
Hvorfor tror du, den norske student siger, som han gør nederst på side 6?

__ Norge var en stærk nabostat, der truede det danske rige.
__ Han syntes, Norge skulle være selvstændigt og løsrive sig fra Danmark.
__ Han brød sig ikke om sumpede enge.

Hvorfor tog brødrene Ørsted ikke jernbanen til København?

__ Det var hurtigere at sejle    __  Jernbanen fandtes ikke i 1794.    __De havde ikke råd.

Hvorfor ligger der afføring i gaderne i København? (side 11)

__ Renovationsarbejderne strejkede i sommeren 1794.
__ Folk var mere økologiske dengang.
__ Der boede mange mennesker og dyr på lidt plads og man smed affaldet på gaden.

Hvem er det, som truer med at angribe København i 1801? (side 21)

__ Svenskerne?    __ Franskmændene?    __ Englænderne?
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Hvor mente Ritter og naturromantikerne, at natur og ånd forenedes i sin højeste form?

__ I sommerfuglen.    __ I voltasøjlen.    __ I mennesket.

Hvorfor rejser H.C. Ørsted til udlandet i 1801?

__ For at møde naturforskere og hjembringe den nyeste internationale viden.
__ For at deltage i karnevallet i Paris.
__ Fordi han bliver kasseret som soldat.

Efter freden med England i 1801 ansås enhver rejsende fra Rusland for at være ...

__ en flygtning.    __ en tyv.    __ zarens spion.

Hvordan ville Napoleon knække England og tvinge det økonomisk i knæ? (side 42)

__ Ved at invadere England og kræve en enorm krigsskadeerstatning.
__ Ved at oversvømme England med billig smuglersprit og svække landets moral.
__ Ved at lukke Europas havne og forbyde al handel med England.

Hvem er Danmark allieret med, da englænderne angriber København i 1807?

__ England.    __ Danmark er neutralt.    __ Frankrig.

Hvad er det, englænderne er ude efter i 1807?

__ De vil bortføre den danske konge.
__ De vil få svenskerne til at erklære Danmark krig.
__ De vil have den danske flåde udleveret, så den ikke falder i Napoleons hænder.

Hvem bliver Danmark allieret med efter 1807?
 
__ England
__ Danmark forbliver neutralt.
__ Frankrig?



Hvad sker der i Danmark i 1814, da Napoleon lider nederlag og der indgås fred i Kiel?

__ Jubel og folkefest i tre dage.
__ Kong Frederik 6 abdicerer og Christian 8 bliver udråbt som ny konge.
__ Danmark mister Norge.

Hvad er det, N.F.S. Grundtvig mener, at naturvidenskaben og Ørsted gør? (side 48)

__ Naturvidenskaben berøver folk deres gudsfrygt. 
__ Naturvidenskaben er en form for gudstjeneste, der bringer folk tættere Gud.
__ Gud åbenbarer sig i naturvidenskaben.

Efter tugthusfangernes oprør i 1817 truer Frederik 6 fangerne med ‘decimering’. (side 49)

__ Det betyder, at alle fangerne skal kronrages til spot og spe for byens befolkning.
__ Det betyder, at at hver tiende fange skal henrettes.
__ Det betyder, at fangerne fremover skal være 10 personer i hver celle.

Frederik 6 er utilfreds med, at Anders Ørsted har modarbejdet hans forvaltning af ...

__ loven om stavnsbåndets ophævelse.
__ den danske kirkeforfatning.
__ trykkefrihedsloven.

På H.C. Ørsteds tid kunne man regne med, at alle universitetsuddannede uanset national-
itet var i stand til at læse ét bestemt sprog – hvilket?

__ Latin.     
__ Engelsk.     
__ Tysk.

Hvad hedder den forlystelseshave, familien Ørsted besøger i 1820?

__ Brændesgårdshaven.
__ Tivoli.
__ Dyrehavsbakken.



Hvordan adskiller forlystelsesparken på H.C. Ørsteds tid sig fra dem, du kender i dag?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

I 1820 modtager H.C. Ørsted Copley-medaljen i guld, det nærmeste man dengang kom en 
Nobelpris i fysik. Medaljen uddeles stadig hvert år. Hvem står bag?

__ Royal Society of London
__ Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften 
__ Académie des Sciences

I 1820erne får familien Ørsted en fast, ugentlig middagsgæst. Hvem er det?

__ Jonas Collin    __ N.F.S. Grundtvig    __ H.C. Andersen

I 1825 var H.C. Ørsted den første i verden til at udvinde et grundstof i ren form. Hvilket?

__ Kobber    __ Aluminium    __ Brint

H.C. Ørsted oprettede i 1824 et selskab, der skulle holde offentlige foredrag. Hvad hed det?

__ Selskabet til Naturlærens Udbredelse 
__ Videnskabernes Selskab
__ Astronomisk Selskab
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