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Opgaver til bind 2 (7. klasse)

Korte opgaver til afsnittet 

”Fra kongemord til kongeflugt”

• Hvorfor foretrak både købmænd og andre rejsende at rejse med skib frem for at rejse
over land?

• I begyndelsen af middelalderen var Danmark fortsat et bondesamfund. Hvem bestemmer
over hvem i det danske bondesamfund? Brug siderne 10-11 og kom ind på ord som
konge, kirke, herremand, fæste, afgift. 

• Brug billederne på s. 11 – 13 som inspiration til en dagbog, skrevet af en opdigtet
 fæstebonde, hvori han fortæller om sin families arbejde i landsbyen i løbet af et år. 
Du skal bruge datidens sprog med ord som toften, vang, byting osv. 

• Hvor mange danskere omkom under pesten i midten af 1300-tallet?

• Kong Christoffers søn, Valdemar blev konge i 1340, men hvilket område regerede han
over, da han kom til magten?

• Valdemar var en hård konge. Han blev dengang i folkemunde kaldt ”den onde”. Men
hvad opnåede han i løbet af de første 20 år af sin regeringsperiode?

• Hvilket møde blev kaldt ”Landefreden”?

• Hvad er ”Hansestæderne”?

• Hvilke varer handlede danskere med hansekøbmændene?

• Forklar, hvorfor sildefangsten i Øresund krævede salt.

• Kong Valdemar Atterdag fik samlet Danmark igen i perioden indtil 1360. I 1361 ville han
igen på erobringstogt til Øland og Gotland – hvor ligger disse øer?

• Hvordan endte krigen mod øerne – og hvordan reagerede de tyske hansekøbmænd
 (hanseatere)?

• Hansestæderne samlede 7 år senere en stor flåde i Rügen. Hvor ligger Rügen?

• Hvordan gik det kong Valdemar mod Hansestæderne?

• Hvor søgte Valdemar hjælp?

• Hvor ligger Skåne?

• Hvad var Hansestædernes største gevinst?

• Hvilke områder mistede Danmark, da Valdemar Atterdag døde i 1375?

• Hvorfor var det kun smedene, der måtte arbejde uden for købstaden?

• Hvad er ”torvedag”?

• Hvilke varer købte bønderne hos håndværkerne?

• Hvad er ”gilder” og ”lav/lag/laug”? (Spørg på biblioteket eller gå på nettet på
http://www.sa.dk/lak/saxo/spoerge/Gilder eller http://www.leksikon.org (skriv søgeordet:
laug).

• Hvorfor mon talemåderne “at være i muntert lag” og “et mægtigt gilde” stammer fra
middelalderen?
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Opgaver til bind 2 (7. klasse)

• Hvorfor måtte der ikke bo for mange købmænd og håndværkere i hver by?

• Hvorledes straffede man i middelalderen alvorlige forbrydelser?

• Hvad er en ”gabestok”?

• Hvorfor var middelalderens straffe så brutale eller nedværdigende?

• Hvem blev konge efter Valdemar Atterdags død i 1375?

• Hvorfor kom Margrete til at styre Danmark og Norge efter sin far Valdemar Atterdags
død i 1375?

• Hvilken katastrofe indtraf i 1387, og hvad betød den?

• Margrete fandt en konge i Pommern i Tyskland som sin efterfølger. Hvad hed han?

• Margrete 1. samlede med besvær landene i Norden. Men Sverige løsrev sig fra denne
Kalmarunion efter Det stockholmske Blodbad. Hvad foregik der i Stockholm den dag? 
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Lange opgaver til afsnittet 

”Fra kongemord til kongeflugt”

• Søg oplysninger om Valdemar Atterdag og fortæl om ham.

• Søg oplysninger om sildemarkedet i Skanør, der var et livligt sted i middelalderen.

• Søg oplysninger om hanseaterne – de dygtigste købmænd på den tid.

• Tegn et skib fra 1300 tallet

• Hvilke våben blev brugt ca. 1350?

• Lav en avisartikel om Det stockholmske Blodbad. (Se artiklen for dig som billedet på en
farlig haj: Der skal være en indledning ”med bid i”, en fyldig midte, hvor du beskriver
 begivenhederne og en afslutning, hvor du ”hvor du giver et smæk med halen”.)   

• Fester? Lav en kalender over de dage året rundt, hvor der sker noget specielt. Hvorfor
 bliver de holdt? Hvorfor er nogle forsvundet? Andre har kun bevaret den gamle skik. fx
Katten af tønden? 

• Lad klassen spille ”Rigsråd”: Hvad skal håndfæstningen indeholde, som kongen skal
overholde? Hvilke privilegier? Hvad skal kongen lave? Hvilke rettigheder skal han have?

