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Ideerne fra Den franske Revolution om frihed, lighed og broderskab samt Napoleonskrigenes ændringer af de 
traditionelle magtstrukturer i Europa satte gang i to politiske bevægelser som kom til at præge udviklingen i 
Europa gennem det meste af 1800-tallet.

1800-tallet blev det liberale borgerskabs periode. For første gang blev der for alvor stillet spørgsmålstegn ved 
folkenes manglende deltagelse i den måde, landene blev styret på. Revolutionerne i Frankrig - i februar 1830 og 
i juni 1848 – bredte sig som ringe i vandet og gav næring til mere og mere højrøstede krav om liberale reformer 
både af samfundets indretning og om folkelig indflydelse på landenes styreformer.

Den anden store bevægelse var nationalismen. Napoleons hærgen på det europæiske landkort fik manges øjne op 
for, at opsplitningen i et utal af småstater burde afløses af større enheder, hvor sprog, kultur og fælles interesser 
kom til at spille hovedrollen.

For Danmarks vedkommende smeltede disse hovedstrømninger fra omkring 1830 sammen til stærke national-
liberale bevægelser både i selve kongeriget og i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Ud fra samme ideologiske 
grundsynspunkter kom bevægelserne til at trække i hver sin retning. I Danmark voksede presset mod det 
enevældige system for at få taget hul på en ny forfatning, mens bevægelsen i hertugdømmerne kastede alle kræfter 
ind på at løsrive sig fra Danmark og tilslutte sig Det tyske Forbund.

Umiddelbart var den danske Junigrundlov af 5. juni 1849 den mest vidtgående forfatningsmæssige forandring 
i Europa, men den fik også på lidt længere sigt – som Ejderpolitikkens grundlag - katastrofale konsekvenser for 
forholdet mellem Danmark og Tyskland. 

Efter en ulykkelig borgerkrig (1848-50) mellem kongerigets danskere og slesvig-holstenerne blev den danske 
Helstat fastholdt, men det skulle vise sig, at de nationale konflikter ikke kunne løses inden for Helstatens rammer.

Stormagter på kollisionskurs

I skyggen af, at de nationale og forfatningsmæssige stridigheder gennemstrømmede det europæiske fastland, 
voksede Rusland i 1800-tallets første halvdel sig til en stormagt med udenrigspolitiske ambitioner, der måtte 
resultere i konflikter med Englands og Frankrigs interesser.

Brændpunktet blev det russiske krav om adgang fra Sortehavet til Middelhavet. En af årsagerne til, at Rusland 
fór voldsomt frem i det sydøstlige Europa og krævede adgang til Middelhavet var, at Det osmanniske Rige var på 
randen af sammenbrud.

Flere balkanstater og lande i det osmanniske Mellemøsten var i åbent oprør, så Rusland så en oplagt chance 
for at trænge mod syd. For England og Frankrig kunne den russiske fremtrængende på længere sigt betyde en 
alvorlig trussel både mod stabiliteten i Middelhavsområdet og mod kontakten til de engelske og franske kolonier i 
Sydøstasien.
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Krimkrigen endte med et alvorligt nederlag for Rusland. Ruslands drømme om, at få adgang til Middelhavet 
gennem Bosperusstrædet blev knust. For England og Frankrig derimod blev resultatet af Krimkrigen den frie 
adgang til de næste 100 års dominans i store dele af Mellemøsten og Asien.

USA – en stormagt i støbeskeen

Efter afslutningen af den nordamerikanske frihedskrig i 1783 og oprettelsen af Amerikas Forenede Stater var 
den nye stats første prioritet i videst muligt omfang at holde sig uden for enhver europæisk baseret konflikt, der 
involverede forholdene i Nordamerika – her især forholdene i Canada, hvor englændere og franskmænd længe 
kæmpede om indflydelse.

