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Til underviseren:
De fremhævede ord er beregnet til en hurtig repetition, 
efter at man har læst hele teksten.

Teksten kan anvendes til forberedelse for læreren eller 
læses selv af større elever. 
Der findes særligt læsevenlige tekster til Grundtvig, H. C. 
Andersen og Astrid Lindgren i bogen. 

Kopiering er i princippet ikke tilladt, men:

Vil man bruge kopier af teksten i sin undervisningen, 
kan retten hertil købes for 500 kr. til brug i alle klasser i 
en skole.

Henvendelse: heksenshus@hotmail.com

Man kan få tilladesen i en svarmail, så snart man har 
henvendt sig og opgivet skolens navn og EAN nummer.

Forlaget Eventyrligvis
ønsker at gøre arbejdet lettere for dansklærere 

i folkeskolen.
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Ludvig Holberg 1684 – 1754

Ludvig Holberg blev født den 3. december 1684 i 
Bergen, som dengang var den næststørste by i Norge. 
Norge var på det tidspunkt en del af Danmark.
Han var yngste søn af 12 søskende. Allerede i 1685 døde 
hans far. Året efter mistede familien de fleste af deres 
ejendele, da en stor brand hærgede Bergen. De gik på en 
enkelt nat fra at være velhavende til at være fattige og 
skulle spare på alt. Dengang var man ikke forsikret.

Ludvig færdedes meget ved havnen i Bergen. Han kaldte 
den Noahs Ark. Her kom skibe fra hele verden, og der 
skete hele tiden noget spændende. Han lyttede til de mange 
forskellige sprog og lagde mærke til alt.
Kun 9 år efter farens død, døde Ludvigs mor også, og 
nu spredtes børneflokken for alle vinde. Ludvig var den 
yngste, og han blev sendt til en præst i Gudbrandsdalen. 
Hans far havde været oberstløjtnant, og allerede som dreng 
var Ludvig blevet indskrevet som korporal. Nu var det 
tanken, at han skulle begynde ved militæret. Men drengen 
var lille og tynd. Han vat tit syg og ville helst sidde med 
næsen i en bog hele tiden.
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Han egnede sig slet ikke til at blive soldat.
Han blev derfor sendt tilbage til Bergen og kom i 
Latinskolen der. Han var en rigtig læsehest, og når han 
i sin fritid løb rundt ved havnen, fik han fat i aviser, som 
han læste, og bagefter underholdt han kammeraterne i 
skolen med den viden, han havde opsnappet.

I skolen lærte han latin, men fik også smag for sang og 
musik. Han var lille og spinkel som en pige, men klarede 
sig over for kammeraterne med sin skarpe tunge og sin 
gode forstand. 1702 rejste han til København, hvor han 
blev student. 

Desværre var hans familie stadig fattig, så allerede året 
efter måtte han tilbage til Norge for at tjene penge, og 
han blev ansat som huslærer hos en præst i Voss. 
Han egnede sig ikke til børn, så det gik ikke særlig godt.
Han var utålmodig og havde et hidsigt temperament, så 
han skældte og smelte og slog børnene. Det ville familien 
ikke finde sig i, så Holberg blev fyret, og i 1704 var han 
tilbage i København for at læse videre.
Det gik godt. Han blev teologisk kandidat og lærte sig 
selv engelsk, italiensk og fransk.

Igen blev han nødt til at tage hjem til Bergen for at tjene 
penge. Denne gang som huslærer hos lektor og vicebiskop, 
Niels Smed. Han var en berejst mand, og Ludvig fik lov at 
læse hans dagbøger fra de mange rejser.
Det gav ham en voldsom lyst til selv at komme ud og se sig 
om i verden.
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I efteråret 1704 solgte han, alt hvad han ejede og med 
60 Rdl. på lommen sejlede han til Rotterdam. Hans 
familie var virkelig forarget. Ingen i slægten havde før 
båret sig så tåbeligt ad. 

