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1.
HISTORISKE SPOR I BYEN
Gå en tur i jeres by. Find noget, som I synes er historisk.
I skal:
• tage billeder, som:
• fortæller noget om historien.
• viser, at byen har ændret sig gennem tiden.
• svare på spørgsmålene:
• Hvad er der på billedet?
• Hvordan kan man se, at noget har ændret sig?
• Kan man se, hvor gammelt det er?
• Står der årstal på?
• Hvad har det været brugt til?
• Hvad bliver det brugt til?
• spørge mennesker, I møder på turen, om de kender til noget, der har ændret
sig i byen gennem tiden.
Husk: Det er ikke sikkert, at I kan svare på alle spørgsmål.

Elevark:
Arbejdsark

A
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2.
SPOR EFTER BUTIKKER

I skal finde historiske spor efter, hvor der engang har været butikker.
I kan lede efter:
•
•
•
•
•

store butiksvinduer i huse, hvor der bor mennesker.
store vinduer eller døre, der er muret til.
gamle skilte eller rester af skilte.
skrå hushjørner ud til gaden.
dørtrin, der ikke fører nogen steder hen.

Det kan også være, at I selv opdager andre historiske spor efter butikker.

A
Elevark:
Arbejdsark
118

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

3.
SPØRGSMÅL TI L GENSTAN DE
Disse spørgsmål kan I bruge,
når I skal undersøge historiske genstande.

• Beskriv tingen (farve, form størrelse, materiale)
• Er der specielle mærker eller spor på den? Er der skrevet noget på den?
• Har vi lignende ting i dag? (Hvis du svarer ja, ligner de så hinanden helt, eller
er der lidt forskel?)
• Hvordan blev den lavet?
• Hvad blev den brugt til?
• Hvem lavede den?
• Hvad skete der på den tid, hvor tingen blev lavet?
• Er den ægte, en kopi eller en model?
• Virker den?
• Er den meget værd?
• Er den i stykker?
• Hvor gammel kan den være?
• Blev den brugt sammen med noget andet?
• I hvilke situationer blev den brugt?
• Kan vi stadig bruge den?
Husk: Det er ikke sikkert, at man kan svare på alle spørgsmål.
(Lund, 2009)

Elevark:
Redskabsark

R
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4.

FRA KØBEN HAVN TI L FREDERICIA
Her kan du se eksempler på, hvor lang tid det har taget at
rejse fra København til Fredericia. Der er to tider for hvert år
– en for almindelige tog og en for lyntog. Før i tiden hed lyntog
hurtigtog eller iltog.

1870

1934

1936

1969

1996

1980*

Afgang København

6:40

12:28

19:43

0:15

7:52

6:00

Ankomst Fredericia

14:00

19:02

1:20

4:54

11:12

8:05

Afgang København

19:15

12:45

7:50

6:55

8:02

9:48

Ankomst Fredericia

2:15

17:31

11:43

10:29

11:02

12:36

(Almindeligt tog)
Tidsforbrug

(Lyntog)
Tidsforbrug

*I 1998 stoppede lyntog ikke i Fredericia, så der er derfor taget tider for IR-tog og IC-tog.

• Regn ud, hvor lang tid hver tur tager.
• Find en køreplan for i dag, og regn tidsforbruget ud.
• Find selv på flere opgaver, hvor I bruger oplysningerne.

FAKTABOKS
1847: Jernbanen kommer til København

A

1866: Jernbanen kommer til Fredericia
1935: Den gamle Lillebæltsbro åbnes

Elevark:
Arbejdsark

1997: Den nye Lillebæltsbro åbnes
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Hvorfor mon 1971 ikke er
taget med? Den nye Lillebæltsbro blev jo åbnet i 1970?
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5.
BESKRIV EN BEGRAVELSE
Hvad skete der før selve begravelsen?
• Blev den døde lagt i en kiste?
• Fik han/hun noget særligt med i kisten?
• Hvem sørgede for, at alt blev gjort klart? En præst, familien, andre?

Hvordan var b egravelsen?
•
•
•
•
•

Var det i en kirke?
Hvem var med?
Blev der sunget sange eller salmer? (hvis ja, hvad handlede de om?)
Mødtes familien bagefter, eller gik alle hver til sit?
Hvad skete der ellers?

Hvordan ser gravstedet ud i dag?
• Har personen sit eget gravsted?
• Er der en gravsten? (hvis ja, hvad er der på den? Kors, hjerter, citater, årstal
andet?)
• Hvordan er stedet pyntet? (blomster, små figurer, andet?)

Hvordan mindes familien den døde i dag?

Hvilket af billederne i kapitel 2 minder dig mest om,
hvad du synes en begravelse er?
• Hvordan ligner det?
• Hvordan er det anderledes?
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A
Elevark:
Arbejdsark

• Taler familien stadig om den døde i dag?
• Hvilke historier fortælles der om den døde?
• Har man gjort noget særligt for at mindes den døde? (hængt billeder op, plantet
et træ i haven, andet?)
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6.
UN DERSØG EN KI RKEGÅRD

Find to gravsteder, som du synes ser spændende ud. Hvad fortæller de om dem,
der er begravet?
Tag billeder af gravstederne, så du kan arbejde med dem tilbage på skolen.
Sørg for at få billeder af alle detaljerne.
•
•
•
•

A
Elevark:
Arbejdsark
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Hvad står der på gravstenen? (navne, årstal, citater, andet?)
Er der billeder eller symboler på gravstenen? (kors, hjerter, andet?)
Kan man se, om personen har været rig eller fattig? Hvordan?
Er der andet på gravstedet, der kan fortælle noget om den afdøde? (skulpturer,
gaver, andet?)
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7.
SÆT ORD PÅ MI NDESMÆRKET
Vælg de mennesker, du synes er de vigtigste i hvert billede.
Sæt en taleboble på denne person, og skriv,
hvad han kan have sagt.

Elevark:
Arbejdsark

A
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8.

SPØRGSMÅL TI L MI NDESMÆRKER
Disse spørgsmål kan I bruge,
når I skal undersøge mindesmærker.

• Hvad forestiller mindesmærket?
• Er det en historisk person eller noget andet?
• Hvad eller hvem er det et mindesmærke for?
• Hvornår er det lavet?
• Hvem har lavet det?
•
•
•
•
•

Er der tekst på?
Hvis ja, hvad står der?
Hvad betyder det?
Er der symboler på det?
Hvis ja, hvad betyder de?

• Hvem har fået det lavet?
• Hvorfor tror du, at de har fået det lavet?
• Hvad vil man gerne huske?
• Hvor står mindesmærket?
• Hvorfor tror du, at man har valgt, at det skal stå netop der?
• Bruger man mindesmærket til noget? (fejringer, jubilæer eller byfester?)
• Hvem bruger det? Hvordan?
Husk: Det er ikke sikkert, at man kan svare på alle spørgsmålene.

R
Elevark:
Redskabsark
124
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9.

TO FORTÆLLINGER OM SAMME ELEV
Jens
Jens går i 4. klasse. Hans bedste kammerat hedder Hans, og de leger ofte sammen i skolen. Jens
og Hans leger, at de fanger Pokemons. De samler store sten op og kaster dem så højt op i luften,
som de kan, mens de råber: ”Jeg fanger dig!” og forestiller sig, at det er Charizard eller Snorlax eller
en helt tredje pokemon. De har leget denne leg masser af gange før og synes, det er rigtig sjovt.
Lidt væk kan Jens se, at Ida sidder i sandkassen og ser på dem. Jens tænker et kort sekund på, om
han skal spørge Ida, om hun vil være med, men lader være, da han ikke tror, Ida kan lide Pokemons.
Pludselig får Jens smidt en pokeball afsted i en flot, høj bue. Jens og Hans står stille og beundrer
buen, og begge synes, at han er rigtig sej. De kan se, at den flyver både højt, flot og langt og helt sikkert
fanger den pokemon, som de rigtigt gerne vil have fat i. De følger stenens bue, indtil den flyver hen
over et plankeværk, og de hører, at den rammer noget glas. Forskrækket skynder de sig begge væk og
aftaler, at de ikke må fortælle nogen, hvad der skete. Ida rejser sig fra sandkassen og løber hen til en
lærer og siger noget. Bange tænker Jens på, om hun nu fortæller, at de har kastet med sten og har ramt
noget glas. Han ærgrer sig over, at han ikke fik fortalt Ida, at det bare var en sjov leg om Pokemons.
Et stykke væk ser de en lærer nærme sig. Jens og Hans forsøger at stikke af, for de vil helst
ikke vide, hvad det var, de ramte. Læreren ser rigtig sur ud og tager fat i armen på Jens, mens hun
vredt ser på ham og siger: ”Jeg så det godt. Du smed den store sten over plankeværket med vilje
og ramte en lærers bilrude. Nu får dine forældre det at vide, og de skal betale for ruden”. Hans
forsøger at sige til læreren, at det ikke var med vilje, og at det var en leg med pokeballs, men hun
hører det ikke … I stedet tager hun hårdere fat i armen på Jens og slæber ham ned på kontoret.
”Øv, Ida er en sladrehank,” tænker Jens.

Ida

Lettet over at have hjulpet Jens går hun væk fra sandkassen og læreren.
(Mette Welling)
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A
Elevark:
Arbejdsark

Ida sidder i sandkassen og ser på Jens og Hans fra klassen. Egentlig kan hun rigtig godt lide Jens,
men hun kan ikke lide, at de kaster med sten, så hun bliver siddende lidt på afstand og ser på
dem. Stille tænker hun på, at hun ønsker sig en mobiltelefon, så hun kan lære navnene på de
Pokemons, som de hele tiden taler om.
Mens tiden går, bliver hun lidt irriteret på Jens og Hans over, at de ikke taler med hende. De
kaster stenene tæt hen forbi hende, så hun ved ikke rigtigt, om hun tør blive siddende i sandkassen.
Hun vælger at blive siddende, da hun ikke rigtig ved, hvad hun ellers skal lave.
Pludselig ser hun en sten flyve ind over et plankeværk og ramme noget glas. Ida rejser sig
forskrækket op og tænker på, om nogen inden på den anden side er kommet til skade. Glasskårene
skal i hvert fald fejes op, så der ikke er nogen, som træder i dem og kommer til skade.
Beslutsomt rejser Ida sig op og går hen til en lærer for at fortælle, at Jens kom til at ramme
noget glas med en sten inde på den anden side af plankeværket.
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10.
SPØRGSMÅL
TI L FØRSTE SKOLEDAG
+
Hvilket år var det?
Hvilken dato var det?
Hvilken ugedag var det?
Havde du en voksen med? Hvem?
Hvilket tøj havde du på? Hvilke farver var tøjet?
Hvilken farve havde din skoletaske?
Hvordan var vejret?
Var du spændt eller nervøs?
Hvad var klokken, da du mødte i skole?
Hvor mange mennesker var der i klasselokalet?
Hvad stod der på tavlen?
Hvordan var klassen pyntet?
Hvad lå der på dit bord?
Hvad sagde din klasselærer til forældrene?
Sagde skoleinspektøren noget?

A

Hvem kom du til at sidde ved siden af?
Hvad lavede du i timerne?

Elevark:
Arbejdsark

Hvad lavede du i frikvartererne?
Hvornår fik du fri?
Hvad var det bedste ved dagen?
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11.
SPØRGSMÅL TI L KI LDER

Hvad er det for en kilde? Hvorfor er den lavet?
Hvem har lavet kilden?
Er det en førstehåndskilde eller en andenhåndskilde?
Har personen selv oplevet det, som kilden handler om?
Er kilden et levn eller en beretning?
Er den lavet som en del af begivenheden eller ikke?
Er kilden samtidig eller ikke-samtidig?
Er den lavet på samme tidspunkt som begivenheden eller senere?
Kan vi stole på kilden? Hvorfor/hvorfor ikke?
Giv kilden en karakter fra 1-10, hvor 10 er det bedste. Forklar hvorfor.

Elevark:
Redskabsark

R
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12.
LEVN ELLER BERETNI NG
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er et levn, og hvilken kilde er en beretning?
Forklar hvorfor.

To kilder om Københavns bombardement, 1807
Bombe, der ramte
en biblioteksbog på
Københavns Universitet
under Københavns
bombardement

Gråbrødre Torv efter
bombardementet
– malet af J.P. Møller,
1808

A
Elevark:
Arbejdsark

Find selv flere kilder til andre begivenheder fra

Sigurd fortæller Danmarkshistorie.
Find ud af, om de er levn eller beretninger.

128

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

LEVN ELLER BERETNI NG
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er et levn, og hvilken kilde er en beretning?
Forklar hvorfor.

To kilder om, da Harald Blåtand
rejste Jellingstenen, cirka 965
Jellingstenen, som den så
ud, før den kom bag glas

Saxo skriver om Harald
Blåtand (cirka 1200)

To kilder om bondestenalderen,
cirka 4000-1700 f.v.t.
Stenalderboplads
– skolebillede fra 1907

Elevark:
Arbejdsark

A

Stenalderøkse, cirka 3500 f.v.t.

129

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

13.

SAMTI DIG ELLER IKKE-SAMTI DIG
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er en samtidig kilde, og hvilken kilde er en
ikke-samtidig? Forklar hvorfor.

To kilder om Struensee, 1737-1772
Struensee
– Malet af Jens Juel, 1771

Struensee (til højre) ved
Christian den 7.s hof. Malet
af Kristian Zahrtmann,
1873.

A
Elevark:
Arbejdsark

Find selv flere kilder til andre begivenheder fra

Sigurd fortæller Danmarkshistorie.
Find ud af, om de er samtidige eller ikke-samtidige.
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SAMTI DIG ELLER IKKE-SAMTI DIG
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er en samtidig kilde, og hvilken kilde er en
ikke-samtidig? Forklar hvorfor.

To kilder om vikingernes måde at begrave på,
cirka 800-1050
Vikingebegravelse.
Malet af H. Siemiradzki, 1883.

KILDEBOKS
“Havde det været en fattig mand, der var død, havde de bare bygget en båd til ham, lagt
ham i den og brændt den. Når det er en rig mand, der dør, samler de hans ting og deler dem
i tre dele. Den ene del får familien. Den anden del sælger man, så der er råd til at lave det
tøj, den døde skal have på. For den tredje del køber de vin, som skal bruges den dag, hvor
pigen, som har tilbudt at følge sin høvding, skal brændes sammen med ham”. (Ibn Fadlan:
En vikingebegravelse, 922 e.Kr.– bearbejdet)

Portræt af Christian
den 4. Malet cirka
1630

Statue af Christian
den 4. i Oslo. Udført
af C.L. Jacobsen,
1878
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A
Elevark:
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To kilder om Christian den 4.
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14.
FØRSTEHÅNDSKILDE ELLER
AN DENHÅN DSKI LDE
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er en førstehåndskilde, og hvilken kilde er en andenhåndskilde? Forklar hvorfor.

To kilder om Christian den 10. og jødestjernen

”Danmarks konge parat til at bære jødestjerne”. Amerikansk avis, 11. oktober, 1943

Christian den 10. skriver i sin dagbog om jødestjernen:

A

”Når man så, hvor umenneskeligt jøderne blev behandlet i Tyskland og i andre lande, blev
man bekymret for, om tyskerne skulle kræve brugen af jødestjerne i Danmark. Jeg sagde, at
vi måtte afvise dette, men at vi jo altid kunne undgå det ved at lade alle bære jødestjernen.”
(Fra Christian den 10.’s dagbog 10. september, 1941 – bearbejdet)

Elevark:
Arbejdsark

Find selv flere kilder til andre begivenheder fra

Sigurd fortæller Danmarkshistorie.
Find ud af, om de er førstehåndskilder eller andenhåndskilder.
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FØRSTEHÅNDSKILDE ELLER
ANDENHÅN DSKI LDE
Se på hvert kildepar, og svar på:
Hvilken kilde er en førstehåndskilde, og hvilken kilde er en andenhåndskilde? Forklar hvorfor.

