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I folkeskolens historiekanon er der udvalgt tre kanonpunkter fra 1600-tallet – ”Christian 4.”, ”Den 

Westfalske Fred” og ”Statskuppet 1660”.

For alle tre kanonpunkters vedkommende ligger begrundelse i, at der er tale om væsentlige nationale 

og internationale brud og forandringer, der satte deres dybe spor og på forskellig vis kom til at præge 

den historiske udvikling på langt sigt.

Med den brede pensel og noget forenklet kan man måske finde en overordnet fællesnævner for de 

tre kanonpunkter nemlig, at de alle tre udspiller sig i en tid, hvor Europa så småt begyndte at spille 

en global rolle. De store opdagelsers tid var ved at være forbi. Større og større dele af verden var 

nu kendt og inden for europæernes rækkevidde. Mange myter og sære forestillinger om verden 

og verdens tilstand var på vej til at blive afløst af et mere sikkert geografisk overblik over verden, 

begyndende viden om verdens ressourcer og et mere indgående kendskab til verdens lande og folk.

På trods af 1600-tallets voldsomme konflikter om religion, ødelæggende krige og markant 

klimaforværring (”den lille istid”) begyndte der at tegne sig et billede af mere robuste statsdannelser 

i Europa, hvor et voksende embedsværk sikrede bedre styr på fx skatte- og toldinddrivelse. I 

forlængelse heraf udvikledes der også en række statsinstitutioner, der regulerede og kontrollerede 

udvalgte sektorer i samfundene – især hæren og flåden og særlige industrier knyttet hertil.

Med merkantilismen som overordnet økonomisk teori skulle det ikke bare være landbruget alene, 

der skulle være grundlaget for staternes velstand og rigdom. Der fokuseredes nu også på handel og 

varefremstilling baseret på forestillingen om, at de enkelte lande skulle fremstille de nødvendige varer 

selv og købe så lidt som muligt i andre lande.

I dette perspektiv blev verden, i første omgang Asien, rigtig interessant. En højere grad af 

selvforsyning forudsatte, at staterne havde fri adgang til de nødvendige ressourcer og så vidt muligt 

sikrede sig kontrollen med både markeder og handel. I løbet af 1600-tallet skete der en gradvis 

udvikling fra sporadiske kontakter til fremmede lande frem mod forsøg på at igangsætte egentlige 

koloniseringer.

Udkig fra – Christian 4.

Christian 4. er et godt eksempel på, hvordan tendenserne mod stærkere statsdannelser og den begyndende 
interesse for mulighederne i den store verden satte sine spor også i Danmark. I eftertidens opfattelse af Christian 
4. har man især hæftet sig ved den farverige og spektakulære renæssancefyrste, der på trods af nederlag og 
rod i familien førte en heroisk kamp for Danmark og ”stod ved højen mast i røg og damp” over for landets 
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fjender. Samtidig er det positive billede af Christian 4. også præget af glæden ved de pragtfulde bygninger og by 
grundlæggelser, som han satte i gang.

Hvad man i eftertiden ikke har haft øje for er, at Christian 4. havde store visioner om at skabe et rigt og stærkt 
Danmark, hvor nøgleordene var en stærkere centralmagt og en merkantilistisk politik med en høj beskyttelse af 
landets egen produktion. Redskaberne skulle være størst mulig selvforsyning og igangsættelse af en dansk industri 
med byudvikling og etablering af handelsmonopoler både for indenrigs- og udenrigshandelen.

Men hvad var det for et Asien, Christian 4. (og Europa) nu begyndte at ane konturerne af?

Først med Vasco da Gamas rejse syd om Afrika og frem til det indiske fastland i 1498 og de efterfølgende 
portugisiske handelsflåder i 1500-tallet, begyndte der at komme sikre oplysninger frem om de asiatiske lande.
Før den tid indskrænkede europæernes kendskab sig til de oplysninger, der nåede frem ad Silkevejen og fra 
opdagelsesrejsende som Marco Polo og Ibn Battuta. Det store mongolrige og dets magt gennem flere hundrede 
år over Indien og Kina havde man kun meget lidt kendskab til selv om Europa havde været truet gennem 
mongolernes fremtrængen ind i dele af Østeuropa.

Vi ved i vore dage, at Asiens historie har været præget af enorme mongolske, islamiske rigsdannelser, men at disse 
riger faldt fra hinanden, og på mange områder blev integreret i de kulturer, der var dominerende i de erobrede 
områder.