Selve rejsen blev egentlig ret mislykket. Han manglede 
frem for alt penge. Han havde troet, at han kunne tjene 
penge undervejs, men det gik slet ikke. Han blev syg, og 
bange, sulten og desperat rejste han over grænsen til 
de varme kilder i Aachen. Han var bange for at dø, og de 
varme kilder havde helbredende kræfter, sagde man.

Derfra måtte han gå til fods tilbage til Holland. 
Han flygtede fra et værtshus uden at betale, og da han 
endelig besluttede sig til at rejse hjem til Norge, måtte han 
låne pengene til rejsen. 

Der var gået et år, og Holberg ville ikke til Bergen, 
hvor familien ville håne ham, så han rejste i stedet for 
til Kristianssand, (Oslo), her havde han nemlig også 
slægtninge.
Han slog sig ned som fransklærer i konkurrence med en 
hollandsk købmand, som også underviste i byen. 

Holbergs udtale var jammerlig dårlig, men næste år 1706 
havde han alligevel skrabet så mange penge sammen, at 
han kunne rejse til England sammen med en kammerat.
Nu ville han lære engelsk.

De besøgte først London, og derfra tog de til Oxford, 
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hvor Holberg underviste i musik og sprog. Ved siden af 
studerede han selv flittigt ved universitetet.

Han lærte meget, som fik stor betydning for ham, og han 
blev i England til sommeren 1708, hvor han rejste tilbage 
til København. 

Her prøvede han at tjene penge ved at holde foredrag for 
studenterne om sit rejseliv. Der kom rigtig mange til hans 
foredrag, men de glemte at betale, så han måtte igen tage 
plads som huslærer.

Denne gang var det en god plads, for han skulle foretage en 
rejse til Tyskland med en søn af en professor Vinding, og 
der havde han endnu ikke selv været. 

Da de kom hjem, fik han en ny plads hos Admiral Gjedde, 
som huslærer for børnene, men det varede ikke længe, før 
han opgav arbejdet og flyttede ind på et kollegium.

Han ville prøve, om han kunne leve af at være en 
privat, lærd mand, men det viste sig at være meget svært. 
Ingen havde prøvet det før. 

Han studerede og skrev historie, og i 1711 var han færdig 
med den første verdenshistorie på dansk. Han overrakte 
sit manuskript til kongen og fik som tak en stilling som 
ekstraordinær professor ved universitetet i København. Det 
var i 1714. 
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Desværre fik han ingen løn. 
Han måtte vente i køen, til der blev et rigtigt professorat 
ledigt, så han var sådan set lige så fattig som før. 

Men han fik et rejsestipendium og drog ud på sin 4. rejse. 
Den gik til Holland over Belgien til Paris, hvor han 
opholdt sig i halvandet år. Hans franske var ikke særlig 
godt, en pige fortalte ham, at han talte fransk som en tysk 
hest. Til sidst rejste han til Rom, hvor han tilbragte en 
vinter.

Det var dyrt at rejse, og da Holberg skulle til Rom, gik han 
det meste af vejen til Marseille i Sydfrankrig, hvor skibet, 
han skulle sejle med lå. Der er 775 km mellem Paris og 
Marseille med tog.

Derfra sejlede han til Genova. Undervejs blev skibet 
angrebet af sørøvere.  Holberg led af søsyge, så han var 
mere død end levende, da han endelig ankom til Rom. 

Her boede han nabo til en flok skuespilleder, som hele 
tiden øvede sig, og det var sikkert deres komedier, som gav 
Holberg ideen til selv at skrive for teateret.

I 1716 var han igen hjemme i København. 
Desværre var der ikke noget ledigt professorat, så han 
måtte stadig vente. Men i 1717 blev han endelig professor i 
Metafysik og logik! 
Han foragtede de fag, og kendte intet til dem, men man 
måtte begynde nedefra og arbejde sig opad. 
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Det betød ikke noget, hvad man havde studeret, og derfor 
blev han først i 1730 professor i geografi og historie.

