
Hvorfor er Absalon vigtig?

Kanonpunktet Absalon er det første kanonpunkt indenfor
dansk historie, hvortil historikerne har haft et skriftligt kil-

de materiale til rådighed. Hermed falder kanonpunktet
naturligt i tråd den del af formålet for faget historie, som er,
at undervisningen “skal gøre eleverne fortrolige med dansk
kultur og historie”, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.
Under Absalons og kong Valdemar den Stores ledelse blev
Danmark for alvor et sammentømret kongerige, der kunne
hævde sin egen ret overfor den tyske kejser – en udvikling,
der allerede var begyndt under kong Harald Blåtand
(kanonpunktet Jellingstenen). Hermed opfyldes det formål,
som er formuleret i formål for faget historie, stk. 2, der fast-
sætter: “Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i
det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i
menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Hermed skal
de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdnin-
ger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil
med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed
for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsom-
råder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.” 

Didaktiske overvejelser omkring
undervisningen i kanonpunktet
Absalon

Hvis klassen tidligere har beskæftiget sig med kanonpunk-
terne kejser Augustus og Jellingstenen, vil eleverne være for-
trolige med, at bogen veksler mellem en fiktiv brødtekst,
faktabokse og billedtekster, som udelukkende består af fak-
tuelle oplysninger – samt at brødtekstens persongalleri i
flere tilfælde består af virkelige historiske personer, som her
blot er placeret i en fiktiv ramme, der dog i de fleste tilfælde
sagtens kunne være korrekt. I forhold til kanonpunktet
Absalon består hele dette persongalleri af historiske skik-
kelser. Efter år 1000 vokser mængden af skriftligt kildema-
teriale, men materialet er ofte stærkt tendentiøst. Det

gælder naturligvis først og fremmest Saxos danmarkskrø-
nike, som er indfældet som en naturlig del af dette kanon-
punkt. Gennem denne placering er det forfatternes
intention at lægge op til en række spændende diskussioner

på klassebasis om emner som: Hvad er sikker historisk
viden? Hvad er propaganda? Hvornår kan vi stole på en
historisk kilde? osv. Denne diskussion er uhyre relevant ikke
blot for elevernes historiebevidsthed, men også deres demo-
kratiske dannelse i dag, hvor vi dagligt bombarderes af en
nærmest uoverskuelig nyhedsstrøm. Ved således at kunne
benytte fortiden til at forstå sin nutid og dermed også tage
stilling til sin fremtid, opfyldes efter forfatternes mening en
væsentlig del af historieundervisningen i folkeskolen. 

Uddybende oplysninger

I perioden mellem år 1000 og 1200 voksede den danske
befolkning stærkt. Hjulploven og nye dyrkningsmetoder
blev indført, og der blev anlagt mindst 2000 nye landsbyer.
Disse landsbyer udgjorde rygraden i Danmarks økonomi i
middelalderen. Dog bør vi ikke overdrive betyd ningen af
middelalderens danske landsbyfællesskab. Overalt var det
de mest velhavende bønder, som havde det store ord at
skulle have sagt på bystævner og herredsting. Efterhånden
opstod der også en gruppe af meget rige bondehøvdinge
som fx Hvide-slægten. 

I 1122 var den såkaldte investiturstrid endelig blevet
bilagt. Konflikten drejede sig om retten til udnævnelse af
biskopper. Det var en konflikt mellem paven i Rom og den
tyske kejser. En måde, hvorpå Danmark kunne markere sin
selvstændighed over kejseren, var ved at støtte paven i den
strid. Da denne endte med Wormskonkordatet, der styr-
kede pavemagten, blev spørgsmålet om forholdet mellem
Danmark og det tyske kejserrige mere akut.

Sidst i 1140’erne gik den sjællandske bondehøvding
Asser Rig i kloster i Sorø. Den ældste søn Esbern blev gods-
ejer og professionel soldat, mens den yngste Absalon var
udset til et liv i kirkens tjeneste. Absalon studerede derfor
teologi og filosofi i Paris, men vendte tilbage til Danmark
kort før Blodgildet i Roskilde. 
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kom til ære og værdighed ligesom i antikkens dage. Ofte er
Saxo vores eneste kilde til vikingetidens og middelalderens
danske historie.

Ønsker læreren yderligere baggrundsoplysninger kan

disse med fordel søges i værkerne Gyldendals og Politikens
Danmarkshistorie vol. 4, og Politikens Danmarkshistorie
vol. 3, redigeret af Hal Koch. Selvom sidstnævnte værk
måske ikke indeholder de nyeste forskningsresultater, er det
til gengæld meget grundigt. Det kan også benytte som kilde
til en mere nationalromantisk opfattelse af historien.

Evaluering

Undervisningen i kanonpunktet Absalon forholder sig natur-
ligt til de af trinmålene i “Fælles Mål 2009 – Faghæfte 4
Historie” efter 4. klasse, der fastsætter, at eleverne skal
kunne “fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette
om episoder, der har haft betydning for familiens liv” – her
er en diskussion af Hvide-slægtens betydning for det dan-
ske samfund og slægtstanken relevant. Det samme gælder
trinmålet, at eleverne skal kunne “gengive historiske for-
tællinger fra dansk historie” – her er fx beretningen om
Blodgildet i Roskilde relevant. Hermed er alle trinmål efter
4. klasse dækket ind gennem undervisningen i kanon-
punkterne kejser Augustus, Jellingstenen og Absalon sådan
som der er givet forslag til evaluering af i denne lærerguide.

