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Indledning

Udkig fra historiekanon ∙ Urtid og Oldtid tager afsæt i folkeskolens historiekanon. Det er lærerens opgave 
at præsentere eleverne for et overblik over den meget lange periode, som bogen omhandler. I stedet for at 
genfortælle endeløse historier om krige og herskere, har forfatteren til Udkig fra historiekanon ∙ Urtid og Oldtid 
bestræbt sig på, at finde de fællestræk, der er til stede gennem alle perioderne, hvilket først og fremmest drejer om 
den voksende befolknings forsøg på at skabe sig en tålelig tilværelse samt denne befolknings religiøse og sociale 
forestillinger.

Udkig fra historiekanon ∙ Urtid og Oldtid sætter elevens mulighed for faglig tilegnelse og overblik i centrum. 
Derfor omhandler hvert eneste opslag et selvstændigt emne, der kan behandles og formidles i løbet af en lektion. 
De to-tre arbejdsspørgsmål, der indleder hvert opslag, giver desuden et værdifuldt redskab til intern evaluering 
på et faktuelt niveau. Hermed holder Udkig fra historiekanon ∙ Urtid og Oldtid sig også de moderne principper 
om faglig læsning for øje. Ikke mindst af samme grund understøttes den enkle og letfattelige tekst af mange 
illustrationer, da det netop er forfatterens holdning, at endnu ikke udviklede læsekompetencer aldrig må stå i 
vejen for elevernes læring i skolefaget historie.

Det er naturligvis umuligt, også for den linjefagsuddannede historielærer, at overskue en tidsperiode, der strækker 
sig over mere end fem millioner år! En ganske morsom øvelse består i, at læreren indledningsvis illustrerer, hvor 
kort den historiske tid (hvorfra vi har skriftlige kilder) egentlig er i forhold til den arkæologiske, hvorfra vi kun 
kender fund, der igen er kort i forhold til den enorme tidsperiode, hvor der har eksisteret liv på planeten Jorden. 
Dette kan gøres ved et cirkeldiagram på tavlen, sammenligninger mellem fx en gravhøj (arkæologisk tid) og 
historisk tid (en tændstikæske) eller lignende; kun fantasien sætter grænsen. Udkig fra historiekanon ∙ Urtid og 
Oldtid giver eleverne mulighed for at sætte deres egen nysgerrighed i spil. Den arkæologiske tid forgrener sig 
tilbage i biologien, der igen har sin oprindelse i biokemien og, i sidste ende, astronomien. Ud fra dette svimlende 
perspektiv, kan den engagerede lærer styrke elevernes historiebevidsthed ganske enkelt ved at påpege, hvordan vi 
alle kommer fra stjernestøv. Det er de færreste elever på 3. klassetrin, der ikke lader sig gribe af denne fortælling.

For baggrundsinformation anbefales de relevante bind af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie og Politikens 
Verdenshistorie v/ Olaf Olsen og Erling Bjøl.

Historiekanon: Ertebøllekulturen

Ertebøllekulturen udgør det første punkt i Undervisningsministeriets historiekanon. Men Ertebøllekulturen 
(5400-4000 f. Kr.) udgør desuden den sjette og sidste arkæologiske periode i Jægerstenalderen i Danmark 
(11.000-4000 f. Kr.). Ertebøllekulturen er opkaldt efter en stor køkkenmødding, der i 1895 blev udgravet 
i Himmerland syd for Løgstør ved Limfjorden. Dette kanonpunkts berettigelse ligger i det kulturskift, som 
finder sted ca. 4000 f. Kr., da jægerbefolkningen udviklede det første, primitive landbrug. I den forstand 
markerer kanonpunktet altså både afslutningen på Jægerstenalderen, der begynder med den sidste istids ophør 
og menneskenes kolonisering af Danmark for omkring 13.000 år siden − samt i en dansk sammenhæng 
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begyndelsen på den del af verdenshistorien, der er karakteriseret ved, hvordan menneskeheden i stadigt højere 
grad har underlagt sig og forandret den omkringliggende natur med bl.a. nutidens velkendte problemer som fx 
overbefolkning, fødevaremangel og klimaforandringer til følge. 

