
OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER JELLINGESTENEN

1/7

I den nordiske tradition er vikingetiden fra ca. 800 til 1050 et højdepunkt, hvor danskere, nordmænd og 
svenskere fik sat et markant aftryk på verden. Det var da også en imponerende kraftpræstation, at de nordiske folk 
i denne periode formåede at spille en rolle i store dele af Vesteuropa, opdagede og bosatte sig i det nordatlantiske 
område og trængte dybt ind i Rusland helt frem til Sortehavet og Det Kaspiske Hav.

Nok så interessant er det dog at overveje, hvad baggrunden var for denne nordiske ekspansion. Det lå ikke 
ligefrem i kortene, at disse fjerne udkantsområder havde potentialet til at ekspandere langt ud over hjemstavnen.

Der er ikke nogen enkelt forklaring på udviklingen i vikingetiden. Historikere og arkæologer har bl.a. hæftet 
sig ved, at der skete en udvidelse af det dyrkede areal og anlæggelse af mange nye landsbyer, der antyder en 
kraftig forøgelse af befolkningstallet. Måske var især de danske og norske bosættelser i Normandiet, England og i 
Nordatlanten til en vis grad udtryk for en “udvandring” betinget af mangel på jord. 

Andre har hæftet sig ved, at det arabiske riges beherskelse af Middelhavet efter år 700 flyttede fjernhandelen 
mellem øst og vest længere mod nord til Vesteuropa. Vikingerne fik derved chancen for at styre en transithandel 
ind gennem Østersøen og syd på ad de russiske floder til fx Konstantinopel og dele af Silkevejen. En af grundene 
til, at vikingerne kunne sikre sig denne dominans over handelen, var måske, at der først senere udvikledes større 
og stærkere statsdannelser i Vesteuropa. Det magttomrum kunne vikingerne udnytte. 

Der er dog heller ikke tvivl om, at vikingernes ekspansion tog afsæt i mere konkrete forhold. De opdagede 
simpelthen, at plyndring og handel gik hånd i hånd. Rygtet om succesrige togter bredte sig som en løbeild. 
Beretninger om drabelige plyndringer og givtig handel satte fantasien i sving og fik mange til at kaste sig ud i 
eventyret.

Der kan således tænkes mange faktorer, der har spillet sammen, når man skal forklare vikingernes bedrifter, men 
en ting er at ville, en anden ting er at kunne. Som middel til ekspansionen kom vikingeskibet til at spille en 
altafgørende rolle. 

I forhold til samtidens skibe var vikingeskibet en teknisk nyskabelse. Skibet var spinkelt og hurtigt både med sejl 
og årer, sødygtigt, manøvredygtigt og alligevel i stand til at medbringe en stor besætning og store mængder af 
mad eller gods.

Kontakt med verden

Selv om historien om vikingetiden som regel handler om, hvordan vikingerne drog ud i verden, fik kontakten 
også stor betydning for udviklingen hjemme i Norden. Man kan sige, at oldtiden slutter med vikingetidens 
begyndelse.

Fra dette tidspunkt ser vi de første konturer af det, der karakteriser egentlige samfundsdannelser. Handel ser 
for første gang ud til at blive organiseret med udgangspunkt i større handelspladser, der senere i vikingetiden 
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udvikler sig til egentlig by grundlæggelser – Hedeby, Ribe, Aarhus m.fl. Handelen blev også lettet af, at sølv- 
og guldmønter nu blev anerkendte betalingsmidler. Først i form af arabiske og vesteuropæiske mønter senere i 
vikingetiden som mønter – især danske – præget inden for det nordiske område.

Religionsskiftet er ligeledes et markant brud i Nordens historie. Det gik vel langsomt oppe i hovedet på folk, men 
kirken fik allerede i slutningen af vikingetiden stor indflydelse politisk, socialt og kulturelt. Hertil kom et forøget 
kendskab til ny teknologi inden for fx byggeri og landbrug.

Vikingernes verdensbillede var ikke længere begrænset til det nære. 

