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I folkeskolens historiekanon er der udvalgt fire kanonpunkter fra perioden 1920-1948: “Genforeningen 

1920”, “Kanslergadeforliget”, Augustoprør og Jødeaktion 1943” og “FN’s Verdenserklæring om 

Menneskerettigheder”.

For alle fire kanonpunkters vedkommende ligger begrundelsen 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 længere sigt.

Det er næppe muligt at opstille en dækkende overordnet fællesnævner for den korte tidsperiode 

som de fire kanonpunkter udspiller sig indenfor. Tiden var kaotisk med to verdenskrige, økonomisk 

nedsmeltning, rivende teknologisk udvikling og præget af dybtliggende værdipolitiske konflikter 

mellem demokrati og diktatur.

Men meget forenklet er der måske alligevel en spinkel rød tråd, der udvikles i perioden, nemlig 

forestillingen om, at det var nødvendigt at etablere et verdensomspændende forum til sikring af 

freden, fremme af internationalt samarbejde og beskyttelse af menneskerettigheder. 

Fra Versailles-fredens Folkeforbund til oprettelsen af FN og erklæringen om Menneskerettighederne 

i 1948 skabtes der for første gang i verdenshistorien en begyndende universel erkendelse af, at 

suveræne nationalstaters handlinger også var verdenssamfundets anliggende.

Set i det perspektiv kan elevernes arbejde med periodens kanonpunkter blive andet og mere end en 

kæde af løsrevne begivenheder og forløb. Erfaringerne fra den tid har ikke afskaffet krig og konflikter, 

og der er masser af problemer. Men verden har trods alt bevæget sig et lille skridt fremad og er blevet 

et mere “civiliseret” sted for menneskeheden.  

Udkig fra – Kanslergadeforliget

Lørdag den 28. januar 1933 mødtes partierne Venstre, Det radikale Venstre og Socialdemokratiet hjemme hos 
statsminister Thorvald Stauning i dennes hjem i Kanslergade.

Verdenskrisen havde nu for alvor ramt Danmark. Landbruget led under stor gæld, arbejdsløsheden var tårnhøj, 
eksporten var gået i stå og landet stod over for en storkonflikt på arbejdsmarkedet.

I den nærmest katastrofale situation lykkedes det ud på natten de tre partier at nå til enighed om en bred vifte af 
tiltag, der skulle dæmme op for krisen.
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Kanslergadeforliget indeholdt en ny sociallovgivning, en etårig forlængelse af overenskomsterne med forbud 
mod strejker og lockouter, forlængelse af perioden for understøttelse, sænkning af jordskatterne, igangsættelse af 
offentlige byggerier og en devaluering af kronen til styrkelse af især landbrugseksporten.

Samme dag som Kanslergadeforliget blev vedtaget, kom Adolf Hitler til magten i Tyskland.

Kanslergadeforligets karakter af et nationalt kompromis viste ikke mindst, at det samarbejdende folkestyre var 
handledygtigt selv i alvorlige krisetider. Hermed tog forliget også til en vis grad luften ud af tidens diskussion 
om “den stærke mand” contra det handlingslammede demokrati. Fascismen, nazismen og kommunismen 
var tiltrækkende ideologier for en række grupperinger i 1930’ernes Danmark støttet af adskillige medier, 
fremtrædende samfundsdebattører og kulturpersoner.

Hitlers magtovertagelse og de radikale samfundsforandringer i Tyskland bragte således ikke det danske demokrati 
i store vanskeligheder indenrigspolitisk. Men på det udenrigspolitiske område blev småstatens dilemma endnu en 
gang understreget. Det gjaldt om med alle midler at undgå at tirre den mægtige nabo mod syd. Langt fra alle den 
socialdemokratisk-radikale regerings tiltag i 1930’erne var lige fine i kanten, men sigtet var klart. Det gjaldt om at 
“please” den aggressive stormagt så langt, som det var muligt for en suveræn stat.

Det skulle vise sig, at der var alle gode grunde til, at den danske regering optrådte med yderste forsigtighed!

Det nye Hitler-Tyskland optrådte fra første dag som en helt uberegnelig aktør midt i et Europa, der var præget af 
dyb økonomisk krise og ustabile demokratier. Det store spørgsmål var, hvad var det for en stat, der voksede frem, 
og hvad var Hitlers visioner for det nye Tyskland?