To kilder om da Sønderjylland blev dansk,
Genforeningen 1920
”Hvem er det, der kommer ridende
der?” spurgte en lille pige.

Christian den 10. rider over grænsen i 1920,
ukendt fotograf.

To kilder om Augustus

”Det er kongen!” sagde hendes mor. Og
ganske rigtigt. Christian den 10. kom ridende på en hvid hest på landevejen ved
Taps mellem Kolding og Christiansfeld.
Han krydsede det, der de sidste mange
år havde været grænsen, mens han
hilste på alle de mange mennesker. Så
stoppede han op og tog den lille pige op
på hesten, og alle klappede og fældede
en tåre. Det var meget smukt. Ved siden
af den lille pige stod en anden lille pige.
Hun var fire år og ville også gerne have
været oppe på kongens hest. Men hun
smilede alligevel og vinkede. Jeg ved
det, for denne lille pige var min mormor.
(Fra Sigurd fortæller
Danmarkshistorie, 2016)

Augustus skriver om sig selv:

A

“Jeg byggede templer til Apollo, Julius,
Jeg afholdt tre kæmpe gladiatorlege med

”Augustus og de følgende kejsere op-

hver over 10.000 krigere og lavede jagter

førte mange bygninger. Deres opfattelse

med over 3500 vilde dyr fra Afrika.

var, at Rom skulle udtrykke rigets magt

(Augustus: Den Guddommelige

Elevark:
Arbejdsark

Jupiter, Minerva og mange andre.

og rigdom.”

Augustus’ Gerninger, cirka 14 e.v.t. –

(Jens Aage Poulsen: Det historiske

bearbejdet uddrag)

overblik, 2010)
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15.
SPØRGSMÅL TI L
HISTORISKE FORTÆLLINGER

• Hvilken slags historisk fortælling er det? Hvilken genre? (dagbog, film, reklame,
artikel eller andet?) Hvordan kan du se det?
• Hvad handler fortællingen om?
• Ved du mere om det emne, som fortællingen handler om? Hvad?
• Passer fortællingen med den viden, du har? Hvilke forskelle og ligheder er der?
• Er den historiske fortælling fiktion eller fakta?
• Er det kun fiktion/fakta, eller bliver det blandet til faktion? Hvordan?
• Hvem har lavet fortællingen?
• Er der nogle bestemte ting, som han/hun har fremhævet i den historiske
fortælling? Er der noget, som virker vigtigere end andet? Hvad?
• Hvad tror du, at han/hun gerne har villet sige med fortællingen?
• I hvilket årstal eller hvilken periode er fortællingen lavet?
• Minder den om andre historiske fortællinger fra den samme tid? Hvis ja, hvordan?

R
Elevark:
Redskabsark
134
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16.
ABSALON OG SAXO

Absalon: Du skal skrive hele Danmarks historie!
Saxo:

Jamen det skulle da være mig en ære.

Absalon: M
 en ikke nok med det. Du skal også skrive historien om – mig!
(Hoster og smiler) Du skal skrive historien om den mægtige Absalon,
som grundlagde København, og som havde stor betydning for, at
Danmark blev Danmark!
Saxo:

Jamen, Absalon. Du grundlagde jo ikke København? Den var jo
grundlagt, da du fik den?

Absalon: Ja ja. Men bare skriv det alligevel, ikke?
(Saxo lægger hovedet på skrå og kigger undrende på Absalon)
Absalon: T il gengæld skal jeg nok betale din gæld. Jeg ved jo, at du skylder
penge væk, ikke?
Jo jo.

Absalon: G
 odt. Vi har en aftale. Og husk, at du skal skrive på latin, ikke? (Smiler
skævt). Så kan de også forstå det i andre lande – og så kan de alle
sammen se, at vi danskere er seje og har en fantastisk historie fuld
af modige helte og eventyrlige fortællinger!
Saxo:

A

Jamen, hvad så med de historier, som ikke er helt så gode?

Absalon: Årh, du kan jo pynte lidt på dem, hvis du har lyst! (Smiler)
(Fra Sigurd fortæller Danmarkshistorie, kapitel 10, bearbejdet)
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Saxo:
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17.

HARALD BLÅTAN D OG J ELLI NGSTEN EN
I skal:
• læse Sigurds fortælling højt for hinanden, inden I går i gang.
• markere med en ny farve, hver gang en ny person siger noget (for eksempel:
Fortæller = gul, Harald = grøn og Tove = rød).
• fordele rollerne som fortæller, Harald Blåtand og Tove, så alle i gruppen er med.
• øve teksten grundigt.
• vise jeres læseteater for resten af klassen.

A

En tidlig morgen løb Harald Blåtands søn, Svend, rundt og legede.
Han standsede op, da han så sin far bakse med en kæmpemæssig sten.
Sammen med alle landsbyens stærkeste mænd, rullede han stenen hen ved
siden af Gorm den Gamles runesten. Mændene havde trillet den til Jelling
langvejs fra, og det havde været et værre bøvl. Stenen var så stor, at mændene næsten ikke kunne rokke med den, men til sidst lykkedes det at bakse
den på plads.
”Pyha”, brummede Harald Blåtand og skævede til stenen. ”Min far skrev
jo runer på den lille sten, så nu vil jeg også skrive noget på denne her
kæmpesten. Men hvad skal jeg dog skrive på den?”
I det samme kom hans kone, Tove forbi.
”Hvad tænker du over, lille Harald?”
”Årh, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal skrive på stenen…” sagde
Harald og tænkte, så det knagede. ”Og for øvrigt, så er jeg aldeles ikke lille.
Jeg er en STOR KONGE!”
”Du kunne måske skrive, at vores køkkenhave er så fin som aldrig før!”
sagde Tove og smilede, mens lille Svend legede med en pind.
”Nix. Der skal stå noget meget mere vigtigt”, sagde Harald og kløede sig
i skægget.
”Så skriv: På denne høj legede lille Svend med en pind!”
”Nix, ikke tale om!” Harald rynkede øjenbrynene.
”Okay. Jeg har det!” sagde Tove ivrigt. ”Noget om vejret! For eksempel
kunne du skrive, at det småregnede her til morgen?”
”Hold nu op”, sagde Harald. ”Det skal være noget STORT! Noget smukt
– ligesom et digt…” sagde Harald højtideligt.
”Okay”, sagde Tove. ”Hvad så med:

Elevark:
Arbejdsark

”Her legede Svend
og her løb han hen
og tegnede små sjove mænd
med sin kuglepen”
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”Vrøvl!” sagde Harald Blåtand. ”Der skal ikke stå noget om Svend. Og for
resten er der ikke opfundet noget, der hedder en ’kuglepen’, og det bliver
der garanteret heller aldrig!” Tove syntes ellers selv, det var ret godt,
men nu havde Harald pludselig fået en helt anden ide.
”Tove! Jeg har det! Nu ved jeg, hvad der skal stå!” Han kaldte Jellings
dygtigste mænd sammen, og så gav de sig til at skrive en flot tekst. De
skrev den på en slags papir, som hed pergament, og bagefter blev teksten
omhyggeligt mejslet ind i stenen på tre sider med en spids hammer.
De skrev:
Haraldr kunungR bað gørva kumbl þǿsi æft Gōrm,
faður sinn, ok æft Þōrvē, mōður sīna,
sā Haraldr es sēR vann Danmǫrk alla
ok Norveg ok dani gærði krīstna.
Dengang talte man nemlig ikke dansk som vi gør nu. Man talte oldnordisk,
som er en slags gammel version af dansk. Teksten betød:
“Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader
og efter Thyra sin moder,
den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge
og gjorde danerne kristne.”
Eller oversat til almindelig dansk:

(Fra Sigurd fortæller Danmarkshistorie, kapitel 7)
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A
Elevark:
Arbejdsark

”Kong Harald fik skrevet dette som et minde for sin far, Gorm, og sin mor,
Thyra.
Den Harald, som blev konge over både Danmark og Norge, og som gjorde
danskerne kristne.”
Ved siden af runestenene byggede Harald Blåtand en kirke. Han var godt
tilfreds. Tove så stolt op på ham. Nu stod der to flotte runesten ved siden
af hinanden, og hvis du tager til Jelling, kan du stadig se stenene og de
smukke runer, selv om det er mere end 1000 år siden. Man kalder den lille
sten ”Danmarks navneattest”, for det er den, der første gang kalder Danmark
for Danmark. Og man kalder den store sten for ”Danmarks Dåbsattest”, fordi
den fortæller, at danskerne blev døbt.
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18.
ERTEBØLLEKULTUREN
Da man gik fra at være jægere til bønder i stenalderen

Tidspunkt
Ca. 5400 – 3900 f.v.t.
Hele perioden fra 13.000 f.v.t. – 1700 f.v.t. kaldes for stenalderen. Havde man dengang
kunnet tegne et kort, ville det se meget anderledes ud end i dag, og det ændrede
sig meget i de mere end 11.000 år. I begyndelsen af stenalderen var området, vi nu
kalder Danmark, for eksempel forbundet med det, vi kender som England. Mange
af de bopladser, der dengang lå i dalene, ligger derfor på havets bund i dag.
Arkæologers fund har givet nutiden viden om, hvordan menneskene i den første
periode af stenalderen fra 13.000 f.v.t. – 5400 f.v.t. levede af at gå på jagt og samle
mad i naturen. For eksempel er der fundet masser af pilespidser, og fælles for
mange af de redskaber, arkæologerne har fundet fra perioden 13.000 – 1700 f.v.t.,
er, at de er lavet af flintesten – derfor kalder vi i dag perioden for stenalderen og.
Perioden, hvor menneskene levede af jagt og fiskeri, kalder vi for jægerstenalderen.
Man regner ikke med, at jægerfolket har haft en fast boplads, men har rejst rundt
efter, hvor der var vildt at jage.

F

Den sidste del af jægerstenalderen fra 5400 – 3900 f.v.t kaldes for Ertebøllekulturen,
fordi en køkkenmødding fra perioden blev fundet omkring 1850 ved den nordjyske
landsby Ertebølle. I køkkenmøddingen fandt man rester af redskaber, og man kunne
se, hvad dem, der havde boet på stedet, havde spist, fordi der var måltidsrester. I
møddingen fandt man for eksempel østers- og snegleskaller, afgnavede knogler,
fiskeben, potteskår og rester fra redskaber, der var gået i stykker eller affald fra
fremstilling af flintredskaber. Ertebøllefolket er det sidste stenalderfolk, der levede
før man begyndte af opdyrke jorden og holde husdyr, for omkring år 3900 f.v.t.
begyndte stenaldermenneskene at tæmme dyrene og dyrke korn. Derfor kalder
man den sidste periode af stenalderen for bondestenalderen. Landbruget havde
egentlig fandtes mange tusinde år før i for eksempel Mellemøsten, men kom til
denne del af verden noget senere.

Elevark:
Faktaark

Der er mange forklaringer på, hvorfor nogle begyndte at opdyrke jorden og holde
husdyr. Nogle forklarer det med, at der blev født så mange mennesker i slutningen
af jægerstenalderen, at der ikke var vildt nok at jage. Derfor måtte de finde på
andre måder at skaffe mad. Andre forklarer det med indvandring, altså at der
flyttede mennesker til området, som kendte til landbrug og som man kunne lære
det af. Hvad der var grunden, ved man altså ikke med sikkerhed. Men man ved, at
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mange blev ved med at leve som jægere, længe efter at landbruget var opfundet,
for der er fundet køkkenmøddinger, der ligner den fra Ertebølle, som er nyere end
Ertebøllekulturen.

Hvorfor er det vigtigt?
Ertebøllekulturen er et kanonpunkt, fordi det viser, at mennesker er i stand til at
tilpasse sig ændringer i naturen. Det viser også et brud i den måde, mennesker
har levet på.

Elevark:
Faktaark

F

139

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

19.
TUTANKHAMON
Egyptisk farao ca. 1333 – 1323 f.v.t.

Tidspunkt
Levede ca. 1341–1323 f.v.t.
Tutankhamon fik navnet Tutankhaton, da han blev født. Navnet betyder guden Atons
levende billede. Men under sin regeringsperiode skiftede han navn til Tutankhamon,
som betyder Amons levende billede.
I 1922 var den engelske arkæolog Howard Carter ved at give op. I mange år havde han
boet i Egypten for at kunne grave efter Tutankhamons gravkammer. Tutankhamon
var ikke en kendt farao, men Carter havde fundet hans navn på krukker og andre
ting, som var gravet op fra mere kendte faraoers grave. Carter blev ved med at håbe
på at finde Tutankhamon, selvom andre arkæologer sagde, at det ikke var muligt.
Men den 1. november 1922 kom der endelig et gennembrud, da Howard Carter
fandt en grav, som ingen arkæologer før havde opdaget. Gennem et hul kunne
Carter skimte skær af guld, og da han fik åbnet kammeret, fandt han det bedst
bevarede gravkammer nogensinde fundet i Kongernes Dal. Inden i gravkammeret
fandt Howard Carter ikke bare Tutankhamons sarkofag, men også masser af gaver
som faraoen havde fået med sig i døden.
I dag ligger Tutankhamons mumie stadig i gravkammeret i Kongernes Dal, men vil
man se gravgaverne og for eksempel Tutankhamons dødsmaske, så ligger de på
Det egyptiske museum i Cairo.

F

Tutankhamon var en mindre kendt farao, og den viden, vi har om ham er meget
lille. Derfor er årstal cirka-årstal, og arkæologerne diskuterer, hvad man kan sige
om Tutankhamon med sikkerhed. Man har fundet ud af, at han var omkring 8-9 år,
da han blev farao – og at han ikke levede længere end til sit 18. eller 19. år. Man er
også ret sikker på, at Tutankhamon blev gift med sin halvsøster Ankhesenamon, men
hvorfor han døde, ved man ikke med sikkerhed. Ved at undersøge Tutankhamons
skelet har man fundet ud af, at han måske blev slået ihjel af et slag i hovedet.

Elevark:
Faktaark

Med viden fra andre udgravninger og ved at undersøge Tutankhamons gravgaver,
ved man, at solen betød noget særligt i Egyptens mytologi på samme måde, som
solen betød meget på samme tidspunkt i Danmark.
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Hvorfor er det vigtigt?
Tutankhamons grav er den til dato mest velbevarede grav med tilhørende skatte
fra det gamle Egypten. Howard Carters opdagelse af graven i 1922 er en af de mest
fascinerende fortællinger fra arkæologiens historie. Fortællingen kan bruges til at
forstå, hvordan kulturer og samfund er meget forskellige.

