse af båndene til moderlandene.

I dette tomrum voksede tanker om frihed og selvstændighed langsomt frem i dele af middelklassen og det bedre 
borgerskab. Sammenhængende hermed var også den stærkere kontakt til USA, der handelsmæssigt kom til at 
spille en afgørende rolle.

Selvstændighedsbevægelserne havde dog trange kår, idet stærke kræfter i koloniernes top var spaniere / 
portugisere, der fortsat ønskede tilknytning til Europa fx i form af en personalunion. De drivende kræfter for en 
løsrivelse opstod blandt kreoler / mestizer – hvide født i kolonierne eller blandinger mellem hvide, indianere og 
sorte. Det store indianske flertal var helt uden for indflydelse.

Frihedsrevolutionerne i Latinamerika blev ikke en kamp mellem moderlandene og kolonierne, men snarere en 
borgerkrig mellem ”loyalister”, der ville beholde tilknytningen til Europa, og ”patrioter”, der ønskede en egentlig 
uafhængighed.

Efter afslutningen af Napoleonskrigene i Europa, da det viste sig, at den spanske konge ikke ville indføre reformer 
i Latinamerika, fik ”patrioterne” for alvor vind i sejlene. Den ledende skikkelse blev Simon Bolivar, der rejste 
oprørsfanen på hele kontinentet. 

I et brev fra 1815 beskrev han hele baggrunden for frihedsbevægelsens kamp:

”Amerikanerne indtager i det nuværende spanske system en stilling i samfundet, som ikke er anderledes end slaver 
eller højst forbrugere. Denne situation er måske værre i dag end nogensinde før.
Selve denne status er omgivet af oprørende begrænsninger som forbud mod dyrkning af europæiske afgrøder og 
eksistensen af kongelige monopoler. Føj hertil handelsprivilegierne og barriererne mellem de amerikanske provinser, 
som har til formål at forhindre gensidig handel, samfærdsel og forståelse.
Kort sagt, vil De vide, hvad vor fremtid er? At dyrke indigo, korn, kaffe, sukker, kakao og bomuld, at drive kvægavl 
på de store sletter, at jage dyr i junglen, at grave i jorden for at finde guld til Spaniens umættelige begærlighed.”

I løbet af bare ti år lykkedes det Simon Bolivar at nedkæmpe ”loyalisterne” og erklære Latinamerika for 
selvstændigt. De nye stater, der blev skabt, smuldrede dog i løbet af få år. Fra 1830 var Latinamerika opdelt i de 
stater, som har bestået helt frem til i dag.

Næsten 200 års historie med fattigdom, udnyttelse, vold, militærkup og diktatur tog sin begyndelse. 

Kort før sin død udtalte Simon Bolivar nærmest profetisk:

”Latinamerika kan ikke regeres. Den, der tjener en revolution, pløjer havet!”
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Intern evaluering

Napoleonstiden er både i Europa og i Sydamerika en kæde af begivenheder, der kan være svære at overskue. 
Derfor er det vigtigt, at eleverne på forskellig måde bliver fortrolige med det geografiske stof vha. historiske og 
nutidige atlas.

Med udgangspunkt i forskellige øvelser kan eleverne udfordre hinanden med konkurrencer i navnestof, forskellige 
af datidens statsdannelser, nutidige stater osv.

Andre elevfremstillede evalueringsformer kan være konkurrencer og lege af typen – Hvem ved hvad, Jeopardy, 
find fem fejl, 13 rigtige, kryds- og tværs osv. Ligeledes kan det være en god idé ud fra forskellige billeder at lade 
eleverne beskrive dem og eventuelt prøve på at afgøre, hvordan de tidsmæssigt hænger sammen. En anden måde 
at arbejde med billeder på kan være at tage billeder med, der ikke indgår i den givne sammenhæng.

En måde at bruge billeder på kan også være, at eleverne arbejder med tidstavler, hvor billederne så med 
kommentarer er med til at illustrere udviklingen.

Endelig kan det være en god opgave at udarbejde lister over navnestof, personer, svære ord osv., som eleverne 
derefter skal prøve at forklare og uddybe for de andre.

Kildekritik på et elementært plan er ligeledes en del af evalueringsmulighederne. I bogen og i dette ”download” 
findes eksempler på kildetekster, men det er muligt at finde andre eksempler, der knytter sig til perioden. Lad 
eleverne ”oversætte” kilderne med egne ord, lad dem vurdere teksterne / billederne ud fra hvem, der har skrevet 
dem; hvad disse personer kunne vide om begivenhederne; hvilke motiver, de har haft; om kilderne er samtidige 
eller senere osv. 

Aktiviteter 

4 Den franske nationalsang hedder ”Marseillaisen”. Den blev skrevet i 1792, som en kampsang mod Den 
franske Revolutions fjender. Find teksten både på fransk og dansk. I kan også finde filmklip på nettet. Snak med 
musiklæreren og lær at synge den. Fortæl med jeres egne ord, hvad teksten handler om. Prøv at sammenligne den 
med ”kong Christian stod ved højen mast.” 