Klimaet i både Ertebøllekulturen samt den foregående arkæologiske periode, Kongemosekulturen (6800-5400 
f. Kr.) bærer betegnelsen atlantisk. Det betød, at det tidligere tørre, kontinentale klima nu blev varmere og 
fugtigere. Skoven forvandledes til en urskov med høj grad af ligevægt mellem de forskellige arter, som vist på 
fotoet side 7 i grundbogen. Arter som lind, eg og elm blev nu dominerende. Elsdyr og urokse blev sjældnere. 
I stedet blev kronhjort, vildsvin og rådyr jægernes foretrukne bytte. I begyndelsen af Bondestenalderen 
begyndte menneskene at holde svin, der uden tvivl har lignet vildsvin en del. Det skal i øvrigt understreges, at 
betegnelserne Ertebøllekulturen, Kongemosekulturen osv. udelukkende skal forstås arkæologisk og blot henviser 
til forskellige redskabstraditioner.  Man har i køkkenmøddingerne fundet store mængder affald fra fremstillingen 
af redskaber. I Ertebøllekulturen udgjorde sæl, marsvin, torsk, makrel og hornfisk en væsentlig del af menneskets 
fødeindtag. Ertebøllekulturens jægere benyttede sig af fiskeruser, lystre, både af udhulede egestammer osv., hvilket 
alt sammen tyder på en livsform, der i høj grad var tilpasset livet i kystzonerne. 

Pga. fraværet af skriftlige kilder kan vi naturligvis ikke vide noget præcist om Ertebøllekulturens åndelige liv. 
Vi ved fx ikke, om de fint udskårne figurer af rav fra Jægerstenalderen skal tolkes som amuletter for jagtlykke 
eller havde en anden magisk funktion. Vi ved heller ikke, om Ertebøllekulturens mennesker skelnede mellem 
en “naturlig” og en “mystisk” verden. Antallet og arten af gravgaver antyder, at kvinder i den fødedygtige alder 
samt ældre mænd, der formentlig havde bevist deres værdi som jægere, har hørt til samfundets mest skattede 
medlemmer. Hvorfor valgte Ertebøllekulturens jægere gradvist at lægge deres livsstil om fra jægere og fangere og 
blive bønder? Kendskabet til landbrug og dyreavl er ikke i sig selv nok. Men i løbet af Jægerstenalderens sidste par 
årtusinder uddøde en række store køddyr som elg og urokse på Sjælland. Desuden steg havet og formindskede 
landets areal. I Ertebøllekulturen var menneskene blevet mere bofaste end tidligere, ligesom der formentlig har 
været et relativt højt konfliktniveau mellem de forskellige stammer. Jægerne blev kort fortalt ikke bønder af egen 
fri vilje, men af nød. Dette virker da også logisk, for så vidt som landbrug er betydeligt mere arbejdskrævende end 
jagt og fiskeri.

