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ABSALON

I første halvdel af 1100-tallet var Danmark endnu en stat under opbygning. Utallige magtkampe mellem 
forskellige kongsemner havde umuliggjort en fastere organisering af fx kongemagtens legitimitet, forholdet 
mellem konge og kirke, lovgivning osv.

Med kroningen af Valdemar den Stores ægtefødte søn Knud i Ringsted 1170 blev Danmark et arverige, hvor 
konge og kirke i fællesskab bekræftede kongedømmets “guddommelige” karakter, hvilket betød afslutningen på 
folkets indflydelse på valget af ny konge. 

Med Absalons udnævnelse først til biskop i Roskilde og senere til ærkebiskop i Lund blev dette samarbejde 
cementeret. Absalon var kirkefyrste, men han glemte ikke sin opvækst sammen med Valdemar den Store som en 
del af landets stærkeste verdslige stormandsslægt. 

Absalons politik blev at samarbejde tæt med kongemagten for at styrke kirkens placering og rettigheder i 
samfundet samtidig med, at kongen anerkendtes som den nationale kirkes formelle leder og forsvarer.
Kampen om “de to sværd”, den såkaldte investiturstrid, der handlede om retten til bl.a. at udnævne kirkens 
biskopper blev helt frem til Valdemar Sejrs død i 1241 holdt nede gennem en stiltiende over enskomst om, at 
kongen indstillede personer til bispestolen, som kirken så officielt gav tilslutning til. Kongens modydelse for 
fortsat at have hånd i hanke med udnævnelsen af biskopperne, der jo ved siden af deres kirkelige hverv også 
var store jordbesiddere/lensmænd, blev at kirken i højere grad fik lov til at opbygge en “stat i staten”, som 
kongemagten skulle holde fingrene fra.

Først i sidste halvdel af 1200-tallet med ærkebisperne Jacob Erlandsen og Jens Grand brød striden ud i lys lue. 
Både Jacob Erlandsen og Jens Grand arbejdede for, at de biskoppelige lensmænd ikke længere skulle aflægge 
lens ed til kongen. For kongemagten betød det, at store dele af landets jord hermed ville komme under kirkens 
kontrol. Dette var set fra kongens synspunkt helt utåleligt, da begge ærkebiskopper på den måde blandede sig i en 
række verdslige forhold.
 
Kampen mellem kongemagt og kirke var hård og bitter, men endte med kongemagtens sejr. En af årsagerne 
var, at pavemagten var blevet svækket, og paven selv tvangsforflyttet fra Rom til Avignon i Sydfrankrig. Kirkens 
autoritet og styrke til at bandlyse fyrster og forbyde alle kirkelige handlinger (interdikt) var ikke længere et 
effektivt våben over for den stadigt stærkere konge- og fyrstemagt.

Udkig til: Europa i middelalderen

De danske stridigheder mellem kongemagt og kirke kom sent og var kun en bleg afglans af investiturstriden i 
andre dele af Europa.

Allerede fra midten af 1000-tallet søgte paverne at omforme den katolske kirke til en selvstændig, overnational 
institution, hvor kongemagten mistede retten til at udnævne kirkens øverste folk. Striden blussede for alvor op 
med konflikten mellem pave Gregor 7. og den tysk-romerske kejser, Henrik 4. I 1075 forbød Gregor, at nogen 
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verdslig fyrste skulle blande sig i udnævnelsen af kirkens biskopper. For kejseren betød det, at hans magt over de 
kirkelige lensmænd hermed var væk. Hans modsvar kom allerede året efter. På et tysk kirkemøde erklærede han 
Gregor 7. for afsat. Paven havde ingen ret til at blande sig i tyske forhold.

Det skulle dog vise sig, at Gregor sad med de stærkeste kort på hånden. Henrik 4. blev lyst i band, hvilket betød, 
at den troskabsed, som de tyske lensmænd havde svoret til Henrik, ikke længere var gyldig. Bandlysningen var en 
katastrofe for Henrik. Lensmændene udnyttede lynhurtigt den chance, paven havde givet dem, og gjorde oprør.

