
Hvorfor er Jellingstenen vigtig?

Kanonpunktet Jelling ligger som et snit ned i den periode
fra ca. 700 til 1050 e. Kr., som man fx i Gyldendal og Poli-

tikens Danmarkshistorie har givet overskriften Da Danmark
blev Danmark. Vi har her at gøre med et langstrakt tids-
rum, hvori Danmark går fra at være et vikingesamfund af
stammer, uden nogen fast centralmagt, til at blive et kon-
gerige under en stærk ledelse. Hermed falder kanonpunktet
i tråd med den del af formålet for faget historie som lyder:
“Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed
og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres
livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forud-
sætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres
handlemuligheder.” Denne nationsdannelse- og bevidsthed
har ikke kun en politisk, men også en religiøs side, som
begge findes udtrykt på Jellingstenens indskrift om, hvor-
dan Harald Blåtand både underlagde sig hele Danmark og
Norge, og gjorde danskerne kristne.

Didaktiske overvejelser omkring
undervisningen i kanonpunktet
Jellingstenen

Hvis klassen tidligere har beskæftiget sig med kanonpunk-

tet kejser Augustus, vil eleverne være bekendte med, at
bogen veksler mellem en fiktiv brødtekst samt faktabokse
og billedtekster, der består af rent faktuelle oplysninger.
Men det forekommer dog alligevel nødvendigt at knytte
nogle bemærkninger til skildringen af Poppos jernbyrd side
28-31. Denne skildring er en gengivelse af den relevante
tekst hos krønikeskriveren Widukind af Corveys Sakserkrø-
nike, der lå færdig i 968, altså få efter begivenhederne. For-
fatterne har valgt at gengive denne krøniketekst af to
grunde. Dels falder indhold og form i tråd med den omgi-
vende brødtekst, dels kender vi ingen anden skildring af
Poppos jernbyrd fra samtiden. Den professionelle lærers
pædagogiske udfordring ligger naturligvis her i at sondre
mellem Widukinds rent propagandistiske elementer (den

uskadte hånd, munken der uden at tøve indvilliger i prø-
ven) og den fiktive skildring af en rent faktuel begivenhed,
nemlig Haralds erklæring om, at efter jernbyrden blev det
forbudt at dyrke andre guder end Jesus Kristus. Her kan

billedteksten til Poppos jernbyrd nederst på side 31 være en
udmærket støtte. Vigtige punkter i diskussionen med
 eleverne bliver dermed spørgsmål som: Hvad er sikker
historisk viden? Hvad er en historisk kilde? Ved således at
blande fakta og historisk (propagandistisk) fiktion, men
samtidig holde disse to elementer i teksten skarpt adskilte
som hhv. billedside og brødtekst, er behandlingen af kanon-
punktet Jellingstenen eksemplarisk for historiefagets ege-
nart.

Uddybende oplysninger

Oksevejen (eller Hærvejen), som løber fra Hedeby til
Viborg over Jelling er den eneste vej fra 900-tallet, hvorom
der hersker en blot nogenlunde sikker historisk viden. I
øvrigt er udtrykket vej misvisende, da der snarere var tale
om et landområde, der visse steder var flere kilometer bredt.
Vejene blev dårligt vedligeholdt, da det var nemmere blot at
lave et nyt hjulspor. Dog gjorde Harald Blåtand en pris-
værdig indsats for at holde Hærvejen i god stand ligesom
han også anlagde en række broer. På den tid færdedes for-
nemme personer til hest, mens bønder som Thorbjørn

måtte rejse til fods. Vi har dog ingen grund til at opfatte
Thorbjørn som nogen fattig mand. I 900-tallet var adskil-
lige af de jyske bønder ganske velstående ved handel med
kreaturer. 
Hedebys velstand skyldtes først og fremmest handelen.

Håndværk og fiskeri kom i anden række. Hedeby var vikin-
getidens vigtigste internationale handelscentrum. Hedeby
blev grundlagt af kong Godfred, som blev myrdet 810.
Selvom kongen ikke boede i byen, stod denne under kon-
gelig kontrol og beskyttelse. Det var også kong Godfred,
som tillod munken Ansgar at bygge Danmarks første kirke
på dette sted. Dette blev til så stor gavn for handelen, at
den senere hedenske kong Gorm (den Gamle) ikke vovede
at gribe ind. Kongen kunne nemlig opkræve skatter og
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en række tyske biskopper fra deres position, men han erstat-
tede disse med englændere. Beviserne for Svens påståede
hedenskab i virkeligheden må blot siges at udtrykke den
danske konges rebelskhed i forhold til det tyske kejserrige.

Ønsker læreren yderligere baggrundsoplysninger kan
disse med fordel søges i værket Gyldendal og Politikens
Danmarkshistorie vol. 3. Desuden kan Charlie Christen-
sens tegneserie Røde Orm, efter Frans G. Bengtssons roman
anbefales, eftersom denne giver en yderst humoristisk skil-
dring af kong Haralds kristning helt i pagt med den nyeste
forsknings resultater. 