Om undervisningen

At fokusere på udviklingen i Tyskland i mellemkrigstiden rækker ind i en række af de målsætninger, som 
Fælles Mål opstiller for 7.-9. klassetrin – styreformer, magtanvendelse, menneskers muligheder for at påvirke 
samfundsudviklingen osv.

Med afsæt i bogens tekst udvælges en række problemstillinger, som eleverne enkeltvis eller i grupper går mere 
i dybden med – fx Hitlers vej til magten, diktaturets ideologiske grundlag, militærstaten og Stortyskland, 
samfundets indretning og ensretning, jødeforfølgelse m.fl.

Opgaven for eleverne skal være, inden for deres emne, at finde frem til relevante materialer, kilder og medier, der 
udbygger og perspektiverer bogens kortere afsnit under hovedoverskriften: Hvad skal med i vores “historiebog”?
I bogens andet Udkig til “Grønland og Nordpolen” kan den røde tråd være, at eleverne arbejder med 
problemstillingen: Hvorfor fik man netop i mellemkrigstiden øjnene op for det arktiske områdes geopolitiske 
betydning? Som en del af dette arbejde vil det være oplagt at spore eleverne ind på, om der bag de mange 
dramatiske opdagelseshistorier også gik en direkte linie til tidens begejstring for den teknologiske udvikling og det 
heroiske mandsideal. Dette fik ikke bare sin ekstreme udformning i Nazityskland, men var også en del af tidens 
danske debat udtryk i fx Johannes V. Jensens samfundskritik og forfatterskab.
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Intern evaluering

Som afslutning på Tysklandsemnet skriver eleverne et “essay” om hovedtræk i udviklingen i Tyskland i 1930’erne. 
De enkelte fremstillinger diskuteres i klassen. I disse drøftelser inddrages spørgsmålet om enkeltpersoners 
betydning for den historiske udvikling.

Det vil ligeledes være muligt, at eleverne “måler” deres viden gennem at udforme egne konkurrencer, quizzer, spil 
osv. om en række faktuelle forhold i Nazityskland. 

En anden måde kan være, at klassen opbygger en slags “billedbank” ved hjælp af biblioteket, nettet osv. Eleverne 
opstiller som udgangspunkt det historiske forløb i en række kategorier og forsøger at placere de enkelte billeder 
inden for disse hovedpunkter.

Når det gælder “Grønland og Nordpolen” er det vigtigt, at eleverne udarbejder fx vægkort, opgaver, osv., hvor 
de viser deres viden om de geografiske forhold omkring Grønland og Arktis. Ligeledes kan man tænke sig, 
at opgaven går ud på at give et signalement af de enkelte opdagelsesrejsende med vægt på både de personlige 
ambitioner og de nationale rammer, de opererede inden for.

Aktiviteter

4 I mellemkrigstiden diskuterede man forholdet mellem “den stærke mand” og demokratiet. Definer de to 
begreber “diktatur” og “demokrati”. Brug biblioteket eller nettet til at finde argumenter for enten det ene eller det 
andet. Diskutér emnet gennem drøftelser i et “klasseparlament”.

4 Følgende kilde er et uddrag fra en leder i Jyllandsposten 17.5.1933. Analysér teksten ved at bruge skemaet 
“AT Få SMiL” (se “Værktøjskassen”).

“Når italienske og tyske vælgere kan gøre kort proces med partipolitiske godtfolk, der i demokratiets navn 
misregerer og udbytter dem, vil danske vælgere naturligvis tage ved lære og måske følge eksemplet. 
Så meget mere som de ved, at et demokratisk folkestyre, sådan som vi kender det, er en luksus, som man 
kan tillade sig i gode tider, når der er gode tider i økonomisk henseende. Men til at genrejse økonomien 
efter mange års fråseri kræves der en fast hånd…

Mussolini reddede Italien fra den kommunistiske syndflod, som et udueligt parlamentarisk styre havde 
gjort det modent til. Og ingen kan bestride, at hans diktatur har været en velgerning for det italienske 
folk.