Elevark:
Faktaark

F
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20.
SOLVOGNEN
En offergave fra bronzealderen

Tidspunkt
Ca. 1350 f.v.t.
Tidsperioden fra 1700 f.v.t – 500 f.v.t kaldes for bronzealderen. Egentlig kan det
virke mærkeligt at kalde perioden for bronzealder – i hvert fald i Skandinavien, hvor
der ikke fandtes bronze. Selvom der ikke kunne udvindes bronze i Skandinavien, er
der alligevel fundet mange flotte ting af bronze, og vi ved derfor, at bronzealderens
mennesker handlede med lande langt væk for at skaffe sig bronzen.
I det danske landskab er der stadig tydelige spor efter bronzealderen, fordi gravhøje
fra tiden stadig står. Nogle er i nyere tid blevet udgravet, og man kan derfor besøge
dem og se de fascinerende bygningsværker. I hele Danmark er der fundet spor
efter mere end 85.000 gravhøje, og gravhøjene har været med til at give vigtig
viden om det, man samlet kalder for oldtiden – fra de første spor efter mennesker
til begyndelsen af middelalderen omkring 1050. Ikke alle gravhøjene er altså
fra bronzealderen, men i gravkamrene er der f.eks. fundet velbevarede trækister,
redskaber og møbler. Fordi nogle grave har været så velbevarede, er der også fundet
tøj, og faktisk har det også været muligt at se, hvilke frisurer de begravede havde.
En af de mest kendte gravhøje er Egtvedpigens, som er fra år 1370 f.v.t. og blev
fundet i 1921.

F
Elevark:
Faktaark

Ud over de fund, der er gjort i gravhøjene, er der også fundet levn fra bronzealderen
andre steder, for eksempel i moser. Der er fundet flot forarbejdede smykker og
ting, der viser, hvad man troede på. Solvognen er et eksempel på sådan et fund.
Solvognen blev fundet i Trundholm Mose i 1902, men er lavet i bronzealderen ca.
1350 f.v.t. Figuren viser en vogn, der bærer solen, og som trækkes af en hest. Samme
slags hestevogn er fundet på andre ting fra samme tid, for eksempel en ragekniv
og som helleristninger. Solvognen fortæller om bronzealderens religion, hvor solen
var det vigtigste. Bronzealderens mennesker troede nemlig, at solen blev trukket
hen over himlen om dagen. De mente, at solen om morgenen blev ført op på himlen
af en fisk, som afleverede solen til et skib, der bar solen indtil middag, hvorefter
Solvognen bar solen til eftermiddagsskibet. Om aftenen forestillede man sig så, at
en slange steg op fra underverdenen og hentede solen tilbage, for at det hele kunne
starte forfra dagen efter. Solen var også en vigtig del af religionen andre steder i
verden på sammen tid. Det kan man se i Tutankhamons gravkammer, hvor solen
også var afbildet på de gaver, Faraoen havde fået med sig i graven.
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Da Solvognen blev fundet, troede ham, der havde fundet det, at det var et stykke
legetøj, og gav det derfor til sine børn, men efter at det blev opdaget, at det ikke
var et stykke legetøj, men en antik genstand, blev det bragt til Nationalmuseet,
hvor man stadig kan se det i dag sammen med andre genstande fra bronzealderen.

Hvorfor er det vigtigt?
Solvognen er et kanonpunkt, fordi solen gennem tiden har spillet en vigtig rolle både
i forhold til vores kalender og forståelse af tid, men også i bronzealderens religion.
I landskabet kan man stadig finde historiske spor som for eksempel gravhøje fra
Solvognens tid.

Elevark:
Faktaark

F
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21.
KEJSER AUGUSTUS
Romersk kejser 27 f.v.t. – 14 e.v.t.

Tidspunkt
Levede 63 f.v.t. – 14 e.v.t.
Augustus hed oprindeligt ikke Augustus, men først Gajus Octavius og senere
Octavian. I denne tekst bliver han for nemheds skyld kaldt Augustus i hele teksten.
Da Augustus blev født, var Romerriget allerede et stort rige, som bredte over
det meste af Sydeuropa og Nordafrika. Riget blev styret af Senatet, men der var
mange kampe om magten, og ofte måtte Senatet få hjælp fra forskellige af hærens
generaler. Flere af disse generaler forsøgte også selv at få magten, hvilket førte til
borgerkrig i 49 f.v.t. Julius Cæsar vandt borgerkrigen og blev herefter diktator over
Romerriget. Fem år efter blev han myrdet af sine modstandere. Cæsar var Augustus’
mors onkel, og Cæsar testamenterede det meste af sin store formue til Augustus,
da han ikke selv havde børn.
Med hjælp fra generalen Marcus Antonius lykkedes det Augustus at overvinde
Cæsars mordere og få magten over den vestlige del af Romerriget, men Marcus
Antonius herskede i den østlige del. Senere kom det til krig mellem de to, og Augustus
besejrede Antonius i 31 f.v.t. Herefter fik Augustus mere magt og flere titler, før han
i 27 f.v.t. fik navnet Augustus (den ophøjede) og blev hersker over hele Romerriget.
Augustus fik på en række områder stor betydning for Romerriget, hvor der i en
lang periode var fred inden for rigets grænser. Byen Rom fik bedre vandforsyning
og vejnet, ligesom Augustus sørgede for, at der var gratis uddeling af korn til byens
borgere. På samme måde betalte han underholdning i form af hestevæddeløb, teater,
gladiatorkampe og flere store festdage. Under Augustus’ regeringstid opførte han
en lang række bygninger, templer og badeanstalter og fik forbedret byens handel
og styre.

F
Elevark:
Faktaark

For at holde sammen på det store Romerrige rejste Augustus meget ud til rigets
provinser og fik der gennemført nogle af de samme ændringer som i selve Rom.
Langs rigets grænser blev der bygget fæstningsværker, og der blev også erobret
områder i Mellemeuropa og Nordafrika.
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Augustus vidste, at det var
vigtigt, at der var en form for
fælles kultur i Romerriget, og
han brugte derfor sig selv som
en samlende person. Overalt i
riget blev der opstillet statuer
og buster af ham, der altid
viste ham som en smuk, ung
mand – selv da han var langt
over 50 år.
I år 9 e.v.t. led Augustus’
soldater et stort nederlag i
Germanien (det nuværende
Tyskland), hvor 1/6 af hæren
blev udslettet. Dette satte
en stopper for Romerrigets
udvidelse mod nord.
Da Augustus døde i 14 e.v.t., havde han lagt en nøje plan for, hvad der skulle ske.
Han havde både beskrevet sin egen begravelse og også skrevet sin egen gravskrift
Den guddommelige Augustus’ gerninger. Her skriver han, hvilke gode ting, han har
gjort for Romerriget. Teksten skulle sættes op flere steder i riget og skulle bruges
som forbillede af senere kejsere.

Hvorfor er det vigtigt?
Augustus er et kanonpunkt, fordi hans måde at styre Romerriget på kommer til at
vare i 300 år og bliver brugt af mange senere herskere overalt i Europa. Endelig
har han efterladt sig mange historiske spor i form af bygningsværker, veje og
kunstværker.
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Elevark:
Faktaark

F
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22.
J ELLI NGSTENEN
Da Harald Blåtand rejste den store Jellingsten

Tidspunkt
Ca. 965
Mellem 800 og 1050 var der vikingetid i Danmark. Perioden har fået navn efter
vikingerne, der var dygtige sejlfolk og kom langt omkring i Europa og den øvrige
verden. De var både kendt som handelsfolk og krigere, der røvede og hærgede
fremmede lande.
Vikingerne troede oprindeligt på de nordiske guder, men i løbet af vikingetiden
gik man langsomt over til kristendommen, og der findes kristne grave i Danmark
allerede fra midten af 800-tallet.
Omkring 958 blev Harald Blåtand konge, og under ham blev Danmark et mere stabilt
og samlet rige end tidligere. Det var urolige tider, og Harald fik derfor bygget flere
store ringborge og udbyggede den store forsvarsvold Dannevirke i Slesvig.
I 965 lod Harald sig omvende til kristendommen og blev døbt. En af grundene
er muligvis, at andre kristne lande ikke længere ville angribe Danmark. Herefter
byggede Harald en trækirke i Jelling, hvor han i forvejen havde en stor fæstning. På
området var der allerede en stor gravhøj, hvor faren, Gorm den Gamle, var begravet.
Der var også en lille runesten, som Gorm havde rejst til minde om sin kone, Thyra.
På stenen står:
Kong Gorm bød gøre disse kumler [minder] efter Thyra Danmarks pryd.
Harald rejste en ny, stor runesten, hvor han skrev:
Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin
moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne
kristne.

F

Senere opførte han også en stor høj mere på området. Omkring 987 blev Harald
dræbt i et opgør med sin søn, Svend Tveskæg.

Elevark:
Faktaark
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Den store Jellingsten er cirka 2,5 meter høj og dermed den største runesten i Norden.
Den kaldes for Danmarks dåbsattest, fordi Harald skriver, at han har gjort ”danerne
kristne”. Det er en ud af fire runesten fra vikingetiden, hvor Danmark nævnes.
Stenen har tre sider – en side kun med runer og to med billeder og runer. På
den ene billedside er der et dragelignende fabeldyr omslynget af en slange. Den
anden billedside viser Jesus på korset – ikke lidende, men som en stærk konge.
Dette billede af Kristus er det ældste i norden.
Stenen blev i 1994 optaget på UNESCO’s liste over verdenskulturarv. I 2011 blev der
bygget glasmontrer om begge Jellingsten for at beskytte dem mod nedbrydning.

Hvorfor er det vigtigt?

F
Elevark:
Faktaark

Jellingstenen er et kanonpunkt, fordi den fortæller om Danmarks overgang til
kristendommen og også er begyndelse til et tæt samarbejde mellem konge og
kirke. Dette samarbejde sætter spor i Danmarkshistorien de følgende 500 år.
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23.
ABSALON
Dansk biskop 1158-1201

Tidspunkt
Levede ca. 1128-1201
I 1100-tallet var der nær sammenhæng mellem konge og kirke. Kirken fortalte
folk, at kongen havde sin magt fra Gud, og hjalp også kongen med regnskaber og
dokumenter. Til gengæld gav kongen jord og gårde til kirken og sørgede også for
at beskytte den. Danmark hørte dengang under den katolske kirke og havde en
ærkebiskop, der styrede kirken for paven i Rom.
Absalon kom fra Hvide-slægten, som var en af de mest magtfulde familier i den
tidlige middelalder. Han voksede op sammen med Valdemar, som var søn af
adelsmanden Knud Lavard, der var blevet myrdet. Valdemar blev senere konge og
fik tilnavnet den Store.
Mellem 1146 og 1156 studerede Absalon teologi ved universitetet i Paris, og da
han var uddannet, rejste han hjem til Danmark igen. Her kæmpede Valdemar
med Svend Grathe og Knud den 5. om, hvem der skulle være konge. Absalon
gik med i striden på Valdemars side og var i 1157 med til et fredsmøde, som de
tre afholdt i Roskilde (Blodgildet i Roskilde). Under mødet blev Knud dræbt af
Svend, og Valdemar blev såret. Kampene fortsatte og endte med, at Svend blev
dræbt af Valdemar, som nu blev konge over hele Danmark. I 1158 var han med til
at udnævne Absalon til biskop over Roskilde som tak for hjælpen i kampen mod
Svend og Knud. Senere fik han også en lille by på Sjælland af kongen – den blev
senere til København.

F

Danmark var dengang plaget af venderne, der plyndrede de danske kyster. Absalon
byggede derfor flere fæstningsværker ved vandet og fik oprettet en vagtflåde. Senere
tog han og Valdemar på flere togter og korstog, hvor de angreb venderne i deres
egne hjemlande. I 1169 indtog de vendernes hovedby, Arkona, hvorefter de gjorde
området kristent, så venderne skulle betale skat til den danske kirke.

Elevark:
Faktaark

Hjemme i Danmark gav Absalon store gaver de flere danske klostre, specielt Sorø
Kloster, som hans far havde grundlagt. I 1178 blev han ærkebiskop i Lund, hvilket
var meget usædvanligt, da man normalt ikke kunne være biskop to steder. I Lund
indførte han nye skatter og bestemte, at bønderne skulle arbejde for ham. Dette førte
til, at de lavede et oprør, som Absalon nedkæmpede sammen med kong Valdemar.
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Da Valdemar døde i 1182, blev hans søn Knud den 6. konge. Knud lyttede meget til
Absalon, der efterhånden næsten kom til at styre landet.
Efter Valdemars død bestilte Absalon en Danmarkshistorie hos skriveren Saxo.
Værket skulle vise, at Valdemar og Absalon havde Gud på deres side, og at det var
retfærdigt, at de havde vundet kampene mod deres fjender og derfor havde magten.
Det skulle også vise, at Danmark som Romerriget havde en lang og stolt historie
og derfor ikke skulle være underlagt det tysk-romerske rige.

Hvorfor er det vigtigt?
Absalon er et kanonpunkt, fordi han gennem Saxo er årsagen til, at vi kender en
del af den tidlige Danmarkshistorie. Desuden var hans korstog også med til at gøre
Danmark kendt i Europa.
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F
Elevark:
Faktaark

Absalon døde i 1201 og nåede ikke at se Saxos Danmarkshistorie, Gesta Danorum
(Danernes bedrifter), der udkom i 1208.
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24.
KALMARUNIONEN
Da Danmark, Norge og Sverige blev samlet under en konge

Tidspunkt
1397–1523
Kalmarunionen er navnet på en aftale, som blev lavet i 1397 mellem de tre nordiske
lande Danmark, Norge og Sverige, og som betød, at de i en lang periode havde den
samme regent, selvom de hver for sig havde deres egne traditioner og hvert sit
rigsråd. Dengang hørte Finland med til Sverige, ligesom Island, Færøerne, Grønland,
Shetlandsøerne og Orkneyøerne hørte under Norge.
Allerede lang tid før Kalmarunionen blev til i 1397, havde de nordiske kongehuse
tætte forbindelser, og landene havde en fælles modstander i Hanseforbundet, som
blandt andet var nordtyske byer, der arbejdede sammen om at sikre gode muligheder
for at handle. Det stærke samarbejde i Hanseforbundet gjorde, at hansestæderne i
løbet af 12- og 1300-tallet fik mere magt, end de nordiske regenter ønskede. Derfor
var det både i Danmarks, Sveriges og Norges interesse at skabe et sammenhold,
der kunne sikre tryghed og modstand mod Hanseforbundet.

F
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Valdemar Atterdag, som var konge i Danmark fra ca. 1320-1375, havde i 1359 lavet
en aftale med den svenske konge om, at Valdemars datter Margrete skulle giftes
med den svenske konges søn Håkon den 6., som var konge over Norge. Margrete
og Håkon fik sammen sønnen Olaf, som Margrete efter sin fars død sørgede for
blev kåret som efterfølger til kongemagten. Da først Margretes mand, Håkon, og
senere sønnen, Olaf, døde, lykkedes det Margrete at få magten over det meste af
Skandinavien og på den måde blive dronning Margrete den 1. – regenten over de
tre lande.
I 1397 holdt man et stort møde i den svenske by Kalmar. På Kalmarmødet blev
Erik den 7. af Pommern kronet som konge over de tre lande. Man underskrev også
unionsbrevet, der betød, at Kalmarunionen var oprettet.
Selvom Erik af Pommern var kongen, var det dog Margrete der havde magten over
landene, indtil hun døde i 1412. Erik af Pommern var ikke en populær konge hos de
svenske stormænd – de mente, at han havde for meget magt, og frem til 1523 var
der ofte kampe, hvor svenskerne gjorde oprør mod det danske overherredømme.
I 1523 lykkedes det for svenskerne at bryde med Danmark og Norge. De indsatte
deres egen konge Gustav Erikson, men unionen mellem Danmark og Norge fortsatte
indtil 1814, hvor Norge igen blev et selvstændigt land.

Hvorfor er det vigtigt?
Kalmarunionen er et kanonpunkt, fordi det viser baggrunden for det tætte nordiske
samarbejde. Det viser også, hvordan Danmark gennem tiden har samarbejdet med
sine naboer om at sikre sig mod trusler udefra.