Også mod syd var der problemer. Spanierne herskede over Florida, Texas og det næsten ukendte Californien langs 
Stillehavskysten, mens englænderne fortsat havde allierede blandt indianerstammerne i Mississippidalen. Efter en 
kortvarig krig med England 1813-15 erobrede USA New Orleans og vendte sig nu mod de spanske besiddelser. I 
1821 blev Florida overdraget til USA mod en eftergivelse af en spansk gæld på fem millioner dollars.

Efter frihedskrigene i Latinamerika blev Texas en del af Mexico, som dog måtte afgive området i 1845 efter en 
krig. Kun tre år efter i 1848 måtte Mexico ligeledes afgive Californien til USA.

Hermed var den nye stats første målsætning blevet opfyldt. 

For at understrege USA´s hensigter havde den amerikanske præsident James Monroe allerede i 1823 opstillet 
den såkaldte Monroe-doktrin, hvori han bl.a. understregede, at hverken Nord- eller Sydamerika måtte gøres til 
genstand for kolonisation fra nogen ikke-amerikanske stater:

”De europæiske staters politiske system adskiller sig fundamentalt fra det, som eksisterer i Amerika. Vi vil betragte 
ethvert forsøg på at udstrække deres system til nogen del af denne halvkugle som farlig for vores fred og sikkerhed.”  

Med afklaringen af grænseproblemerne mod nord og syd indledte den nye stat en voldsom ekspansion mod vest 
frem mod Mississippi-floden og efter ca. 1840 videre ind i de vidtstrakte prærieområder.

Folkevandringen mod vest blev muliggjort af en enorm indvandringsbølge især fra Europa. Mange millioner 
mennesker strømmede fra 1840’erne til landet med de uanede muligheder. Store områder kom under plov, 
produktionen af husdyr som svin og kvæg steg dramatisk samtidig med, at især nordøst staterne udviklede 
sig til stærke industriområder baseret på tekstil-, kul- og jernfabrikation. Hertil kom de store guldfund og en 
begyndende olieindustri. 

I anden halvdel af 1800-tallet udviklede USA sig til at blive verdens fjerde største økonomi!
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Om undervisningen

Med afsæt i den korte indledning omkring forholdene i Danmark og Junigrundloven rettes kikkerten mod den 
konflikt, der opstod næsten samtidigt mellem Rusland og de vestlige stormagter England og Frankrig og længere 
væk mod forholdene i USA, som udviklede sig til en moderne stat i løbet af 1800-tallet.

For begge ”Udkigs” vedkommende er det vigtigt, at eleverne gennemfører et kort kursus, så de geografiske 
forhold er på plads. Øvelserne kan bestå af udfyldning af konturkort og arbejde med historiske atlas.

For den europæiske konflikts vedkommende kan en ”brainstorm” ud fra et relevant historisk kort afdække 
konfliktens baggrund. På baggrund af kortet stilles spørgsmål som: Adgang til havet i Østersøen? Mod nord? 
Stillehavet? Herefter kan eleverne i grupper fokusere på selve Krimkrigen, herunder ikke mindst de første ansatser 
til sygepleje (Florence Nightingale og Røde Kors), og krigen, som den første ”mediekrig”.

Historiske kort kan ligeledes bruges til at introducere udviklingen i USA, hvor det moderne samfund skabes. 
Gruppevis kan eleverne så arbejde med guld og olie som drivkræfter for udbygningen af industrier, jernbaner og 
den amerikanske drøm om USA som mulighedernes land.

Afslutningen kan være en plenumdrøftelse af magtforholdene i verden omkring midten af 1800-tallet. England 
og Frankrig havde øjnene rettet mod deres koloniimperier, mens USA udviklede sig til en stormagt i svøb.

Intern evaluering

Arbejdet med kort kan være et godt grundlag for, at eleverne udfordrer hinanden på geografisk viden om lande, 
navnestof osv.