• Lav dit eget våbenskjold

• Undersøg personnavne i klassen. Find en håndbog i navnebetydning. Slå gamle danske
navne efter i håndbogen? Navne fra kristen tid? Helgennavne? Sæt navnene i forbindelse
med fx bondesamfundet, Jensen, Sørensen osv.

• Forhold mellem herremanden og karlen. Læs Blichers novelle ”De tre helligaftner”
 (indledningen)

• Gæt et redskab. Mange billeder af ukendte landbrugsredskaber findes i bogen
 ”Landbokvinden” Ole Højrup. Leg ”Hvad er det”?

• Lav en radioudsendelse af miljøet i middelalderen: Lyde? Lugte? Hvad laver de forskellige
aldersgrupper? Tøj? Mad?

• Find stednavne fra vikingetid. Endelserne – inge, - løse, - lev og – sted stammer fra denne
tid. Prøv at sætte endelserne sammen med nordiske gudenavne. Brug et egnskort.

• Lav en samfundspyramide med samfundsgrupperne ordnet efter magt og anseelse. 
Kan du fortælle om: Afhængighedsforhold? Rangordninger? Hvem står under hvem?

• Dramatiser et byting: Sammenkald med hornblæsning. Tag plads i en rundkreds. Nogen
vil have ny jord. Andre ville ikke give jorden fra sig osv. Tegn en ny jordfordeling.

• Få en fornemmelse af det fysiske arbejde. Så med hånden (brug en sandsæk) hele
 fodbold banen(marken) = en tønde land. Hent vand med åg!
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1. Hvilket år fandt mordet i Finderup Lade sted?

A: 965 C: 1050

B: 2006 D: 1286

2. Hvilken konge blev myrdet i Finderup Lade?

A: Erik Klipping C: Christian 4.

B: Erik den Røde D: Frederik 10.

3. Hvad er Danehof?

A: Et møde mellem lærer og elev C: Et møde mellem konge og stormænd

B: Et møde mellem hoffet og bønderne D: Et møde mellem arbejdsgiver og fagforening

4. Hvad er en håndfæstning?

A: En forbinding på hånden C: En borg

B: En aftale der begrænser kongens magt D: En aftale der udvider kongens magt

5. Hvem blev dømt skyldige i mordet på Erik Klipping?

A: 9 bønder C: 9 af rigets fornemste stormænd

B: 9 tjenestefolk D: 9 landsbyskoleelever

6. Hvad hed biskoppen der kom i åben strid med kong Erik Menved?

A: Jens Grand C: Kasper Eistrup

B: Ansgar D: Skipper Flytkjær
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Fra kongemord til kongeflugt



7. Hvad hedder den borg på Bornholm, som biskoppen flygtede til?

A: Riberhus C: Søborg

B: Hammershus D: Trelleborg

8. I hvilken by er Paven bosiddende?

A: Paris C: Firenze

B: Berlin D: Rom

9. Hvad kaldes det, når kongen giver dele af landet væk for at låne penge?

A: At pantsætte C: At udsætte

B: At søsætte D: At landsætte

10. For hvem var det tyske herredømme 1332-1340 særligt hårdt?

A: Stormændene C: Bønderne

B: Kongen D: Greverne

11. Hvem dræbte Grev Gert?

A: Skipper Klement C: Grev Johan

B: Niels Ebbesen D: Kong Christoffer

12. Hvilken slags land var Danmark i 1300-tallet?

A: Et bondeland C: Et videnssamfund

B: Et industriland D: Et EU-land

13. Hvad er en fæstebonde?

A: En bonde der holder store fester C: En bonde der ejer sin gård

B: En bonde der undgår kunstgødning D: En bonde der lejer sin gård

14. Hvad kaldes den sygdom, der hærgede Danmark 1348-1350?

A: Influenza C: AIDS

B: Pest D: Kolera

15. Hvem blev konge i 1340?

A: Valdemar Sejr C: Valdemar Atterdag

B: Valdemar den Store D: Valdemar 3.
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Fra kongemord til kongeflugt
Vendespil – klip ud og svar

Kong Eriks fjender

Hvad er danehof?

Kong Eriks fjender

Man kan sige, Erik
 Klippings kamp for retten
til tronen blev kæmpet
på to fronter. Forklar
hvorfor?

Kong Eriks fjender

Hvorfor er det  usand -
synligt, at stormændene
stod bag mordet på Erik
 Klipping?

Kampen mellem konge

og kirke

Hvordan kan det være,
den norske konge hjalp
de fredløse?

