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Øvelsen er tilrettelagt, så eleverne kan skrive de oplysninger ned i skemaet, der passer til hver epoke. Det drejer sig om årstal, centrale begivenheder, 

vigtige personer, særlige kendetegn og værdier. Øvelsen kan laves hjemme på skolen som forberedelse, eller skemaet kan udfyldes undervejs på 

museet. Herefter vil eleverne have materiale at arbejde videre med på skolen. Her kan de også diskutere, hvordan foregående tider adskiller sig fra 

vores egen tid. 

 

Løsningsforslag 
 Begivenheder Personer Særlige kendetegn og værdier 

Middelalder  

 

800-1400 

 

 

 

 

 

 

Kirken stod stærkt i middelalderen og havde sammen med adelen store 

jordbesiddelser, både adel og gejstlighed nød skattefrihed. Kongen valgtes af 

stormænd og selv om han var rigets øverste var hans magt afhængig af adelen og 

kirkens mænd. Kongemagten styrkes dog også gradvist, og til dels i samarbejde 

med kirken. 

 Otto Bache, 1882 

De sammensvorne rider fra Finderup lade efter 

mordet på Erik Klipping 1286. 

A. Slott-Møller, 1889-90 

 Margrete 1. 

 

Reformationen og 

valgkongedømme 

 

1400-1660 

 

 

 

 

 
 

 

Kirkens magt blev udfordret af Luthers idéer om at den enkelte stod til ansvar for 

Gud og at den enkelte ikke behøvede kirkens mellemkomst. Luther var fra 

Wittenberg og hans tanker fik indflydelse i Nordeuropa i århundreder, helt indtil i 

dag. Reformationen i Danmark blev bl.a. gennemført af kongen, Christian III.  

 Christian 3.s bibel, 1550 

 

Carl H. Bloch, 1871 

Christian 2. på Sønderborg 

Slot (1532-1549) 
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En af rigets sidste valgkonger, Christian 4. forstod at sætte sig i scene som en sand 

fyrste af tiden. Christian 4. lod opføre adskillige bygningsværker, bl.a. Rosenborg 

Slot, Børsen, Rundetårn, Nyboder, foruden Frederiksborg Slot. 

Han forsvarede også sit land, dog ikke med ubetinget succes. 

 N.W. Marstrand, 1865 

Christian 4. ombord på Trefoldigheden 1644 

Pieter Isaacsz 1610-14 

Christian 4. 
 

Enevælden 

1660-1848 

 

 

 

 

 

Med enevældens indførelse i 1660 og Kongeloven af 1665 blev magten 

koncentreret omkring kongen. Samtidig blev kongemagten gjort arvelig. 

 Heinrich Hansen, 1879-80 

Arvehyldningen 1660 

Benoît le Coffre, 1702 

Frederik IV i salvingsdragt 

 

Oplysningstid 

(intermezzo) 

 

1760-1800 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningstidens ideer om nye opdragelsesidealer, frihed for folket, naturen som 

et ideal skyllede ind over landet fra andre europæiske lande. Oplysningstiden kan 

ses som en forudsætning for afskaffelsen af enevælden, stavnsbåndets opløsning 

og indførelse af grundloven i 1848. 

 C.W. Eckersberg, 1844 

Christian 7. og kronprins Frederik hyldes af bønderne 

ved Frihedsstøtten for Stavnsbåndets løsning, 1797 

C.A. Lorentzen, 1770-71 

Johann Friedrich 

Struensee 
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Demokrati 

 

1848 – vores tid 

 

 
 

 

 

 

Med grundlovens indførelse var kongemagten stærkt reduceret. I årene efter 1848 

blev grundloven ændret flere gange og kongemagten mistede fortsat magt indtil 

1953, hvorefter kongens magt blev udelukkende repræsentativ. I 1953 fik desuden 

kvinder adgang til tronen. Indtil 1915 havde kun ca. 15 % af befolkningen 

stemmeret. Med ændringen i 1915 fik kvinder og tyende ret til at stemme og blev 

samtidig valgbare.  

 Constantin Hansen, 1860-64 

Den grundlovgivende forsamling 1848. 

 Elisabeth Jerichau 

Baumann, 1848 Orla 

Lehman 

 

 