På udkig: Istiden

De ældste fossiler af hominer, det moderne menneskers forfædre, er omtrent 4,5 millioner år gamle. Disse fossiler 
er fundet i Afar-området i Etiopien (data fra 2004). På det tidspunkt må mennesket altså have udskilt sig fra 
de store menneskeaber. For mellem 5-7 millioner år siden delte mennesket forfædre med chimpanserne. Men 
hvad er et menneske? Ifølge adskillige forskere skal mindst én af tre betingelser være til stede. Disse er brug af 
forarbejdede redskaber, ild og grave. I Gona i Etiopien har man fundet redskaber af sten, der er omtrent 2,5 
millioner år gamle. Der er fundet beviser på, at hominerne i det sydlige Afrika for omtrent 1,5 millioner år siden 
havde lært at tilberede deres føde vha. ild. Nogle af de ældste grave, vi kender, er omtrent 60.000 år gamle. Det 
drejer sig om Kebara-hulen, der er vist i elevbogen på side 12. Til sammenligning stammer de ældste gravfund 
i Danmark fra Jægerstenalderen. Der er fundet en håndkile i Villestrup i Himmerland, der er mellem 200.000 
og 70.000. Det formodes, at de første moderne menneskers forfædre i lige linje, de såkaldte Cro Magnon-
mennesker, udvandrede fra Afrika for omtrent 100.000 år siden. I løbet af de sidste 800.000 år har der været 
otte istider. En istid er en periode, hvor temperaturen i områderne på afstand af ækvator er meget lav. Under den 
sidste istid for omtrent 20.000 år siden, hvor alle andre menneskearter end Cro-Magnon var uddøde, opstod den 
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enorme mammutsteppe af frodige græsarealer og stepper mellem isen i nord og ørkenerne sydpå, som er vist på 
kortet i elevbogen på side 14. Især i perioden mellem 15.000 og 10.000 f. Kr. oplevede Cro Magnon-menneskene 
en hidtil uset kulturel blomstring. Her kom fx bue og pil i brug mod istidens slutning. Jagten på mammutter har 
krævet en koordineret indsats, hvilket igen vidner om et udviklet sprog. 
 
Men først og fremmest kender vi til istidens mennesker fra hulemalerierne og de mange fund af kvindefigurer 
(elevbogen side 15 og 20), der antyder eksistensen af en frugtbarhedskult. Hulemalerierne er selvfølgelig malet 
med det formål at blive set. Der er altså tale om en direkte meddelelse fra menneske til menneske, der rækker 
henover tid og rum. Fra Spanien og Frankrig kendes over 100 huler med udsmykninger. Motiverne er især 
urokser, vildheste, bison, geder og hjorte. Man har spekuleret over, hvorfor disse dyr er malet så livagtige, 
hvorimod menneskene som oftest kun er malet vha. streger, der minder om en langt senere tids helleristninger. 
Generelt er dyrene malet, så gengivelserne er større end motiverne selv. Hulemalerierne har formentlig både haft 
en realistisk og symbolsk betydning. De mange tegn som cirkler, streger, prikker og lignende, der også findes i 
hulerne er blevet tolket en slags “bønner”, men til hvem eller hvad, vides naturligvis ikke. Vi ved ikke, om istidens 
jægere har malet hulemalerierne i taknemmelighed over et nedlagt bytte, i håb om en lykkelig jagt eller som 
udtryk for en mystisk tro på åndelige kræfter i naturen. Derimod går man nok ikke for langt, når man forestiller 
sig, at hulerne i sig selv har repræsenteret et helligt sted for istidens jægere.

I modsætning til Jægerstenalderens mennesker havde istidens jægere ikke mulighed for afgørende at forandre 
naturen, ligesom fx Ertebøllekulturens jægere, der havde udryddet både bjørn, elg og urokse på de danske 
øer omkring 3900 f. Kr., da Bondestenalderen begyndte. Men istidens jægeres tilværelse, der var fuldstændig 
afhængig af naturen, sluttede af sig selv med istidens ophør. Da temperaturen steg, begyndte menneskene i 
Mellemøsten næsten med det samme at udnytte det vilde planteliv. Allerede 9000 f. Kr. blev fåret tæmmet for 
første gang. Selvom der kan synes langt mellem Den Frugtbare Halvmåne i Mellemøsten, som er vist på kortet 
side 23 i elevbogen, og Bondestenalderen i Danmark, står én lighed dog i det mindste lysende klar: Mennesket 
var ikke længere tvunget til udelukkende at leve på naturens præmisser. Dette forhold skulle på sigt sætte sig dybe 
spor i såvel den sociale struktur som samfundenes religiøse forestillinger.