Holberg var god til at iagttage sine omgivelser. Han lurede 
folk af og ikke bare i København. Nej, han gik lange 
fodture rundt om i landet, og her lyttede han til folk fra alle 
samfundslag.

Holberg var hidsig, og når temperamentet kom i kog, var 
han ligeglad, hvem det gik ud over, så det skete tit, at han 
kom i strid med folk. 

Holberg skrev satire, både når han skændtes med sine 
uvenner på skrift, og da han begyndte at skrive for teateret. 
Satire var et ukendt begreb i Danmark. 
Her tog man det, der blev sagt og skrevet, for pålydende.

Holbergs eget forfatterskab begyndte med, at han oversatte 
nogle romerske, satiriske digte til dansk.
Pludselig var han selv i gang med at skrive.

Første ”sang” af Peder Paars kom i 1719 og året efter hele 
digtet. Holberg skrev under pseudonymet, Hans Mikkelsen, 
men alle vidste, at det var professor Holberg, der var 
forfatteren. 

Holberg flyttede handlingen 100 år tilbage og lod historien 
foregå på Kalmarkrigens tid, altså i 1611-13, men hans pen 
var så ”spids”, og hans satire så morsom, at de folk, det gik 
ud over, alligevel blev aldeles rasende. 
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Ejeren af øen Anholt, hvor Peder Paars strander, blev så 
vred, at han sendte en klage til kongen og forlangte bogen 
”Peder Paars” brændt af bødlen, som det skandaleskrift, 
han syntes, digtet var. 
Beboerne på øen var fremstillet som idioter, og det ville 
han, Fr. Rostgaard, ikke finde sig i.

Men Holberg lagde heller ikke fingrene imellem, når han 
skrev. Mange kunne let genkende sig selv eller andre bag 
personerne, og de blev selvfølgelig alle sammen meget 
vrede, når de blev karikeret og hængt ud som latterlige, 
tåbelige eller direkte uvidende mennesker. 

Man kendte som sagt ikke til satire i Danmark på den tid, 
og derfor var der ingen forståelse for de vittige indfald, 
som Holberg nu præsenterede københavnerne for.

En af hans kolleger på universitetet havde en sølvbeslået 
bibel, og i Peder Paars optræder der i en lærd debat en 
mand med en sølvbeslået ”Homer”. 
Alle forstod meningen, og kollegaen var håbløst til grin 
over hele byen, fordi Holberg lod manden med den 
sølvbeslåede bog opføre sig latterligt. 

Over hele København sad man med næsen i Peder Paars 
for at finde ud af, hvem de forskellige personer skulle 
forestille. 

Det overraskede Holberg, at folk reagerede sådan, og han 
blev lidt mere forsigtig med sin næste udgivelse.
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Det var 5 digte, hvoraf det sidste var et ” Forsvar for 
kvindekønnet”, som skulle se ud, som om det var skrevet af 
en kvinde. 
Her gav Holberg udtryk for, at kvinder kan udrette det 
samme som mænd, bare de bliver opdraget til det. 
Noget af en påstand i 1722.

Samme år skrev Holberg sine 5 første komedier.

Kongen, Frederik den IV, der hver gang havde afvist de 
mange klager over Holbergs skrifter, havde selv moret 
sig godt over hans vittige påfund, og da man skulle åbne 
et lille teater i København, fik Holberg en opfordring fra 
hoffet til at skrive nogle komedier for teateret. 

Det lod han sig ikke sige to gange.
På mindre end halvandet år skrev Holberg 15 af sine 
bedste komedier.

Den 26. september 1722 opførtes Den politiske 
Kandestøber for første gang.

Derefter fulgte: Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe 
på Bjerget, Gert Westphaler, Den 11. juni, Barselstuen, 
Jacob von Thyboe, Ulysses von Ithacia,
Melampe, Uden Hoved og Hale, Den Stundesløse, Erasmus 
Montanus, Hekseri eller blind Alarm, Don Ranudo de 
Colibrados.
En nytårsprolog i 1723.
Indtil 1827 udkom: Det arabiske Pulver, Julestue, 
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Mascarade, Kilderejsen, Diderich Menschenskræk, Henrik 
og Pernille, Den pantsatte Bondedreng, Pernilles korte 
Frøkenstand, Den honnette Ambition, De Usynlige og Det 
lykkelige Skibbrud.