Elevark:
Faktaark
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25.
COLUMBUS
Da Amerika blev opdaget af Christoffer Columbus

Tidspunkt
1492
Der har altid været opdagelsesrejsende, men nogle af de første, vi kender til, er fra
de islandske og grønlandske sagaer, hvor der bliver fortalt om vikingerne. Det er
i sagaerne, man kan læse, at vikingen Leif den Lykkelige opdagede Vinland, som
senere kom til at hedde Amerika.
Når vi i dag taler om opdagelsesrejser, tænker mange på opdagelser og opdagelsesrejsende fra 14- og 1500-tallet, hvor der blev gjort mange nye opdagelser. I
begyndelsen af 1400-tallet lavede Henrik Søfareren i Portugal en skole for astronomer, kartografer, navigatører og geografer. Fra skolen blev der sendt mange
opdagelsesrejsende afsted for at gøre opdagelser langs den afrikanske kyst. For
det portugisiske kongehus var et af målene med ekspeditionerne at finde søvejen
til Indien, hvor man kunne købe krydderier og andre dyre varer. Man regnede med,
at man kunne finde søvejen ved at sejle syd om Afrika. Den opdagelsesrejsende
Christoffer Columbus havde en anden teori om, hvordan man kunne komme til
Asien. Han mente, at man kunne finde søvejen ved at sejle mod vest i stedet for syd.

F

Christoffer Columbus var købmand og havde boet i nogle år i Lissabon i Portugal – en
by, som havde store traditioner for opdagelsesrejser. Hvordan Christopher Columbus
havde fået ideen om, at søvejen til Asien kunne findes ved at rejse mod vest, ved
ingen med sikkerhed. Men han kunne ikke få opbakning til ideen i Portugal. Måske
derfor flyttede han til Spanien, hvor han fik mulighed for at præsentere sin ide for
det spanske kongehus. Mange har siden dengang troet, at Columbus ikke kunne
få støtte, fordi alle troede, at jorden var flad, men i Portugal havde forskere fortalt
Columbus, at hans udregninger af jordens omkreds var forkerte, og blandt andet
derfor ville han ikke kunne sejle til Asien mod vest. I begyndelsen støttede det
spanske kongehus heller ikke Columbus’ planer, men valgte senere at gennemføre
rejsen som et eksperiment.

Elevark:
Faktaark
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Den 3. august 1492 sejlede Columbus ud fra den spanske by Palos de la Frontera, og
den 12. oktober kunne han se kysten af Bahamaøerne i Sydamerika. Da Columbus
troede, det var Indien, blev de indfødte kaldt for indianere.
Selvom det var Columbus, der genopdagede Amerika, og vikingerne havde været
der mange år tidligere, blev kontinentet opkaldt efter en anden opdagelsesrejsende
Amerigo Vespucci. Columbus selv fandt aldrig ud af, at han ikke var kommet til Indien.

Hvorfor er det vigtigt?
Columbus er et kanonpunkt, fordi opdagelsen af Amerika gav europæerne mulighed
for bruge deres politiske og økonomiske styrke til at kolonisere store dele af
kontinentet. Opdagelsen var på den måde med til at starte en lang periode med
europæisk kolonisering rundtomkring i verden.

Elevark:
Faktaark
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26.
REFORMATIONEN
Da kirken mistede sin magt og status

Tidspunkt
1536
I middelalderen havde kirken meget magt, fordi de fleste mennesker troede meget
på Gud. De var bange for at blive straffet af Gud eller ikke at komme i Himlen, når de
døde. For at være på god fod med Gud gav mange mennesker gaver til kirken – det
kunne for eksempel være penge, jord eller ting og møbler til kirkerummet.
Den øverste leder af kirken var paven i Rom, og han begyndte i 1300-tallet at sælge
afladsbreve. Man mente, at kirken havde et overskud af gode gerninger og derfor
kunne sælge dem til folk, der så fik en nemmere vej til Himlen. På samme måde
bad folk ikke direkte til Gud, men til helgener, der var afdøde mennesker, der havde
gjort gode ting, mens de levede. Kirken tjente mange på handel med afladsbreve
og relikvier, som var ligdele, ting eller tøj fra helgener eller andre hellige personer.
En anden grund til kirkens magt var, at det næsten kun var kirkens folk, der kunne
læse og skrive. Bøger blev skrevet i hånden i klostrene og var derfor meget sjældne.
De fleste mennesker kunne heller ikke latin, som var det sprog, gudstjenesterne
foregik på. De fleste bibler var også på latin.

F
Elevark:
Faktaark

I 1440 genopfandt Johann Gutenberg bogtrykkerkunsten, og det gjorde, at bøger
og viden blev mere udbredt, ligesom flere mennesker lærte at læse. Samtidig
begyndte der at komme en del kritik af kirkens magt og store formue. Folk havde
svært ved at se det retfærdige i kirkeskat og følte heller ikke, at Gud havde hjulpet
dem gennem tidernes krige og sygdomme. I Tyskland førte munken Martin Luther
an i denne kritik. Han mente, at Bibelen måtte være udgangspunktet for folks tro,
og derfor skulle folk kunne læse den på deres eget sprog. Da der ikke stod noget
i Bibelen om helgener og afladshandel, måtte det være forkert. Kun Gud kunne
sørge for, at man kom i Himlen – det var ikke noget, man kunne købe sig til. På
samme måde mente han, at alle var lige over for Gud, og derfor behøvede man ikke
kirken og dens folk som mellemled. Luthers ideer blev hurtigt udbredt på grund af
bogtrykkerkunsten, og til sidst endte det med, at kirken delte sig i to: den gamle
katolske kirke med paven i Rom som leder og den nye protestantiske kirke styret
af fyrster og konger. Denne ændring af kirken blev kaldt for Reformationen.
I Danmark var præsten Hans Tausen enig med Luthers ideer. Han syntes ikke, at
kirken skulle have store rigdomme eller blande sig i, hvordan landet blev styret.
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I 1533 døde Frederik den 1. Han var katolik, men havde tilladt, at Hans Tausen
havde prædiket om Luthers ideer. Nu udbrød der borgerkrig i Danmark, fordi man
ikke kunne blive enige om, hvem der skulle være den nye konge – en katolik eller
en protestant. Da krigen var slut i 1536, havde Christian den 3. vundet. Han var
protestant og indførte Reformationen i Danmark. De katolske biskopper blev straffet
og mistede deres magt. Bibelen blev oversat til dansk, der blev lavet danske salmer,
og præsterne begyndte også at prædike på dansk.

Hvorfor er det vigtigt?
Reformationen er et kanonpunkt, fordi kirken her mister sin magt i Danmark, og
fordi der her sker en stor ændring i, hvordan folk er kristne. Det er samtidig også
begyndelsen på en lang europæisk strid mellem katolikker og protestanter – se
også arbejdsarket Den Westfalske Fred.

Elevark:
Faktaark
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27.
CH RISTIAN DEN 4.
Dansk konge 1588-1648

Tidspunkt
Levede 1577-1648
Christian den 4. blev konge allerede som 11-årig, da hans far døde. Indtil Christian
blev kronet som 19-årig, var det dog fire adelsfolk, der styrede landet for ham.
Da Christian kom til magten, kom han til at bestemme over et stort og rigt land, som
ud over Danmark også bestod af både Slesvig og Holsten, Norge, Island, Grønland
og Gotland. Skåne, Halland og Blekinge, som ligger på den anden side af Øresund,
var også danske. Fordi Danmark ejede begge sider af Øresund, kunne man opkræve
told af de handelsskibe, der skulle sejle igennem farvandet. Danmark tjente mange
penge på den måde, men Sverige og en del andre lande var meget utilfredse med det.
Ud over Øresundstolden var Danmark og Sverige også uenige om, hvem der skulle
være den førende magt i Nordeuropa, og hvor grænserne skulle gå i Østersøen og
Norden. Det førte til Kalmarkrigen (1611-13) og Torstenssonkrigen (1643-45) mod
Sverige, men Christian den 4. forsøgte også i 1625-27 at blande sig i Trediveårskrigen
for at blive den vigtigste fyrste og krigsherre i Norden.
Kun Kalmarkrigen gik godt for Christian, mens de øvrige krige førte til store
nederlag. Det betød, at Danmark mistede flere områder, men også at Sverige slap
for betale Øresundstold. Krigene var også meget dyre, da Danmarks hær var betalte
lejesoldater, og efter Torstenssonkrigen var Danmark blevet til et fattigt land med
stor gæld. Endelig var Jylland også blevet plyndret flere gange af fjendtlige tropper.

F

Ud over de meget dyre krige brugte Christian den 4. også mange penge på at sætte
gang i landets handel og få skabt sig et rygte som en mægtig konge. Han holdt blandt
andet mange store fester, fik skrevet historiebøger om Danmarks storhed og fik
bygget store slotte og byer. Både Rundetårn, Rosenborg Slot, Børsen, Christianshavn,
Glückstadt, Christiansstad og meget andet er grundlagt af Christian den 4. Han
sørgede desuden også for, at Danmark i 1620 fik sin første koloni –Trankebar i Indien.

Elevark:
Faktaark

I 1617 lavede Christian den 4. en lov mod hekse og troldfolk. Det førte til, at omkring
1000 hekse blev dømt og henrettet i hans regeringstid.
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Christian den 4. fik over 20 børn med fem forskellige kvinder. En af de mest kendte
børn er Leonora Christina, som giftede sig med Corfitz Ulfeldt, der fik flere vigtige
stillinger af kongen. Senere blev de dog uvenner, og efter Christian den 4.s død blev
Ulfeldt anklaget for at have stjålet penge fra Øresundstolden.
Christian den 4. blev efterfulgt af Frederik den 3., der fik en stor opgave med at
bygge landet op igen.

Hvorfor er det vigtigt?
Christian den 4. er et kanonpunkt, fordi han var konge i næsten 60 år og i den
periode var meget aktiv inden for blandt andet handel, byggeri og krigsførelse. Der
er således mange spor efter ham i dag i form af bygninger, byer og landegrænser.
Hans regeringstid er også begyndelsen på Danmarks nedtur fra europæisk stormagt
til lilleput-land med store økonomiske problemer.

Elevark:
Faktaark
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28.
DEN WESTFALSKE FRED
Da man blev enige om at slutte fred på en ny måde

Tidspunkt
1648
I begyndelsen af 1600-tallet havde religion stor betydning for politik og magt i
Europa, som var splittet mellem to store kristne grupper – katolikker og protestanter.
Et af de største europæiske lande var Det Tysk-romerske Rige, som bestod af mere
end 300 små stater. Hver stat blev ledet af en fyrste, som bestemte, om området
skulle være katolsk eller protestantisk, hvilket betød, at hele riget var delt mellem
de to grupper. Lederen af Det Tysk-romerske Rige var den tyske kejser, som var
katolsk og godkendt af paven i Rom.
I 1618 udbrød der oprør i den tyske stat Bøhmen, fordi protestanterne følte sig
uretfærdigt behandlet af kong Ferdinand, der var katolik. Oprøret bredte sig og blev i
løbet af få år til en krig, der kom til at omfatte det meste af Europa – Trediveårskrigen.
På den ene side stod den tyske kejser sammen med Spanien og de tyske katolikker,
mens Nederlandene, England, de tyske protestanter og Frankrig stod på den anden.
Frankrig var ganske vist katolsk, men var bange for, at Spanien og den tyske kejser
skulle få for meget magt, og støttede derfor protestanterne.
Først Danmark og siden Sverige blandede sig også i krigen på protestantisk side.
For Danmark og Christian den 4. blev det en katastrofe med et stort nederlag ved
Lutter am Barenberge i 1626. Sverige havde med hjælp fra Frankrig mere held og
nåede undervejs at vinde Torstenssonkrigen over Danmark.

F
Elevark:
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Krigen var lang, dyr og udmattende for de kæmpende lande, og man begyndte
derfor allerede i 1638 at forhandle om fred. Det blev dog først i 1641, at man blev
enige om at afholde et stort møde for at aftale freden – en konference. Herefter
fulgte en lang række møder, før man i maj 1648 afholdt den endelige konference
i den tyske stat Westfalen.
Mere end 100 forskellige grupper deltog i Westfalen, og det var første gang, at
man var mange stater samlet om at lave en fredsaftale. Der var mange krav og ønsker
at tage hensyn til, men efter fem måneder lykkedes det at lave en aftale – Den
Westfalske Fred. De vigtigste punkter i aftalen var:
• at fyrsterne i de tyske stater selv måtte bestemme områdets religion
• at både katolikker og protestanter havde ret til selv at vælge en anden religion
end deres fyrste

158

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

• at katolikker og protestanter blev ligestillet
• at religion og politik blev skilt ad, hvilket betød, at paven og den tyske kejser
mistede meget magt
• at de enkelte stater måtte bestemme over sig selv, uden at andre blandede sig
(suverænitet)
Den Westfalske Fred afsluttede ikke alle konflikterne, men var med til at forhindre
store krige i Europa frem til slutningen af 1700-tallet.

Hvorfor er det vigtigt?
Den Westfalske Fred er et kanonpunkt, fordi den som den første fredskonference
med mange deltagende lande blev et forbillede for alle senere fredsforhandlinger.
Aftalen betød også, at religion ikke længere havde den samme store betydning for
politik og magt i Europa.

Elevark:
Faktaark
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29.
STATSKUPPET 1660
Da kongen fik hele magten selv

Tidspunkt
Oktober 1660
I 1600-tallet var befolkningen i Danmark delt op i fire forskellige grupper, som blev
kaldt for stænder (en stand/flere stænder). Disse stænder var:
•
•
•
•

adelen – rige, adelige familier med store gårde (godser).
kirken – for eksempel biskopper og præster (de gejstlige).
borgere – købmænd og håndværkere, der boede i byerne.
bønder – der boede på landet, dyrkede jorden og holdt husdyr.

Det var adelen, der havde mest magt i landet. De adelige hjalp kongen med at styre
og forsvare landet. Til gengæld skulle de ikke betale skat og havde andre fordele,
som de øvrige stænder ikke havde. De rigeste adelsfolk var med i rigsrådet, og
det var dem, der valgte, hvem der skulle være konge. Når rigsrådet havde valgt en
konge, skulle han skrive under på en kontrakt (en håndfæstning), hvor der stod,
hvad han selv måtte bestemme, og hvad han skulle spørge adelen om lov til. Kirken
havde mistet meget af sin magt efter Reformationen (se elevark 26), men bestemte
stadig mere end de to sidste grupper. Borgerne var begyndt at tjene mange penge
og ville derfor gerne have mere magt og lov til at eje godser, hvilket kun adelen
måtte. De fleste mennesker i landet var borgere, men de havde stort set ingen magt
i forhold til de andre stænder.
I 1657-60 var Danmark i krig med Sverige, og det meste af landet blev besat.
København blev belejret af svenskerne i næsten to år, men med borgernes hjælp
lykkedes det kongen og hæren at slå fjenden tilbage. Som tak fik borgerne nogle
af de fordele, som kun adelen havde haft før. Adelen havde ikke været god til at
forsvare Danmark, og mange adelsfolk var flygtet ud af landet under krigene.