Udkig til: Det første landbrug

I dag er næsten hele jordens befolkning afhængig af forholdsvis få afgrøder (primært korn og ris) og føde fra 
domesticerede dyr (fjerkræ, svin, kvæg og får). Man sådan har det givetvis ikke være i begyndelsen. Vilde græsser, 
vild byg, vilde ærter og nødder har udgjort begyndelsen på landbruget, der altså har været præget af indsamling 
til forråd snarere end systematisk dyrkning. Dyrkningen af korn begyndte her ca. 8.000 f. Kr., cirka tusind år før 
den systematiske avl af får og geder. Der er i øvrigt også i Mellemøsten tale om blandingsøkonomier, hvor jagt og 
landbrug fungerede samtidigt. 

I denne periode blev menneskene i Mellemøsten mere bofaste end før, hvilket førte til større og flere bosættelser 
- egentlige byer, der var præget af social lagdeling. I samme perioden sås også de første tegn på et organiseret 
præsteskab. Den direkte kontakt, hvori den så end har bestået, mellem menneske og det åndelige, blev nu 
monopoliseret af en skare af indviede. Denne skelnen findes stort set i alle religioner den dag i dag.
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En by som Jeriko må foruden håndværkere og et præsteskab have haft en konge eller høvding, der kunne 
støtte sig til en gruppe af bevæbnede krigere. Kongen eller høvdingen har formentlig både været byens største 
jordbesidder og stået på god fod med præsteskabet, hvis han da ikke selv også har fungeret som religiøst 
overhoved.

Landbruget spredtes ca. 7000 f. Kr. fra Mellemøsten til det sydlige Europa, fx de græske øer, og nåede selve 
det europæiske kontinent ca. 4000 f. Kr. (Ertebøllekulturens ophør). Overalt vidner de arkæologiske spor 
om den samme samfundstype bestående af både fattige og rige bønder, et præsteskab, en række mere eller 
mindre specialiserede håndværkere med en konge eller høvding i spidsen. I denne optik giver det god mening 
at datere oprindelsen til vor tids klassedelte samfund til Bondestenalderens begyndelse, hvad enten vi taler om 
Den Frugtbare Halvmåne i Mellemøsten eller den tidlig-neolitiske Tragtbægerkultur i Danmark, som afløste 
Ertebøllekulturen.

Forslag til pædagogiske aktiviteter

Hermed nogle forslag til pædagogiske aktiviteter, der kan benyttes til at afslutte elevbogens 9 emner: 
Ertebøllekulturen, istiden, det første landbrug, Tutankhamon, Mesopotamien, Indien, Solvognen, Grækenland, 
og Alexander den Store. Det er en fordel ved disse opgaver, at de alle kan tilpasser en aktuelle klasses faglige 
niveau.

4 Vendekort: Læreren udarbejder en række vendekort med et spørgsmål på den ene side som fx: Hvilket våben 
opfandt jægerne sidst i istiden? og svar: Bue og pil på den anden. Eleverne slippes løs i klassen og stiller spørgsmål til 
hinanden.

4 Eleverne får besked på at skrive bare et par stikord, om hvad de anser for de vigtigste dele af et bestemt 
emne som fx Indien. Typiske svar vil her være Buddha eller brætspil. Eleverne slippes løs i klassen og fortæller 
hinanden om deres valg. Til sidst kan læreren evt. samle alle forslagene på tavlen. Med denne øvelse får eleverne 
en værdifuld forsmag på begrebet faglig skrivning.

4 Hvis læsningen af de enkelte opslag foregår i klassen, anbefales rollelæsning. Eleverne skiftes til at læse op, 
finde på en overskrift, uddrage en sammenhæng osv.

Et par ord til slut

Ovenstående forslag til pædagogiske aktiviteter kan varieres i det uendelige. Forfatteren skal blot understrege, at 
aktiviteter, hvor eleverne arbejder sammen er anbefalelsesværdige. Eftersom historie jo i sidste ende handler om 
samspillet mellem mennesker, ligger der en væsentlig pointe i, at historiebevidstheden udvikles bedst i et aktivt 
samspil eleverne imellem. Desuden kan tværfaglige projekter med fagene kristendom, natur og teknik osv. ikke 
anbefales stærkt nok.


