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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 – isæt 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 – Den Westfalske Fred

30-årskrigen 1618 – 1648 var en voldsom belastning for store dele af Europa. Resultatet blev, at Det tysk-
romerske Kejserrige blev splittet i et utal af stater i Mellemeuropa og Tyskland. Bedre gik det ikke for Spanien og 
Portugal, der havde støttet kejseren i krigen. Begge disse lande gik stærkt svækkede ud af krigen.
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Dette nye magtvakuum benyttede kyststaterne Frankrig, England og Holland sig af. Frankrig kom ud af 
30-årskrigen som en af vinderne. England havde kun i yderst begrænset omfang deltaget i selve krigen, og på 
trods af indre konflikter og kortvarige borgerkrige stod England efter 1660 parat med Europas største flåde til at 
hævde dets interesser på ”de syv have” på Spaniens og Portugals bekostning. Det samme gjorde Holland, som ved 
Den Westfalske Fred var blevet løsrevet fra Spanien og blevet et selvstændigt land.

Magten i Europa lå nu i Nordvesteuropa. Perspektivet var at fortrænge Spanien og Portugal fra deres 
handelsstationer og støttepunkter i Asien og besværliggøre/forhindre spanierne i at trænge nordpå fra Syd- og 
Mellemamerika ind i det ukendte Nordamerika.

Forspillet til en egentlig kolonisering af Nordamerika havde allerede været i gang længe, idet en række forfulgte 
religiøse mindretal fra England (og dele af Europa) fra 1600-tallets begyndelse var gået i land på Nordamerikas 
østkyst og etableret mere eller mindre succesrige bosættelser. 

De første bosættelser på Amerikas østkyst bestod mod nord i New England-området af puritanerne, der med 
deres strenge religiøse overbevisning hurtigt kom på kant med ”de hedenske indianere”. Længere sydpå ved 
Hudsonflodens udmunding og det nuværende New York slog engelske kvækere sig ned sammen med et stigende 
antal hollændere, tyskere og svenskere, for det meste religiøse mindretal, der var ildesete eller ligefrem forfulgte i 
deres hjemlande. Disse indvandreres forhold til indianerne var længe præget af fredelig sameksistens, da der var 
jord nok, og klimaet var velegnet til et mere intensivt landbrug med små jordstykker under plov. 

I de nuværende sydstater bestod indvandrerne især af engelske småbønder. Her var der ikke tale om religiøse 
grupper, der udvandrede for at få lov til at dyrke deres tro. Her var motivet primært at tjene penge. I løbet af få 
år udviklede der sig en blomstrende eksportindustri baseret på tobak, som kolonisterne havde lært at dyrke af 
indianerne i de første år., samt bomuld og indigo indført fra Vestindien. Problemet var bare, at disse afgrøder 
krævede stadigt større arealer på grund af udpining af jorden, så indianerne kom ud for et voldsomt pres, der 
tvang dem længere og længere ind i landet.

Fra omkring 1650 begyndte andre kolonister at dukke op. Det største antal kom fra England. Disse indvandrere 
var en broget skare af især småkårsfolk, der søgte nye muligheder. Mange af disse lod sig hyre som tjenestefolk 
mod at få gratis rejse, kost og logi i nogle år. I fx Maryland kunne frigivne tjenestefolk efter fire-fem år som 
”løn” få 20 hektar jord, et sæt tøj, en økse, to hakker og tre tønder majs. Hertil kom også kidnappede børn og 
unge, som der var penge i at indfange i byernes slumområder og sende over Atlanten. Andre grupper bestod af 
tvangsforflyttede modstandere af det engelske styre eller direkte forbrydere, som man slap af med ved at sende 
dem til Amerika.

I løbet af godt 150 år – fra de første bosættelser frem til Den nordamerikanske Frihedskrig 1775-1783 – 
udviklede de nordamerikanske kolonier sig til at blive en særdeles god forretning for England samtidig med, at 
områderne gradvist blev mere og mere engelske i kraft af lovgivning, opbygning af institutioner og udsendelse af 
embedsmænd.