På baggrund af deres fremlæggelser af delemner udarbejder eleverne konkurrencer og lege inden for deres område. 
Her kan være tale om alle mulige former for ”selskabslege” i form af Jeopardy, find fem fejl, kryds- og tværs, hvem 
ved det først osv. Man kan også forestille sig skattejagt på skolen, hvor posterne består af opgaver, som skal løses.
Bogens billeder, billeder fra andre bøger og nettet kan også være udgangspunktet for den interne evaluering – 
tøm billederne for information, hvem eller hvad er det, fremstilling af tidstavler med korte tekster osv. Andre 
billedøvelser kan være, at grupperne arbejder med en blandet bunke af billeder for derefter at anbringe dem i 
forskellige hovedkategorier – krig, sygepleje, teknologi, personer, geografisk osv. og knytte kommentarer til, hvad 
billederne forestiller.

En række korte kildetekster kan på lignende måde være afsæt til evalueringsøvelser, hvor eleverne fortæller om, 
hvad teksterne beskriver, hvem kan have sagt det, kan man stole på kilden osv.

Endelig kan eleverne i fællesskab finde overskrifter til en række korte fiktive historier, som fx en soldat i Krim-
krigen, på feltlazarettet, en tur med jernbanen, en guldgravers held, mødet med indianerne osv. Historierne læses 
op og diskuteres m.h.t. den historiske ”korrekthed”. 
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Aktiviteter

4 Grundloven af 1849 er blevet ændret flere gange – kvinderne har fået valgret, den lovgivende magt er samlet 
i én forsamling, Folketinget, stemmeretten er blevet udvidet osv. I Grundlovens kapitel VIII står en række 
paragraffer, der handler om borgernes rettigheder og pligter. Læs disse paragraffer og diskutér, hvilken betydning 
de har for os i dag. Havde danskerne nogle af disse rettigheder under enevælden?

4 Brug billede-analyseskemaet i ”værktøjskassen” til at fortolke nedenstående billeder af henholdsvis Jens Hage 
og Peter Hermann. 

4 I første halvdel af 1800-tallet var Danmark et ”lidet, fattigt land”. Napoleonskrigene og tabet af Norge 
skabte en økonomisk krise. Mærkeligt nok var tiden en ”guldalder” for dansk kunst – malere, digtere, forfattere, 
komponister osv. Lav en udstilling, hvor I præsenterer eksempler på billeder, musik, litteratur fra guldalderen. 
Undersøg fx kunstnere som: C.W. Eckersberg, Christen Købke, J. Th. Lundbye, H.C. Andersen, Adam 
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Bertel Thorvaldsen, C.E.F. Weyse osv. 
Brug biblioteket, nettet og forskellige kunstmuseer som fx Den Hirschsprungske Samling, Statens Museum for 
Kunst, Thorvaldsens Museum osv. 

Arbejdet med kort kan være et godt grundlag for, at eleverne udfordrer hinanden på geografisk 
viden om lande, navnestof osv. 
På baggrund af deres fremlæggelser af delemner udarbejder eleverne konkurrencer og lege inden 
for deres område. Her kan være tale om alle mulige former for ”selskabslege” i form af Jeopardy, 
find fem fejl, kryds- og tværs, hvem ved det først osv. Man kan også forestille sig skattejagt på 
skolen, hvor posterne består af opgaver, som skal løses. 
Bogens billeder, billeder fra andre bøger og nettet kan også være udgangspunktet for den interne 
evaluering – tøm billederne for information, hvem eller hvad er det, fremstilling af tidstavler med 
korte tekster osv. Andre billedøvelser kan være, at grupperne arbejder med en blandet bunke af 
billeder for derefter at anbringe dem i forskellige hovedkategorier – krig, sygepleje, teknologi, 
personer, geografisk osv. og knytte kommentarer til, hvad billederne forestiller. 
En række korte kildetekster kan på lignende måde være afsæt til evalueringsøvelser, hvor eleverne 
fortæller om, hvad teksterne beskriver, hvem kan have sagt det, kan man stole på kilden osv. 
Endelig kan eleverne i fællesskab finde overskrifter til en række korte fiktive historier, som fx en 
soldat i Krimkrigen, på feltlazarettet, en tur med jernbanen, en guldgravers held, mødet med 
indianerne osv. Historierne læses op og diskuteres m.h.t. den historiske ”korrekthed”.  
 