Det var et kolossalt arbejde på så kort tid.

Holberg var også helt afkræftet af at skrive. Han havde fået 
dårlige nerver og så syner. Han følte sig forfulgt og søgte 
orlov fra sin stilling. 
Han rejste i 1725 på rekreation til Frankrig.

Da han kom tilbage, var teateret lukket. 
Store dele af København var brændt, og pietismen havde 
holdt sit indtog ved det danske hof. Kongen var død 
og hans søn, Christian den VI, og hans meget religiøse 
dronning, Sofie Magdalene, forbød enhver form for 
offentlige forlystelser. 

Kongen var dengang enevældig og bestemte alt.
Det var slut med at spille komedier. For en periode i hvert 
fald.

Holbergs læremester var først og fremmest den franske 
skuespilforfatter Molière.
Men han lånte også ideer fra den italienske maskekomedie, 
som han lærte at kende i Rom. 

Holberg skrev med sin egen danske tone, og hans 
komedier er helt enestående. 
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Mange af dem spilles stadig på Det kongelige Teater 
næsten 300 år efter, at de er skrevet. 

4 af hans stykker har ifølge det kongelige Teaters eget 
bibliotek været på teaterets repertoire, uafbrudt siden 
de blev opført første gang. 
Det er: Den stundesløse, Erasmus Montanus, Jeppe på 
Bjerget og Den politiske Kandestøber.

Holbergs statue kan ses til højre for hovedindgangen til 
Det kongelige Teater.

Holberg sad efterhånden godt i det økonomisk. Han fik sin 
faste løn, og hans skrifter kom stadig i nye oplag. 
Han var sin egen forlægger og forhandlede selv priser 
med den bogtrykker, der skulle trykke hans udgivelser. 
Hans formue voksede stille og roligt for hvert år, der gik. 
Han passede godt på pengene og investerede fornuftigt.
Holberg var ungkarl, og han blev aldrig gift.

1732 – 35 udsendte han sit historiske hovedværk: 
Danmarks Riges Historie. 3 bind, som begyndte ved Kong 
Skjold og gik frem til Frederik den 3. 
Hertil kom en kirkehistorie og en Jødisk Historie i alt 
næsten 6000 sider.

Det kneb med den historiske korrekthed, hvad senere 
historikere tydeligt har påvist, men Holberg fortalte godt. 
Der var humør, ironi og mange anekdoter i hans tekster. 
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Holberg så alt fra borgerens synspunkt. Han var 
snusfornuftig og rationel.
Han havde, siden han var barn, lært kun at stole på sig selv.

Priserne på landbrugsvarer var i disse år stigende, så 
Holberg solgte sine byejendomme og investerede i stedet 
for sine penge i jord.
I 1740 købte han herregården Borup ved Slagelse. 
Kun 5 år senere købte han også gårdene Tersløse og 
Ødemark. 

I 1741 kom romanen Niels Klims underjordiske rejse i 
12 bøger skrevet på latin. 
Den udkom i Leipzig uden forfatternavn. 
Holberg var blevet forsigtig, men alligevel vakte bogen 
megen opsigt, og de to hofpræster i Danmark ville have 
bogen forbudt. 

Bogen blev næsten straks oversat til dansk. Her kommer 
satiren igen, men denne gang bredere og ikke kun rettet 
mod danske forhold.
Men der var også sprængstof mod landets love i bogen, og 
man måtte på den tid slet ikke trykke bøger i udlandet. 
Alligevel skete der ikke noget med Holberg. Enevælden 
holdt hånden over ham, som den altid havde gjort det.