Kampen mellem konge

og kirke

Hvem sejrede i kampen
mellem konge og kirke? 
Hvordan det?

Danmark pantsættes

Hvilken fordel havde
stormændene i at låne
kongen penge?

Kong Eriks fjender

Hvad er en håndfæstning?

Kong Eriks fjender

Hvorfor havde Erik
 Klipping fjender blandt
 kirkens folk?

Kong Eriks fjender

Hvem fik mest ud af Eriks
død?
Hvordan?

Kampen mellem konge og

kirke

Hvad var kong Erik
 Menved og ærkebiskop
Jens Grand uenige om?

Danmark pantsættes

Hvorfor var kongens
 stridigheder med kirken og
stormændene dyre for
 kongen?

Danmark pantsættes

Hvorfor var pantsætning
en dårlig forretning for
kongen?

Kong Eriks fjender

Hvorfor tror du, kong Erik
var utilfreds med hånd-
fæstningen?

Kong Eriks fjender

Hvad vil det sige at blive
dømt fredløs?
Hvad mener du om den
form for straf?

Kampen mellem konge og

kirke

Tegn en dansk middelal-
derby i hurtig skitseform.
Du må gerne kigge ca. 10
sek. på siderne12 og 13,
inden du tegner.

Kampen mellem konge og

kirke

Hvorfor var det alvorligt
for Erik Menved, at paven
Krævede Jens Grand
 frigivet?

Danmark pantsættes

Hvordan pantsætter man
noget?

Danmark pantsættes

Hvad blev konsekvensen
af kongens fortsatte
 pantsætning af nye len?
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Opgaver til bind 2 (7. klasse)

Korte opgaver til afsnittet “Verden bliver

større”

(Læs den opdigtede historie side 30-32 højt for hinanden.)

• Hvad venter Portugals prins spændt på i 1459?

• Hvilke beretninger hører de om?

• Hvorfor tror du, at nogle af beretningerne bliver mere fantastiske end andre?

• Hvad var korttegnernes opgave?

• Hvordan tror du, de kunne tegne kort ud fra det de hørte – hvilke oplysninger skulle de
bruge?

• Hvor langt nåede Henrik Søfareren og hans folk?

• Hvad ville han gerne finde?

• Hvorfor tror du, det var vigtigt?

• Hvornår rundede man Afrikas sydspids?

• Kap det Gode Håb blev nået af Bartolomeo Diaz. Hvorfor var han nødt til at vende om?

• Hvorfor var sømændene bange?

• Hvem nåede Indien og hvornår?

• Hvem ville tage vestpå for at finde Indien - og hvorfor var det en dristig tanke?

• Hvem fik han til at hjælpe sig med skibe og udrustning?

• Hvordan gik hans rejse i 1492 – beskriv de problemer der var.

• Rejsen varede over 2 måneder. Hvordan i alverden kunne man klare sig uden at komme i
land?

• Hvorfor ”knurrede” folkene?

• Beskriv de 2 billeder på side 34.

• Hvilke oplysninger kan du få om, hvordan livet var dengang?

• Hvad havde Columbus opdaget?

• Hvad troede Columbus selv det var?

• Ovenstående er et fabeldyr. Mange sømænd berettede om fantastiske vand- og landdyr
der havde mange forskellige egenskaber. Du kender selv et af dem – havfruen – halvt
menneske og halvt fisk. Hvorfor tror du, at fantasidyr/fabeldyr var så udbredte helt frem
til vor tid?



9 / 35

Opgaver til bind 2 (7. klasse)

• Hvor fik man efterhånden sin viden fra i 1400-tallet? (Fra s. 36 og frem)

• Hvem var ikke så glade for det?

• Der var religionskrig i 1400-tallet. Hvor gik det hedest til?

• Hvorfor var religionerne i krig med hinanden?

• Hvorfor var præsterne med, når de opdagelsesrejsende sejlede ud?

• Hvem støttede ivrigt præsterne?

• Beskriv billedet side 37. Hvad siger det om præsternes måde at missionere på?

• Hvorfor skulle man bruge krydderier?

• En af årsagerne til den ivrige opdagelses-rejseaktivitet var ikke kun på grund af
eventyrlyst – hvad var med til at sætte skub i rejserne?

• Datidens sømænd var ifølge bogen ikke ”Guds bedste børn”, hvad menes med det?

• Hvordan var livet om bord på et skib dengang?

• Hvilket syn mødte spanierne, da de nåede aztekernes hovedstad? (s. 40 og fremefter)

• Hvad hed deres hovedstad?

• Hvorfor var spanierne overraskede?

• De opdagede aztekerne i 1519, og først i 1532 fandt de inkaerne – hvorfor tror du, der
gik så lang tid?

