
CHRISTIANSBORG 
DANSK U-LANDSHISTORIE 
1813 TIL 1900. 
 
CHRISTIANSBORG og områdets historie. Din forhistorie – dine tip tip 

tip oldeforældres historie. Våbenfabrikant J.F. Classen tjener tykt på at 

sælge kanoner til Danmarks fjender. Dette er medvirkende til at admiral 

lord Nelson i 1801 angriber København. 1807 bombarderes København 

og flåden erobres – det er igen medvirkende til at staten Danmark går 

konkurs/bankerot 1813. 

Kongen udtaler da: 

Vi er blevet fattige men derfor behøver vi ikke gøre os dumme. 

1814 lov om alm skolegang. Vi må afstå Norge. 

1819 jødefejden – den eneste større demonstration mod jøder. 

1848 på denne plads står mellem 10 og 20.000 og demonstrerer for en 

grundlov. Dengang havde København kun 120.000 indbyggere. I dag 1 

million. Hvor mange mon der stod, fordi de havde lært at læse og 

skrive?? 

Frederik 7s valgsprog: Folkets kærlighed min styrke. Af samtlige konger 

den eneste uden vorherre. 

 

1849 GRUNDLOVEN VEDTAGES. 

1800-1900 ---- Danmark var et fattigt samfund materielt set – men 

kulturelt fostrede vi H.C. Andersen, filosoffen Søren Kierkegaard, 

Rasmus Rask (kunne over 40 sprog, fandt ud af at de fleste europæiske 

sprog stammer fra Indien = indoeuropæisk). Grundtvig, Kold, H.C. 

Ørsted. Find selv flere. I udlandet påstås i dag at flere af vore 

guldaldermalere har international standard. Find selv ud af hvem. 

Med Kold og Grundtvig fik vi højskole- og friskolebevægelsen samt 

andelsbevægelsen – senere husmandsbevægelsen. 1864 en politisk dum 

krig. Taber Sønderjylland. Den sydlige del er så fortysket at vi ikke får 

det tilbage 1920 (folkeafstemning). Der opstår en vis nationalisme og 

tyskerhad. Sangene ”Dengang jeg drog af sted” og ”Det haver så 

nyeligen regnet” ”for de gamle der faldt, er der ny overalt”. Dalgas  



opdyrker heden med mottoet ”hvad udad tabes skal indad vindes”. 1871 

socialdemokratisk parti dannes af løjtnant L. Pio og universitetsfolk som 

Geleff og Brix. De blev fængslet og deporteret til USA. Hvorfor var der 

ingen arbejdere mellem grundlæggerne? 

Samme år sker der et oprør – revolution i Paris ”pariserkommunen” som 

fik stor indflydelse også i Danmark. Estrup får magten i 1875 og 

knægter grundloven. Provisoriet. De blå gendarmer? 

Der opstår tillige stærke religiøse grupper som består den dag i dag 

INDRE MISSION og GRUNDTVIGIANISMEN. 

David Fr. Spichmanns ”hefte” fra 1843 om den fuldkomne stat 

genudsendt af Gyldendal. Læs også texter af Dreyer og dr Dampe som 

blev fængslet på Christiansø. 

 

INTERNATIONALT! I DAG. 

1/7 af verdens befolkning 1 milliard kan ikke læse og skrive – endnu 

flere sulter og lever undertrykt. 10 millioner børn og unge dør årligt iflg. 

FN – af sult og sultesygdomme. Det er flere årligt end under 2den 

verdenskrig. 

Fattige og undertrykte kan misbruges af religiøse fanatikere som fx Bin 

Laden (terror) og paven eller positivt af frihedskæmpere som Nelson 

Mandela (forsoningsdomstolen i Sydafrika). NM blev først fjernet fra 

USAs terrorliste august 2003!! 

 

TERRORISME. Det er mere risikofyldt at færdes i trafikken end at blive 

udsat for terrorisme. Penge til bekæmpelse af terrorisme er givet bedre 

ud ved at lære folk at læse og skrive. GREENPEACE er dømt – efter 

terrorlovene – for deres demonstration mod GMO. Der er nok mad på 

vor klode – det er et spørgsmål om at fordele maden og lære og støtte 

folk der vil dyrke jorden og tjene på den. Hvad kan den såkaldte frie 

handel betyde for dem?? Hvad får DANISCO sukker i EU støtte? 

Krigen i Irak har indtil nu kostet omkring 100.000 døde. Terrorismen 

har højst årligt betydet 10.000 døde snarere 5.000. 

 

HVAD KAN VI GØRE?????????? KAN DU GØRE NOGET??? 
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