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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: Tutankhamon

Tutankhamon udgør det andet punkt i Undervisningsministeriets historiekanon. At valget er faldet på 
Tutankhamon som indgang til den egyptiske højkultur har sine naturligvis årsager, hvilket selvfølgelig har noget 
at gøre med fundet af hans grav i 1922. Tutankhamon tilhørte desuden det 18. dynasti (ca. 1550-1295 f. Kr.), der 
var en meget velstående periode i Egyptens historie. Under det 18. dynasti nåede Egyptens magt helt til Eufrat. 
Som historisk person er Tutankhamon, der døde som 19-årig i 1323 f. Kr. relativt uinteressant. Den forrige farao, 
Akhnaton, havde forsøgt at udskifte den gamle egyptiske tro på flere guder med troen på en gud. Det var det 
første forsøg på at skabe en monoteistisk religion i verdenshistorien, som vi i dag kender til. Ved Akhnatons død i 
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1347 f. Kr. tog det gamle præsteskab igen magten og indsatte den unge Tutankhamon som farao. Egyptens reelle 
herskere på det tidspunkt var præsten Eje og den dygtige general Horemheb. Men at det egyptiske imperium 
kunne overleve en sådan social og religiøs omvæltning vidner også om rigets stabilitet.

Det gamle Egyptens historie kan inddeles i en række perioder, der hver især var præget af enhed eller opløsning. 
Under alt dette lå imidlertid en civilisation, der traditionelt set daterer sin begyndelse til ca. 3100 f. Kr., hvor det 
lykkedes kong Menes at forene de forskellige egyptiske småriger (bystater). Vi kan forestille os tiden før Menes 
som præget af en række småriger (bystater) med landbruget som hovederhverv, der i deres sociale og religiøse 
struktur sikkert har mindet om Jeriko, som omtales i forrige afsnit. Perioden 2686-2181 kaldes Det Gamle Rige. 
Her blev de store pyramider bygget ved Giza. Pyramiderne var enorme anlægsarbejder, der symbolsk udtrykte 
Det Gamle Riges faraoners guddommelige og verdslige magt. Pyramiderne blev ikke bygget af slaver, men 
af ukendte egyptiske arbejdere. Byggeriet af en pyramide kunne strække sig over 20 år. Set fra en overfladisk 
betragtning udviser den egyptiske civilisation en forbløffende høj grad af stabilitet i modsætning til Sumer, 
Mesopotamien og Babylon, der var præget af blodige krige og borgerkrige.
 
En anden væsentlig forskel ligger formentlig i det faktum, at Egypten gennem hele dets historie primært var et 
landbrugssamfund, hvor staten spillede en aktiv rolle, hvorimod også handel, minedrift og forskellig industri 
udgjorde betydningsfulde indtægtskilder i rigerne omkring Eufrat og Tigris. Men selvfølgelig var der, som også 
nævnt i grundbogen side 25, rige egyptiske købmænd. Det gamle Egypten var et meget frugtbart land pga. 
Nilens årlige oversvømmelse. I modsætning til rigerne længere østpå havde de egyptiske faraoner ikke det samme 
presserende behov for kanaler. Nilen fungerede også som en kanal for handelen med Middelhavet, Rødehavet og 
de vestlige oaser. Efter Ramses 4. (1142-1134 f. Kr.) begyndte det egyptiske imperium for alvor at falde sammen. 
Blandt forklaringerne kan hævdes svage herskere, en dårlig administration og præsteskabets voksende politiske 
magt. Ved afslutningen af det 20. dynasti (ca. 1069 f. Kr.) var Egypten et land i opløsning. Når Egypten den 
dag i dag endnu virker så fascinerende på os skyldes det ikke så meget rigets politiske og militære magt, som 
dets kultur. Hieroglyffer, pyramider, det komplicerede religiøse verdensbillede med de mange guder og jagten på 
Tutankhamons grav virker endnu stærkt fascinerende på både børn og voksne. 

På udkig: Landet mellem de to floder

Den mesopotamiske civilisation er den ældste af Eurasiens fire klassiske bycivilisationer. De andre er Egypten, 
Indien og Kina. Her opstod som nævnt i grundbogen verdens første skrift, hvorfra vi har læselige dokumenter 
fra tiden omkring 3200 f. Kr. Det er også her, en række af Bibelens historier har hentet deres mytiske forlæg. Fra 
Gilgamesh-eposet kender vi bl.a. forestillingen om en gudinde, Ishtar, der stod højere end alle konger. Skriften 
tjente til at legitimere kongens magt, da store sten med indskrifterne, der priste herskernes bedrifter blev opstillet 
som monumenter over kongernes visdom og styrke. Verdens første byer var administrative og religiøse centre. De 
udgjorde Mesopotamiens fundamentale politiske enhed. Bygningen af de store kanalanlæg var en ingeniørmæssig 
udfordring, der formentlig har resultatet i opbygningen af et effektivt administrativt system. I dette system 
spillede præsteskabet en afgørende rolle.