 
Aktiviteter 
Grundloven af 1849 er blevet ændret flere gange – kvinderne har fået valgret, den lovgivende magt 
er samlet i én forsamling, Folketinget, stemmeretten er blevet udvidet osv. I Grundlovens kapitel 
VIII står en række paragraffer, der handler om borgernes rettigheder og pligter. Læs disse 
paragraffer og diskutér, hvilken betydning de har for os i dag. Havde danskerne nogle af disse 
rettigheder under enevælden? 
 
Brug billede-analyseskemaet i ”værktøjskassen” til at fortolke nedenstående billeder af henholdsvis 
Jens Hage og Peter Hermann.  

 

 
 
 
I første halvdel af 1800-tallet var Danmark et ”lidet, fattigt land”. Napoleonskrigene og tabet af 
Norge skabte en økonomisk krise. Mærkeligt nok var tiden en ”guldalder” for dansk kunst – 
malere, digtere, forfattere, komponister osv. Lav en udstilling, hvor I præsenterer eksempler på 
billeder, musik, litteratur fra guldalderen. Undersøg fx kunstnere som: C.W. Eckersberg, Christen 
Købke, J. Th. Lundbye, H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Bertel 
Thorvaldsen, C.E.F. Weyse osv.  
Brug biblioteket, nettet og forskellige kunstmuseer som fx Den Hirschsprungske Samling, Statens 
Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum osv.  
 
De første fotografier. Billedet på (side -) er et af de første fotos, der er taget uden for et atelier. 
Beskriv billedet. Hvorfor gjorde de første fotografier et så stort indtryk på folk? Lav også et kort 
illustreret foredrag om fotograferingen historie. 
 
Uddrag fra rapport til engelsk krigsminister sendt af general Canrobert d. 28. november 1854: 
 
”… Hr. Marechal! Vejret bliver bedre, og det er noget, som er af stor Vigtighed for vore 
Operationer. Den uafbrudte Regn og Veienes slette tilstand havde betydelig forøget 
Vanskelighederne ved befordring af Levnetsmidler og Materiel. En smule solskin vil hjælpe paa alt 
dette, og vi ville atter kunne tage fat paa vore Arbejder med forøget Iver. 
Fjenden benytter dette tvungne Ophold til at forøge sine forsvarsmidler. Hidtil er han især gaaet ud 
paa at forskrække os, og man har aldrig før seet en saa stor forbrug af Krud og Kugler. Vore 
Artilleriofficierer beregne, at Fjenden siden vor ankomst til Sebastopol har løsnet 400,000 
Kanonskud og afbrændt 2,400,000 Pund Krud. Antallet af vore Dræbte og Saarede er i 
Gjennemsnit fjorten om Dage...” (Den oprindelige retskrivning er bibeholdt) 
 
Hvad fortæller generalen krigsministeren? 
Kan man stole på generalens oplysninger? Hvorfor / hvorfor ikke? 
Brug SMIL fra ”værktøjskassen” 
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4 De første fotografier. Billedet på (side -) er et af de første fotos, der er taget uden for et atelier. Beskriv 
billedet. Hvorfor gjorde de første fotografier et så stort indtryk på folk? Lav også et kort illustreret foredrag om 
fotograferingen historie.

4 Uddrag fra rapport til engelsk krigsminister sendt af general Canrobert d. 28. november 1854:

”… Hr. Marechal! Vejret bliver bedre, og det er noget, som er af stor Vigtighed for vore Operationer. Den uafbrudte 
Regn og Veienes slette tilstand havde betydelig forøget Vanskelighederne ved befordring af Levnetsmidler og Materiel. En 
smule solskin vil hjælpe paa alt dette, og vi ville atter kunne tage fat paa vore Arbejder med forøget Iver.
Fjenden benytter dette tvungne Ophold til at forøge sine forsvarsmidler. Hidtil er han især gaaet ud paa at forskrække 
os, og man har aldrig før seet en saa stor forbrug af Krud og Kugler. Vore Artilleriofficierer beregne, at Fjenden siden vor 
ankomst til Sebastopol har løsnet 400,000 Kanonskud og afbrændt 2,400,000 Pund Krud. Antallet af vore Dræbte og 
Saarede er i Gjennemsnit fjorten om Dage...” 
(Den oprindelige retskrivning er bibeholdt)

