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HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN

Da Valdemar Atterdag døde i oktober 1375, gik den danske adel ind for, at barnebarnet Oluf blev den nye 
danske konge. Oluf var søn af Valdemar Atterdags datter Margrete. Hun var gift med den norske kong 
Håkon. Oluf var imidlertid kun 5 år, så han kunne ikke regere. Det måtte hans mor gøre for ham, indtil 
han blev voksen. Han nåede ikke at blive voksen. Han døde som 17 årig. Inden Oluf blev begravet skyndte 
Margrete sig at holde møde med adelen. De bestemte, at Margrete skulle regere Danmark indtil videre. 
Hun blev hyldet under titlen “Fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder”.

Kort efter blev hun valgt til at regere Norge. En måned senere blev hun også valgt til Sveriges regent. 
Sverige havde en konge, så hun måtte love, at hun ville befri svenskerne for deres konge. Det gjorde hun. 
Margrete vidste, at hun måtte finde en mandlig arving, hvis hun skulle bevare sin magt. Hun adopterede 
derfor sin søsters barnebarn Bugislav af Pommern og kaldte ham Erik. Den 17. juni 1397 blev Erik 
kronet til fælles nordisk konge under navnet Erik af Pommern i domkirken Kalmar. Samme sommer ville 
Margrete skabe en union mellem de tre nordiske lande. 

Det ville hun, fordi hun ville styrke Norden, når der skulle forhandles med købmændene i 
Hanseforbundet. De havde magten over handelen i hele Østersøområdet. Unionen kom til at hedde 
Kalmarunionen efter den by, hvor den blev underskrevet.

Drama

Det kan ofte være en god ide at dramatisere episoder og begivenheder i historie, især hvis vi vil 
viderebringe det emotionelle, hvilket må høre med i en undervisning om, hvad kulturfællesskab er, 
og hvad det indebærer for vores tanker og handlinger i hverdagen. Ved at dramatisere situationer fra 
historien, må vi ud over kendskab til situationen også vide noget om, hvad mennesker følte og tænkte 
på den tid, vi ønsker at anskueliggøre ved hjælp af dramaet. Eleverne må altså både forsøge at få en 
eksakt viden om det, de vil dramatisere og desuden forsøge at sætte sig ind i, hvordan mennesker tænkte 
og følte. De skal således bruge både den objektive viden, de kan finde frem til, samt deres fantasi og 
indlevelsesevne for at skabe den fortidige virkelighed, sådan som de mener, den kunne have været.

Til den menneskelige indlevelsesevne og fantasi knytter sig det specielle, at man kan overskride 
grænserne for virkeligheden. Det er ved at knytte tanke og følelse sammen, at dramaet adskiller sig fra 
andre indlæringsformer. Dramaet kan skabe forbindelse mellem det rationelle og det irrationelle, hvilket 
helt klart må være en forudsætning for at kunne forstå, hvad et kulturfællesskab egentlig er. 
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Aktiviteter

4	Studér billedet af Margrethes kjole. Hvad er den lavet af? Hvorfor kan det ikke være Margretes 
brudekjole?

4	Analyser billedet på side 8. dvs. Eriks kroning i domkirken i Kalmar. Det er et anskuelsesbillede fra 
en senere tid. Hvem mener tegneren er den vigtigste person? Hvem er til stede i kirken?

4	Lav et teaterstykke om begivenhederne i 1397.
a. Første akt: Det store optog fra Kalmar slot til kirken. Der er hornblæsere og trommeslagere, 

fløjtespillere og sækkepibeblæsere og en masse festklædte borgere. Dronning Margrete kommer 
ridende. Bag hende kommer den unge prins Erik, der skal krones som konge.

b. Anden akt: Inde i kirken. Kig på anskuelsesbilledet side 8 øverst. Bliv enige om, hvem I synes 
der er vigtigst. Vi ved, at 133 mænd blev slået til riddere af kong Erik af Pommern efter 
kroningen. Det var rigtig mange. Det må I også dramatisere. 

4 Herefter kan I diskutere, hvorfor kongen slog så mange til riddere! I kan tage stilling til følgende 
udsagn. 
a.  Kong Erik og dronning Margrethe mente, det var en passende afslutning på 

kroningshøjtideligheden. 
b.  Kong Erik og dronning Margrethe havde brug for mange, de kunne stole på.