• Hvis du sammenligner bøndernes forhold i Europa med forholdene i aztekernes rige,
på hvilken måde adskiller deres forhold sig?

• Er der nogen lighedspunkter?

• Religionen var noget anderledes, end det spanierne var vant til. På hvilken måde?

• Selvom aztekerne havde en stor hær, så lykkedes det spanierne at erobre Mexico med
under 1000 soldater på 2 år – hvorfor kunne det lade sig gøre?

• Magellan rejste jorden rundt. Hvilke problemer kom han ud for?

• Hjemme i Europa var der også forandringer undervejs, og folk ville have, der skulle ske
ændringer. Én af dem var den tyske munk Martin Luther, hvad bestod hans oprør i?
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Lange opgaver til afsnittet 

“Verden bliver større”

• Kan du tegne dine egne fabeldyr og beskrive deres evner?

• Prøv at skrive en lille historie om livet ombord på et skib i 1400-tallet.

• Se Disneys tegnefilm ”El Dorado” og sammenlign deres fremstilling af forholdet mellem
de hvide og indianerne med bogens fremstilling s. 46 -47. Afslut gerne med din egen
 mening – og din forklaring på de grusomheder, vi hører om i bogen.

• Bogtrykkerkunsten: Del klassen i to. Skriv en sætning så mange gange I kan på ½ time.
Den ene halvdel med blyant. Den anden halvdel af klassen med legetøjstrykkeri. De
 ”sætter” sætningen og trykker løs. Hvem skriver mest?  

• Elevernes egne afladsbreve? Køb lakforsegling + stempel. Dem der laver den flotteste
skrift får flest år i aflad

• Dramatiser Columbus´ møde med de indfødte.

• Fremstil selv et verdenskort og indtegn de vigtigste opdagelsesruter.

• Perspektiver afsnittet ”Verden bliver større” til nutiden med hjælp fra bogen ”Ideer på
Tværs” bog 5 side 26 - 39 (”Jorden rundt på tre uger”)

• Bøgerne ”Ideer på tværs” 4, 7 og 8 har ligeledes emner om opdagelsesrejser, som kan
belyse nutiden. 



11 / 35

Opgaver til bind 2 (7. klasse)

Kapitlet ”Verden bliver større” 

– Kan du huske hvad du har lært?

Navn:______________________

1.

Hvad venter Portugals prins spændt på i 1459?

Hans udenrigsministers fortælling om en tur til Frankrig

En søkaptajns beretning om det ukendte

Udfaldet af kampen mod araberne

2
Hvad var korttegnernes fornemste opgave?

Fremstille nye spillekort

Kopiere de gamle kort

Tegne nye kort

3
Hvorfor ønskede man at komme syd om Afrika?

4.
Hvorfor var det lidt vanskeligere at overbevise folk om, at man skulle sejle vestpå?

5.
Hvilke problemer kom Columbus ud for på sine rejser?

6.
Hvad er et fabeldyr?

7.
Hvorfor var præsterne med, når de opdagelsesrejsende sejlede ud?

8.
Hvad var man interesseret i at få fat i fra den nye verden og hvorfor?
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9.
Nævn de 3 store indianerfolk, spanierne mødte

10.
Hvilke forskelle var der på disse tre folk?

11.
Hvad kaldte spanierne den sagnby, hvor der skulle flyde guld i gaderne?

Eldorado

Colerado

Desperado

12.
Mayafolket, der levede på Yucatan-halvøen, var gode til astronomi – hvordan ved vi det?

13
Hvordan kunne det være, at spanierne kunne erobre de indianske riger med så få soldater,

som de havde med i første omgang?

14.
Hvordan var Inkariget bygget op?

15.
Hvorfor var solen så vigtig?

16. 
Hvilke solfester kender du til?

17.
Hvordan behandlede spanierne indianerne – nævn nogle eksempler herpå?

18.
Magellan rejste jorden rundt. Hvilke problemer kom han ud for?

19. 
Skriv en historie om en sørejse på den tid (omkring 1500), og prøv at være så omhyggelig

du kan med at få rigtige oplysninger med i din historie.
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1. Hvilket år nåede Columbus De Vestindiske Øer?