F
Elevark:
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Da der blev fred i 1660, var Danmark et meget fattigt land, der både skyldte penge
væk til lejesoldater og købmænd. Kong Frederik den 3. indkaldte derfor adelen,
kirken og borgerne til et stænder-møde, hvor man skulle finde ud af, hvor man
skulle skaffe pengene fra. Bønderne var ikke inviteret.
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Når landet manglede penge, plejede man som regel at få borgere og bønder til at
betale mere i skat, men det kunne ikke lade sig gøre, da landet var blevet plyndret
flere gange under krigene. Man var derfor nødt til at finde en anden løsning. Under
forhandlingerne blev kirken og borgerne enige om at tilbyde Frederik den 3., at
Danmark skulle være et arverige. Det betød, at kongen ikke længere skulle vælges,
og at han ikke længere skulle underskrive en håndfæstning. Adelen sagde først nej,
men da Frederik den 3. lukkede Københavns porte og satte hæren på vagt, havde
de ikke længere noget valg og sagde ja. Adelen mistede dermed sin magt og også
senere sin skattefrihed.
Der blev herefter lavet nye love, som bestemte, at kongen nu var enevældig, hvilket
betød, at han måtte bestemme alting selv uden at spørge adelen eller andre. Han
skulle dog være kristen, og hans ældste søn skulle arve tronen. Kongen måtte heller
ikke dele landet eller forære det til andre. Denne ordning varede indtil 1848/49,
hvor man i stedet indførte demokrati – se elevark 34 om Grundloven 1849.

Hvorfor er det vigtigt?

F
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Statskuppet 1660 er et kanonpunkt, fordi der her sker et vigtigt skift i den måde,
landet styres på. Samtidig får borgere mulighed for at få mere magt end tidligere
gennem vigtige titler og tilladelse til at eje godser.
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30.
STAVNSBÅN DETS OPHÆVELSE
Da bønder fik lov til at flytte hen, hvor de ville

Tidspunkt
1788
I 1700-tallet var langt de fleste mennesker i Danmark bønder. Der var i alt omkring
60.000 gårde og 700 godser i landet. På godserne boede godsejerne, som også
blev kaldt herremænd. De ejede cirka 75 procent af Danmarks jord og også langt
de fleste gårde, som de lejede (fæstede) ud til bønder. Disse fæstebønder betalte
for at bo på gården ved at aflevere en del af deres dyr eller høst til godsejeren. En
anden betaling var, at fæstebønderne skulle arbejde på godsets hovedgård (hoveri),
men det var godsejeren, der bestemte hvor meget. Det var også godsejerens egen
gård, der kom i første række, når der skulle høstes eller lignende. Hvis godsejerne
var utilfredse med deres fæstebønder, kunne de skifte dem ud eller straffe dem
fysisk med pisk eller slag.
En anden arbejdskraft var landarbejdere eller husmænd, som boede på små
gårde (husmandssteder) med få dyr og lidt eller ingen jord. De kunne ikke leve af
deres gårde og var derfor nødt til også at arbejde for godsejerne.
Man havde tidligere kun haft en hær af lejesoldater i Danmark, men i 1701 besluttede
kong Frederik den 4., at han også ville have en reservehær af bønder. Det var
godsejerne, der bestemte, hvilke bønder der skulle være soldater. Godsejerne kunne
også få bøder, hvis de ikke kunne skaffe soldater nok. Soldatertjenesten var ikke
populært blandt bønderne, der skulle lave træning ved siden af det øvrige arbejde
og stå til rådighed i flere år. Bønder, der blev valgt til militærtjeneste, kunne derfor
finde på at flytte væk for at slippe.

F

I 1730’erne var der krise i landbruget, og det var svært for godsejerne at skaffe
arbejdskraft på gårdene. De gik derfor til kong Christian den 6. og bad om hjælp.
Han indførte derfor i 1733 stavnsbåndet, som betød, at bønder ikke længere måtte
flytte fra det gods, hvor de var født. I første omgang gjaldt det alle mænd i alderen
14-36 år, men senere blev det udvidet til alderen 4-40 år.

Elevark:
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I 1750’erne begyndte priserne på landbrugsvarer at stige voldsomt. Det betød, at
det var vigtigt for godsejerne at få produceret så meget som muligt. De lavede
derfor mere jord om til landbrugsjord og afprøvede flere nye metoder til at få mere
ud af den, hvilket betød mere arbejde for bønderne. En række nye love forsøgte
også at sætte mere gang i landbruget, men uden held.
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Dette betød, at man i 1780’erne fik et udvalg til at se på, hvordan man kunne
ændre tingene til det bedre. Dette udvalg så blandt andet på, hvad man gjorde i
udlandet, og fandt ud af, at det betød meget, hvordan bønderne havde det og om
de ejede deres egen jord. Der blev herefter indført en række nye love og ændringer
– landboreformerne. Lovene betød blandt andet, at det ikke længere var så let for
en godsejer at fjerne en fæstebonde eller at straffe ham. Fæstebønderne skulle dog
stadigvæk adlyde og respektere godsejeren. Det blev også indført, at godsejeren
ikke kunne få bønderne til at udføre mere hoveri, end man først havde aftalt. Det
blev desuden lettere for bønderne at købe deres egne gårde. Endelig afskaffede
man også stavnsbåndet, så bønderne igen kunne flytte væk fra deres fødeegn. Det
var dog først i år 1800, at afskaffelsen var helt gennemført.

Hvorfor er det vigtigt?

F
Elevark:
Faktaark

Stavnsbåndets ophævelse er et kanonpunkt, fordi det gav bønderne en frihed,
der sammen med skoleloven i 1814 og de øvrige landboreformer banede vejen for
indførelse af demokratiet i Danmark (Se elevark 34 om Grundloven 1849).

163

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

31.
STORMEN PÅ BASTILLEN
Da den franske konge blev slået ihjel,
for at andre kunne få magten

Tidspunkt
1789
I slutningen af 1700-tallet var franskmændene meget utilfredse med deres konge
Louis den 16. og hans hof. Borgerne i Frankrig var fattige og havde svært ved at
skaffe mad. Landet var i en dårlig økonomisk situation og havde for eksempel brugt
mange penge på at deltage i Den Amerikanske Revolution fra 1775-1783. Samtidig
ville mange gerne have større frihed og være med til at bestemme, så kongen ikke
skulle bestemme det hele.
I år 1789 var der stor uro i Paris på grund af høje og stigende priser på brød og
andre varer, og nogle franske journalister talte og skrev om, hvor meget de var
imod det franske kongehus. Da kongen valgte at bruge militæret til at forsvare
byen, angreb borgerne Bastillen – en befæstet borg. Hvorfor det lige var Bastillen,
der blev angrebet, er historikere i dag ikke sikre på, for fæstningen havde ikke
stor betydning for kongen. En af grundene kan være, at fæstningen indeholdt et
stort lager af våben og ammunition, som pariserne kunne bruge til at kæmpe mod
kongemagten.
Efter oprøret udviklede parisernes oprør sig til en revolution, hvor mange borgere gik
med. De kæmpede sig til flere forandringer af det franske samfund – for eksempel
blev flere af kirkens godser overtaget af staten, så kirken og dermed også kongen
mistede en del af sin magt. I en periode stilnede urolighederne af, blandt andet
fordi høsten i en periode var god, og der dermed var lettere adgang til mad. I 1791
tog urolighederne endnu en gang til, og denne gang ville de kongelige ikke risikere
noget, så de forsøgte at flygte ud af landet. Det lykkedes ikke, og i stedet blev kongen
dømt til døden og henrettet ved halshugning i guillotine den 21. januar 1793.

F
Elevark:
Faktaark

Den Franske Revolution og Stormen på Bastillen regnes i dag for at være starten
på at få afskaffet enevælden og dermed begyndelsen på det, vi kender som
demokrati og menneskerettigheder. Et berømt slogan fra Den Franske Revolution
var Liberté, égalité, fraternité, som betyder frihed, lighed og broderskab, og det
viser, hvad franskmændene kæmpede for. Mindre magt til kongen og kirken, så
borgerne kunne få større indflydelse på samfundets udvikling.
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I Frankrig fejres dagen for Stormen på Bastillen stadig som en national festdag
hvert år den 14. juli. Dagen kaldes for Bastilledagen. Hvis man besøger Frankrig,
kan man også se ordene Liberté, égalité, fraternité på mange officielle bygninger
som for eksempel rådhuse.

Hvorfor er det vigtigt?
Stormen på Bastillen er et kanonpunkt, fordi den hænger tæt sammen med Den
Franske Revolution og siden er blevet beskrevet som en af de vigtigste kampe under
revolutionen. Den Franske Revolution og Stormen på Bastillen er eksempler på, at
synet på mennesker og menneskers rettigheder ændrer sig gennem tiden, og at
samfund og magtforhold er i konstant udvikling.

Elevark:
Faktaark

F

165

Sigurds Danmarkshistorie - undervisning © Forlaget Klim og forfatterne 2016

32.
OPHÆVELSE AF SLAVEHAN DLEN
Da det blev ulovligt for danskere at handle med slaver

Tidspunkt
1792-1803
Fra begyndelsen af 1600-tallet havde Danmark ligesom andre af de europæiske
lande skaffet sig kolonier rundtomkring i verden. Fra 1659 blev der bygget danske
forter på Guldkysten (i dag Ghana), og fra 1670’erne indtog danskere øerne St. Croix,
St. Thomas og St. Jan, som man kaldte for Dansk Vestindien. Her producerede man
blandt andet sukker i sukkerplantager.
Både Dansk Vestindien og handelsstationerne på Guldkysten var vigtige i trekantshandlen. Trekantshandlen var en god forretning for Danmark og gik i korte træk ud
på, at handelsskibe sejlede varer fra København til Guldkysten – for eksempel våben,
som her kunne sælges eller byttes til sorte slaver. Disse slaver blev bragt videre til
Dansk Vestindien, hvor de skulle arbejde på sukkerplantagerne. Når handelsskibene
igen sejlede fra de danske øer og til København, kunne de medbringe sukkermasse,
som igen kunne sælges dyrt i Danmark.

F
Elevark:
Faktaark

På skibene fra Guldkysten til Vestindien blev de mange afrikanere pakket sammen
på ganske lidt plads og under meget dårlige forhold, hvor mange omkom. Slaverne
blev regnet for at være en vare, der skulle transporteres, og slavehandlerne regnede
på forhånd med, at en vis del af dem døde undervejs. Ligene smed man over bord.
På De Vestindiske Øer blev slaverne ved ankomsten solgt på auktion til højestbydende og ikke betragtet som mennesker, men som arbejdskraft. De fleste kom
til at arbejde i sukkerrørsmarkerne, mens nogle få blev oplært som tjenestefolk for
deres europæiske ejere – det var nemlig ikke kun danskere, der ejede plantagerne
på øerne, men også hollændere og briter. Slaverne havde ingen rettigheder og
blev set som de hvides ejendom. Hver dag skulle de arbejde hårdt på plantagerne
i mange timer, og hvis deres ejere var utilfredse med dem, kunne slaverne blive
straffet med for eksempel piskeslag. Forsøgte slaverne at flygte, kunne de få skåret
foden eller benet af, så det ikke kunne gentage sig.
Det skete dog, at slaverne gjorde oprør mod den umenneskelige behandling. I
1733 overtog de således magten på øen St. Jan, og det tog lang tid for slaveejerne
at kæmpe oprøret ned.
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I 1755 blev der lavet en lov om, at ejerne skulle behandle slaverne mere menneskeligt. De måtte stadig gerne piske dem, men ikke lemlæste dem eller slå dem
ihjel – slaverne skulle også have lov til at gå i kirke om søndagen og holde fri på
helligdage. Jo længere tid der gik, jo flere rettigheder fik slaverne, og de fik blandt
andet ret til at klage over deres behandling i plantagerne.
I 1792 skrev den danske konge, Christian den 7., under på Forordning om Negerhandelen, som var en lov, der forbød handel med slaver. Loven skulle først gælde
fra 1803, fordi man mente, at det ville være for svært at skaffe arbejdskraft til
plantagerne, hvis man ophævede slavehandlen med det samme.
Selvom handlen var blevet ulovlig, var slaverne ikke blevet frigivet, og selve
slaveriet fortsatte frem til 1848. Guvernøren Peter von Scholten greb ikke ind,
da der udbrød et slaveoprør i byen Frederiksted på St. Croix. Han gav i stedet alle
slaver fri.

Hvorfor er det vigtigt?

F
Elevark:
Faktaark

Ophævelse af slavehandlen er et kanonpunkt, fordi undertrykkelse og handel
med mennesker altid har fundet sted. Ophævelsen af slavehandlen viser, at synet
på menneskers værd og rettigheder ændrer sig over tid og har stor betydning for,
hvordan vores samfund ser ud.
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33.
KØBEN HAVNS BOMBARDEMENT
Da København blev bombet

Tidspunkt
1807
I slutningen af 1700-tallet var der flere krige mellem Frankrig og en række andre
lande med England i spidsen. Danmark holdt sig ude af krigene og var i stedet
neutral. Dengang bestod det danske rige af Danmark, Norge, Grønland, Færøerne,
Slesvig og Holsten samt kolonier i Amerika, Afrika og Indien, og det var derfor
nødvendigt at have både en stor militær flåde og en stor handelsflåde.
Som en del af krigene var det almindeligt, at krigsskibe stoppede handelsskibe og
konfiskerede deres last. Dette skete dog ikke for danske skibe, fordi Danmark var
neutral. Derfor kunne danske købmænd tjene mange penge på at handle med begge
parter i krigene eller fragte varer for dem. Englænderne var meget utilfredse med
dette og ønskede at kunne undersøge de danske skibe for varer fra deres fjender,
hvilket førte til en spændt situation for Danmark.
De danske købmænd gik til kronprins Frederik (senere den 6.) og bad om at få
krigsskibe som beskyttelse, hvilket han i første omgang afslog. Han var bange for,
at englænderne ville opfatte det som, at Danmark var gået ind i krigen på fransk
side. På den anden side var han heller ikke tilfreds med, at England begyndte at
konfiskere varer fra danske skibe. Til sidst gav kronprinsen sig, hvilket førte til kampe
mellem engelske og danske skibe. Danmark gik herefter ind i et forbund med andre
lande for at kunne beskytte sine handelsskibe. England svarede igen ved at angribe
Danmark i Slaget på Reden ud for København den 2. april 1801. Danmark tabte og
trak sig ud af forbundet. Herefter fortsatte den danske handel som før.

F
Elevark:
Faktaark

I 1805 mistede Frankrig og landets leder, Napoleon, næsten hele deres flåde i et
stort slag ved Spanien. Englænderne begyndte at frygte, at Napoleon i stedet ville
forsøge at få fat i den store danske flåde, eller at Danmark ville gå ind i krigen på
fransk side.
I november 1806 forbød Frankrig al handel med England på det europæiske
fastland. I januar 1807 svarede England igen ved at forbyde Danmark og de øvrige
neutrale lande at handle med Frankrig.
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I juli 1807 opstod der rygter om, at Danmark var ved at gøre sin flåde klar til kamp.
Da det samtidig gik godt for Frankrig i krigen, besluttede England sig for at sende
krigsskibe til Danmark for at forhindre, at den danske flåde blev brugt på fransk
side. I august blev 30.000 engelske soldater sat i land nord for København, og
englænderne forsøgte tre gange at overtale den danske kommandant Peymann til
at udlevere flåden. Han nægtede, selvom englænderne tilbød at levere den tilbage,
når krigen var slut.
Den 2. september begyndte englænderne at bombardere byen med raketter og
bomber. Bombardementet fortsatte i fire dage, satte mange huse i brand og dræbte
flere hundrede københavnske borgere. Den 6. september overgav Peymann sig og
udleverede den danske flåde.
Frederik den 6. gik herefter ind i krigen på Frankrigs side og tabte, hvilket betød,
at Sverige overtog Norge. Danmark var ikke længere en europæisk stormagt og
gik fallit i 1813.