I det lange løb blev kulturpåvirkningerne fra Vesteuropa dominerende, men i 900-tallet viser fundene af et 
enormt antal arabiske mønter (mere end 100.000), at kontakten til Det arabiske Rige har været omfattende. 
Samtidig antyder samtidige beretninger, at arabiske købmænd flere gange har gæstet det nordiske område. 
Fx købmanden At-Tartusschi, der omkring 975 beskrev Hedeby som en stor by ved den yderste ende af 
verdenshavet, hvor de fleste folk er hedninge, og kun nogle få kristne, der har deres egen kirke. Efter en længere 
beskrivelse af livet i byen sluttede han af med følgende karakteristik af danerne:

“Aldrig hørte jeg hæsligere sang. Det er en brummen, som kommer fra deres struber, i lighed med hunde gøen, dog 
endnu mere dyrisk end denne”!

Udkig til: Det arabiske Storrige

Det store rige blev fra første færd holdt sammen af den fælles religion, det fælles sprog og af handel som det 
bærende økonomiske fundament. Det er netop handelen, som er kontaktfladen til vikingerne i 900-tallet.
Den arabiske ekspansion blev standset efter slaget ved Portiers 711, men riget oplevede indadtil en kulturel 
opblomstring som langt oversteg Vesteuropas. Det arabiske område optog nemlig store dele af den antikke arv fra 
oldtidens Grækenland og Rom. I europæisk middelalder og renæssance blev Vesteuropa stærkt påvirket af græsk 
filosofi og naturvidenskab gennem arabiske oversættelser.

Det arabiske Storrige begyndte hen mod år 1000 at falde fra hinanden i mindre selvstændige enheder. Samtidig 
var den kristne kirke blevet styrket, så spændingerne mellem kristne og muslimer tog til.

I løbet af 1000-tallet erobrede muslimske tyrkere Jerusalem, og kristne pilgrimme oplevede, at det blev næsten 
umuligt at besøge Den hellige Grav og selve byen, hvor Jesus havde levet det meste af sit liv. Med kravet om at 
sikre fri adgang til Jerusalem fik paven sin store chance for at samle kristenheden til en ny stor opgave, nemlig at 
befri Jerusalem. På kirkemødet i Clermont i 1095 indledte paven den hellige krig mod muslimerne med følgende 
karakteristik af de muslimske overgreb:

“… Et fremmed folk, en race fuldstændig fremmed for Gud, en generation med onde mål og en ånd, der har opgivet 
troen på Gud, har erobret kristent land og har ødelagt dette med røveri, ild og sværd. 

Muslimerne har taget nogle hellige pilgrimme til fange i deres eget land. Andre har de dræbt med grusom tortur. De har 
fuldstændig ødelagt nogle af Guds kirker og andre har de omdannet til brug for deres egen kult. 
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De ødelægger altrene med snavs og besmittelse. De ombringer kristne og smører blodet på de hellige altre eller kaster det i 
døbefontene.”

Under slagordet “Gud vil det!” indledtes korstogstiden – en næsten 200-årig krig mellem kristne og muslimer.  

Om undervisningen

Udgangspunktet for undervisningen kan være et læreroplæg under overskriften: “Hvad var det for et stort rige, 
vikingerne mødte på deres togter langt mod syd omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav?” 

I den sammenhæng er det vigtigt, at eleverne får en grundviden om, det islamiske riges størrelse og udstrækning. 
Herunder, at muslimerne på den tid kontrollerede store dele af Silkevejen, der var en fælles betegnelse for det 
netværk af handelsruter som forbandt Asien og Europa.

Med dette afsæt kan eleverne herefter arbejde med forskellige sider af det muslimske samfund – samfundets 
opståen og ekspansion, religionen, samfundets opbygning, forholdet til de overvundne folkeslag, de forskellige 
videnskaber, korstogene osv.

På dette alderstrin er det afgørende, at eleverne arbejder konkret med delemnerne. Læreren kan hjælpe til med 
præcise afgrænsninger ud fra bogens tekst og billeder og sikre, at der er ekstra materialer til rådighed i form af 
bøger, supplerende billedmaterialer, nyttige netadresser osv. Ligeledes vil det være hensigtsmæssig inden arbejdet 
går i gang, at der finder en fælles drøftelse sted, hvor man fastlægger de former, som arbejdet skal afsluttes med – 
plancher, små billedforedrag, tegning af vægkort, korte historier, elevtegninger, udstillinger af genstande/islamisk 
kunst, udarbejdelse af tidslinier osv.