Hvad fortæller generalen krigsministeren?
Kan man stole på generalens oplysninger? Hvorfor / hvorfor ikke?
Brug SMIL fra ”værktøjskassen”

4 Sygeplejersken Florens Nightingale gjorde en stor indsats under Krimkrigen. Find oplysninger om hende og 
fortæl om, hvorfor hun blev en verdenskendt person. Næsten samtidig med Florence Nightingale blev Røde Kors 
oprettet. Fortæl om denne organisations arbejde.

4 Tegn et vægkort, hvor I viser, hvilke stater USA bestod af omkring Borgerkrigen 1861-65. Brug historisk 
atlas, bøger eller søg på nettet.

4 Lav et billedforedrag, hvor I fortæller om de første jernbaner – i Europa og USA. Find billeder af 
lokomotiver og vogne, hvem byggede jernbanerne? Hvorfor medførte jernbanerne store forandringer i de lande, 
hvor de blev bygget?

4 I 1848 spredtes rygtet om rige guldfund i Californien. Guldfeberen rasede, og mange tusinde mennesker 
smed alt, hvad de havde i hænderne og rejste af sted. Find ud af, hvad der skete. Hvordan gravede man efter guld? 
Hvem tjente på guldet? Hvordan kom folk dertil? Livet i guldminebyerne? osv. Brug biblioteket eller nettet. Skriv 
jeres egen historiebog om ”Guldfundene i Californien.”

4 Undersøg, hvordan Amerikas prærieindianere levede. Deres jagt, familieliv, boliger, traditioner og skikke osv. 
Skriv jeres egen ”historiebog”. Bisonoksen var indianernes vigtigste jagtdyr. Hvordan jagede de den, hvad brugte 
de dette dyr til? Hvad skete der med bisonoksen, da de hvide trængte længere og længere mod vest ud på de store 
prærier?
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Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

Billedanalyse

• Hvad ser du på billedet?

• Hvad er der gang i på billedet?

• Hvorfor er billedet fremstillet?

• Hvem skulle i fortiden se billedet?

• Hvad siger billedet om den tid, det er produceret i?

• Hvilken billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

Kildekritik “AT Få SMiL”

Overordnet set handler kildekritik om teksters troværdighed og anvendelighed. “Kan jeg stole på det?”, er et 
centralt spørgsmål detektiven stiller sig i sin jagt på forbryderen. Alle spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares 
hver gang en tekst/kilde undersøges.

Analysepunkterne er lavet om til en slags børneremse “AT Få SMiL”. Remsen er lettere at huske. Det er kun de 
STORE bogstaver som bruges.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ



7/8

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

1800-TALLET       GRUNDLOVEN 1849

“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten og hvad er indholdet? Hvorfor har afsenderen skrevet den? 
Hvad var formålet? Var afsenderen tæt på begivenhederne? Tog afsenderen selv del i 
begivenhederne? Og hvilken rolle spillede afsenderen i givet fald? Var afsenderen på 
afstand af begivenhederne og dermed afhængig af andre (ukendte?) kilder? Har afsenderen 
personlige interesser i klemme og vil fremlægge en bestemt version? Ved afsenderen noget 
om emnet? Taler han sandt?