Sammenlignet med Europa var store dele af Asien på mange områder højt udviklede samfund, hvor håndværk 
og kunsthåndværk, landbrug og kultur spillede en væsentlig rolle. I modsætning til det fremstormende Europa 
var stærke statsdannelser imidlertid et særsyn. Dybt traditionelle feudalsamfund var hovedreglen, hvor konflikter 
udspillede sig imellem forskellige fyrstedynastier, mens millioner og atter millioner af mennesker levede, som de 
altid havde gjort.

Ved europæernes ankomst var asiaterne kulturelt overlegne, men de stod på længere sigt magtesløse over for de 
europæiske landes organisatoriske forspring og ikke mindst den våbenteknologiske udvikling.
I 1600-tallet indledtes kulturmødet med oprettelse af handelsstationer og indgåelse af handelsaftaler med 
de lokale fyrster langs Asiens kyster – for Danmarks vedkommende lykkedes det at få etableret den lille 
handelsstation Trankebar på Indiens østkyst. 

Dette var dog kun den spæde begyndelse. Europæerne havde fået blod på tanden, så fra slutningen af 1600-tallet 
og de næste par hundrede år, gik de europæiske stormagter for alvor i gang med at kolonisere store dele af det 
enorme kontinent.

Om undervisningen

At rette kikkerten fra Europa/Danmark mod verdensdelen Asien kræver som udgangspunkt, at eleverne enten 
selv læser de forskellige afsnit, eller at læreren kort præsenterer de lange linier i stoffet. Efter en sådan kort 
gennemgang arbejder eleverne i et lærerstyret forløb med at få et overblik over Asiens geografi – lande, byer, 
floder, bjerge, have osv. Arbejdet kan bestå i fx at udfylde konturkort, lave vægkort, tale om klima i de forskellige 
regioner (varmt, koldt, nedbør m.m.).
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Det næste skridt kan så være, at eleverne vha. historisk atlas, oplysninger på biblioteket og fra nettet placerer 
nogle af de storriger, som fandtes før den europæiske ekspansion ind på forskellige kort – det mongolske storrige, 
Kina og hindustaterne i Indien.

Efter et sådant ”introduktionsforløb” kan eleverne så enkeltvis eller i grupper arbejde med udviklingen i de 
forskellige riger/regioner fx omkring enkeltpersoner, hvordan riget blev styret, hvad man arbejdede med, kunst 
og kultur, religion osv. Det er også her vigtigt, at læreren udarbejder en kort ”manual”, hvor eleverne får hjælp og 
forslag til, hvad de i hvert fald skal prøve at finde oplysninger om. Hjælpemidlerne kan være biblioteket, moderne 
rejsebøger a la ”Turen går til…”, oplysninger og billeder på nettet.

Præsentationen af elevernes resultater kan foregå som en udstilling fx på mediateket eller i skolens fællesrum 
for mindre klasser. Enten i form af plancher, der fremlægges eller i kombination med forskellige kommenterede 
billedserier med eksempler på lyd eller musik.

Intern evaluering

Klassens elever udarbejder enkeltvis eller i grupper forskellige konkurrencer fx i form af ”13 rigtige”, ”Sandt eller 
falsk”, ”En eller flere ting hører ikke med i denne billedsamling”, ”jeopardy” osv.

En anden måde kan være at bruge ”tid” som evaluering. Klassens elever finder billeder eller udarbejder korte 
sætninger, som de mener, er vigtige – fx ”Vasco da Gama nåede frem til Indien”. Billeder og udsagn hænges op i 
klassen på en tidslinie.

”Brainstorm” i klassen under hovedoverskriften: ”Hvorfor begyndte en række europæiske lande fra 1600-tallet og 
frem at kolonisere store dele af Asien”? (Diskuter emner som: Missionsiver, guldtørst, krydderihandel, behov for 
råstoffer, forskelle på statsopbygning, skibe, våbenteknologi osv.).

Lad eleverne skrive korte historier om personer, lande, begivenheder og læs dem op i klassen. I hver historie er der 
en grov fejl, som de andre så skal opdage.