Københavns bombardement er et kanonpunkt, fordi det fører til afslutningen på
Danmarks tid som førende søfartsnation og stormagt i Europa. Det er desuden
også første gang, at man i en krig bombarderer almindelige civile og ikke soldater.
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Elevark:
Faktaark

F

Hvorfor er det vigtigt?
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34.
GRUN DLOVEN 1849
Da folk i Danmark fik lov til at bestemme selv

Tidspunkt
1848-49
Fra 1660’erne havde Danmark haft enevældige konger, som selv kunne træffe alle
beslutninger for landet. Kongerne havde dog regeringer, som rådgav dem, når der
skulle træffes vigtige beslutninger og laves love.
Fra slutningen af 1700-tallet og op gennem 1800-tallet var der i Europa et stigende
krav om, at folket skulle have mere magt, så konger eller kejsere ikke længere
kunne bestemme alene. I Danmark var Christian den 9. klar over dette, så han var i
1840’erne begyndt at lægge planer for, hvordan man kunne give folket mere magt.
Imidlertid døde han kort tid efter, og han blev efterfulgt af sønnen Frederik den 7.,
som ikke interesserede sig særligt meget for politik.
Frederik den 7. var ikke blot konge over Danmark, men han bestemte også over
hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Slesvig var et dansk hertugdømme, mens
Holsten var med i det tyske forbund. Den nordlige del af Slesvig kaldtes også for
Sønderjylland, og her følte folk sig mest danske og talte dansk. I Holsten og det
sydlige Slesvig følte folk sig mest tyske og talte tysk. Slesvig-holstenerne mente,
at de i 1400-tallet var blevet lovet, at de altid skulle høre sammen.

F

Kort efter Frederik den 7. var blevet konge i januar 1848, lavede han et forslag til en
ny lov (forfatning) om Danmark og hertugdømmerne (tilsammen kaldet helstaten).
Forfatningen gav folket lidt mere magt, end det havde i forvejen, og denne magt
skulle deles ligeligt blandt indbyggerne i Danmark samt Slesvig og Holsten. Både
i Danmark og i hertugdømmerne var man utilfredse med forslaget. I Slesvig og
Holsten ønskede man ikke at høre under Danmark, men ville i stedet være en del
af det tyske forbund. I Danmark ville gruppen de nationalliberale have mere magt
til folket, og de ønskede, at Slesvig skulle blive en del af landet.

Elevark:
Faktaark

I februar og marts 1848 udbrød der oprør i flere europæiske lande, hvor folk ønskede
at bestemme selv, og både i Danmark og hertugdømmerne var stemningen spændt.
Efter et stort møde blandt de nationalliberale i København gik de til Frederik den 7.
og krævede en ny folkevalgt regering. Da de kom til Christiansborg, fortalte kongen
dem, at han allerede havde opfyldt deres ønske. Den gamle regering var gået
af. I stedet blev der dannet en ny midlertidig samlingsregering, der skulle styre
landet og arbejde frem mod, at Danmark fik sin første demokratiske grundlov.
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Få dage efter samlingsregeringen kom til magten, afviste den Slesvig og Holstens
ønske om at blive en del af det tyske forbund. Inden da var det dog allerede kommet
til oprør i hertugdømmerne, hvilket var begyndelsen til Treårskrigen (se også elevark
35 om Stormen på Dybbøl 1864).
Det blev i de næste måneder besluttet, hvem der skulle lave den nye grundlov.
Cirka 25 procent blev valgt af kongen, mens de øvrige blev valgt af folket. I alt 152
personer og seks ministre. Fra oktober 1848 og frem til maj 1849 udarbejdede de
grundloven, der blev underskrevet af Frederik den 7. den 5. juni 1849.

Hvorfor er det vigtigt?
Grundloven 1849 er et kanonpunkt, fordi det er begyndelsen på det demokratiske
samfund, som vi har i dag. Danmark er desuden et af de få europæiske lande, hvor
demokratiet er blevet indført uden en revolution eller et oprør.
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F
Elevark:
Faktaark

Med grundloven fik Danmark blandt andet værnepligt samt Landstinget og Folketinget, som folk selv kunne vælge medlemmer til. Mænd under 30 år, tjenestefolk
uden egen bolig, kvinder, kriminelle og fattige fik dog ikke stemmeret (se også
elevark 38 om Kvinders valgret).
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35.
STORMEN PÅ DYBBØL 1864
Da Danmark kæmpede i de slesvigske krige

Tidspunkt
1848-1864
I 1800-tallet bestod det danske rige ikke kun af Danmark, men også blandt andet af
hertugdømmerne Slesvig og Holsten, hvor den danske konge bestemte. Slesvig var
et dansk hertugdømme, mens Holsten var med i Det Tyske Forbund. Den nordlige
del af Slesvig kaldtes også for Sønderjylland, og her talte de fleste dansk og følte
sig danske. Det sydlige Slesvig var som Holsten mest tysk.
I 1848 udbrød der oprør i flere europæiske lande, hvor folk ønskede retten til at
bestemme selv. Slesvig og Holsten sendte i marts bud til regeringen i København
om, at man ønskede at blive fri af den danske konge og i stedet komme under Det
Tyske Forbund. I regeringen var der mange nationalliberale, som ønskede at hele
Slesvig skulle være en del af Danmark (se også elevark 34 om Grundloven 1849). Man
afviste derfor ønsket, hvilket førte til oprør i Slesvig og Holsten. Oprøret udviklede
sig til borgerkrig mellem slesvig-holstenerne og Danmark, men også en krig mellem
Preussen og resten af Det Tyske Forbund, der støttede hertugdømmerne. Krigen
kaldes Første Slesvigske Krig eller Treårskrigen og varede fra 1848-51. Danmark
vandt krigen, men det var af afgørende betydning, at blandt andet England blandede
sig og tvang Preussen og det tyske forbund ud af krigen.
Efter krigen blev der forhandlet fred, men forhandlingerne gav ikke nogen løsning
på, om Slesvig skulle være dansk eller tysk, og situationen var derfor uændret.
I Danmark var der i befolkningen og blandt politikerne et meget stærkt ønske om
at gøre hele Slesvig dansk, selvom sproggrænsen gik cirka midt i hertugdømmet. I
november 1863 vedtog man derfor en ny grundlov, der knyttede Slesvig – men ikke
Holsten – tættere til Danmark. Dette var strid med fredsaftalen efter Treårskrigen
og førte til, at Preussen og Østrig gik i krig med Danmark i begyndelsen af 1864.

F
Elevark:
Faktaark

Danmark havde planer om at forsvare sig ved det gamle forsvarsværk Dannevirke
ved grænsen mellem Slesvig og Holsten samt fæstningerne ved Dybbøl og Fredericia.
Problemet var, at disse alle var i meget dårlig stand og ikke klar til kamp, da krigen
brød ud 31. januar. Ved Dannevirke var der således ikke barakker til de mange tusind
soldater, der var udstationeret der. Det var desuden næsten umuligt at forstærke
jordvoldene på grund af hård frost, der også gjorde, at fjorden Slien var frosset til.
Fjendens tropper havde derfor mulighed for at gå over isen og falde danskerne i
ryggen. Den danske general de Meza trak derfor tropperne tilbage til Dybbøl og
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Fredericia, hvilket mange danskere betragtede som forræderi, og han blev derfor
fyret.
I de følgende måneder bombarderede preusserne og østrigerne de danske stillinger
på Dybbøl voldsomt, og den 18. april blev der affyret over 7.000 granater mod de
danske soldater. Herefter stormede fjenden de danske skanser, og i løbet af 4 ½
time havde de indtaget Dybbøl Skanse. Over 1.000 danske soldater døde, mens
et par tusind blev taget til fange. Herefter overgav man uden kamp Fredericia til
østrigerne.
Efter Dybbøl fulgte en våbenhvile, hvor det blev foreslået, at Slesvig skulle deles i
to, så det passede med sproggrænsen. Danskerne nægtede, og kampene fortsatte,
indtil Danmark tabte krigen endeligt. Resultatet blev, at Danmark mistede magten
over begge hertugdømmer.

Hvorfor er det vigtigt?

F
Elevark:
Faktaark

Stormen på Dybbøl er et kanonpunkt, fordi Danmark her mistede cirka 40 procent
af sit areal og sin befolkning (se også elevark 39 om Genforeningen).
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36.
SLAGET PÅ FÆLLEDEN
Da arbejderne gjorde oprør for at få bedre arbejdsvilkår

Tidspunkt
5. maj 1872
I slutningen af 1800-tallet var vilkårene for arbejdere meget anderledes, end

vi kender dem i dag. Udover at der var stor fattigdom, så var det almindeligt, at
arbejdsdagene var på 12 timer, og at man arbejdede fra mandag til og med lørdag.
Der var ingen sikkerhed på arbejdspladserne, og lønnen var lav. Arbejderne boede
ofte i store familier i små og dårlige lejligheder, og det kunne være svært at få
pengene til at slå til, fordi ting som mad og husleje blev dyrere, uden at lønnen steg.
I dag ville man kunne give udtryk for sin utilfredshed ved at stemme til et folketingsvalg, men dengang havde blandt andre fattige og kvinder ikke stemmeret. De
kunne derfor have svært ved at ændre på de ting, de var utilfredse med. Se mere
på elevark 34 og 38 (Grundloven 1849 og Kvinders valgret).
De, der levede under dårlige forhold, ønskede, at samfundet skulle se ud på en
anden måde og begyndte derfor at gøre oprør – for eksempel i Frankrig, hvor der
i 1871 var et blodigt oprør, hvor arbejderne tog magten over hovedstaden, Paris.
Senere samme år blev Den Internationale Arbejderforening for Danmark dannet
af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff, der også udgav ugeavisen Socialisten.
I 1872 havde en sammenslutning af murere varslet strejke for at vise deres utilfredshed med arbejdsforholdene. De ønskede blandt andet, at deres arbejdsdag
skulle forkortes fra 11 til 10 timer. For at hjælpe murerne skrev Louis Pio artiklen
”Maalet er fuldt!” i Socialisten. Her stod, at alle, der var enige med murerne, skulle
komme til møde på Nørre Fælled i København den 5. maj.

F
Elevark:
Faktaark

Magthaverne blev bange for, at arbejderne havde tænkt sig at gøre som i Frankrig
– tage magten for at ændre samfundet. Derfor besluttede de, at demonstrationen
var ulovlig. Pio, Brix og Geleff ville sammen med de andre arbejdere alligevel
afholde mødet, og derfor blev de tre mænd anholdt natten mellem den 4. og 5.
maj. Utilfredsheden blandt arbejderne gjorde, at der i stedet for en demonstration
på Fælleden udbrød et voldsomt slagsmål mellem arbejderne på den ene side og
politi og militær på den anden side. Efter et par timers kampe trak arbejderne sig
tilbage, og masseslagsmålet fik siden navnet Slaget på Fælleden.
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Slaget på Fælleden blev siden et symbol på, hvor meget arbejderne måtte kæmpe
for at få rettigheder. Selvom det var magthaverne, der vandt slagsmålet på Nørre
Fælled, så blev arbejderne bedre organiseret i fagforeninger og også i det politiske
parti Socialdemokraterne. Gennem disse fik arbejderne efterhånden gennemført
en række forbedringer omkring løn og arbejdsforhold.
Louis Pio blev løsladt i 1875 og fik ikke igen den samme betydning for arbejderbevægelsen, som han havde haft før fængslingen. I 1877 udvandrede han til USA.

Hvorfor er det vigtigt?
Slaget på Fælleden er et kanonpunkt, fordi fagbevægelsen har været med til
at skabe det politiske Danmark, vi kender i dag, både gennem fagforeninger og
politiske partier. Slaget på Fælleden er starten på fagbevægelsens indflydelse i
politik i Danmark.

Elevark:
Faktaark

F
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37.
SYSTEMSKIFTET 1901
Da det blev vedtaget, at en regering ikke kunne have magten
med et flertal imod sig

Tidspunkt
1901
I Danmark havde der, siden Grundloven blev vedtaget i 1849, været to kamre i
Rigsdagen – Folketinget og Landstinget. I Folketinget sad der politikere, som kunne
vælges af den danske befolkning, hvis de vel at mærke var ustraffede og over 30
år. Til Landstinget kunne man vælges, hvis man havde formue og var fyldt 40 år.
Det, at der både er et Landsting og et Folketing, kaldes for et to-kammersystem.
I sidste halvdel af 1800-tallet blev de to kamre næsten det samme som to forskellige
partier. I Folketinget var der fra 1872 flertal af politikere fra bondepartiet Venstre,
og i Landstinget var der flest fra partiet Højre, som var meget kongevenligt. Kongen
kunne uden at spørge befolkningen vælge et antal politikere, som kunne sidde i
Landstinget på livstid, mens andre landstingspolitikere var valgt for 8 år. Det var
også kongen, der skulle vælge regeringen indtil Systemskiftet i 1901.

F
Elevark:
Faktaark

Der var ofte stridigheder mellem partierne Højre og Venstre. Venstre havde fået
flertal i Folketinget og krævede, at de skulle have magten i landet og være ministre.
Højre holdt derimod fast i, at det skulle være kongen, der valgte ministrene. Højre
holdt også fast i, at de to kamre skulle være lige vigtige, selvom der i Folketinget
var mange flere politikere end i Landstinget.
Landstinget og partiet Højre havde altså større magt end Folketinget og partiet
Venstre, selvom der var flere Venstrepolitikere i Rigsdagen, og det gjorde, at det
blev svært at lave love. For eksempel stemte Folketinget flere gange imod love,
som Landstinget havde foreslået – men fordi Landstinget havde mere magt, og
regeringen var udpeget af kongen, så besluttede de at gennemføre lovene alligevel.
I dag må en regering ikke blive ved med at bestemme, hvis den har et flertal
i Folketinget imod sig – det kalder man for folketingsparlamentarisme, og det
blev indført ved Systemskiftet i 1901. Ændringen betød, at partiet Venstre fik en
stor fremgang, og Højre fik svært ved at holde fast i den magt, de tidligere havde
haft over Landstinget. Ved valget i 1901 blev Johan Henrik Deuntzer den første
statsminister fra partiet Venstre.
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Siden 1901 har det med enkelte undtagelser været sådan, at en regering i Danmark
ikke kan have magten, hvis de har et flertal i Folketinget imod sig. Selvom måden,
en regering blev valgt på, ændrede sig her, var det først i 1953, at det blev skrevet
ind i grundloven. Det var også her, at Landstinget blev nedlagt, så der kun var
Folketinget tilbage, som vi kender det i dag.

Hvorfor er det vigtigt?
Systemskiftet 1901 er et kanonpunkt, fordi det viser, at demokrati hele tiden ændrer
sig og stadig kan gøre det. Systemskiftet og indførelsen af parlamentarisme er en
af de vigtigste ændringer i det danske demokrati i forhold til, at det er befolkningen
og ikke kongen, der har magten.