Tyskland stod foran en lignende katastrofe, da Hitler banede sig vej til magten. Det kan derfor ikke 
undre, at han foretager en kraftig udrensning i de marxistiske partier, der har hovedansvaret for den 
skæbnesvangre udvikling. De partipolitiske amatører, der bavler mest om demokrati og frihed, er her som 
alle andre steder de sletteste statsstyrere. De må selvfølgelig sættes ud af spillet, inden genrejsningen kan 
gennemføres…”
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4 Referat af udtalelser fra Hitler i en privat kreds af mennesker, 1933. Brug analyseskemaet “AT Få SMiL” (se 
“Værktøjskassen”).

“… Jeg er rede til at undertegne og underskrive alt muligt. Jeg vil gøre alt, hvad der kan støtte min 
politik. Jeg er rede til at garantere alle grænser og afslutte en ikke-angrebspagt med hvem det skal være.
Det er enfoldigt at tro, man ikke bør betjene sig af den slags midler, fordi man måske kan blive tvunget til 
at bryde højtidelige aftaler.
Hidtil er enhver pagt før eller senere blevet brudt eller blevet til ingenting.
Evige kontrakter eksisterer ikke.
Den der har en så øm samvittighed, at han først må overveje, om han nu også kan overholde pagten i 
enhver situation, er en nar.
Hvorfor skal man ikke gøre andre den fornøjelse til lettelse for en selv at undertegne pagten, når folk tror, 
at der dermed er sket eller fastlagt noget?
Hvorfor skal jeg ikke i dag i god tro slutte aftaler, for i morgen iskoldt at bryde dem, når det gælder det 
tyske folks fremtid ...” 

4 Læs kapitlet “Folk og race” i Hitlers bog “Mein Kampf”. Fremlæg Hitlers tanker for resten af klassen og 
diskuter hans racelære. Kan der drages paralleller til forhold i vore dage?

4 Hvordan var dagliglivet i Tyskland i 1930’erne? Del klassen i grupper – politik, erhverv, fritid, mad, tøj mv. 
Brug biblioteket og nettet. Grupperne udarbejder en WIKI i værktøjsprogrammet www.wikispaces.com.

4 I Nazityskland lagde man stor vægt på børn og unges opdragelse og uddannelse. Brug biblioteket eller nettet 
til at finde oplysninger om metoderne. Brug søgeord som “Hitlerjugend”, “Bund Deutcher Mädel”. Find også 
oplysninger om, hvordan skolen blev en del af systemet.

4 Lav billedanalyser af bogens billede side 31, 33, 35 øverst, 35 nederst. Brug Billedanalyseskemaet i 
“Værktøjskassen”.

4 Nazitysklands behandling af jøderne i 1930’erne er en modbydelig historie om diskrimination og forfølgelse. 
Det “lovlige” grundlag for disse handlinger var et sæt love, der blev vedtaget på nazistpartidagene i Nürnberg i 
september 1935. Undersøg på biblioteket og på nettet, hvad disse love gik ud på. Find eksempler på, hvordan 
lovene fik betydning for jødernes tilværelse i det tyske samfund.

4 Del klassen op i detektivbureauer. Gå på jagt efter oplysninger om mellemkrigstidens personer, taler, 
film, musik, kunst – jazz, dans, Fy & Bi, Chaplin, Hitler, Stalin, Lenin, Stauning, Mussolini, moderne kunst, 
propaganda osv.
Gruppernes resultater fremvises i www.prezi.com eller som en fællespræstation i www.wikispaces.com.

4 Klassen arbejder med et lokalt bykort. Undersøg i grupper: Findes der levn fra 1930’erne? Hvor meget i byen 
er forandret siden 1930’erne? Kontakt biblioteket, museet og lokalarkivet og find kilder, billeder eller genstande 
fra den tid. Grupperne udarbejder en interaktiv plakat i værktøjet www.glogster.com.  
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4 Lav elevforedrag om de vigtigste polarforskere. Undersøg også i aviser og på nettet, hvorfor det arktiske 
område igen er blevet et af verdens vigtigste områder.

4 Skriv jeres egen “historiebog” om Grønlands historie fra de ældste tider til i dag. Brug bøger og nettet med fx 
søgeord som “Grønland historie”, “Nordboere på Grønland”, “Hans Egede” osv.
 
 

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
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“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