Henrik havde nu kun én mulighed nemlig at blive løst fra bandlysningen, hvis han ville bevare sin magt. Han 
måtte simpelthen bede paven om nåde. I 1077 stod Henrik i tre dage klædt i sæk og aske foran pavens fæstning, 
Canossa, i Norditalien. Det var smart gjort af Henrik. På trods af ydmygelsen “tvang” han på den måde Gregor til 
at hæve bandlysningen. Henrik var en angrende synder, som Guds stedfortræder på jorden var nødt til at tilgive!

Tilbage i Tyskland fik Henrik hurtigt bugt med oprørerne. I desperation udstedte Gregor en ny bandlysning, men 
denne gang virkede bandlysningen ikke. Nu opfattede selv de tyske lensmænd pavens bandlysning som et rent 
overgreb.

Enden på det hele striden kom først i 1122, hvor det blev slået fast, at kirken havde retten til de tyske 
bispeudnævnelser, mens kejseren kun kunne se til og acceptere valget. Dog betød kejserens tilstedeværelse, at han, 
hvis der var uenighed blandt kirkens folk, kunne øve et betydeligt valgtryk. 
Pavestolen var på den måde en slags vinder i konflikten med den tysk-romerske kejser. Men sejren holdt ikke på 
længere sigt. Konger og fyrster andre steder var slet ikke villige til at acceptere pavemagten overherredømme også 
i verdslige sager. Investiturstriden fik sin endelige afslutning i 1309, da den franske konge tvang paven til at flytte 
pavestolen fra Rom til Avignon. 

Kirkens krav om at være enerådende i alle himmelske og jordiske spørgsmål var herefter kun noget, som den 
katolske kirke selv tillagde betydning!

Udkig til: Store riger i Sydamerika

Omtrent samtidig med, at de europæiske statsdannelser i middelalderen var ved at være fuldt etablerede, opstod 
der i 1200- og 1300-tallet to store statsdannelser i Syd- og Mellemamerika – nemlig Inkariget fra omkring år1200 
og aztekerriget fra begyndelsen af 1300-tallet.

Fælles for de to indianerriger var, at de tog deres afsæt i en mindre stammes gradvise dominans over større og 
større områder primært ved, at de oprindelige folk blev integreret som en del af de folkeslag, som vi i dag kalder 
inkaer og azteker.

En anden lighed var, at det for både inkaerne og aztekerne lykkedes at opbygge imponerende strukturer for 
samfundenes funktion – politisk, økonomisk, socialt og kulturelt.
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Kilder

Vores viden om de to samfund er ganske omfattende. I årene efter den spanske erobring skrev både spaniere 
og indianere, der havde lært sig det spanske sprog, om forholdene i de to riger. Sejrherrernes beretninger skal 
selvfølgelige tolkes med et vist forbehold. Forstod de, hvad de så?, og hvilke hensigter havde de med at skrive 
deres beretninger?

Den anden gruppe kilder, som stammer fra indianerne selv, skal selvfølgelig også behandles med varsomhed, men 
her er der alligevel den forskel, at de første krønikeskrivere kunne støtte sig til selvoplevede erfaringer og kendskab 
til både traditioner og mundtlige overleveringer. 

En helt fantastisk kilde til inkarigets historie er indianeren Poma de Ayalas bog “El primer neuva corónica y 
buen gobierno” fra 1615-16, hvor han i tekst og i omkring 400 tegninger fortæller om inkasamfundet, og om 
spaniernes grusomme behandling af indianerne. Af en eller anden grund findes originalen på Det kongelige 
Bibliotek i København. Hele bogen med tegninger er digitaliseret (opslag: the Guaman Poma website).