Senere i livet skrev Holberg sine mange Epistler. Der 
kommer 539 i alt. 
Holberg var træt og magtede ikke mere de store værker. Nu 
skrev han sine essays i stedet for.
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Her fortalte han alt muligt. Her fik man noget at vide om 
ham selv og hans egen livsførelse. Hvordan hans bolig på 
hjørnet af Kannikkestræde og Fiolstræde var indrettet, at 
han fortrak katte frem for hunde, om hans syn på kaffe og 
te, om vægterne, der forstyrrede hans nattesøvn, samt en 
lang række filosofiske, historiske, politiske og økonomiske 
emner.

Han levede meget enkelt. Dagene blev brugt til at studere, 
og han gik sjældent ud. Om lørdagen samlede han nogle 
venner og unge studerende til musikaftener. Musikken 
kunne røre ham til tårer. Dameselskab søgte han for at 
slappe af. Kvinder fører jævn snak, som ikke kræver større 
hovedbrud, sagde han. 

Man sagde, han var nærig, måske fordi han levede så 
enkelt og navnlig spiste så småt. Han var en lille, spinkel 
mand, og har sikkert ikke interesseret sig for mad. Han gik 
aldrig til selskaber, men foretrak at besøge sine venner helt 
uformelt.

Hele sit liv var Holberg meget striks og nøjeregnende. 
Hans ridefogeder og skolelærere på hans godser fik læst og 
påskrevet, hvis de ikke havde regnskaberne i orden. 

Da det kom på tale at genoprette Sorø Akademi, 
testamenterede Holberg alle sine godser, sit store 
bibliotek og en del af sin formue, 12.000 Rdl., til 
institutionen. I den anledning fik han titel af Baron.



  17

Copyright Eventyrligvis
heksenshus@hotmail.com

Han blev mere og mere vanskelig og pirrelig med årene. 
H. C. Andersen, skrev om Ludvig Holberg i en række 
vignetter til danske digtere i 1832:
 

Hil dig du danske digter- konning,
Som bien fik du brod, bag brodden – honning.

Da Holberg døde natten mellem den 27. og 28. januar 
1754, var han alene. Han var beundret af mange, men 
havde vel egentlig ikke nogen, som holdt af ham eller stod 
ham rigtig nær.
Han blev bisat i Vor Frue Kirke og senere begravet i Sorø.

Holberg er stadig aktuel og spilles hvert år på Det 
kongelige Teater.

Tiden

Det er en fordel at vide lidt om samfundet på Holbergs tid, 
hvis man skal forstå hans forfatterskab.

Frederik den IV var enevældig konge i Danmark. 1699 – 
1730
Han havde næsten hele tiden to dronninger på samme 
tid. Det var enestående i Danmarks historie, at en konge 
opførte sig sådan. 
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Havde han været en almindelig borger i landet, ville han 
være blevet dømt til døden for at have to koner.

Hans dronning hed Louise. De blev gift i 1695.
I 1703 forelskede kongen sig i Elisabeth, datter af den 
tyske gesandt i København. 
Han gjorde hende til sin hustru til venstre hånd. Hun døde i 
barselseng i 1704.

I 1712 forelskede kongen sig i en ganske ung kvinde, Anna 
Sofie Reventlow fra Clausholm ved Randers. 
Han traf hende ved et maskebal på Koldinghus, og 
bortførte hende fra hendes hjem, da hun var 19 år gammel. 

Kongen giftede sig med hende til venstre hånd i 
Skanderborg. Alle de børn, hun fødte, døde som små. 
Af kongens børn med dronningen levede kun den 
næstældste, den senere konge, Christian den VI og en 
datter, Charlotte.

Da Dronning Louise døde i 1721, giftede kongen sig med 
Anna Sofie Reventlow igen, denne gang til højre hånd. Det 
skete allerede to dage efter dronningens bisættelse. 

Anna Sofie blev kronet i Frederiksborg Slotskirke den 31. 
maj samme år.

Det danske folk var meget forarget over kongens 
opførsel. 
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I 1711 var der en stor byldepest i København. 20.000 
mennesker døde. Hoffet flyttede til Koldinghus på grund af 
smittefaren.