4 Lav et foredrag om Napoleon. Hvor blev han født? Hans karriere i hæren, som fransk diktator og kejser osv. 
Måske kan I finde ud af, om der er lavet film om Napoleons liv. Brug biblioteket og nettet

4 Lav en billedanalyse af bogens Napoleonsbilleder. Hvordan blev han fremstillet på de officielle billeder? 
Hvordan blev han fremstillet af vittigheds- og karikaturtegnere? Brug bøger og nettet. Arbejd med opgaven ved 
hjælp af analysemodellen i ”værktøjskassen”.

4 Napoleons tilbagetog fra Moskva i 1812 vakte opsigt. Den russiske komponist Tchaikovsy skrev i 1880 et 
musikstykke ”1812-overturen” for at mindes det franske nederlag og den russiske sejr. Snak med musiklæreren om 
musikken, spil dele af 1812-0verturen. Hvordan prøver komponisten at skildre begivenhederne i musik? I kan 
også finde musikken på nettet.
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4 De spaniere, der var født i Spanien, så ned på de hvide (kreoler), der var født i Latinamerika. En af de ”ægte” 
spaniere fortæller her om, hvad kreolerne er for en slags mennesker:

”… Udstyret mere med magelighed end med evner. De lader som om, at de tror på religionen, men det gør de ikke. 
De har en brændende lyst til fornøjelser. Uden at kunne standse sig selv fordriver de indfødte hvide tiden med at 
spille, elske og drikke.”

Sæt streg under de ord, der bliver brugt til at beskrive kreolerne.
Hvorfor tror du, at den ”ægte” spanier beskriver kreolerne sådan?
Hvordan tror du, at den ”ægte” spanier ville beskrive sig selv?
Brug SMIL fra ”værktøjskassen.”

4 Tegn et vægkort over Latinamerika. Indsæt navne på alle landene. Brug et historisk atlas og sæt årstal på, der 
viser, hvornår landene blev selvstændige.

4 Latinamerikas to store frihedshelte hed Simón Bolivar og José de San Martín. Lav foredrag, hvor I fortæller 
om deres liv og bedrifter. Brug biblioteket og nettet. I kan illustrere jeres arbejde med billeder. Er der lande, byer 
osv., der er opkaldt efter de to frihedshelte?

4 En vigtig grund til Latinamerikas løsrivelse fra Spanien bestod i, at Spanien havde monopol på al handel. Det 
fik godsejerne og handelsfolk i Latinamerika til at protestere voldsomt:

”Er det retfærdigt, at frugterne af landbrugets arbejde skal gå til spilde, fordi Spanien ikke længere kan bruge dem?
Er det retfærdigt, at disse landes enorme produktion skal rådne i vore magasiner, fordi den spanske flåde er for svag 
til at sikre varernes eksport?
Når folk fra et venligt sindet land kommer i vore havne og tilbyder os varer til lavere priser, varer, som vi mangler, 
og som Spanien ikke kan levere os, er det da retfærdigt at afvise dette tilbud?
Det vil jo alene være til gavn for nogle få europæiske købmænd, som ved hjælp af smuglerhandel gør sig til herre over 
landenes import…”

Fortæl med dine egne ord om, hvad folkene i Latinamerika var utilfredse med.
Hvilke varer kunne Latinamerika forsyne Spanien med?
Hvilke andre lande kunne være interesserede i at bryde Spaniens handelsmonopol?
Brug SMIL fra ”værktøjskassen.”

4 Alle lande i Latinamerika var kolonier. Efter selvstændigheden var der uro og kaos i mange år. Hvordan 
er forholdene i dag? Vælg et land og beskriv forholdene. Brug bøger, nettet, turistguides oplysninger fra 
rejsebureauer. Husk billeder, spil musik fra landet osv. 
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Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

Billedanalyse

• Hvad ser du på billedet?

• Hvad er der gang i på billedet?

• Hvorfor er billedet fremstillet?

• Hvem skulle i fortiden se billedet?

• Hvad siger billedet om den tid, det er produceret i?

• Hvilken billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

Kildekritik “AT Få SMiL”

Overordnet set handler kildekritik om teksters troværdighed og anvendelighed. “Kan jeg stole på det?”, er et 
centralt spørgsmål detektiven stiller sig i sin jagt på forbryderen. Alle spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares 
hver gang en tekst/kilde undersøges.