Når det gælder skriftlige kilder før erobringen, så havde inkariget intet skriftsprog. Der findes kun de såkaldte 
quipus, som man i dag tolker som en slags “optællingssystem” for vigtige samfundsanliggender – høstudbytte,  vej- 
og brobygning, antal soldater, faktuelle forhold omkring handel, indbyggertal osv.

Aztekerne havde et mere avanceret billed- og symbolsprog. Her er tale om et mindre antal “codex”, som er en 
slags billedfortællinger, der viser, fx felttog, erobringer af byer eller dagligliv i aztekerriget. De spanske præster 
brændte en masse af disse “codex” i årene efter erobringen, som led i deres forsøg på at kristne indianerne.

En anden vigtig kildetype er de mange levn i form af bygningsværker og genstande. Både når det gælder inkaerne 
og aztekerne er det helt fantastisk, hvad der er tilbage fra den tid. 

Inkaernes hovedstad Cuzco og ruinbyen Macchu Pichu er blandt de kendteste, men overalt i Perus højland 
møder man terrasser, fæstninger og helligsteder, der vidner om, hvor højt udviklet og gennemorganiseret 
samfundet var.

Også aztekerne har efterladt sig imponerende byggerier. Det enorme pyramideanlæg, Tenochtitlán, i Mexico City 
og tempelhøjen Monte Albán i Oaxaca er nogle af de kendteste, men som i Peru vrimler også Mexico med ruiner 
og genstande.

Stadig mange ubesvarede spørgsmål!

På trods af det forholdsvis store kildemateriale i form af beretninger og materielle levn har både inkaerne og 
aztekerne fascineret arkæologer og historikere. Mange studier har drejet sig om afdække, hvorledes de to samfund 
var organiseret, så de var i stand til at gennemføre både enorme erobringer og få sikret et styre, der rakte fra 
metropolerne ud til de fjerneste landsbyer. 

OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER
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Var der tale om brutal og blodig undertrykkelse eller tilbød både inkariget og aztekerriget en form for sikkerhed 
og velstand, der var helt ukendt i samtiden? Var inkariget verdens første kommunistiske idealstat, eller var der tale 
om en slavestat af helt ukendte dimensioner? Var aztekernes menneskeofringer udtryk for en slags folkemord eller 
måske en del af religiøse ritualer, hvor ofrene på en eller anden måde så sig selv som martyrer til gudernes ære?
Mange spørgsmål er ubesvarede, måske også fordi de to samfund hver for sig og sammen på mange måder 
adskiller sig fra mange af de samfund, historien ellers kan fremvise. 

Forsøgene med at finde paralleller og mulige kontakter til samfundsudviklingen andre steder har været mange. 
Nordmanden Thor Heyerdal brugte sit liv på “at bevise”, at indianerne i inkariget stammede fra Polynesien/
Asien. Bedrifterne med balsaflåden Kon-ti-ki og sivbådene Ra I og Ra II beviste bare ikke, at der havde været 
kontakt mellem den nye og den gamle verden, før spanierne dukkede op i 1492.

En spændende tanke!

Inkariget og Aztekerriget sætter stadig fantasien i fuldt sving. 

Mest fantasifuld er indtil videre den argentinske forfatter, Federico Andahazi. I bogen “Conquistadoren” vender 
han simpelthen historien om. 

Den unge azteker Quetza drager ud på en verdensomspændende sørejse, hvor han som det første sted besøger 
Europa i 1500-tallets begyndelse. 

Alt, hvad han oplever i denne “nye” verden af barbari, brutalitet, magtovergreb, lovløshed, uvidenhed, fattigdom, 
sygdom osv. står i skærende kontrast til det samfund, han kender hjemmefra. For at sige det mildt, så er Quetza 
ikke imponeret. 

