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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: Solvognen

Solvognen udgør det tredje punkt i Undervisningsministeriets historiekanon. Solvognen er Danmarks vigtigste 
arkæologiske fund fra bronzealderen, der i Danmark strækker sig fra ca. 1800 f. Kr. til ca. 500 f. Kr., dvs. en 
periode på omtrent 1300 år. Det var en periode, hvor Danmark undergik store forandringer pga. påvirkninger 
udefra. Bronzealderen begynder stort set samtidig med den første civilisation på det europæiske fastland, nemlig 
den mykenske i Grækenland, der omtales på side 44 i grundbogen. Fra bronzealderen har vi kilder i form af 
arkæologiske fund og helleristninger, men endnu findes der ingen runeindskrifter. Bronzen førte til nye og bedre 
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redskaber og våben, hvilket i sig selv bidrog til en stærkere social lagdeling af samfund med store forskelle på fx 
trælle og krigere. Udviklingen af teknisk set mere avancerede samfund fører altid til større forskelle mellem rige 
og fattige. Udtrykket bronzealderen skal udelukkende ses som et udtryk for, at man primært benyttede bronze 
til fremstilling af våben og redskaber. I Mesopotamien var bronzealderen allerede begyndt ca. 3500 f. Kr. og 
sluttede omkring 1200 f. Kr., hvor Mellemøsten i øvrigt blev domineret af det stærke 19. dynasti fra Egypten. 
Tiden omkring 1200 f. Kr. er i øvrigt også interessant, fordi det er fra denne tid, at man har fundet de første 
arkæologiske rester af den landsby ved floden Tiberen i Italien, der over 1000 år senere havde udviklet sig til 
Romerriget. Gennem et net af handelsveje nåede den nye bronzeteknologi fra Centraleuropa til Danmark. 
Bronzealderen ligger formentlig i forlængelse af den europæiske kobberstenalder, der begyndte ca. 5000 f. Kr. på 
Balkanhalvøen, hvor dette metal findes frit tilgængeligt i naturen.

Der er altså muligt at drage en fascinerende parallel mellem den europæiske kobberstenalder og det første 
landbrugs opståen − i begge tilfælde handler det om, at mennesket begynder at anvende materiale, der ligesom 
frit byder sig til ude i naturen. Man må forestille sig en glidende overgang fra stenalder til bronzestenalder på 
Balkanhalvøen, ligesom vi tidligere har set en slags glidende overgang fra jægerkultur til landbrug i Mellemøsten 
efter istidens afslutning.

De rige høvdinge baserede især deres magt på handel. På Stevns og Helnæs (Fyn) har vi fundet eksempler på 
tidlige handelspladser. Der blev importeret luksusartikler som guld til Danmark. En høvding beviste sin magt ved 
størrelsen af de offergaver, han kunne placere i moserne. Af disse offergaver er Solvognen muligvis den største. I 
bronzealderen opfattede menneskene i Danmark formentlig solen som en slags upersonlig kraft, der hver dag blev 
trukket på en hest henover himlen. Bronzen blev formentlig betalt med rav og pelse, muligvis også slaver. Flotte 
ornamenterede smykker og tatoveringer var en måde, hvorpå man rent fysisk kunne fremvise sin sociale stilling i 
samfundet. I bronzealderen dukker der i øvrigt flere og flere kvindeting op i gravene, hvilket formentlig hænger 
sammen med, at også overklassens kvinder var af samme høje status som deres mænd. Bronzealderens afslutning 
hænger sammen med, at de græske købmænd, som dominerede handelen i Middelhavet i første halvdel af det 
sidste årtusind f. Kr. efterhånden mistede interessen for handel med rav og pelse. Danmark blev simpelt hen lidt 
glemt i den moderne pengeøkonomi, der var ved at udvikle sig.

