
Slægten 18, Bombardement
Hent bøger PDF

Maria Helleberg
Slægten 18, Bombardement Maria Helleberg Hent PDF Baggrunden for handlingen i bind 18 er Københavns
bombardement i september 1807. Hovedpersonen fra familien Dane er Ludvig, bror til patrioten, Troels, i

bind 17, og også søn af mor Karen fra bind 16. Belejringen og bombningen af København var et resultat af et
krav fra britisk side om overgivelse af Danmarks flåde til briterne, der frygtede, at kronprins Frederik (konge
1808-1839 som Frederik 6.) ville overgive flåden til franskmændene mod Storbritannien. Bombardementet
begyndte den 2.september kl. halv otte om aftenen og varede flere dage, indtil indbyggernes modstandskraft

syntes at ebbe ud. Ludvig Dane, gift med Henriette, er godsejer og samtidig helt igennem en kølig og
beregnende finansmand. Fra at have begyndt sin karriere stille og småkedeligt i det københavnske

finansmiljø, er han blevet udspekuleret, kold og kynisk. Han kommer i tjenste i Udenrigsministeriet og
udøver sin gerning side om side med ministeriets direktør. Ludvig bekymrer sig aldrig om idealer og etik. Alt

er et spørgsmål om at få aftaler i hus og profitmaksimering. Traumatiske oplevelser i forbindelse med
bombardementet modner Ludvig, og det kriseramte ægteskab med Henriette reetablereres.
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