Byer, huse, veje, afgrøder, dyrkningsmetoder, klædedragt og menneskers forhold til hinanden synes han er sølle og 
primitivt i forhold til den verden, han kommer fra! Særlig én ting ryster ham, nemlig europæernes helt vanvittige 
brug af menneskeofringer i religionens navn. Overalt, hvor han rejser, ser han ufattelige lidelser, når heksebålene 
brænder ulykkelige mennesker i titusindvis.

For Quetza bliver mareridtet mere og mere tydeligt: “Tænk, hvad der vil ske, hvis disse europæere kommer først 
til vores del af verden?”! 

Om undervisningen

Springet fra den ældre middelalder i Danmark og Europa til inka- og aztekerriget er stort, så læreren må 
indledningsvis sikre, at eleverne bliver klædt på m.h.t. rigernes placering og områdernes geografiske forhold. 
Arbejdet med emnet kan således tage afsæt i forskellige kortøvelser og ikke mindst i billeder, der viser, hvordan 
der ser ud i Mexico og i Peru.

Det vil være oplagt at dele klassen i Mexico- og Perugrupper, der går nærmere ind i forskellige sider af de to 
samfund – herskernes rolle, hvordan rigerne blev styret, religionens betydning, krigernes udrustning og måden de 
kæmpede på, mænd, kvinders og børns liv, spaniernes erobring osv.

OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER
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Det er vigtigt, at arbejdet bliver så konkret som muligt. Udgangspunktet kan være, at eleverne får en slags manual 
for, hvordan de skal gribe arbejdet an, herunder også at de præsenteres for de muligheder i form af bøger, billeder, 
nøgleord til net søgning, hjemmesider, rejsebureauer, “Turen går til Mexico/Peru” osv., der findes. I et samarbejde 
med biblioteket kan der laves en lille materialesamling til brug i klassen.

Klassen bør også tidligt i processen diskutere, hvilken afleveringsform de vil vælge – små billedforedrag, plancher, 
“kunstudstilling”, dramahistorier, en “turistrejse” til Mexico/Peru osv.

Afslutningsvis kan klassen så drøfte forskelle og ligheder mellem samfundene i Europa og i den “nye” verden. Her 
er det er vigtigt at understrege, hvorledes religionen spillede en rolle. I middelalderens Europa var udviklingen 
præget af kampen mellem “de to sværd”, mens man i både Mexico og Peru fik en samfundsudvikling, hvor 
herskernes guddommelighed var ubetinget. Man kan måske også komme ind på spørgsmålet om dette religiøse 
teokrati var en af flere årsager til, at den spanske erobring lod sig gennemføre. Både i Peru og Mexico gik 
spanierne direkte efter herskerne med det resultat, at samfundene reelt brød sammen.

Intern evaluering

En måde at evaluere på kan være at klassen får til opgave at undervise en mindre klasse i emnet. Det righoldige 
billedstof kan være afsættet til, at grupperne/enkelte elever fortæller om nogle af de delemner, som de har arbejdet 
med.

Andre former kan være, at eleverne udfordrer hinanden med egne konkurrencer, lege eller spil – “13 rigtige”, 
“find fem fejl”, “den som flasken peger på”, “skattejagt med videns spørgsmål” osv.

Eleverne kan også skrive små historier om livet i inkariget/aztekerrige, som så udsættes for konstruktiv kritik 
fra resten af klassen. Her kan det måske være en god igangsætter, at læreren formulerer forskellige indgange til 
historierne, som eleverne så selv skal fortsætte. På den måde kan man sikre sig, at stoffet belyses bredt.

Endelig kan man anvende forskellige “kildekritiske” opgaver, hvor eleverne stilles overfor spørgsmål, der knytter 
sig til billeders eller korte teksters kildeværdi. “Hvad viser billedet?”, “hvad fortæller teksten?”, “hvem har tegnet/ 
skrevet?”, “kan man stole på tegneren/forfatteren? osv. Her kan man bruge metodeforslag fra “Værktøjskassen”

Aktiviteter

4 Få biblioteket til at skaffe jer Saxos bog “Gesta Danorum”. På dansk hedder bogen “Danernes bedrifter”. 
Læs nogle af historierne op – fx “Kong Skjold” eller “Vermund og Uffe”. Lav nogle af historierne som hørespil. 
Illustrer historien med lyd og vis billeder til. Brug også biblioteket eller nettet.