Inden Sargon erobrede hele Mesopotamien, og derved lagde alle de forskellige bystater ind under en fælles 
administration, må der have bestået diplomatiske og handelsmæssige forbindelser mellem bystater. Man 
har formentlig ikke kun udvekslet varer, men også hustruer. Sargons akkadiske imperium bestod kun i et 
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par århundreder, men fik en vældig virkningshistorie. Forskellen på et forenet rige som det egyptiske og et 
imperium er jo netop, at imperiet består af en række forskellige kulturer bragt sammen via en bestemt hersker 
eller herskerfamilies militære magt. Imperiet er derfor principielt mere ustabilt end kongeriget, men her 
åbnes samtidig mulighed for kulturel og religiøs udveksling. Formålet med Hammurabis love, en forløber for 
Moseloven, var ikke udelukkende juridisk. Tværtimod var lovens primære formål at bekendtgøre og etablere 
Hammurabis magt. Det er derfor vigtigt, at Hammurabi på stenen, der er gengivet på side 32 i grundbogen, 
modtager loven af Babylons øverste gud, nemlig solguden Marduk. Parallellen til historien om Moses er slående. 
Læg dertil, at Babylon betyder Guds Port. Med andre ord anså Babylons indbyggere sig selv som en slags Guds 
udvalgte folk, hvilket symbolsk og reelt kunne aflæses af det faktum, at folket stod under Marduks, eller Guds 
(retfærdige) lov. If. Bibelen stammede Abraham, jødefolkets stamfar, fra byen Ur i kongeriget Babylon.

Omkring 1200-900 sluttede bronzealderen i Mellemøsten. På det tidspunkt var forud gået en urolig periode. I 
tiden fra 1600 og ca. 400 år frem var Mesopotamien en slagsmark mellem hittitterne, der havde opbygget et stort 
rige i det nuværende Tyrkiet, Assyrien og Egypten. Det har været svært for historikerne at skaffe sig et overblik 
over perioden, men det står fast, at omkring 700 f. kr. var Assyrien regionens absolut dominerende magt. Pga. sin 
størrelse fortjener Assyrien at betegnes som verdenshistoriens første imperium, om end en imperial tankegang, 
som læst ovenfor, går meget længere tilbage i historien. Det assyriske imperium blev først og fremmest holdt 
sammen af militær magt, selvom de assyriske herskere ikke forsømte at opretholde venskabelige forbindelser til 
de enkelte bystaters konger gennem handelsaftaler, udveksling af kvinder m.m.. Traditionelt er Assyrien blevet 
betragtet som et grusomt imperium, men det assyriske rige var hverken værre eller bedre end datidens øvrige 
slaveøkonomier.

Som nævnt i grundbogen brød også det assyriske imperium sammen, hvorpå Babylon (igen) blev regionens 
dominerende magt. Fra den assyriske astrologi stammer begyndelsen på den moderne astronomiske videnskab. 
Men heller ikke mht. denne overtro udgjorde Assyrien noget særsyn.

I 539 f. Kr. blev Babylon erobret af den persiske kong Kyros. Herved var scenen sat for den direkte konflikt 
mellem perserne og grækerne, der i de næste par århundredet prægede såvel Mellemøsten som Middelhavet.

Udkig til: Indien

Indien optræder i naturlig forlængelse af afsnittet om Mesopotamien af flere grunde. Der er dels tale om en 
nærhed i tid og rum. Vi daterer begyndelsen på den tidlige Industid ca. 3500 f. Kr., dvs. stort set samtidig 
med de første skriftlige fund fra Mesopotamien. Dog blev de store byer som fx Harappa og Mohenjo-Daro 
først grundlagt ca. 1000 år senere. Ligesom Egypten og Mesopotamien har Induskulturen primært været en 
landbrugskultur, hvor den frugtbare jord på begge sider af Indus var i stand til at give næring til komplekse 
bysamfund. Ligesom i Egypten medførte de årlige oversvømmelser, at der blev oplejret så meget slam, at der ikke 
var behov for kunstvanding. Indien, der formentlig i nærmeste fremtid vil overhale Kina som verdens folkerigeste 
nation, spiller en stadigt større rolle politisk, økonomisk og militært i den moderne globaliserede verden. 
Her tænkes fx på Indiens rolle som verdens største demokrati, fremvæksten af en stadigt større og købedygtig 
middelklasse, en voksende produktion af telekommunikation, elektronik osv. samt landets opretholdelse af et 
mindre rum-program og lager af atomvåben (data fra 2012). Indien er stadig stærkt præget af landets religiøse 
historie. F.eks. har hele den ovenfor skitserede udvikling fundet sted på baggrund af det traditionelle kastesystem, 
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der stadigt fungerer. Man kan betegne det moderne Indien som en hinduistisk civilisation i den globaliserede 
verden. Dog vælger et stadigt større antal fattige indere at konvertere til islam, der ikke anerkender kastesystemet.

Fraværet af skriftlige kilder hæmmer udforskningen. Der er fundet over 2000 segl, der bærer korte piktografiske 
indskrifter. Men man ved ikke, om disse piktogrammer skal fortolkes som en selvstændig skrift eller er tegn 
i stil med begyndelsen på den mesopotamiske kileskrift, og derfor står på et lavere udviklingstrin. Ingen ved, 
hvorfor den første Induskulturs bydannelser brød sammen og blev erstattet af bondelandsbyer og lejrpladser for 
hyrder. Det er fristende at sammenligne den første Industid med den egyptiske civilisation med den væsentlige 
forskel, at vi ikke ved, om Induskulturen brød sammen af indre eller ydre årsager, eller måske en kombination 
af dem begge. Den moderne hinduistiske civilisation i Indien er produktet af tiden efter den ariske invasion, 
der beskrives på side 38 i grundbogen. Under den engelske besættelse af Indien i kolonitiden kaldtes landet for 
Imperiets juvel. I kolonitiden udgjorde Indien pga. landets produktion af især tekstiler og krydderier ganske enkelt 
hovedhjørnestenen i verdensøkonomien.

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.