Afslutningen på emnet kan være, at klassen i plenum drøfter spørgsmålet om, hvorfor forholdet mellem muslimer 
og kristne udviklede sig til åben krig i korstogstiden. I forlængelse heraf kan forholdene mellem religionerne i 
vore dage eventuelt inddrages.

Intern evaluering

Klassens evaluering kan bestå i, at eleverne enkeltvis eller i grupper udarbejder forskellige slags spørgeskemaer til 
de andre i klassen med udgangspunkt i bogens tekst og billeder og i deres egne delemner. Evalueringsformen kan 
også være, at eleverne udfordres til at lave konkurrencer, lege og spil af typen 13-rigtige, kryds- og tværs, historier 
med find fem fejl, skattejagt med elevspørgsmål osv.

En anden form kan være, at de udarbejder billedserier, der viser personer, bygningsværker og andre ting fra 
det arabiske rige. Udfordringen kan så bestå i, at klassen udfordres med spørgsmål som “Hvad er det?”, “Hvad 
fortæller billedet om?”, “Hvorfor er billedet lavet?” osv.

Endelig kan korte elevhistorier, hvor hovedpersonen er en dreng/pige være en måde, hvorpå eleverne kan 
formidle deres viden om stoffet. 
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Historien kan fx begynde sådan: 

“Familien var stået op, mens det stadigvæk var mørkt. Ingen kunne sove længere. Folk havde længe snakket om denne 
dag. Drengen/pigen var spændte på, hvad der nu skulle ske…”  

Aktiviteter

4 Lav et vægkort, hvor I tegner vikingernes rejser ind. Brug forskellige farver til at vise, hvor nordmænd, 
svenskere og danskere rejste hen. I kan finde oplysninger på biblioteket eller på nettet.

4 Lav et vægkort, hvor I viser Det islamiske Verdensrige. Husk at skrive navne på lande, have og store byer ind. 
Brug historisk atlas eller nettet. 

4 I byerne Cordoba og Granada i Spanien er der mange bygninger tilbage, fra dengang araberne herskede over 
Spanien. Lav jeres egne turistbrochurer om de to byer. Kontakt rejsebureauer, der arrangerer rejser til Sydspanien. 
Brug også bibliotek og nettet.

4 Mange ord i dansk stammer fra arabisk. Den slags ord kalder man “låneord”. Lav en liste over dem. Brug 
biblioteket og nettet med søgeord som “eksotiske låneord”, “arabiske låneord”. Sæt resultatet af jeres ordjagt op på 
en planche med billeder.

4 Aftal med jeres dansklærer, at I kan læse nogle fortællinger fra “1001 nats eventyr”. Hvad er historien om, 
hvordan denne bog blev til? “1001 nats eventyr” er blevet illustreret af mange forskellige tegnere. Find nogle 
eksempler. Brug bibliotek eller nettet.

4 Lav arabisk mad. Brug kogebøger eller find opskrifter på nettet. Få hjælp af hjemkundskabslæreren. Måske 
kan I bruge nogle af opskrifterne hjemme. Velbekomme!

4 To af hovedpersonerne i korstogene var sultan Saladin og den engelske konge Richard Løvehjerte. Lav 
billedforedrag om disse to hærførere. 

4 I historien om Richard Løvehjerte dukker der en anden person op, nemlig Robin Hood. Hvem var han? 
Historien om Robin Hood og hans raske svende er fortalt i bøger, tegneserier og på film. Prøv at finde nogle 
eksempler frem. Spørg på biblioteket. Måske kan I dramatisere nogle af fortællingerne – lav stykket som 
dukketeater/stangdukker.

4 Undersøg nærmere, hvad islam er for en religion? Få kristendomslæreren til at hjælpe jer. Brug også 
biblioteket, nettet eller besøg en moské. Måske kender I en, der er muslim, som kan fortælle jer om, hvordan 
man lever som muslim i Danmark. 
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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
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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



OLDTID OG TIDLIG MIDDELALDER JELLINGESTENEN

7/7

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

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