Analysepunkterne er lavet om til en slags børneremse “AT Få SMiL”. Remsen er lettere at huske. Det er kun de 
STORE bogstaver som bruges.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ
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“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten og hvad er indholdet? Hvorfor har afsenderen skrevet den? 
Hvad var formålet? Var afsenderen tæt på begivenhederne? Tog afsenderen selv del i 
begivenhederne? Og hvilken rolle spillede afsenderen i givet fald? Var afsenderen på 
afstand af begivenhederne og dermed afhængig af andre (ukendte?) kilder? Har afsenderen 
personlige interesser i klemme og vil fremlægge en bestemt version? Ved afsenderen noget 
om emnet? Taler han sandt?

   T ype Hvilken type tekst/kilde er det? Skønlitteratur? Faglitteratur? Hvordan skal vi bedømme/
vurdere teksten/kilden? Er kilden et dokument (et historisk materiale: fx en lovtekst)? 
Er kilden en beretning, der fortæller om begivenhederne, så det er indholdet der skal 
bedømmes (fx en journalists avisartikel om en lovs tilblivelse)? Er beretningen en 
øjenvidneskildring (førstehåndsberetning = ofte det bedste; færre forfalskninger) eller 
er en (andenhåndsberetning) som har oplysningerne fra anden side. Er kilden den 
først nedskrevne (primær)? Eller (sekundær) at afsenderen har oplysningerne fra en 
primær tekst? Primær eller sekundær handler dybest set om “hvem har skrevet af efter 
hvem?” Er teksten/kilden personlig fra en central afsender? Er teksten institutionel? Er 
afsenderen “bundet af ” en institutions synspunkter/politik? Er teksten fortrolig (fx intern 
forhandlings referat) eller er teksten beregnet for offentligheden? 

 (Generelt vil personlige kilder som regel være mere troværdige end institutionelle, og fortrolige kilder vil være 
mere troværdige end kilder beregnet til offentligheden)   

 F aktorer Ofte et spørgsmål til lærebøger: Hvilke “faktorer/årsager” mener afsenderen er vigtige 
for udviklingen af samfundene i fortiden og nutiden? Det stærke individ? Teknologien? 
Økonomien? Folkemasser? Religioner/ideer?

 Å 
 
 S proget Hvordan er sprogstilen? Er afsenderen tilbøjelig til at skrive fx ironisk, følelses- og 

holdningsorienteret? Eller er tendensen mere neutral-, saglig og kendsgerningsorienteret? 
Er teksten underbygget eller slynger afsenderen rundt med “halve sandheder” og 
overdriver med argumentationskneb: (karakter-, autoritets-, ekspert-, prestige-, idol-, 
selvsikkerheds-, lærdoms-, hensigts-, generaliserings-, mængde- og udbredelses-, påfugle-, 
fornufts-, og historiekneb.) Fx “alle (generalisering) eksperter (ekspertkneb) er enige om, at 
sådan har det været i 1000 år (historiekneb)…” ). Bruger afsenderen: Bandeord, negative/
positive tillægsord, sproglige billeder og/eller anonyme personudtryk “man”, “det vides”? 
Hvad fokuseres der på? Hvad bliver trukket i baggrunden?

 Modtager Vil afsenderen påvirke sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout Ofte hjemmesider, reklamer, billeder m.v. Her tænkes på formen: Komposition, 

synsvinkel, farver, skygger, perspektiv, rum, personer, billedtekst, lyd, lys, stemning, 
symboler, antydninger m.m.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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Har du på tjek på hjemmesiden?

Hvem?
• Kan webmasteren identificeres? Fx er der en til de ~ i adressen kan det være tegn på at 

hjemmesiden er privat. Stavefejl og dårlig grafik kan være signal om utroværdighed.
• Står der noget om webmasterens baggrund?
• Henviser webmasteren til andre forfattere om samme emne?
• Findes der oplysninger om webmasteren på nettet? Har webmasteren fx anmeldt sit domæne hos     

www.dk-hostmaster.dk? Skriv evt. deres navn. Brug * hvis du kun kender noget af navnet.
• Kan du kontakte webmasteren på sitet? 

Hvornår?
• Kan du datere hjemmesiden?
• Er hjemmesiden oprettet samtidig med begivenheden?
• Bliver den regelmæssigt opdateret? 
• Findes der en ældre version af hjemmesiden? Prøv en tidsrejse “The wayback Machine”, som du 

finder på www.archive.org

Hvor?
• Hvor sidder webmasteren? I Danmark? I lande med konflikter?

Hvorfor?
• Er formålet med hjemmesiden beskrevet?
• Er det en officiel/institutionel hjemmeside?
• Findes der forbavsende meninger, der kommer bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller religiøs holdning?
• Forsøger webmasteren at påvirke dig sprogligt med positivt og eller negativt ladede formuleringer?
• Forsøger webmasteren at bevise og underbygge sine holdninger? Bruger han litteraturliste? Noter? 

Henvisninger? Seriøse links? Er der overhovedet nogen som henviser/linker til den? Check hvor 
kendt og benyttet den er: I Googles søgefelt kan du skrive “Link:” før hjemmesidens navn.   

VÆRKTØJ