Elevark:
Faktaark

F
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38.
KVI N DERS VALGRET
Da kvinder fik lov at stemme

Tidspunkt
1915
I begyndelsen af 1800-tallet var der ikke ligestilling mellem mænd og kvinder på
en lang række områder. Der var flere former for arbejde, som kvinder ikke måtte
udføre, og på samme måde var der en del uddannelser, som kvinder ikke kunne
tage – for eksempel som læge, advokat eller præst.
En kvinde skulle giftes, før hun var noget værd, og selv når hun var blevet gift,
var det hendes mand, der bestemte over hende. Hun havde for eksempel ikke ret
til at have sine egne penge, og manden måtte straffe hende, hvis hun ikke adlød
ham. Man mente, at kvindens plads var i hjemmet, hvor hun skulle lave mad, passe
hus og opdrage børnene.
I 1849 blev der indført folkestyre (demokrati) i Danmark. Det betød, at det ikke
længere var kongen, der bestemte, men politikere i Landstinget og Folketinget. Når
der var valg, kunne folk stemme på, hvem de ville have til at sidde i de to ting. Det
var dog kun cirka 15 procent af landets befolkning, der havde stemmeret. Kvinder,
mænd under 30 år, tjenestefolk uden egen bolig, kriminelle og fattige kunne ikke
stemme eller blive valgt (se også elevark 34 om Grundloven 1849).
I 1871 blev foreningen Dansk Kvindesamfund stiftet af Matilde Bajer, hendes
mand, Frederik, og en række andre. Foreningen arbejdede for, at kvinder fik mere
bedre rettigheder i ægteskaber og bedre ret til uddannelse. Senere fulgte Kvindelig
Fremskridtsforening, der havde et klart mål om at skaffe kvinder valgret.
Flere kvindeforeninger blev dannet i årene efter, og kampen for kvinders valgret
bredte sig over hele landet, hvor foreningerne fik flere tusind medlemmer og mange
lokalafdelinger.

F
Elevark:
Faktaark

I 1886 foreslog Frederik Bajer i Folketinget, at kvinder skulle have lov til at stemme
til kommunalvalg. Dette lovforslag blev stillet i alt 11 gange, men hver gang skete
det samme. Det blev vedtaget i Folketinget, men nedstemt i Landstinget og blev
derfor ikke til noget. I Landstinget sad flest politikere fra partiet Højre, og de mente
ikke, at kvinder skulle blande sig i politik. I 1901 skete der en ændring, som betød
at Højre mistede en stor del af sin magt (se også elevark 37 om Systemskiftet
1901). Dette betød, at kvinder i 1903 fik valgret til menighedsråd og i 1908 også
til kommunalvalg. Ved kommunalvalget året efter brugte 50 procent af kvinderne
deres stemmeret, og 127 kvinder blev valgt ind.
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Kvindeforeningerne fortsatte deres arbejde, og den 5. juni 1915 blev der vedtaget
en ny grundlov, der gav både kvinder og tjenestefolk stemmeret. Et kvindeoptog på
mere end 10.000 personer gik til Christiansborg og afleverede et brev til kongen og
regeringen, hvor der stod, at kvinderne satte pris på den nye grundlov. Kvinderne
skrev ikke ”tak”, fordi de mente, at de havde fået noget, de hele tiden havde haft
ret til.
Første gang kvinder brugte deres stemmeret ved en folkeafstemning, var det om
salg af De Vestindiske Øer i 1916. Ved Rigsdagsvalget i 1918 blev der valgt fem
kvinder ind i Landstinget og fire ind i Folketinget. I 1924 blev Nina Bang Danmarks
første kvindelige minister.

Hvorfor er det vigtigt?
Kvinders valgret er et kanonpunkt, fordi det er et stort skridt mod ligestillingen
mellem kønnene. Det viser desuden også, at man kan ændre og udvikle et demokrati.

Elevark:
Faktaark

F
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39.
GENFORENI NGEN
Da Sønderjylland blev en del af Danmark

Tidspunkt
1920
I 1864 tabte Danmark Anden Slesvigske Krig til Preussen og Østrig. Det betød,
at den danske konge ikke længere bestemte over hertugdømmerne Slesvig og
Holsten. Den nordlige del af Slesvig kaldtes også for Sønderjylland, og her boede
cirka 200.000 mennesker, der talte dansk og følte sig som danske. De boede nu
i et område, der snart blev en del af det nye Tyskland, men mange håbede på,
at Slesvig kunne blive dansk. Dette håb fik nyt liv, da Preussen i en fredsaftale i
1866 skrev under på, at den nordlige del af Slesvig ville blive dansk, hvis der i en
folkeafstemning var flertal for det.
Tyskerne ønskede, at danskerne i Slesvig skulle føle sig som tyske, og lagde pres på
dem på forskellige måder. Man forlangte blandt andet, at danske dommere, præster
og lærere skulle sværge troskab til den preussiske konge eller miste deres arbejde.
Dette skete for mange, ligesom en del også blev udvist til Danmark. Dansksindede
politikere skulle også aflægge ed, når de blev valgt til den tyske landdag. Når de
nægtede dette, kunne de ikke vælges, hvorefter der skulle være omvalg. Her blev
de samme politikere som regel valgt igen, og man kunne begynde forfra. Dette
gentog sig flere gange fra 1875-81.

F

I Slesvig boede også flere tusind danske optanter, som var danskerne, der valgte
at blive boende, men stadig var danske statsborgere. På den måde kunne de
undgå at blive preussiske soldater og havde stadig håb om at kunne deltage i en
folkeafstemning. Mange af dem blev dog udvist til Danmark, fordi man mente, at
de arbejdede for den danske sag.
I skole og i retsvæsen blev sproget lavet om til tysk. Til sidst var det kun religionstimerne, der ikke var på tysk i de danske skoler, og lærerne fik besked på, at de
skulle opdrage eleverne til at blive tyskere.

Elevark:
Faktaark
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Danskerne i Slesvig forsøgte på flere måder at holde fast i det danske. De lavede
foreninger, der skulle sørge for, at dansksindede politikere blev valgt, og at dansk
kultur og historie blev husket. Når man holdt møder, sang man danske sange eller
holdt foredrag om danske emner, selvom tyskerne mange gange greb ind og forbød
det. Flere steder blev der også lavet små biblioteker, hvor man kunne låne danske
bøger. I det daglige brugte man rød-hvide farver for at vise, at man var danske – det
kunne for eksempel være på tøj, kaffekopper, eller når et hus skulle males.
Som tiden gik, indså de fleste danskere i Slesvig, at de var nødt til at blive tyske
statsborgere, hvis de skulle have håb om at kunne deltage i en afstemning. I 1914
brød Anden Verdenskrig ud, og det betød, at omkring 30.000 danskere kom til at
kæmpe på tysk side i krigen. Heraf døde cirka 5000.
Tyskland tabte krigen i 1918, og i 1920 blev der afholdt folkeafstemning i to zoner
i det nordlige Slesvig. I zone 1 stemte 75 procent dansk, mens der var tysk flertal i
zone 2.

Hvorfor er det vigtigt?
Genforeningen er et kanonpunkt, fordi tabet af Slesvig havde stor betydning for,
hvordan Danmark så på sig selv som land. Det var samtidig første gang i verdenshistorien, at en befolkning fik mulighed for at stemme om, hvilket land de ville høre til.
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Elevark:
Faktaark

Den 10. juli 1920 fejrede man resultatet af afstemningen ved, at Christian den 10.
red over den gamle grænse på en hvid hest. Det blev kaldt Genforeningen, fordi
man mente, at Sønderjylland altid havde været dansk.
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40.
KANSLERGADEFORLIGET
Da landmænd, arbejdere og fattige fik hjælp til at klare sig

Tidspunkt
1933
For bedre at forstå Kanslergadeforliget er det en god idé at læse elevark 36 Slaget
på Fælleden.
I 1920’erne arbejdede de fleste mennesker i Danmark ved landbruget, mens hovedparten af de øvrige var arbejdere på fabrikker i byerne. Der var krise i landbruget,
så mange folk søgte i stedet mod byerne, hvor arbejdsløsheden imidlertid var høj.
De fleste landmænd stemte på partiet Venstre, mens de fleste arbejdere stemte
på Socialdemokratiet. Socialdemokratiets leder hed Thorvald Stauning, og han
dannede i 1929 regering sammen med partiet Det Radikale Venstre.
Samme år brød det amerikanske aktiemarked sammen, og derefter begyndte
en økonomisk krise, som efterhånden bredte sig til hele verden. Krisen betød, at
det blev svært for danske landmænd at sælge deres varer til lande som Tyskland
og Storbritannien, der ellers tidligere havde været store kunder. Priserne på korn,
bacon og smør faldt voldsomt, og mange landmænd gik derfor fallit.

F

Efterhånden bredte krisen sig også til fabrikker og industri, der også havde svært
ved at sælge deres varer i udlandet. Dette gjorde, at arbejdsløsheden steg og nåede
i 1932 op på mere end 30 procent. For at kunne klare sig ønskede arbejdsgiverne,
at arbejderne gik cirka en femtedel ned i løn. Hvis de ikke ville gå med til det, ville
arbejdsgiverne lukke fabrikkerne, indtil arbejderne sagde ja – en lockout.
Regeringen og Stauning var bange for, at en lockout ville gøre krisen værre og
få arbejdsløsheden til at stige. Politikere fra partierne Venstre, Socialdemokratiet
og Det Radikale Venstre holdt derfor møde i Staunings lejlighed på Kanslergade
10 i København. Der blev forhandlet i 18 timer, før man fik lavet en aftale om,
hvordan man skulle få Danmark ud af den økonomiske krise. Aftalen blev kaldt for
Kanslergadeforliget og var en hjælp til landmænd, arbejdere samt arbejdsløse og
syge. Man indførte love, der gjorde det lettere for landmænd at betale deres gæld
og også handle med udlandet. Samtidig sørgede man for, at der ikke blev produceret
for mange varer, så priserne kunne holdes oppe.

Elevark:
Faktaark

Det blev forbudt at lave strejke eller lockout i et år, og man satte en række store
byggerier i gang, der skulle skaffe arbejde til flere. Arbejdsgiverne skulle også tegne
ulykkesforsikringer for deres arbejdere.
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Endelig lavede man en række love, der gav gamle, handicappede og arbejdsløse
bedre forhold. De kunne nu lettere få penge-hjælp fra staten og kommunen, og de
mistede ikke længere deres stemmeret ved at få hjælp. Samtidig fik alle mulighed
for at få gratis lægehjælp.
Kanslergadeforliget var usædvanligt, fordi det var første gang, at man lavede så
store aftaler mellem partier, der ellers var meget uenige.
Befolkningen tog godt imod de nye love, og ved det næste valg i 1936 fik Stauning
og Socialdemokratiet 46 procent af stemmerne, hvilket aldrig er overgået siden.

Hvorfor er det vigtigt?
Kanslergadeforliget er et kanonpunkt, fordi de nye love var begyndelsen til velfærdsstaten – at staten tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv, og at alle har
lige muligheder for at få hjælp. Samtidig startede det også en ny tradition med at
lave politiske aftaler med så mange partier som muligt.

Elevark:
Faktaark
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41.

AUGUSTOPRØRET OG JØDEAKTION 1943
Da danskerne holdt op med at samarbejde, og de danske jøder
blev reddet fra nazisterne

Tidspunkt
August 1943–oktober 1943
I 1930’erne kom Adolf Hitler til magten i Tyskland. Han havde en plan om at gøre
Tyskland og det tyske folk til verdensherskere, hvilket gjorde, at han besatte flere
europæiske lande, hvorefter 2. Verdenskrig brød ud i 1939. Da Hitler mente, at det
jødiske folk var skyld i de fleste af Tysklands problemer, indførte man en række
love, der fjernede mange af jødernes rettigheder – de måtte for eksempel ikke
skrive bøger, stemme til valg, køre bil eller have deres børn i tyske skoler. Mange af
de samme love kom til at gælde i de besatte lande. Senere begyndte man direkte
udryddelse af jøderne ved at sende dem til kz-lejre, hvor de blev henrettet – oftest
med giftgas. I alt 6 millioner jøder døde under 2. Verdenskrig.
Som en del af 2. Verdenskrig blev Danmark den 9. april 1940 besat af Tyskland. Den
danske konge og regering besluttede sig for at samarbejde med tyskerne. De ville
på denne måde sørge for, at besættelsen kom til at gå så lidt ud over befolkningen
som muligt. Gennem samarbejdspolitikken kunne danskerne selv bestemme over
en række ting, og man beholdt derfor politi, militær, love, domstole og regering,
selvom tyskerne havde besat landet. Man undgik også, at krigen for alvor kom til
Danmark, og lovene mod jøder blev heller ikke indført i landet.
Samarbejdet med tyskerne havde dog også en række problemer – det var langtfra
altid, at den danske regering kunne få lov til at bestemme selv. I 1941 forlangte
tyskerne for eksempel, at Danmarks Kommunistiske Parti blev forbudt og alle
medlemmer arresteret. Dette skete, selvom det var en overtrædelse af Danmarks
grundlov.

F
Elevark:
Faktaark

I løbet af besættelsen kom der mere og mere modstand mod tyskerne og samarbejdspolitikken, hvilket førte til en del sabotage. Dette kunne for eksempel være
sprængning af jernbanen, der skulle fragte tyske soldater eller våben. I sommeren
1943 var der ud over meget sabotage også strejker og uroligheder en del steder
i landet, og tyskerne krævede derfor, at regeringen indførte en række strammere
love. Det skulle blandt andet være forbudt at holde møder, og der skulle indføres
dødsstraf for sabotage. De danske politikere nægtede, og den 29. august 1943 blev
den danske regering og hær opløst. Man fortsatte dog delvist med at samarbejde
med tyskerne, og først i september 1944 blev det danske politi fjernet.
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Da de danske jøder ikke længere var beskyttet af samarbejdspolitikken, planlagde
tyskerne at arrestere dem i begyndelsen af oktober og senere sende dem i fangelejre.
Denne plan blev dog røbet for danskerne, og der blev sat en stor aktion i gang for
at advare og redde jøderne. De fleste danske jøder boede i København og flygtede
derfor til Sverige. På flugten blev de hjulpet af danske fiskere, som de betalte for
at blive sejlet over Øresund. Godt 7.000 danske jøder blev reddet, mens knap 500
blev fanget. Omkring 100 døde under flugten, og cirka 50 døde senere i fangelejren
Theresienstadt.

Hvorfor er det vigtigt?

F
Elevark:
Faktaark

Augustoprøret og den efterfølgende jødeaktion er et kanonpunkt, fordi det er et
vendepunkt under Besættelsen, og fordi det er første gang efter 1864, at Danmark
vælger side i en krig. Dette fører efter 2. Verdenskrig blandt andet til, at Danmark
bliver medlem af NATO.
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42.
FN’S VERDENSERKLÆRI NG OM
MENN ESKERETTIGHEDERNE
Da verdens lande blev enige om, at alle var lige

Tidspunkt
1948
Efter 1. Verdenskrig sluttede i 1918, blev en række lande enige om, at man ville
forsøge at undgå, at der kom flere store krige. Man lavede derfor Folkeforbundet,
som var en sammenslutning af 26 lande, der blandt andet ville sikre fred, hjælpe
flygtninge og lave et bedre internationalt samarbejde. Folkeforbundet nåede senere
op på over 50 medlemmer, men stormagter som USA kom aldrig med, og det var
svært for landene at blive enige om beslutninger.

F

Det lykkedes ikke Folkeforbundet at stoppe 2. Verdenskrig, der varede fra 193945. Under krigen udryddede tyske nazister over 6 millioner jøder, sigøjnere og
handicappede, og politiske modstandere, blev også forfulgt, sat i fangelejre eller
slået ihjel.
Da krigen var slut, opløste man Folkeforbundet og oprettede i stedet De Forenede
Nationer (FN), som var 51 lande, der ville arbejde for fred, retfærdighed, lighed og
bedre levevilkår for alle mennesker. På under 30 år havde der været to verdenskrige,
og det ønskede man at forhindre skulle ske igen. Samtidig havde forfølgelserne og
drabene under krigen også vist, at det var vigtigt at beskytte mennesker mod, at
stater og magthavere skulle skade dem.
En af de første opgaver for FN var derfor at få skrevet en række rettigheder, som
alle mennesker skulle have. En lang række diplomater og politikere var med i arbejdet,
blandt andet den amerikanske præsidentfrue Eleanor Roosevelt og danske Bodil
Begtrup. Begtrup gjorde en stor indsats for at få kvinders rettigheder med i teksten.
Efter knap tre år var man færdige med FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. I erklæringen havde man hentet ideer fra en række historiske
tekster – blandt andet Den amerikanske uafhængighedserklæring (1776) og Den
franske menneskerettighedserklæring (1789).