A: 1536 C: 1492

B: 1864 D: 965

2. Hvem var Spaniens største konkurrent i konkurrencen om at finde søvejen til Indien?

A: Frankrig C: Italien

B: Portugal D: Østrig-Ungarn

3. Hvad hed portugiseren, der fandt søvejen til Indien?

A: Bartolomeo Diaz C: Vasco da Gama

B: Henrik Søfareren D: Christoffer Columbus

4. Hvem var dronning i Spanien, da Columbus sejlede ud?

A: Dronning Isabella C: Dronning Mary

B: Dronning Dagmar D: Dronning Katarina

5. Hvad kalder man det, når besætningen vil sætte kaptajnen fra bestillingen og overtage skibet?

A: Kølhaling C: Myrderi

B: Mytteri D: At gå planken ud

6. Hvad kaldte Columbus de indfødte?

A:  Indianere C: Amagerikanere

B:  Amerikanere D: Indere
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7. Hvilken historisk person har givet navn til den nye verdensdel, som Columbus opdagede?

A: Magellan C: Americo Vespucci

B: Vasco da Gama D: Bartolomeo Diaz

8. Hvem lukkede i 1400-tallet de traditionelle handelsruter mellem Indien og Europa?

A: Araberne C: Berberne

B: Tyrkerne D: Inderne

9. Hvad hed det indianerrige, der lå hvor Mexico ligger i dag?

A: Sioux C: Aztekerriget

B: Dakota D: Inkariget

10. Hvilket indianersamfund opfattede deres konge som guddommelig og ”solens søn”?

A: Inkaerne C: Aztekerne

B: Sioux D: Apache

11. Hvad hedder den bjergkæde, hvor Inkariget lå?

A: Andes C: San Salvador

B: Lima D: Amazonas

12. Hvad hed den portugisiske sømand, der i 1519 begyndte en rejse syd om Amerika?

A: Columbus C: Ferdinand

B: Vasco da Gama D: Magellan

13. Hvilken øgruppe i Stillehavet ankom portugiserne til 1521? 

A: Phillippinerne C: Bahamas

B: Salomonøerne D: Mikronesien

14. Hvad kaldes den sygdom, som får tandkødet til at svulme op og bløde pga. mangel på C-vitamin?

A: Kolera C: Skørbug

B: Pest D: Paradentose

15. Hvad hed den tysker, der siges at have opfundet bogtrykkekunsten omkring 1450?

A: Gutenberg C: Magellan

B: Karl d. 5 D: Martin Luther
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Korte opgaver til afsnittet 

“Fra oprør til enevælde”

• Adelen og biskopperne var i lange perioder uvenner med bønder og andre almindelige
borgere og i 1534 blev der krig i Danmark mellem disse danske borgere (borgerkrig).
Hvem af parterne vandt denne krig og kunne dermed med kong Christian 3. regere over
hele Danmark?

• Hvad skete der med katolicismen og de katolske biskopper, da Christian 3. kom til
 magten?

• I Danmark var der gennem mange år bygget flere katolske munke- og nonneklostre.
Hvad skete der nu med dem?

• Hvorledes straffede adelen og kongen bønderne? 

• Hvad er en ”fæstebonde”? Hvad betød det for bønderne, som der stod i håndfæstnin-
gen fra 1536?

• Købmændene fik nu mindre magt over handelen i byerne og med udlandet. Hvilken
 betydning fik det for bøndernes handelsmuligheder og for adelens handelsmuligheder?

• Hvordan var adelens, godsejernes og bøndernes rettigheder og muligheder i Danmark?

• Forklar ordene fra den katolske kirke:
Skærsild
Afladshandel
Helgener
Pilgrimsrejser
Cølibat

• Læs teksten og se billederne side 62. Forklar, hvad det vil sige at blive anklaget for
 trolddom, og hvilke følger det kunne få.

• Hvad er ”Hærvejen”, og hvorfor ligger den på Den jyske Højderyg?

• Hvad brugte adelen Hærvejen til?

• Hvad var årsagen til, at Danmarks landbrug nu oplevede gode tider?

• Hvem fik mest ud af de gode tider og hvorfor?

• Hvor gammel var Christian 4., da han selv overtog regeringen af Danmark?

• Da Christian 4. blev konge var Danmark i fremgang. Hvad tjente adelen og kongen
mange penge på i disse år?

• Christian d. 4. sejlede 17. april 1599 med en flåde til Nordnorge. Det var der flere grunde
til. Hvilke? Se evt. på et kort over Nordnorge.

• Hvorfor ville Christian 4. nu til at handle med krydderier fra Ceylon?

• Beskriv Ove Gjeddes rejse, og hvordan Danmark fik et stykke land, ”Trankebar” i Indien.

• Hvorfor blev rejsen en fiasko?
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• Christian 4. ville forsøge at komme nord om Amerika. Det var kaptajn Jens Munk, der
skulle prøve. Prøv at beskrive de problemer han havde, mens han ventede på bedre vejr
og forår i Hudson Bay.

• Hvorfor ville kongen finde vej til østen – hvad ville han der og hvorfor?