4 Når I har spillet stykket for hinanden kan I diskutere, hvorfor Margrethe ville skabe en union! Det 
kan I gøre ved at tage stilling til følgende udsagn. I må naturligvis begrunde jeres svar med viden om 
Margrethe d. 1. og hendes samtid.
a. Margrete ville gerne flytte ind på Kalmar slot
b. Margrethe ville være dronning i Norge, Sverige og Danmark
c. Margrethe ville skabe en union, så de nordiske lande samlet kunne handle med Hansebyerne

Før arbejdet med Udkig til 1400-1500-tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der 
kan tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. 
Det vil her være oplagt at give eksempler på periodens fremherskende betingelser for handel i de 
enkelte lande og landene imellem, samt hvad der blev handlet med og hvordan. Både før og efter 
arbejde med Udkig på: Hansestæderne – de rige købmænd og Udkig til: Afrikanske kongeriger må 
læreren præsentere diverse fagudtryk. Det drejer sig bl.a. om fagudtrykkene: Hanseby – hanseforbund 
- kogge- dødedans- handelshus – handelsrute – karavane- samt beliggenheden af Store Zimbabwe – 
Sofala – Timbuktu – Songhai – Marokko og Kilwa. Efter arbejdet må læreren teste, om eleverne nu 
også har opnået de fornødne kundskaber. Eleverne kan lave små konkurrencer som spil eller en quiz, 
hvor de tester hinanden i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbøger 
eller en portofolie, hvoraf det fremgår, hvad de har fået ud af undervisningen. Det kunne dreje sig om, 
at eleverne skal nævne forskellige varer, der især blev handlet med i 1400- og 1500 tallet samt angive 
hvilke varer, der især var værdifulde. 
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På udkig: Hansestæderne – de rige købmænd

Hvorfor udkig til Hansestæderne – de rige købmænd?

Da Margrete 1. regerede i Danmark, Norge og Sverige var byerne langs Østersøen en vigtig 
magtfaktor i al handel i området. Det var de, fordi de havde slået sig sammen i et fællesskab, der hed 
Hanseforbundet. Byen Lübeck var den vigtigste by i Hanseforbundet. Byen lå nemlig lige der, hvor 
handelsvejene fra øst og vest mødtes. Handel i området var farefuldt for både skippere og købmænd. 
Sørøvere lå på lur overalt på havet. På land lå røvere på lur, når de hestetrukne kærrer transporterede 
varer fra en by til en anden. Hanseforbundet bestod af mere end hundrede hansebyer. I Hanseforbundet 
havde de fælles regler for, hvordan de skulle handle. Det blev aftalt på hansedage. De fleste hansedage 
blev holdt i Lübeck.
 
De mange varer blev lastet i en kogge. Det var et stort handelsskib med plads til en stor last. En del 
af lasten var altid store mængder salt. Alle havde brug for salt, når kød og fisk skulle saltes ned, så 
det kunne holde sig gennem længere tid. Saltet kom fra hansebyen Lüneburg. Gennem 1400- og 
1500-tallet var produktionen af salt fra denne by 25.000 tons om året. Saltet blev sejlet på små pramme 
til Lübeck hvorfra det blev sejlet videre til andre hansebyer. I Lübeck var der store handelshuse med 
plads til varer og med kontorer, hvor alt blev skrevet op. 
 
Hansebyernes magt blev først brudt, da opdagelsen af Amerika fik handelen i Europa til at flytte sig fra 
Østersøen og byerne langs Middelhavet til byer i Nederlandene dvs. Holland og Belgien. Antwerpen 
blev nu verdens største havneby.

Aktiviteter  

4	Skriv hvad du kan se på tegningen af koggen side 12. Du kan starte med at kopiere tegningen og 
forstørre den og sætte den op enten på et A4 eller et A3 papir. Lav streger med pile hen til de steder 
på skibet, hvor du kan finde lastrum og skriv lastrum for enden af stregen. Herefter fortsætter du 
med at markere følgende også med pile:

 Ankerspil – ildsted – sejldug – og tovværk – ror dæk samt kaptajnens kahyt. Et ankerspil bruges 
til at hejse ankeret op og ned med. Sejldug er kraftigt stof, der bruges til sejl. Ror dæk er det sted 
på skibet, hvor roret sidder. Find ud af hvor alle andre end kaptajnen sov. Giv en forklaring på, at 
koggen var et godt handelsskib. 

4	Forstør tegningen af Hansestædernes handelsområde omkring 1400 på side 13 nederst over på et 
A4 eller et A3 papir. Placer følgende byer på kortet: Lübeck, Hamborg, Lüneburg, Bremen, Køln, 
Danzig, Riga, Novgorod, Stockholm, Visby, Bergen, London og Brügge.

4	Hvad havde alle disse byer til fælles? Hvorfor blev der afholdt hansedage og hvad sker der på disse 
dage? Nogle har sammenlignet byerne med multinationale fællesskaber. Hvorfor det?
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4	Døden var et almindeligt motiv i kirker dengang. Også i Danmark. Gå ind på 
 www.kalkmalerier.dk og brug død som søgeord. Skriv dernæst dødedans. Hvad hedder den kirke, 

hvor der er malet en dødedans, som i Lübeck?