Desuden omfattes samtlige formål for faget historie, sådan
som de findes formuleret i “Fælles Mål 2009 – Faghæfte 4
Historie” også af disse tre kanonpunkter. Naturligvis kan
evalueringen af kanonpunktet Absalon omfatte flere trin-
mål og formål end de ovenfor nævnte. 

Aktiviteter

4 Find beretninger om Blodgildet i Roskilde på bibliote-
ket. Skriv roller til de forskellige personer. I kan opføre et
skuespil, hvor I selv spiller rollerne. En anden mulighed er
at klippe silhuetter af figurerne og sætte dem på en stang.
Opfør herefter skuespillet som et skyggeteater. 

Blodgildet i Roskilde markerer begyndelsen til enden
på den danske borgerkrig. I 1131 blev Knud Lavard dræbt
af sin fætter Magnus. I perioden 1134-1157 rasede borger-
krigen. I denne periode optrådte der ikke færre end fem

konger i Danmark, om end det endnu ikke er muligt at
beskrive Danmark som et samlet rige. Men i 1157 indgik
borgerkrigens tre parter Svend, Knud og Valdemar et forlig
på Lolland, hvorefter Svend skulle regere Skåne, Knud
 Sjælland og Fyn og Valdemar Jylland. Det var Sjælland, som
under borgerkrigen havde været stridens æble. Oprindeligt
havde Svend også gjort krav på Sjælland, og blev i den sag
støttet af den saksiske hertug Henrik Løve og den tyske
 kejser Frederik 1. Barbarossa. Kejseren opfattede Danmark
som et len, dvs. et område, som skulle betale skat til kejser-
magten. Men de danske stormænd ønskede ikke at blive
tyske vasaller, dvs. stille deres våben til rådighed for den
tyske kejser. På den baggrund skiftede flere sjællandske stor-
mænd parti fra Svend til Knud. Valdemars sejr på Grathe
Hede bliver således også en sejr for tanken om et selvstæn-
digt dansk kongerige uden bånd til den tyske kejsermagt.
Heri støttedes Valdemar stærkt af Absalon. 

Vi kender først og fremmest til Absalons liv og bedrif-
ter gennem hans biograf Saxo Grammaticus. Det har dog
været problematisk for Saxo at forene skildringen af Absa-
lon som kirkemand og verdslig politiker. Netop derfor
 lægger Saxo så stor vægt på korstoget mod venderne, da
kampen for den sande kirke og Danmarks udenrigspolitiske
interesser i Østersøen her nemt kunne forenes. Af samme
grund går Saxo let henover det faktum, at adskillige ven-
dere for længst var blevet kristne, da Absalons tropper ind-
tog Arkona på Rügen. Saxo skildrer også Absalon som den
koldblodige militære anfører i modsætning til den ubeslut-
somme kong Valdemar. 

Absalon døde i påskeugen 1201. Han blev begravet i
Sorø. Efter at han i 1178 var blevet udnævnt til ærkebiskop
i Lund, trak Absalon sig gradvist ud af politik. I 1185
 erobrede kong Knud, Valdemar den Stores søn, resten af de
vendiske områder. Nu var Danmark indiskutabelt Nordens
stærkeste flådemagt. Saxo var en typisk repræsentant for den
lille renæssance i 1100-tallet, hvor historieskrivningen igen
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4 Besøg jeres egnsmuseum. Er der her nogle ting her fra
Absalons tid, eller skal vi længere frem i tiden for at finde
noget, som fortæller historie om jeres egn?

4 På biblioteket findes forkortede udgaver af de danske
sagn, som Saxo nedskrev. En mulighed er at bruge nogle af
dem til fælles oplæsning og diskussion.

4 Både Valdemar den Store og Absalon er helte i Saxos
danmarkshistorie. Hvem synes du er en helt i Danmark i
dag? Beskriv din helt ved et lille foredrag i billeder og måske
også ved hjælp af lyd.

4 Prøv om I fx kan finde noget om containerskibe fra
Mærsk. Hvordan er et moderne handelsskib indrettet? Lav
en lille reportage om det. Eventuelt i power point. 

4 Hvad gør København til en moderne hovedstad? Brug
eventuelt en reklamefilm om København og se den i klas-
sen. Diskuter hvad I synes om den.

4 Henrik Harpestrengs urtebog gav råd om helbredende
urter. Find ud af hvilke urter man stadig bruger til helbre-
delse af sygdomme.

4 I samarbejde med kristendom kan I lave nogle opgaver,
der fortæller om de forskellige religioner, vi har i Danmark

i dag. Hvilke lighedspunkter og forskelle er der mellem    kris -
ten dom, jødedom og islam?

4 Pesten var en frygtelig sygdom, som man ikke havde
nogen medicin imod. Find nogle oplysninger om pesten.
Hvilke sygdomme har vi i dag, som vi trods alt kan gøre
noget ved?
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