I 1721 blev der på kongens initiativ oprettet 240 såkaldte 
Rytterskoler. Det var første gang Danmark fik noget, der 
lignede et egentligt skolevæsen.

I 1728 var der storbrand i København 74 gader og 1670 
huset brændte.

I 1748 Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv åbnes.

I 1749 Berlingske Tidende udkom for første gang.
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Adam Oehlenschläger
1779 - 1850

Adam Oehlenschläger blev født den 14. november 1779, 
som søn af slotsforvalteren på Frederiksberg slot. 
Hans far havde tidligere været kammertjener på 
Bregentved gods, og her havde han truffet sin kone, Martha 
Marie Hansen, der var ansat som kammerjomfru.

Kongefamilien benyttede Frederiksberg slot om sommeren 
og lukkede det i vinterperioden, så den lille Adam tilbragte 
hele sommeren i smukke, fornemme omgivelser. Han 
legede med pagerne, eksercerede sammen med soldaterne 
og sang i kirkekoret.

Hjemmet var meget fattigt. Adams yngste lillesøster var 
født med vand i hovedet, altså handikappet, og hans mor 
var ofte deprimeret.

En gang hver sommer tog familien på Dyrehavstur til 
skov og strand. 
Det var en festlig oplevelse, og den gjorde så stort indtryk 
på den følsomme dreng, at han senere i livet skrev det 
berømte skuespil, Sankt Hansaften Spil, om den skovtur.

Adam kom ikke i en ordentlig skole. Der var ikke penge til 
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at betale med, og han legede om vinteren med kvarterets 
gadedrenge.

Ved et tilfælde traf han en dag digteren Edvard Storm 
i Frederiksberg Have. Han var forstander på en af de nye 
realskoler, og nu sørgede han for at den kønne, kvikke 
dreng fik en friplads på skolen.

Adam var dygtig. Han skrev især gode stile og opnåede 
i ældste klasse at blive duks. Det vil sige, at han var den 
bedste i klassen. Han skrev allerede viser og komedier i sin 
fritid.

Sidst på sommeren, når de kongelige var taget til byen, 
opførte han sine komedier i slottets tomme sale sammen 
med sin ældste søster og en ven.
Han blev ikke student, der er simpelthen ikke råd til 
det.

Hans far foreslog ham at blive købmand, men Adam ville 
hellere være skuespiller.
Det kunne de ikke blive enige om, og Adams fremtid 
tegnede sig noget usikker. 

Til sidst fik han i 1797 lov at prøve lykken ved teateret. 
Han fik nogle små roller, men havde egentlig ikke noget 
dramatisk talent.

Han flyttede hjemmefra og kom til at bo hos en enke 
i Vestergade. Det var meget heldigt for ham, for hos 
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denne enke boede to unge mænd, som senere blev meget 
betydningsfulde personer. 
Enkens to brorsønner var nemlig Anders Sandøe Ørsted 
og Hans Christian Ørsted.
De læste jura og fysik, og de hjalp Adam til at få begyndt 
på selv at læse jura.

I 1800 blev han forlovet med den 17- årige Christiane 
Heger. Hun var søster til Kamma Rahbek, og de to unge 
havde truffet hinanden i Bakkehuset hos familien Rahbek. 
Her mødte Adam også digteren Jens Baggesen, som han 
først bliver betaget af og senere uvenner med.

Den 2. april 1801 skete der store begivenheder i 
København.
Rusland var i gang med at samle Englands fjender i et 
forbund. 
Danmark og Sverige var klar til at tilslutte sig, og England 
blev rasende. 
England var i forvejen i krig med Frankrig, Spanien og 
Holland, og nu følte de, at deres store handelspartner, 
Danmark, faldt dem i ryggen. 
Derfor beslaglagde de i januar 1801 med et slag de 149 
danske handelsskibe, som på det tidspunkt lå i engelske 
havne.