På udkig: Grækenland

Det antikke Grækenland udgør det første eksempel på en højkultur på det europæiske fastland. Imidlertid 
fortæller myten om den fønikiske prinsesse Europa, se side 46 i grundbogen, at denne kultur stod i dyb gæld til 
civilisationerne i Mellemøsten. Fønikien lå ganske simpelt som en slags bro mellem det avancerede Mellemøsten 
og det teknisk og socialt tilbagestående Europa. Fønikien, der stort set omfatter det nuværende Libanon, 
bør ikke opfattes som et land, men derimod et område, der bestod af ca. 25 bystater med en form for fælles 
kulturel baggrund. Ligesom de græske købmænd senere gjorde det, anlagde de fønikiske købmænd kolonier og 
handelsbyer rundt omkring Middelhavet. Vigtigst var Karthago i det nuværende Tunesien, der stammer fra 814 f. 
Kr. Ligesom de græske bystater blev heller ikke de fønikiske nogensinde forenet til et rige. Vi kan altså anskue det 
antikke Grækenland som en senere kopi af Fønikien, dog med en række væsentlige forskelle, nemlig fremkomsten 
af det moderne alfabet, demokratiet, filosofien og en meget effektiv militærmaskine. En væsentlig påvirkning fra 
Fønikien var dog formentlig den rådgivende forsamling. De fønikiske konger styrede nemlig ikke deres bystater 
enevældigt, men blev rådgivet af en forsamling af ældre mænd. Den fønikiske skrift var en videreudvikling 
af verdens første alfabet-skrift, der opstod ca. 1700 f. Kr. i Palæstina. Det epokegørende i forhold til den 
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mesopotamiske kileskrift og de egyptiske hieroglyffer bestod i, at de enkelte tegn/billeder ikke længere betød et 
væsen eller en genstand, men markerede en lyd.
 
I modsætning til fønikerne var grækerne altså både krigere og købmænd, flertallet i øvrigt bønder. Dette 
illustreres ved gudinden Athene, der stod for både krig og videnskab. Se side 46-47 i grundbogen. I øvrigt 
fremtræder de græske guder med langt mere menneskelignende træk end guderne fra Egypten og Mesopotamien. 
Guderne havde ikke kun en religiøs funktion, men dannede materiale for en række historier og myter, der skabte 
en græsk enhedskultur. Vi ved mere om de græske bystater end tidligere bystater i historien, bl.a. hvordan byerne 
var inddelt i forskellige kvarterer. Samtidig med fremkomsten af et selvstændigt græsk alfabet i 700-tallet f. Kr. 
begyndte også de første græske mønter at dukke op. Pengeøkonomien betød naturligvis en vældig lettelse af 
handelen i Middelhavet. Grækerne eksporterede især uld, jern og keramik. De første olympiske lege blev afholdt 
i år 776 f. Kr. Grækerne regnede dette årstal for år 1 (på det tidspunkt var tallet 0 endnu ikke blevet opfundet). 
Her opstod for første gang idealet om en veltrænet krop. Fedme blev anset som et tegn på dårlig opdragelse.

