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Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Københavns bombardement kan integreres i
emner/temaer.
Emne: Englandskrigene/Napoleonskrigene
Kanonpunktet kan integreres i et emne om Englandskrigene/Napoleonskrigene.
Tidsmæssigt kan emnet afgrænses fra den florissante periode i sidste halvdel af 1700tallet til omkring 1815.
Følgende emner kan fx indgå:
 Den florissante handelsperiode fra omkring 1750-1800
 Slaget på Reden 1801 (side 170-71)
 Københavns bombardement 1807
 Krigen med England 1807-14
 Statsbankerot 1813
 Freden i Kiel og tabet af Norge 1814 (side 173)
 Begyndende national bevidsthed
Tema: Civilbefolkningen som krigens ofre
Bombardementet af København i 1807 var det første større angreb, hvor den ene af
parterne (englænderne) søgte at ramme civilbefolkningen og civile installationer for at
tvinge modstanderen til overgivelse. Siden har der været en række eksempler på
denne form for krigsførelse – også efter at det i 1949 blev en del af
Genevekonventionerne, at civilbefolkningen skulle beskyttes under krig. I temaet kan
der lægges et særligt fokus på krigsforbrydelser. Ud over Københavns bombardement
kan temaet sammensættes af eksempler på, at civilbefolkningen er blevet mål for
krigsførelse.
Til inspiration kan følgende eksempler nævnes:
 De tyske kolonitroppers krigsførelser mod hereroerne i begyndelsen af 1900tallet (side 209)
 Japanske troppers massakre på civilbefolkningen i den daværende kinesiske
hovedstad Nanking i 1937
 Tysklands blitzkrig mod London i 1940
 De allieredes bombardement af den tyske by Dresden i 1945
 Dele af USA’s krigsførelse i Vietnam (1964-1973)
 Overgreb mod civilbefolkningen under borgerkrigene i ex-Jugoslavien i
1990’erne
 Israels gengældelsesaktioner mod palæstinensiske selvmordsterrorister har ofte
ramt civile palæstinensere, der intet har med selvmordsaktionen at gøre. I
2003 jævnede israelske bulldozere således 100 forretninger og fem civile hjem
med jorden i byen Nazlat’Isa på Vestbredden. Den slags aktioner er en klar
overtrædelse af Genevekonventionerne.
 Krigen mellem Hizbollah og Israel 2006
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Materialer
Bøger:
Bender, Johan: Palæstinaproblemet – krig, krise, fredsproces, Gyldendal 2006
Fledelius, Karsen: Det eksplosive Balkan, Alinea 1997
Gade, Hans-Kurt: Menneskerettighederne – ideal eller ideologi, Munksgaard 1998
Murray, Stuart: Vietnamkrigen, Flachs 2006
Møller, Karsen: Der er en grænse – om menneskers rettigheder i krig og konflikter,
Dansk Røde Kors 1996
Wad, Thomas: Den amerikanske krig i Vietnam, Emil 2001
Film/video/dvd:
Dommedag nu, Sandrew Metronome 2002 (spillefilm)
Good morning, Vietnam, Buena Vista 2002 (spillefilm)
Full metal jacket, Sandrew Metronome 2003 (spillefilm)
Født den 4. juli, Universal Pictures 2004 (spillefilm)
Kemisk krig i Vietnam, DR2 2003
Platoon, Angel 2002 (spillefilm)
Regler for krig, Ungdommens Røde Kors 2005
Vietnam’s nunseen war, Pan Vision 2004
We were soldiers, Nordisk Film 2003
Links:
Københavns bombardement 1807:
http://www.1807.dk/
Spil om Københavns bombardement 1807:
http://www.historielaboratoriet.dk/emner/1807/
Folkedrabet på hereroerne (eng.):
http://en.wikipedia.org/wiki/Herero_genocide
Bombardementet af Dresden (tysk):
http://www.dresden-1945.de/
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/dresden/index.html
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