Aktiviteter

4 Marco Polo rejste i store dele af Asien omkring år 1300. I denne kilde fortæller han om, noget af det han så i 
Indien:

”I må vide, at i hele provinsen går alle nøgne. Kun bærer de for anstændighedens skyld en stump tøj omkring 
lænderne, dette gælder mænd og kvinder, rige og fattige. Ja, selv kongen går ligeså nøgen som alle andre med 
undtagelse af, at han om halsen har en kæde af lutter ædle sten, rubiner, safirer og smaragder.
Kongen bærer desuden tre guldarmbånd tæt besat med perler af stor værdi, og ankelringe, der svarer hertil, ligeledes 
kostbare ringe på tæerne.
Jeg vil sige jer, at hvad denne konge bærer af guld, smykker og perler er mere værd end en hel by…
Kongen omgiver sin person med mange riddere og adelsmænd; de er altid i hans nærhed og har stor magt i hele 



4/5

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

1600-TALLET       CHRISTIAN 4.

riget. Når kongen dør, og hans lig bliver brændt, styrter alle disse tro tjenere sig frivilligt i flammerne og opbrændes 
med ham for at følge ham i den anden verden…
Befolkningen er afgudsdyrkere, og mange af dem tilbeder koen, fordi denne er et helligt dyr. De vil ikke spise 
oksekød for alt i verden og ikke nogensinde dræbe en ko…
Når befolkningen går i krig, er de helt nøgne og kun forsynet med en lanse og et skjold. De er de mest elendige 
soldater. De vil hverken dræbe et dyr eller en fugl eller andet, der har liv.”

Prøv med jeres egne ord at genfortælle, hvad det er Marco Polo beskriver. Hvad tror I, der gjorde størst indtryk på 
folk hjemme i Europa? Tror I på alt, hvad han fortæller?

4 Skriv jeres egen historie om den arabiske opdagelsesrejsende Ibn Battutas liv og rejser. Brug biblioteket og 
nettet. 
 

4 Den Kinesiske Mur er verdens største bygningsværk. Lav jeres egen turistbrochurer, hvor I fortæller om 
muren og dens historie. Forsyn brochuren med billeder. Brug biblioteket og nettet.

4 Taj Mahal er et meget berømt bygningsværk. Find ud af historien bag Taj Mahal og lav et PowerPoint-
foredrag med billeder.

4 FN har en organisation, UNESCO, der tager sig af undervisning, forskning og kultur. På UNESCO´s liste 
over Verdensarv er der udvalgt en række byer, bygninger, mindesmærker og naturområder, som skal bevares 
for eftertiden. Find nogle berømte Verdensarv-steder fra Asien. Brug biblioteket eller nettet med søgeord som 
”UNESCO Verdensarv.” Præsentér nogle af dem i klassen.

4 Der findes mange forskellige religioner i Asien – buddhisme, islam, hinduismetaoisme osv. Vælg forskellige 
religioner og fortæl om dem. Lav plancher, hvor I viser, hvordan religionerne praktiseres i dag. Findes disse 
religioner også i Danmark?

4 Verdens befolkning. Find ud af, hvor mange mennesker, der bor i Kina og Indien, sammenlignet med hvor 
mange mennesker, der bor i Europa. Brug bøger eller nettet med søgeordet ”Verdens folketal”. Få hjælp af jeres 
matematiklærer og lav forskellige diagrammer.

4 Da europæerne kom til Kina, mødte de et land med en høj kultur. Der var ikke noget at sige til, at kineserne 
kaldte deres land for ”Riget i midten”.
Her er nogle opfindelser, som var gjort i Kina før kontakten med Europa. Hvornår blev disse opfindelser kendt i 
vores del af verden?
Kompasset, papir, krudt, bogtryk, papirpenge, porcelæn, forbrænding af kul, spillekort, trillebør, 
støbejerntændstikker, paraply m.fl.. Søg oplysninger på biblioteket og på nettet. Søg fx ”kinesiske opfindelser.”

4 Der er mange restauranter i Danmark, der laver asiatisk mad. Hvilke restauranter er der i jeres lokalområde? 
Undersøg deres spisekort og find ud af, hvordan maden adskiller sig fra asiatisk mad. Der findes masser af 
kogebøger med asiatisk mad – lav nogle af dem til klassen eller hjemme.
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4 Trankebar i Indien var gennem mange år en lille dansk koloni. Fortæl om Trankebars historie. Find billeder 
på nettet. Forelæg resultaterne for en mindre klasse.

4 En af de mærkeligste og forfærdeligste skikke i Kina var fodsnøring af kinesiske piger. Find ud af, hvad denne 
skik gik ud på. Brug bøger eller nettet med søgeord som: ”fodsnøring” eller ”liljefod”. Find også ud af, hvorfor 
denne skik blev brugt.

4 Lav radioudsendelser, hvor I fortæller om nogle af de personer, der er nævnt i afsnittet: Fx Djengis Khan og 
Akbar.