Politikeren Perikles fra Athen (ca. 495-429 f. Kr.) sammenlignede Athen med Sparta, hvor borgerne ikke havde 
nogen rettigheder. Vi kan ikke kalde Athen for et demokrati i moderne forstand. Til gengæld havde alle, der 
if. samtiden fortjente stemmeret, rent faktisk indflydelse. Man kendte ikke til ligegyldighed og politikerlede 
i det græske demokrati! Dog mente filosoffen Platon (427-347 f. Kr.), at demokratiet kun burde omfatte de 
allerbedst uddannede mænd. I spidsen skulle stå en konge, der også var filosof. Efter Perserkrigene blev den 
græske bystat den dominerende form for politisk og religiøs organisation i Middelhavsverdenen. Perserkrigene 
begyndte, da perserkongen Kambyses i 525 f. Kr. besejrede Egypten. Hermed kom Perserriget og de græske 
bystater og kolonier i direkte kontakt med hinanden. Perserrigets basis var det nuværende Iran, men også 
hele Mesopotamien og dele af det nordlige Indien og Afghanistan. Kambyses’ søn Dareios delte sit rige op i 
satrapier, dvs. skatteydende provinser, der blev styret af en persisk guvernør. Dareios plyndrede Milet netop 
fordi grækerne nægtede at betale skat til den persiske storkonge. En væsentlig årsag til grækernes sejre under 
Perserkrigene skal ses i det faktum, at grækerne simpelt hen var bedre soldater. De var frie mænd, der kæmpede 
i en såkaldt falanks – tætte, sluttede rækker – af infanterister bevæbnet med meget lange lanser og meget store 
skjolde, se også elevbogen side 55. Falanksen udgjorde en militærhistorisk nyskabelse. Falanksen lod sig kun 
vanskeligt gennembryde. Som et resultat af Perserkrigene opbyggede grækerne en stærk krigsflåde. Straks efter 
krigene begyndte de græske købmænd igen at handle med perserne under kong Xerxes. Under Perserkrigene 
havde de græske bystater sluttet sig sammen i et forbund. De fleste bystater var hverken demokratier som Athen 
eller enevældige kongedømmer som Sparta, men blev ledet af en forsamling af gamle mænd afført af en tyran, 
der er græsk for enehersker. Der var altså ikke tale om diktaturer i moderne forstand. Efter Perserkrigene blev 
demokratiet efter Athens model mere udbredt.

Udkig til: Alexander den Store

Efter Perserkrigene blev de græske bystater involveret i en krig mellem Athen og Sparta, den såkaldte 
Peloponnesiske krig 431-404 f. Kr. Krigen endte med Athens nederlag. Under krigen var kongeriget Makedonien 
en af Spartas allierede. Muligvis var det kong Filips ekskone Olympia (mor til Alexander den Store), der stod 
bag mordet på kongen i 336 f. Kr. Alexander underlagde sig straks hele Grækenland, Illyrien og Trakien (ex-
Jugoslavien), før han begyndte sit erobringstogt mod Perserriget, der var 50 gange så stort og havde 20 gange flere 
indbyggere end det græske forbund.
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I 334 overskred Alexander Hellespont-strædet. Slaget ved Granikos blev afgjort af Alexanders rytteri. Efter slaget 
ved Issos underlagde Alexander sig både Egypten og Syrien. Egypterne, der var trætte af den persiske dominans, 
hilste Alexander velkommen. Alexander den Store regnes ofte for verdenshistoriens største feltherre. Det siges, 
at han medbragte et eksemplar af Homers Illiade om den trojanske krig (ca. 1200 f. Kr.) på alle sine felttog, 
som han placerede ved siden af sit sværd ved siden af sin seng om natten. Bl.a. derfor regner man i dag den 
makedonske feltherre som græker.

I 327 f. Kr. indledte Alexander et felttog mod Indien og besejrede snart den nordindiske konge Porus’ store 
hær, der bl.a. benyttede sig af krigselefanter. Men pga. misfornøjelse i hæren mod den fortsatte krigsførelse mod 
andre fjender end perserne, måtte Alexander trække sig tilbage til Susa i det nuværende Iran. Efter Alexanders 
død tilfaldt Egypten en af hans generaler, der hed Ptolemaios. Denne grundlagde Egyptens sidste dynasti, det 
ptolemæiske, hvis sidste hersker blev den berømte dronning Kleopatra. Dette er faktisk et makedonsk navn. I 
århundrederne efter Alexander fortsatte den økonomiske og kulturelle udvikling stort set som tidligere. Dog 
fandt der indenfor krigsførelsen en betydelig teknologisk udvikling sted mht. nye avancerede belejringsmaskiner 
og indføringen af krigselefanter i Nordafrika.
 

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.