   T ype Hvilken type tekst/kilde er det? Skønlitteratur? Faglitteratur? Hvordan skal vi bedømme/
vurdere teksten/kilden? Er kilden et dokument (et historisk materiale: fx en lovtekst)? 
Er kilden en beretning, der fortæller om begivenhederne, så det er indholdet der skal 
bedømmes (fx en journalists avisartikel om en lovs tilblivelse)? Er beretningen en 
øjenvidneskildring (førstehåndsberetning = ofte det bedste; færre forfalskninger) eller 
er en (andenhåndsberetning) som har oplysningerne fra anden side. Er kilden den 
først nedskrevne (primær)? Eller (sekundær) at afsenderen har oplysningerne fra en 
primær tekst? Primær eller sekundær handler dybest set om “hvem har skrevet af efter 
hvem?” Er teksten/kilden personlig fra en central afsender? Er teksten institutionel? Er 
afsenderen “bundet af ” en institutions synspunkter/politik? Er teksten fortrolig (fx intern 
forhandlings referat) eller er teksten beregnet for offentligheden? 

 (Generelt vil personlige kilder som regel være mere troværdige end institutionelle, og fortrolige kilder vil være 
mere troværdige end kilder beregnet til offentligheden)   

 F aktorer Ofte et spørgsmål til lærebøger: Hvilke “faktorer/årsager” mener afsenderen er vigtige 
for udviklingen af samfundene i fortiden og nutiden? Det stærke individ? Teknologien? 
Økonomien? Folkemasser? Religioner/ideer?

 Å 
 
 S proget Hvordan er sprogstilen? Er afsenderen tilbøjelig til at skrive fx ironisk, følelses- og 

holdningsorienteret? Eller er tendensen mere neutral-, saglig og kendsgerningsorienteret? 
Er teksten underbygget eller slynger afsenderen rundt med “halve sandheder” og 
overdriver med argumentationskneb: (karakter-, autoritets-, ekspert-, prestige-, idol-, 
selvsikkerheds-, lærdoms-, hensigts-, generaliserings-, mængde- og udbredelses-, påfugle-, 
fornufts-, og historiekneb.) Fx “alle (generalisering) eksperter (ekspertkneb) er enige om, at 
sådan har det været i 1000 år (historiekneb)…” ). Bruger afsenderen: Bandeord, negative/
positive tillægsord, sproglige billeder og/eller anonyme personudtryk “man”, “det vides”? 
Hvad fokuseres der på? Hvad bliver trukket i baggrunden?

 Modtager Vil afsenderen påvirke sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout Ofte hjemmesider, reklamer, billeder m.v. Her tænkes på formen: Komposition, 

synsvinkel, farver, skygger, perspektiv, rum, personer, billedtekst, lyd, lys, stemning, 
symboler, antydninger m.m.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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Har du på tjek på hjemmesiden?

Hvem?
• Kan webmasteren identificeres? Fx er der en til de ~ i adressen kan det være tegn på at 

hjemmesiden er privat. Stavefejl og dårlig grafik kan være signal om utroværdighed.
• Står der noget om webmasterens baggrund?
• Henviser webmasteren til andre forfattere om samme emne?
• Findes der oplysninger om webmasteren på nettet? Har webmasteren fx anmeldt sit domæne hos     

www.dk-hostmaster.dk? Skriv evt. deres navn. Brug * hvis du kun kender noget af navnet.
• Kan du kontakte webmasteren på sitet? 

Hvornår?
• Kan du datere hjemmesiden?
• Er hjemmesiden oprettet samtidig med begivenheden?
• Bliver den regelmæssigt opdateret? 
• Findes der en ældre version af hjemmesiden? Prøv en tidsrejse “The wayback Machine”, som du 

finder på www.archive.org

Hvor?
• Hvor sidder webmasteren? I Danmark? I lande med konflikter?

Hvorfor?
• Er formålet med hjemmesiden beskrevet?
• Er det en officiel/institutionel hjemmeside?
• Findes der forbavsende meninger, der kommer bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller religiøs holdning?
• Forsøger webmasteren at påvirke dig sprogligt med positivt og eller negativt ladede formuleringer?
• Forsøger webmasteren at bevise og underbygge sine holdninger? Bruger han litteraturliste? Noter? 

Henvisninger? Seriøse links? Er der overhovedet nogen som henviser/linker til den? Check hvor 
kendt og benyttet den er: I Googles søgefelt kan du skrive “Link:” før hjemmesidens navn.   

VÆRKTØJ