I marts måned samme år satte den engelske flåde kurs 
mod Danmark. Der var 53 skibe, og heraf var de 20 
linjeskibe, altså krigsskibe. 
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I København forberedte man sig på krig. Alle slags 
udrangerede skibe blev slæbt ind i havneområdet, lagt på 
rad og række og forsynet med kanoner. 
Havnen var spærret.

Den engelske flåde blev ledet af Sir Hyde Parker og Lord 
Nelson. 
Den 30. marts sejlede englænderne ned gennem Øresund 
helt ovre ved den svenske kyst. Svenskerne lod dem bare 
sejle forbi. 
Kronprinsen af Danmark, den senere Frederik den 6., 
havde givet ordre til, at de ikke skulle blande sig. Han var 
bange for, at svenskerne skulle kræve Øresundstolden 
ophævet som betaling for at hjælpe, og det ønskede han 
ikke at risikere.

Den 2. april sejlede Nelson sine skibe lige ind mod 
København.
Alle i byen kunne høre kanonerne tordne og se røgen og 
ilden fra det store slag.

Efter 2 timers kamp blev det danske flagskib 
Dannebrog skudt i brand.

Sir Hyde Parker, som var leder af slaget, hejste signal til 
at afbryde kampen, men hans næstkommanderende, Lord 
Nelson satte kikkerten for sit blinde øje og sagde til sine 
folk, at han ikke kunne se noget signal, og han fortsatte 
med at bombardere de danske skibe.



  24

Skoler kan købe ret til at printe al tekst for 500 kr. én gang for alle.
Send en mail og få tilladelse straks.

  25

Danskerne viste sig at være meget stærkere, end han 
troede, og nogle timer senere brugte Nelson en krigslist.

Han sendte bud til kronprinsen, der opholdt sig på 
Langelinje, og lod meddele, at han havde ordre til at skåne 
Danmark, når der ikke længere blev gjort modstand. 

Uden at forhandle med Kommandør Olfert Fischer, som 
var leder af den danske flåde, accepterede kronprinsen 
tilbuddet, og kamphandlingerne standsede, da Nelson 
hejste det hvide flag på sit skib, Elephant.

Den unge løjtnant Willemoes blev en af krigens danske 
helte. 

Mange af de danske digtere, som boede i København, 
var med og oplevede krigen ved selvsyn. De skrev og 
digtede om alt, hvad de havde set og følt, og en national 
opvågnen fulgte snart over hele landet.

Den unge Adam kom nu ind i de ”rigtige” kredse. Det var 
frem for alt Bakkehuset, hvor familien Rahbek boede.
Kamma Rahbek samlede alle litterære personer i 
København i sit hjem.
Enten var man med her, eller også betød man ikke noget.

Se afsnittet om Bakkehuset.

Den 2. april 1801 tabte Danmark krigen mod England i det 
berømte slag på ”Reden”, se afsnittet om krigen.
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Den begivenhed fik betydning for alle de unge danskere, 
der oplevede slaget.

Adam var underofficer og fanejunker. Han var begyndt 
at skrive krigssange. Han følte sig mere og mere som 
digter, men han kunne alligevel ikke rigtig komme i gang.
Hvad skulle han skrive om? Hvor var hans emne?

I sommeren 1802 mødte Adam historikeren, Henrik 
Steffens.
Det betød en åbenbaring for den unge, følsomme mand. 
Han mødte sin skæbne. Steffens var den gnist, der antændte 
digteren Adam Oehlenschläger.
Hans evner havde ligget skjult og ventet, mens den unge 
Adam løb rundt i ivrig søgen efter at finde sig selv.

Nu skete det!
Digteren Adam Oehlenschläger blev Danmarks første 
romantiske digter.

Henrik Steffens havde rejst i udlandet, især i Tyskland. 
Han var optaget at den nye romantiske bølge i Europa. Nu 
var han hjemme og holdt foredrag om poesien og Goethes 
tanker på Københavns Universitet.

Blandt tilhørerne sad foruden Adam Oehlenschläger 
også Grundtvig og Blicher.
” Kun poesien kan forene ånd og natur i en digters geni”, 
sagde Steffens.
Adam blev ramt af ordene.