• Hvor mange mennesker i Danmark levede på Christian 4.’s tid på landet som
 fæstebønder?

• Danmarks rige adel og købmænd oplevede stor fremgang og øget rigdom, men den
 største del af befolkningen oplevede ingen forbedringer. Ca. 1/10 af befolkningen havde
det endnu sværere – beskriv hvordan.

• Hvad var meningen med at opsøge og optage 12-, 13- og 14-årige børn til et Tugt- og
 børnehus?

• Hvorfor udbrød der krig i Tyskland?

• Hvorfor kom Christian 4. med i krigen?

• Hvordan gik krigen for Christian 4., og hvad betød det bl.a. for bønder og borgere i
 Jylland?

• Hvad gjorde svenskerne mod tyskerne, da Danmark var sluppet af med tyskerne?

• Og hvad gjorde svenskerne derefter mod danskerne?

• Hvad blev bønder og borgere i Jylland igen udsat for?

• Hvilke bygninger opført på Christian d. fjerdes tid gemmer sig bag disse fem vrøvleord:
a) årnenurd:

b) øsebrn:

c) obynred: 

d) stberonogorl: 

e) ksorgtfroeelsdrib

• Hvorfor var det hårdest for bønder og almindelige borgere i Danmark, når fremmede
hære plyndrede i Danmark?

• Hvad gjorde adelen, når de fremmede hærgede i Danmark?

• Hvem betalte skat i Danmark, og til hvem betalte de skat?

• Christian 4. døde i 1648. Efter endnu en krig mod Sverige i 1657 måtte Frederik 3. i
 februar 1658 underskrive nogle hårde betingelser for freden med svenskerne. Hvilke
 betingelser var det?

• Svenskerne havde i 1658 endnu ikke erobret København. De forsøgte i mere end et halvt
år. Lykkedes det?

• Danmark havde fået hjælp fra andre lande. Hvorfor?

• Hvilke landområder fik Danmark nu tilbage igen (se kort side 81)?

• Hvad er ”lejetropper”?
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• Mange adelsmænd svigtede under krigene. Hvordan?

• Hvilke stænder blev indkaldt til stændermøde i 1660? Hvilken stand blev ikke indkaldt?

• Hvad gik mødet først og fremmest ud på?

• Hvorfor ville adelen ikke gå med til borgernes forslag om, at Danmark blev et ”arverige”?
Hvad er et ”arverige”?

• Frederik 3. gik ind for borgernes forslag om ”arverige”. Hvordan fik han adelen til at gå
med til forslaget?

• Hvad skete der d. 18. oktober 1660? (Se side 85)

• Mange danskere havde rejst i udlandet, og de gav kongen ny viden og idéer. Kongen
sendte nogen tid efter en ny lov, som han havde lavet efter disse idéer fra udlandet, rundt
i landet. Hvad gik loven ud på?

• Hvad betyder ”enevældig”, og hvorfor blev kongens regeringsmåde senere kaldt
 ”enevældig”?
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Lange opgaver til afsnittet 

“Fra oprør til enevælde”

• Hent Gotisk håndskrifts alfabet på linket nedenfor. Prøv at øve dig på et andet ark papir
og skriv derefter dit navn og din adresse så pænt som muligt.
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/gotisk.pdf

• DK er et land omkranset af vand og gennemsejlinger. Find andre vigtige gennemsejlinger
på et verdenskort: Gibraltar, Passagen ved Istanbul, mellem Sorte Havet og Middelhavet,
Suez, Panama – har der også været krig de steder?

• Fart og rejser: Hvad er fordelen ved at suse over Storebæltsbroen? Før i tiden kunne
mennesker kun rejse ca. 30 – 60 km om dagen. Hvor lang tid ville det tage til fx Paris,
Rom og Sicilien?

• Tænk hvis hver familie skulle klare sig uden at betale skat? Hvem skal bygge en vej? 
Skal familiens egne penge bruges? Hvem skulle straffe ved vold? Hvordan bliver vi enige
om klokken? Skriv en tekst om fordelene ved at have en samfundsstat og fælles lovgiv-
ning. 

• Stormagtskonkurrence: Se på et verdenskort og forstil jer, at I er ledere i nogle store
lande. Lav en analyse af, hvilke ønsker I ville have for at komme de andre i forkøbet?
Havne, vandveje, mad, brændstof, forsyningslinjer. Kan I ”ødelægge” spillet for andre? 

• Gæt en person fx Chr. 4.: Brug historiske illustrationer fra fx Frederiksborgmuseet. Lad
eleverne lege ”Hvem er jeg”. Vælg en person fra billedet. ”Jeg gjorde sådan og sådan”,
”Jeg er født der og der”, ”Jeg er død der og der” osv. Kun ja og nej svar.