4	Skriv hvad du kan finde på tegningen af handelshuset side 16. Du kan starte med at kopiere og 
forstørre tegningen og sætte den op enten på et A4 eller et A3 papir. Lav streger med pile hen til de 
steder på handelshuset, hvor du kan finde kornlagre og skriv kornlager for enden af stregen. Herefter 
fortsætter du med at markere følgende også med pile: 

 Vejrhane – hejseværk – kronhjul dvs. tandhjul – beboelse - toilet - kloak – kontor, hovedindgang og 
kælderindgang.  

4	Lav derefter en beskrivelse af en dag i en hansekøbmands liv. Du kan starte med at skrive om, hvad 
købmanden håber, der vil ske den dag, du vil følge ham. Dernæst kan du fortælle om formiddagen, 
om eftermiddagen og endelig om aftenen, inden han går i seng. Du kan studere billederne på side 
17, 18, 19 og 20, inden du går i gang med at skrive din historie.

Udkig til: Afrikanske kongeriger

Hvorfor udkig til afrikanske kongeriger?

Europæerne vidste ikke ret meget om Afrika i 1400- og 1500-tallet. Det meste af Afrika var ukendte 
områder. Hvis de kendte noget til Afrika var det fra de handelsstationer, der lå langs kysterne. De troede 
ikke, at der inde på det store kontinent fandtes store kongeriger. Det gjorde der. Portugiserne havde 
handlet med en konge fra Store Zimbabwe. De ville gerne have guld fra guldminerne i landet.
  
Da kongeriget gik i opløsning i løbet af 1500-tallet, mistede de europæiske handelsfolk kontakten med 
Store Zimbabwe. Da ruinerne af Store Zimbabwe blev fundet flere hundrede år senere, mente ingen, 
at de sorte kunne have bygget store huse af sten, fordi de sorte ingen historie havde. Det havde de 
ikke, fordi de aldrig havde udviklet sig. De sorte var ifølge de hvide ikke særlig kloge. De var slet ikke 
kloge nok til at kunne bygge store huse af sten. Fra 1500-tallet til anden halvdel af 1800-tallet blev 
store Zimbabwe ikke besøgt af en eneste europæer. Det var først, da det nuværende Zimbabwe blev et 
selvstændigt land, at de sorte afrikanere, blev interesseret i ruinerne. Den nye regering ville gerne kunne 
fortælle landets historie. Den skulle alle børn i skolen nemlig kende. Derfor er der nu blevet gravet og 
tolket på resterne af Store Zimbabwe.

Området lå i nærheden af store kobber- og guldminer. Når kobberet og guldet skulle bringes 
ud til handelsbyerne langs kysten, gik vejen gennem Store Zimbabwe. Det var guldet, der fik de 
opdagelsesrejsende til at interesserer sig for Afrika.

Udover det sydlige Afrika fandtes der også guld i det mægtige Songhai rige, der lå syd for Sahara. 
Her var ørkenbyen Timbuktu centrum for handel med guld, salt og kobber 1500-tallet. Der var 
god afsætning af guld i Europa. Guldet fra Afrika blev imidlertid udkonkurreret af guld fra den nye 
verden efter Columbus havde opdaget den. Nu var der ikke behov for guldet fra Afrika, så derfor blev 
kongerigerne i Afrika glemt de næste mange år.
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Aktiviteter

4 Diskuter hvorfor det er vigtigt for et land at have en fælles historie om landets fortid!

4 Lav en liste over, hvordan et land kan blive opmærksomt på egen historie!
 Hvorfor skal et land have et flag? Hvad kan Zimbabwes flag fortælle om landets fortid?

4 Prøv om I kan finde ud af, hvad de har troede på i Store Zimbabwe. Hvordan kom de i forbindelse 
med deres guder?

4 Lav et lille teaterstykke om de arabiske købmænd i havnebyen Sofala.

4 Hvorfor flyttede de sorte væk fra Store Zimbabwe?

4 Lav en quiz om Timbuktu. 
 Du skal stille spørgsmål, der kan forklare noget om byen. Til hvert spørgsmål skal du finde på tre 

svarmuligheder. To forkerte svar og et rigtigt:
 Begynd fx sådan:

 Hvorfor var Timbuktu en stor handelsby, når den lå lige midt i ørkenen?
 a. Byen lå et sted, hvor mange rejseselskaber lavede rejser til.
 b. Byen havde mange hoteller.
 c. Byen lå på en vigtig karavanevej.

 Hvad handlede man med i Timbuktu?
 a.
 b.
 c.

 Hvilke undervisningsinstitutioner fandtes i Timbuktu?
 a.
 b.
 c.

 Hvilken religion havde befolkningen i Timbuktu?
 a.
 b.
 c.

4 Lav en lille folder om et af de afrikanske kongeriger. Du kan finde billeder fra Store Zimbabwe og 
Timbuktu på nettet. Vælg nogle af billederne til at fortælle om stedet.   

4 Lav en liste over varer fra de afrikanske kongeriger.