Evaluering

Eftersom kanonpunktet Jellingstenen behandler et emne
indenfor dansk historie, må undervisningen bl.a. henvise
til de af trinmålene i “Fælles Mål 2009 – faghæfte 4
Historie” efter 4. klasse, der fastsætter, at eleverne skal
kunne “fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gen-
give dem i tegning eller dramaform” – her er fx billedet af
skræmmemasken fra Sjellebro ved Alling Å relevant;
 “gengive historiske fortællinger fra Danmarks historie” og
“etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden” –
her er Widukinds gengivelse af Poppos jernbyrd relevant”;
“fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hver-
dagsliv” – her er den fiktive historie om bonden Thorbjørns

besøg i Hedeby relevant; samt endelig “opsøge viden om
fortiden i forskellige typer medier” – her er fx de mange
gengivelser af arkæologiske fund i billedteksterne samt et
evt. besøg på et museum som fx Vikingeskibsmuseet i Ros-
kilde eller Mosegård Museum i Århus relevante. 

Aktiviteter

4 På side 21 ses en helleristning. Find lignende billeder på
nettet. Få en snak om, hvad folk har villet vise med helle-
ristningerne.

4 Gå en tur på stranden og find store flade sten som i bil-
ledkunst kan bemales som helleristninger. 

afgifter af købmændene. På den måde blev Hedeby sand-
syn ligvis også et knudepunkt for den kristne mission i Nor-
den i slutningen af vikingetiden. Vi kender en fordelagtig
skildring af Hedeby fra krøniken Ansgars Levned, samt en
lidet smigrende beskrivelse af den arabiske rejsende at-Tar-
tushi fra 900-tallet.
Tiden fra 873, hvor de to brødre Halvdan og Sigfred

delte kongemagten, og ca. 100 år frem i tiden er stort set
ukendt. Heller ikke om Gorm (den Gamle) har vi nogen
sikker viden ud over, at han var jyde, og formentlig en slags
høvding i stort format med hovedkvarter i Jelling, der jo
ligger bekvemt ved Hærvejen. I øvrigt kom denne beteg-
nelse først i brug i 1600-tallet, så Oksevejen eller  Konge -
vejen er en bedre betegnelse. På den lille Jellingsten kaldes
Gorms hustru for “Danmarks pryd”. Hermed skal vi nok
forstå, at hun var prinsesse fra Danmark, hvilket ifølge
senere kildemateriale er blevet identificeret som området
øst for Jylland. Gorms magtområde har formentlig omfat-
tet Hedeby og Dannevirke, hvilket betød, at hans interes-
sesfære grænsede direkte op til det kristne tyske kejserrige. 
Harald Blåtand arvede kongeværdigheden efter sin mor

Thyra. Der er ingen grund til at betvivle Haralds ord på
den store Jellingsten om, at han erobrede hele Danmark og
Norge. Det imponerende fæstningsværk Trelleborg fra
Haralds tid er et udmærket bevis for, at Harald med svær-
det i hånd udstrakte sin magt til også at omfatte Sjælland.
I et brev dateret 26. juni 965 fritager den tyske kejser

Otto 1. danskerne for skat. Vi ved altså med sikkerhed, at
Haralds dåb fandt sted før sommeren 965. Men i øvrigt
hævder den nyeste forskning, at Harald havde ladet sig døbe
allerede inden Poppos jernbyrd, samt at munken Poppo
ikke kun var missionær, men også en slags ambassadør for
den mægtige tyske kejser. 
I indledningen til Widukinds skildring af Poppos jern-

byrd beskrives danskerne som et kristent folk, der dog også
dyrkede hedenske idoler. Widukinds beskrivelse passer kun
på overklassen, da bønder som fx Thorbjørn endnu dyrkede
den nordiske mytologi. Poppos jernbyrd gav Harald et
påskud for at gøre kristendommen til sit kongeriges eneste
religion og derved konsolidere sin magt overfor den tyske
kejser. Sven Tveskægs oprør mod sin far må ikke betragtes
som en hedensk reaktion. Det er korrekt, at Sven fjernede
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4 Tag eller find billeder fra din tid, der kan fortælle noget
vigtigt om, hvordan vi lever vores liv i Danmark i dag.

4 På side 23 i bogen ses en sten med en såkaldt skræm-

memasker. I skal nu lave jeres personlige skræmmemasker
på en lang frise i klassen. Klip fx et stort kraftigt stykke
 karton ud, så det har form som en sten. Dekorer dette og
sæt det op på frisen.

4 Lav sammen i klasen en opgave om en handelsplads fra
jeres by. Det kan være fra en torveplads, en stor virksomhed
eller på havnen. I kan med fordel bruge et digitalkamera til
denne opgave.

4 Find på nettet www. stigombord.dk Her kan I arbejde
med temaet om vikingeskibene.

4 På side 29 fortælles der om, hvad en fornem konge som
Harald fik at spise. Hvad ville du selv servere, hvis du skulle
lave en fornem middag? Bring eventuelt hver især en ret
med i klassen og server “en kongelig festmiddag.”

4 Lav et skakspil med “vikinge-brikker.” I billedkunst skal
I lave et stort skakbræt. Herefter skal I blive enige om, hvem
der laver hvilke brikker i ler af henholdsvis bønder, office-
rer, dronning og kongen.

4 Måske kunne man kalde munken Poppo for en super-
helt fra vikingetiden? Find sammen med din lærer eksem-
pler på historiske personer, der har gjort noget fantastisk.

4 Lav portrætter af “de historiske superhelte.”
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