• Lav en quiz til dine klassekammerater om Christian 4. Der skal være mindst 10 spørgsmål

• Syng kongesangen ”Kong Christian stod ved højen mast”. Øv dig i at kunne synge første
strofe udenad.

• Tag en tur rundt på www.rosenborgslot.dk

• Find dramatiske billeder af Christian 4. Vælg et og skriv en tekst til billedet, så andre kan
forstå, hvilken situation han befinder sig i.

• Find et bykort over København. Indtegn de bygninger fra Christian 4., som findes i dag:
Kongens Bryghus, Rundetårn, Børsen, Regensen, Rosenborg Slot, Nyboder, og  Tøjhuset.

• På  www.kongehuset.dk kan du finde kongerækken. Skriv på et stykke papir årstal og
 regenternes navne før og efter Christian 4.   
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Korte opgaver til afsnittet 

”Store forandringer”
(Læs side 102 ”Under bøddelens sværd” højt for hinanden to og to)

• Hvordan synes du/I at en henrettelsesmetode, som den der er beskrevet, passer med det
vi synes i dag? Forklar hvorfor.

• Hvordan var Griffenfelds karriere?

• Hvorfor var adelen sur på ham?

• Hvad gjorde Griffenfeld, så han blev landsforræder?

• En lov i kun 2 eksemplarer? Hvorfor det? Se om du kan forklare billedteksten s.104 øv. for
andre.

• Hvad gik kongeloven ud på?

• Kongeloven indeholdt også et par gode ændringer – hvilke?

• Læs underafsnittet ”Hovedstaden”. Prøv at sammenligne med i dag. Hvad var godt ved
en storby?

• Hvad var skidt? - og hvorfor?

• Læs side 108-109, ”Livet i København”. Find så mange forskellige håndværkere som mu-
ligt.

• Beskriv kort hvad de laver.

• Hvilke håndværkere findes ikke i dag eller er meget sjældne?

• Hvornår og hvordan festede man i København på den tid? Læs side 112 om ”Merkanti -
lisme”. Kan du ”oversætte” ordet så det kan forstås af andre?

• Hvorfor blev Guldkysten vigtig for Danmark?

• Hvorfor skulle man bruge slaver i Dansk Vestindien?

• Hvad hed de danske øer i Caribien?

• Hvad gik trekanthandelen ud på? Se side 114, 115 og 118

• Hvad havde man med til de indfødte på Guldkysten? Kig evt. nederst på side 114

• Hvilken effekt havde handelen med de indfødte på Guldkysten på deres dagligdag?

• På side 116 er der et billede af et lastrum for slaver - hvor mange er der egentlig?

• Hvad skete der, hvis slaverne gjorde oprør?

• Hvordan gjorde man slaverne klar til salg?

• Hvilken virkning havde trekantshandelen på byen København (se side 118-119)

• Hvad satte en stopper for den indbringende trekantshandel?

• Vend tilbage til tegningen side 116 øverst. Prøv at beskrive hvilke problemer, der har
været ved at stuve folk sammen på den måde.
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• Beskriv følgende ord: Vornedskab, fæstebønder, hoveri og stavnsbånd. Hvad kan man
sammenligne det med?

• Hvad kunne der ske, hvis bønderne klagede?

• Hvad frygtede herremænd og ridefogeder mest?

• Hvad var det for nye idéer, J.H.E. Bernstorff fik og gennemførte? Og hvorhenne?

• Hvorfor blev stavnsbåndet ophævet?

• Hvem var Struense? Og hvorfor fik han så meget magt?

• Hvad var det for nogle reformer, han startede?

• Hvordan gik det Struense?

• Hvad var ”De Store Landboreformer”?

• Reformerne var godt nyt for nogle bønder og godsejere. Men hvem var det knapt så godt
for? Og hvorfor?

Lange opgaver til afsnittet 

”Store forandringer”

• Tegn et verdenskort, der viser de danske kolonier samt trekantshandlen

• Dramatiser et oprør på et dansk slaveskib på vej til De vestindiske Øer fra Afrika

• Se filmen Amistad. Lav en filmanmeldelse: Begynd med et resumé, 
derefter filmens budskab og afslut med stjerner.

• Tegn et kort over en fiktiv landsby før og efter udskiftningen.

• Lav dit eget stamtræ.  
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Korte opgaver til afsnittet 

”Fra bankerot til folkestyre”

• Hvilke europæiske lande var i krig med hinanden fra slutningen af 1700-tallet til 1814? 
Se evt. side 150 

• Kan du forklare, hvorfor Danmark bliver involveret i Napoleonskrigene?