4 Lav vægkort, hvor I viser, hvor inkariget og aztekerriget lå. Brug biblioteket, nettet og historisk atlas. Illustrer 
jeres kort med billeder fra de to riger.
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4 Indianeren Poma de Ayala skrev efter den spanske erobring af inkariget en bog med masser af tegninger, der 
viser livet i inkariget. Lav en udstilling med tegningerne. Brug også billederne i bogen. Inddel udstillingen i fx 
Inkaens liv, dagligliv, religion osv. Skriv tekster til udstillingen. I kan også vise billederne som PowerPoint.

4 En spanier, der kom til Peru kort tid efter erobringen, fortæller om “løberne”:

“… Når Inkaen ønskede at give en ordre til en embedsmand, sagde han det til den første løber. Denne løb i fuld fart ca. 
7 km uden at stoppe, og gav beskeden videre til den næste, så snart denne kunne høre ham, så når han kom til posten, 
var den næste løber allerede startet.
De siger, at en besked fra Cuzco til Quito, et stykke på ca. 2.500 km, kunne få svar med tilbage til Cuzco igen på 20 
dage.
Jeg tror på det, for i vores krige, har vi somme tider brugt disse løbere… På den måde er breve blevet bragt fra Cuzco til 
Lima på tre dage…
Inkaerne brugte også løberne til at bringe frisk fisk fra havet (Stillehavet) til Cuzco, og de blev bragt op på to dage…”

Hvordan blev der bragt besked rundt i riget?
Hvor langt løb hver løber?
Hvorfor brugte man løbere og ikke dyr?
Kan man stole på denne spanier?

4 Lav jeres egen turistrejse til Peru og Cuzco. Kontakt rejsebureauer. Vis billeder og fortæl om, hvad man som 
turist kan se, der stammer tilbage fra inkatiden. Brug også bøger og nettet.

4 Lav på samme måde en turistrejse til Mexico. Hvad er der tilbage fra aztekerriget? 

4 En berømt maler, Diego Rivera, har lavet nogle store vægmalerier om livet i aztekerriget før og efter den 
spanske erobring. Få biblioteket til at skaffe bøger om Diego Rivera. Skriv en historie om et eller flere af hans 
billeder.

4 Lav mexicansk mad. Brug kogebøger eller nettet. Lav nogle retter i skolekøkkenet til hele klassen. Måske kan 
I også lave nogle af dem hjemme. Velbekomme!

4 Undersøg, hvilke planter der oprindeligt stammer fra Amerika. Hvor vigtige er disse planter i dag?
Skriv om nogle af dem. Hvor vokser de?, hvad bliver de brugt til?, ville vi kunne undvære dem? 

4 Få musiklæreren til at hjælpe jer med at finde eksempler på musik fra Syd- og Mellemamerika. Et af de 
kendteste er stykket “El Condor Pasa”. Hvilke instrumenter bruger man meget fx i musik fra Peru?

4 Inkariget blev erobret af den spanske hærfører Francisco Pizzaro. Skriv jeres egen “historiebog”, hvor 
I fortæller, hvem han var, og om, hvordan han kunne erobre det mægtige rige med meget få soldater. Brug 
biblioteket og nettet.

4 Aztekerriget blev erobret af den spanske hærfører Hernando Cortés. Skriv jeres egen “historiebog”, hvor 
I fortæller, hvem han var, og om hvordan han kunne erobre det store rige med en håndfuld soldater. Brug 
biblioteket og nettet.
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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
OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER
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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
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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.   
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