Samtidig med opbygningen af det engelske kolonistyre på Nordamerikas østkyst, havde Frankrig koloniseret dele 
af det nuværende Canada frem til de store søer. Herudover gjorde franskmændene krav på store områder langs 
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Mississippi-floden så langt sydpå som til Det Caribiske Hav. Tilstedeværelsen af de to stormagter i Nordamerika 
måtte nødvendigvis føre til blodige kampe. Resultatet blev, at Frankrig ved en fredsslutning i 1759 måtte afstå alle 
sine kolonier øst for Mississippi til englænderne.

De store tabere i hele koloniseringsforløbet var de indfødte indianerstammer. Næsten fra den første kontakt var 
indianernes skæbne afgjort. Efter utallige kampe og konflikter blev indianerne trængt væk fra deres oprindelige 
landområder. Fra begge sider var det en nådesløs kamp, men de hvides bedre våben, bedre organisering, 
jordhunger og en række smitsomme sygdomme gjorde udslaget. Historien frem til vore dages indianerreservater 
skulle vise sig at blive én lang, næsten ubrudt voldsspiral!

Om undervisningen

Europas voldsomme ekspansion ud i verden under og efter 30-årskrigen kan indledes med en kort 
”situationsbeskrivelse” – de religiøse modsætninger mellem nord og syd, tabere og vindere i denne konflikt, 
Spaniens og Portugals svækkelse, det nye magtcenter omkring England, Frankrig og Holland osv.

Herefter sættes Nordamerika i centrum. Eleverne skal have et kursus, så de bliver fortrolige med Nordamerikas 
geografi vha. kortøvelser, arbejde med navnestof, udfyldning af konturkort mv. I forbindelse hermed introduceres 
historiske atlas, så eleverne gennem små opgaver arbejder med at lokalisere de første bosættelser, de 13 kolonier 
på østkysten, Frankrigs besiddelser mod nord (Canada) og områderne langs Mississippi-floden (Louisiana) samt 
de spanske ”besiddelser” længst mod syd og i Californien.

Det videre forløb kan så være, at eleverne beskæftiger sig med to hovedpunkter – de oprindelige indianerstammer 
(samfund, kultur, religion, erhverv osv.) og udviklingen i de hvides kolonisering (de første bosættere, religion, 
erhverv, kontakt til England og resten af Europa osv.), herunder også forsøger at give et signalement af den ”ægte” 
nybygger/amerikaner.

Arbejdet kan så afsluttes med, at eleverne enkeltvis eller i grupper fokuserer på konflikten mellem de hvide og 
indianerne – kulturmødet, kampen om jorden, krigsførelse, folkedrab, synet på indianerne osv.

Intern evaluering

Eleverne udformer konkurrencer eller spil, hvor de tester hinandens viden om emnet – ”13-rigtige”, ”falsk eller 
sandt”, ”brætspil med forskellige opgavekort”, ”geografiske spil/udfyldningsopgaver” osv.
En anden form kan være at udvælge en række delemner, som eleverne i grupper forsøger at beskrive og illustrere 
gennem udarbejdelse og præsentation af mindre plancher eller billedforedrag for resten af klassen.
Et fællesarbejde i klassen kan også bestå i, at eleverne i grupper udarbejder en liste over de begivenheder og forløb, 
der er beskrevet i bogens tekst. På baggrund af en diskussion forsøger eleverne at placere de vigtigste forslag på en 
illustreret tidsfrise til ophængning i klassen.
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”Brainstorm” omkring begreberne ”den ædle vilde – den onde vilde”, hvor de forsøger at indkredse, baggrunden 
for, at disse stereotyper opstod.

Små situationsspil, der belyser, hvorfor der kunne opstå problemer/konflikter mellem de hvide og indianerne.