Elevark:
Faktaark

FN’s menneskerettigheder består af 30 korte afsnit (artikler), hvor der i den første
står, at ”alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder”. Herefter
følger en lang række rettigheder, som FN synes skal gælde for alle mennesker fra
alle lande uanset køn, farve, religion og formue m.m. Det omfatter både ting, man
har frihed til, og ting, man har ret til, blandt andet:
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• frihed til at tale, tænke og tro, som man vil (ytringsfrihed, meningsfrihed og
religionsfrihed)
• ret til at eje ting (ejendomsret)
• ret til en retfærdig retssag
• ret til uddannelse, løn og social tryghed
Selvom menneskerettighederne ikke er en lov, kan den alligevel nærmest sammenlignes med en grundlov for, hvordan verdens lande skal behandle deres indbyggere.
I dag har de fleste af FN’s 193 medlemslande underskrevet erklæringen.

Hvorfor er det vigtigt?
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne er et kanonpunkt, fordi det
er første gang, at alle menneskers grundlæggende rettigheder skrives ned som
målestok for, hvordan lande skal behandle deres indbyggere.

Elevark:
Faktaark
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43.
EN ERGIKRISEN 1973
Da olie blev så dyrt, at man holdt bilfri søndage

Tidspunkt
Oktober 1973–juli 1974
I 1960’erne var det gode tider for virksomheder og forbrugere i Danmark. Priserne
faldt på en række råvarer, og det gjorde, at fabrikker og virksomheder kunne købe
nye maskiner og producere flere varer. Dette betød, at flere mennesker kom i
arbejde og derfor havde flere penge at købe varer for. Mange flere mennesker end
før fik på den måde råd til at købe for eksempel bil, hårde hvidevarer eller eget hus.
Varer som disse krævede meget energi at fremstille, men krævede også meget
energi at bruge. Husene var ofte ikke isolerede, og derfor brugte man meget energi
på at opvarme dem. 90 procent af Danmarks energiforbrug kom fra olie, som på
det tidspunkt var meget billigt. Olien blev ikke bare brugt til at producere varme,
men også til el og bilernes benzin. Langt det meste af Danmarks olie blev købt i
arabiske lande som Egypten, Syrien og Saudi-Arabien.
I oktober 1973 udbrød der krig mellem Israel og landene Syrien og Egypten, der
ville tvinge Israel ud af nogle områder, som landet havde besat siden 1967. Der blev
indgået våbenhvile, men de arabiske lande ønskede at presse USA og andre lande
til at stoppe deres støtte til i Israel. De besluttede derfor at producere mindre olie
og samtidig hæve prisen voldsomt. I løbet af to måneder steg prisen på en tønde
olie fra 3 dollars til knap 12 dollars.

F

I Danmark var politikerne bekymrede for, at man skulle løbe tør for olie og benzin,
da man kun havde lager til tre måneders forbrug. Man indførte derfor en række nye
love, der skulle sænke energiforbruget. For at spare på benzinen blev der indført
lavere hastigheder på landeveje og i byerne, og det blev helt forbudt at køre bil om
søndagen. Hvis man overtrådte dette forbud, kunne man få en meget stor bøde. Om
natten var der kun lidt eller ingen gadebelysning, og butikker måtte ikke have lys
i vinduerne. Virksomheder skulle sænke deres olieforbrug med 20 procent, mens
tog og busser skulle bruge 25 procent mindre.

Elevark:
Faktaark
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Da det blev dyrere for fabrikkerne at producere varer, blev de nødt til at sætte
priserne op. Samtidig skulle folk bruge flere penge på varme og el og havde derfor
ikke råd til dyre varer. Det betød, at mange fabrikker lukkede eller blev nødt til at
fyre folk, så arbejdsløsheden steg igen.
Oliekrisen gjorde, at man i Danmark blev klar over, at man havde gjort sig for
afhængig af olieenergi. Det betød, at man begyndte at diskutere, hvor man skulle få
energi fra i fremtiden. Man overvejede blandt andet, om man skulle indføre atomkraft,
men valgte i stedet for at satse på vind- og solenergi. Desuden begyndte man for
alvor at undersøge mulighederne for at hente olie og naturgas fra Nordsøen.

Hvorfor er det vigtigt?
Energikrisen 1973 er et kanonpunkt, fordi den førte til økonomisk krise og arbejdsløshed langt op i 1980’erne. Samtidigt viste den verden, at de olieproducerende
lande havde meget magt, og at man var nødt til at investere i alternativ energi,
hvis man ikke skulle gøre sig for afhængige af olien.

Elevark:
Faktaark
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44.
MURENS FALD
Da grænsen mellem Østtyskland og Vesttyskland blev åbnet

Tidspunkt
9. november 1989
I 1945 havde der været krig i mere end fem år – 2. Verdenskrig. Tyskland havde tabt,
og England, Frankrig, USA og Rusland (dengang Sovjetunionen eller bare Sovjet)
havde vundet. De vindende lande var uenige om flere ting – hvordan skulle verden
se ud nu? Hvilken måde var den bedste måde at styre et land på? I Sovjet troede
man på, at kommunisme var den bedste løsning – at lade alle folk være lige og
lade staten styre så lidt som muligt. I USA og landene i Vesteuropa mente man,
at kapitalisme og liberalisme var bedre – at staten skulle blande sig så lidt som
muligt og i stedet lade folk selv handle og styre deres eget liv, som de havde lyst.
Uenighederne førte til, at både Europa og Tyskland blev delt i to – øst og vest. I
landene i Østeuropa blev der indført kommunisme og samarbejde med Sovjetunionen, mens de fleste lande i Vesteuropa arbejdede mere sammen med USA. På
samme måde blev Tyskland også delt i Østtyskland (DDR) og Vesttyskland (BRD).
Tysklands hovedstad hed Berlin, og da den lå midt i Østtyskland, blev den delt i
to – Østberlin og Vestberlin.
I 1948 hjalp Sovjet kommunisterne i Tjekkoslovakiet med at tage magten, og USA
blev derfor bange for, at Sovjet ville overtage flere lande i Europa. I 1949 lavede man
derfor NATO, der var en militæralliance mellem USA og en række vesteuropæiske
lande – blandet andet Danmark. Da Vesttyskland kom med i NATO i 1955, oprettede
Sovjet Warszawa-pagten, der var de østeuropæiske landes militær-alliance. Både
USA og Sovjet begyndte også at udvikle nye og kraftigere atomvåben.
I de næste år oprustede begge lande, og selvom forholdet i perioder var bedre,
talte man om, at der var kold krig mellem øst og vest – et slags kapløb om, hvem
der havde flest våben eller var bedst til ting som rumfart eller sport.

F
Elevark:
Faktaark

I Berlin kunne folk i begyndelsen godt rejse mellem øst og vest, men i 1961 blev
grænsen lukket. Familie og venner, der boede i hver deres del af byen, kunne pludselig
ikke besøge hinanden længere. Der blev også bygget en stor mur, der skulle forhindre
folk i at flygte fra øst til vest. Den fik navnet Berlinmuren eller bare Muren.
På samme måde havde folk i andre østlande ikke frihed til at rejse til Vesteuropa,
og selvom staten sørgede for dem, havde de ikke samme frihed som folk i vest.
Sovjet bekæmpede blandt andet oprør i Ungarn og Tjekkoslovakiet.
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I midten af 1980’erne blev Ronald Reagan præsident i USA, og Mikhail Gorbatjov
leder i Sovjet. Det førte til en række forhandlinger om nedrustning, og i Østeuropa
fik befolkningen langsomt mere frihed.
I 1989 gav Ungarn og Polen befolkningen ret til demokrati, og senere åbnede
Ungarn sin grænse mod vest, hvilket gjorde, at mange folk fra Østeuropa rejste
gennem Ungarn og ud i Vesteuropa. I Østtyskland tøvede man først, men natten
mellem den 9. og 10. november 1989 blev grænsen mellem Øst- og Vestberlin
pludselig helt åbnet. Senere blev Muren revet ned, og i 1990 blev Øst- og Vesttyskland
forenet til et samlet Tyskland.
Efter en række oprør og omvæltninger i andre østeuropæiske lande blev Sovjetunionen og Warszawa-pagten opløst i 1991. Den Kolde Krig var slut.

Hvorfor er det vigtigt?
Murens fald er et kanonpunkt, fordi muren var et af de vigtigste symboler på Den
Kolde Krig, konflikterne mellem øst og vest og folks manglende frihed i Østeuropa.

Elevark:
Faktaark
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45.
MAASTRICHT 1992
Da Danmark sagde nej til Europa

Tidspunkt
2. juni 1992
I tiden efter 2. Verdenskrig ønskede flere europæiske politikere et tættere samarbejde, så man kunne undgå krig og fattigdom i fremtiden. Det førte til, at seks
lande i 1951 indgik aftaler om handel i forhold til kul og stål. Samarbejdet blev siden
udvidet til flere områder og flere lande og fik navnet Det Europæiske Fællesskab
(EF). I 1973 blev Danmark medlem af EF efter en folkeafstemning året før, hvor
63,4 procent stemte ja.
I løbet af 1970’erne og 80’erne blev der i EF lavet flere aftaler (traktater) om mere
samarbejde. Traktaterne skulle blandt andet gøre det lettere for medlemslandene
at handle med hinanden. Man fjernede i denne periode også grænsekontrollen
mellem flere af landene (Schengen-traktaten).
I begyndelsen af 1990’erne ville de 12 medlemslande af EF have udvidet samarbejdet
ved at lave Den Europæiske Union (EU). Landene i EU skulle være fælles om at
bestemme, når det gjaldt militær, udenrigspolitik, valuta (euro), lovgivning og
domstole. Man talte også om, at flere lande skulle være en del af unionen, og at
folk skulle være unionsborgere i stedet for at være statsborgere i deres hjemland.
I 1992 underskrev Danmark og de øvrige 11 lande Maastricht-traktaten, som var
aftalen om det nye EU.
Før Danmark kunne blive endeligt medlem af EU, skulle der holdes en folkeafstemning, hvor danskerne skulle beslutte, om de var for eller imod Maastricht-traktaten.
Afstemningen blev holdt den 2. juni 1992, og her stemte 50,7 procent nej. Man var
derfor nødt til at lave en ny aftale om EU, for der stod i Maastricht- traktaten, at
alle medlemslandene skulle være enige, før man kunne gå videre.

F

Alle Folketingets partier undtagen Fremskridtspartiet blev derefter enige om nogle
punkter, hvor Danmark ikke skulle være med i EU-samarbejdet. De kaldes for de
fire forbehold:

Elevark:
Faktaark

1.
2.
3.
4.
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Danmark skulle ikke skifte kronen ud med euroen.
Danmark skulle ikke deltage i rets-samarbejdet om indvandring og asyl.
Danmark skulle ikke være med i det militære samarbejde i EU.
Danskere skulle ikke være unionsborgere.
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I 1993 mødtes Danmark og de øvrige EU-lande i Edinburgh, hvor de aftalte, at
Danmark kunne stå udenfor på disse områder. Edinburgh-aftalen kom herefter
til folkeafstemning i Danmark den 18. maj 1993, hvor 56,7 procent stemte ja. Efter
afstemningen var der voldsomme uroligheder på Nørrebro i København, hvor politiet
for første gang i fredstid skød mod demonstranter.
I 2000 og 2015 var der i Danmark folkeafstemninger om at afskaffe de to første
forbehold, men begge gange blev resultatet nej.
Kroatien blev i 2013 det 28. medlemsland i EU, og i 2016 stemte den britiske
befolkning Storbritannien ud af EU.

Hvorfor er det vigtigt?
Maastricht 1992 er et kanonpunkt, fordi aftalen indfører EU, som stadig har stor
indflydelse på danske love om for eksempel miljø, arbejde og handel. Uroen den 18.
maj 1993 og senere folkeafstemninger viser også, at Europas befolkning er meget
splittet i forhold til EU.

Elevark:
Faktaark
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46.
11. SEPTEMBER 2001
Da USA blev angrebet af terror

Tidspunkt
11. september 2001
Den 11. september 2001 blev USA udsat for fire angreb udført af den islamiske
terrorgruppe Al-Qaeda. Medlemmer af gruppen kaprede passagerfly, som de fløj
ind i forskellige vigtige bygninger i landet.
De to første fly blev fløjet mod World Trade Center, som var et kæmpe forretningscenter i New York, hvor flere tusind mennesker hver dag arbejdede. Her ramte de
med få minutters mellemrum centrets to tvillingetårne, der hver var over 400
meter høje. Tårnene begyndte at brænde og styrtede sammen cirka en time efter
angrebet, mens mange ansatte og brandfolk stadig var i bygningerne.
Det tredje kaprede fly blev fløjet ind i Pentagon, som er USA forsvarsministerium.
I det fjerde fly gjorde passagererne oprør mod flykaprerne, hvorefter flyet styrtede
ned ved Shanksville, Pennisylvania. Man mener, at kaprernes mål for flyet var Det
Hvide Hus, hvor USA’s præsident, George W. Bush, boede og arbejdede. I alt omkom
knap 3.000 mennesker ved angrebene.
Terroristernes mål var blandt andet at få vestlige lande som USA til at lade være
med at blande sig i, hvad der skete i muslimske lande i blandt andet Mellemøsten.
De ønskede desuden at vise, at den måde, som man lever på i Vesten, er forkert i
forhold til, hvordan de tolker islam. Målene for angrebene var valgt, fordi de havde
symbolsk betydning.

F

Efter 11. september erklærede George W. Bush krig mod terrorisme, hvilket førte
til en lang række militæraktioner i blandt andet Afghanistan og Irak. Målet var at
besejre terrorgrupperne Al-Qaeda og Taleban, men også at få fanget Al-Qaedas
leder, Osama bin Laden, som man mente stod bag angrebene. Han blev til sidst
dræbt af amerikanske soldater i 2011. Andre terrorgrupper som Islamisk Stat og
Boko Haram er siden begyndt at blande sig i kampen mod vesten.

Elevark:
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Både i Shanksville, ved Pentagon og ved World Trade Center er der opført mindesmærker for ofrene efter angrebene. Hvor World Trade Centers tvillingetårne stod, er
der etableret to kæmpe vandbassiner med vandfald ned ad siderne og på kanten
rundt er indskrevet navnene på ofrene.
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Hvert år den 11. september mindes begivenheden på forskellige måder i USA. Ved
World Trade Center læser pårørende navne op på de døde, og til begivenheden bruges
et amerikansk flag, der blev reddet fra ruinerne af bygningerne. På klokkeslættene
for de fire angreb og sammenstyrtningen af de to tårne bliver der holdt et minuts
stilhed. Desuden tændes Tribute in Light som er to 6,5 km høje lyssøjler, der er et
symbol på tvillingetårnene og på håb om fred for de omkomne.

Hvorfor er det vigtigt?
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11. september 2001 er et kanonpunkt, fordi det ødelagde mange menneskers tro
på en fredelig verden – en tro, folk havde fået efter afslutningen af Den Kolde
Krig. Det var desuden en af de første gange, at man via tv kunne følge med direkte
i et terrorangreb. Religiøs terrorisme, terrorbekæmpelse og debat om terror har
efterfølgende fyldt meget i både verden og medier, ligesom sikkerheden i for
eksempel lufthavne er blevet skærpet.

