
Lavet af 4.a.



Tordenskjold 

blev født i 

Trondhjem i 

Norge i 1690.



Tordenskjold 

hed rigtigt 

Peter Wessel. 

Han havde 6 

søstre og 11 

brødre.



Her er sangen om Tordenskjold

Jeg vil sjunge om en helt

vidt berømt ved sund og bælt,

om en herre kæk og bold,

om den tapre Tordenskjold.

Mens i vuggen han lå svøbt,

Peter Wessel var han døbt,

på fregattens skansevold

fik han navnet Tordenskjold.

Atten børn gik frem på rad

hos hans far i Trondhjems stad,

døtre seks og sønner tolv,

men kun én blev Tordenskjold.

Nål i hånd han havde få't,

men det våben var for småt,

på kanoner fik han hold.

De går an, sa'e Tordenskjold.

En dragon stak hånden frem,
men han trak den aldrig hjem,
han ham troede i sin vold.
Den gang ej, sa'e Tordenskjold

Tordenskjold i søen sprang,
kuglerne omkring ham sang,
gennem bølgen dyb og kold
svømmed Peter Tordenskjold.

Tordenskjold han var polisk,
gik omkring og solgte fisk,
fjenden bag sin egen vold
narret blev af Tordenskjold.

Rask han voksed op på val
fra matros til admiral.
Ingen æres glimmer gold
dog fordærved Tordenskjold.

Skal til kamp på bølgens top
dannebrog i stavnen op
gid der bag dets røde fold
stå en helt som Tordenskjold! 



Som barn lave-

de Tordenskjold 

mange gale 

streger, og til 

sidst endte det 

med, at hans far 

gav ham hus-

arrest, og så 

måtte han ikke 

komme ud til 

sine kamme-

rater.



Tordenskjold ødelagde altid sit tøj. 

Derfor købte hans far et par 

skindbukser til ham og sagde, at 

dem kunne han da ikke slide hul 

på, men Tordenskjold løb bare ned 

på havnen til sine venner. Her fik 

han dem til at dreje rundt på 

håndtaget på en stor slibesten, 

og så kom der store huller i

Tordenskjolds bukser.



Som straf satte 

hans far ham i lære 

som skrædder, men 

det ville Torden-

skjold ikke være, så 

han stak af og fik 

hyre på et skib, som 

blandt andet sejlede  

til Vestindien.



Bagefter fik 

Tordenskjold  

arbejde i den 

danske flåde.

Han blev en 

berømt søhelt 

og admiral, og 

han blev adlet 

af kongen, som 

gav ham navnet 

Tordenskjold.



Inden Tordenskjold 

engang skulle an-

gribe den svenske 

by Marstrand med 

sine soldater, sneg 

han sig ind i byen 

forklædt som en 

fisker, som ville 

sælge fisk. 

Så kunne han gå 

rundt og se, hvor-

dan han bedst 

kunne erobre byen.



En anden gang kæmpede  

Tordenskjold og sven-

skerne i et stort søslag. 

Pludselig havde Torden-

skjold og hans soldater 

ikke mere krudt. Han 

sendte nogle af sine 

mænd over til svenskerne 

for at låne krudt af dem, 

men det ville de da ikke gå 

med til. Så foreslog han, at 

de stoppede kampen og 

sejlede hjem, og så kunne 

de mødes en anden gang 

og genoptage kampen. 

Her skåler de på, at de har 

aftalt det. 





En anden gang var 

Tordenskjold også 

gået i land i Sverige 

for at spionere, men 

her blev han opda-

get af nogle sven-

ske soldater. Nede 

på stranden hugge-

de Tordenskjold 

hånden af en 

svensk soldat. 

Bagefter svømmede 

han ud til sit skib, 

for soldaterne i den 

lille båd, som skulle 

sejle ham derud, 

var bare stukket af.



Da Tordenskjold kom tilbage 

til sit skib, straffede han 

soldaterne med den ”ni-

halede kat”, fordi de ikke 

havde hjulpet ham, men 

bare selv var flygtet tilbage 

til skibet. 



Tordenskjold havde en 

bjørn som kæledyr.

Engang, da Tordenskjold 

var i kamp mod sven-

skerne, tog svenskerne 

bjørnen med som krigs-

bytte, og de slog bjørnen 

ihjel og kogte en suppe af 

bjørnens kød. 



Her står han på dækket på 

sit skib med sin bjørn!



Tordenskjold havde en 

kæreste i København. 

Hun hed Pernille. 

Tordenskjold døde, 

inden de blev gift. 



Tordenskjold 

kunne slukke 

et lys med en 

kugle fra sin 

pistol!



Torden-

skjold

kunne

også 

skyde 

proppen 

af en 

flaske.



Torden-

skjold 

døde i en 

fægteduel

i 1720.

Han blev 

kun 30 år 

gammel.



I mange år var der en 

tegning af Tordenskjold på 

tændstikæskerne i Dan-

mark. Det var der, fordi den 

danske tændstikfabrik 

tænkte, at det kun var 

Tordenskjold, der kunne 

slå svenskerne, og fabrik-

ken ville gerne sælge flere 

tændstikker end de sven-

ske tændstikfabrikker.



Der står statuer af 

Tordenskjold i …

Trondheim/Trondhjem, 

hvor han blev født.

Oslo, Norges 

hovedstad.

Frederikshavn 

i Danmark
København, hvor 

han er begravet.



I Ideer på tværs Bog 4 er der 

et undervisningsforløb om 

Tordenskjold. 

I Ideer på tværs Bog 55 er

der et stort forløb om Norge.

Se mere på 

www.forlagetspiren.dk
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