Aktiviteter

4 En mand, der var med i en af de første bosættelser i Nordamerika fortæller:
”Vore mænd blev ødelagt af grusomme sygdomme som svulster, blødninger feber, og også af krige. Nogle døde 
pludseligt, men for det meste døde de bare af sult. Aldrig er englændere blevet efterladt i et fremmed land i en sådan 
elendighed, som vi oplevede i det nyopdagede Virginia…
Sådan levede vi i fem måneder i denne elendige nød uden at have fem mænd til at bemande vores bolværk på noget 
tidspunkt. Havde det ikke behaget Gud at fylde de vildes hjerter med frygt, ville vi alle være blevet udslettet af disse 
vilde og grusomme hedninge. Nat og dag stønnede vore mænd i fortets hjørner, så det var en ynk at høre på…
Efter en tid behagede det Gud at sende disse mennesker, som var vore dødelige fjender, til vores undsætning med 
madvarer som brød, majs, fisk og kød i stor overflod. Det fik vore svage mænd i gang, ellers ville vi alle være døde. 
Vi fik også besøg af forskellige af landets konger, som bragte os proviant til vores store trøst.” 

Fortæl med jeres egne ord om, hvad teksten (kilden) beretter om. Hvordan beskriver manden de indfødte? 
Hvorfor lykkes det de hvide bosættere at overleve? Synes fortælleren, at indianerne er gode eller onde?

4 Lav forskellige vægkort, der viser, hvor de første hvide bosatte sig, udbredelsen af de første 13 kolonier, 
de franske besiddelser osv. Brug biblioteket og historisk atlas. I kan også finde oplysninger om kolonitiden i 
Nordamerika på nettet.

4 Tobaks- og bomuldsplantagerne i sydstaterne brugte slaver til arbejdet. Skriv jeres egen ”historiebog”, hvor I 
fortæller om slaveri og slaver i USA gennem tiderne. Husk at jeres bog skal illustreres. Find billeder på biblioteket 
eller på nettet.

4 Vælg nogle indianerstammer og lav plancher eller billedforedrag om deres levevis, jagt, dyrkningsmetoder, 
mænds og kvinders arbejde, religion osv. Lav udstillinger eller modeller. Brug biblioteket eller nettet med søgeord 
som ”Nordamerikas indianere”.

4 Amerikansk mad er en blanding af den mad, de mange forskellige indvandrede bragte med sig fra deres 
hjemlande. Indianerne havde også deres egen føde, hvor kalkun, kartofler, majs og squash spillede en stor rolle. 
Undersøg om disse fødevarer stadig spiller en rolle i amerikansk mad. Lav nogle af de retter, som de hvide fik 
kendskab til gennem indianerne. Brug kogebøger eller nettet. Velbekomme!

4 FN-organisationen UNESCO, der arbejder med undervisning og kultur, har lavet en liste over bygninger, 
byer og naturområder, som verdens lande skal bevare for fremtiden. Denne liste kaldes ”Verdensarv-listen.” USA 
er også med på denne liste. Undersøg om ”Verdensarv-listen” for USA indeholder noget, der har med indianerne 
at gøre. Brug nettet med søgeord som fx ”Verdensarv-listen”. I kan også få fat i guidebøger eller turistbrochurer 
fra USA.
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4 Indianske ord har også fundet vej til det danske sprog. Den slags ord kalder vi for ”låneord.” Undersøg på 
nettet, hvad disse indianske ord betyder:
Moccasin, squash, squaw, totem, tipi, tomahawk, powwow, kano. Lav tegninger eller find billeder, der viser, hvad 
ordene betyder.

4 Mange film handler om mødet mellem indianerne og de hvide. Se fx ”Den sidste mohikaner”, ”Danser med 
ulve” eller ”Soldier Blue”. Lav jeres egen tv-udsendelse, hvor I optræder som filmanmeldere og vis klip fra filmen. 
I kan også anmelde bøger som fx ”Den sidste mohikaner”, Hjortedræber” og ”Læderstrømpe”. Flere af bøgerne 
findes som tegneserier i serien ”Illustrerede Klassikere.”

4 Undersøg indianernes forhold i vore dages Amerika. Spørg på biblioteket eller søg på nettet med søgeordet 
”indianerreservat. Diskutér i klassen, hvilke problemer, der findes i reservaterne. 

4 Undersøg et moderne kort over USA. Find eksempler på stednavne, der viser, at USA blev koloniseret af folk 
fra Europa – fx New York fra den engelske by York. 
Find også stednavne, der er indianske – fx Mississippi. Hvad betyder navnet i virkeligheden? 


