Pressemeddelelse
Slaveri, vold og forlystelsessyge – ny guide til
Tordenskiolds København viser alle sider af byen
I november 2020 er det 300 år siden, at Tordenskiold døde i en duel
i det nordlige Tyskland. Som en hyldest til danmarkshistoriens
største søhelt kommer nu en guidebog til Tordenskiolds København.
Peter Wessel Tordenskiold skabte sit navn under Store Nordiske Krig fra 1710 til 1720.
Han var dumdristig og snu, arrogant og folkekær. Intet under, at hans samtidige både
elskede og hadede ham.
På tur i Tordenskiolds København tager læseren med tilbage til København, som byen
stod inden de store brande. Med bogen i hånden kommer man på besøg hos høj og lav,
hos ærlige og uærlige og hos Tordenskiold selv.
Bogens forfatter er historiker og byvandrer Morten Lander Andersen. Han fortæller om
søheltens tid i hovedstaden og om København i årene ca. 1690-1720. Det var en periode,
hvor Flåden satte sit præg på byen, og bogen guider derfor forbi tvangsarbejderne på
Bremerholm, matroserne i Nyboder, værftet på Nyholm og til Kastellet.
Tordenskiold var en svirebror, og under forfatterens kyndige rundvisning kommer
læseren forbi de værtshuse og kvinder, som Tordenskiold frekventerede. Det er også
muligt at slå et smut forbi Nytorv – måske er der en henrettelse i gang, og det vil man
ikke gå glip af! Man skal dog huske at tage vare på sig selv: Drikker man af byens
beskidte vand eller bliver ramt af pesten, kan det hurtigt gå galt.
På tur i Tordenskiolds København fortæller om en kontrastfyldt tid præget af slaveri,
afstraffelser, vold og overtro, men også af forlystelsessyge og modediller. Den er for
alle, der elsker vores hovedstad og historie – og også lidt for dem, der har et crush på
søhelten Tordenskiold.
BREAKING: På frydenlund.dk kan I finde et interview med Tordenskiold.
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