• Beskriv Slaget på Reden i 1801

• Beskriv dernæst Københavns bombardement i 1807

• Hvilke konsekvenser fik Napoleonskrigene for Danmark?

• Ordet ”skole” betyder ”at uddanne og udvikle nogen ved grundigt og målrettet arbejde”,
hvordan tror du, det var at gå i skole i starten set fra et barns synspunkt?

• Beskriv en typisk skoledag

• Hvad betyder dampmaskinen for et samfunds udvikling?

• Afsnittet i bogen hedder som bekendt ”Fra bankerot til folkestyre”, hvad betyder ordet
”folkestyre”?   

• Indvandrere har været med til at bygge det danske samfund op, hvad har de hjulpet os
med?

• Kan du forklare på almindeligt dansk de uenigheder, der har været i grænselandet
 mellem Danmark og Tyskland?
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Lange opgaver til afsnittet 

“Fra bankerot til folkestyre” 

• Spil det netbaserede computerspil ”Københavns Bombardement” på 
www.historielaboratoriet.dk/emner/1807.  Kunne historien  have endt anderledes?

• Hvad er demokrati egentlig for noget?

a) Flytte pladser leg: Alle i klassen flytter over på en ny plads. Herefter skal alle
 tilbage på deres opr. plads igen. Ingen må tale sammen, og der må kun stå to elever
op ad gangen (=direkte demokrati)
Herefter vælges 2 repræsentanter fra klassen - de øvrige elever bytter igen plads –
herefter må kun de to elever, der er valgt kommandere rundt med de øvrige, til alle er
på plads igen (=indirekte demokrati). 

b) Rejsen til månen: Jorden går under. Klassen har mulighed for som de eneste at
 forlade jorden i et rumskib. Der er udover os selv mulighed for at medtage 3 ting af
følgende: Tændstikker - Vand - Spejl - Toiletpapir - Dannebrog - Saks - Våben - Plante-
frø - Mel - Matadormix - Hårtørrer - Radio - Lommelygte - Ur - Tandbørste - Sæbe -
Nål og tråd - Tyggegummi - Farver - Iltflaske.
Eleverne skal først vælge det individuelt - og finde på argumenter - herefter sættes
de i grupper på to - herefter på 4 osv. til hele klassen til sidst er samlet og skal blive
enige. (=direkte demokrati).

c) Rettigheder på flyvetur
I sidder i en luftballon, som er på vej over Atlanten. Der er vand så langt øjet rækker.
Med jer i ballonen har I 10 sække med rettigheder. Sækkene vejer 25 kg hver.
Pludselig begynder ballonen at tabe højde! Alle bliver meget bange, for det er
 tydeligt, at hvis I falder i vandet, drukner I. Derfor bliver I nødt til at smide sækkene
med rettigheder ud af ballonen. En ad gangen. Hvilken rettighed vil I smide af først?
Og hvilken bagefter? Hvilken rettighed er den allervigtigste, den I gemmer til sidst?
Samme organisering som ved månerejsen.
Rettighederne: Retten til fritid - Retten til et rent miljø - Retten til at sige sin mening -
Retten til privatliv - Retten til at deltage i kulturlivet i samfundet - Retten til vand og
mad - Retten til frit at vælge religion - retten til undervisning - Retten til kærlighed og
omsorg - Retten til et sted at bo.
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• Hvad handler sangen ”Den tapre landsoldat” skrevet af Peter Faber om, se 
http://www.nomos-dk.dk/skraep/peter_faber.htm. Lav et referat af hver eneste strofe. 

• Billedteksten på s. 170 siger noget om, hvem der ikke måttet være med til at bestemme i
det danske folkestyres barndom. Fx kvinderne. Gennemgå julesangen ”Højt fra træets
grønne top” strofe for strofe. Se http://www.ugle.dk/hoejt_fra_traets_groenne_top.html)
Skriv lidt om, hvad opfattelsen af kønsroller er i den sang? Kom ind på: Hvem laver hvad?
Drengegaver/pigegaver? m.v.
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Registerøvelse

Forklar hvad der gemmer sig bag disse ord og navne. 

Brug registeret bag i bogen.

Kalmarunionen

Luther

Columbus

Afladsbreve

Liberale

Nybyggere

Skipper Klement

Valdemar Atterdag

Margrete 1.

Folkestyre

Guillotinen

Den sorte død

Americo Vespucci

Fredløse

Napoleon

Reformation

Stænder

Inkaerne

Hansestæderne

Christian 4.

George Washington

Trankebar

Uafhængighedserklæringen

Magellan

Rigsråd

Grundlov

Statsbankerot


