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Arbejdsark til podcasten Vores Danmarkshistorie 

 

Podcast 2: Kongemagten i middelalderen (34 min) 

 

Tid 
(ca.) 

Spørgsmål til podcasten Inddrag bogen 

0 Mordet i Finnerup Lade 1286: 
1) Skriv 3 stikord til fortællingen om mordet i 
Finnerup Lade 
2) Hvilke virkemidler bruger podcasten og 
hvilken betydning har det for dig som lytter? 
3) Hvorfor begyndes podcasten netop med 
den fortælling? 
 
 

Mordet i Finnerup Lade 1286:  
1) Sammenlign beskrivelsen af kongemordet 
i Finnerup lade med, hvordan begivenheden 
beskrives i bogen 
2) Hvorfor tror du ikke bogen begynder med 
kongemordet? 

6:30 Periodisering:  
1) Hvordan afgrænses middelalderen og 
hvilke problemer er der med periodenavnet? 
2) Hvad mener fortælleren med ”subjektiv 
historieformidling”? 
 

Periodisering: 
1) Læs fokuspunkt 3 side 51 og løs opgaven 
2) Læs afsnittet om den lyse og mørke 
middelalder side 78-79 – hvor placerer 
podcast og bog sig i diskussionen om 
middelalderen? 
3) Læs fokuspunkt 4 side 66 – hvilke fravalg 
gør podcasten i forhold til bogen? 
 

9:50 Hammershus 1295: 
1) Hvilken funktion har fortællingen om Jens 
Grand og Hammershus i fortællingen om 
middelaldersamfundet? 
2) Hvad er en ærkebiskop og hvorfor er 
ærkebiskop Jens Grand blevet holdt fanget af 
konge Erik Menved? 
 
 
 
 
 
 
 

Hammershus 1295: 
1) Hvordan beskrives konflikten mellem Jens 
Grand og Erik Menved i bogen – hvordan 
underbygger bogen konflikten?  
2) Læs kilde 15 (side 64) og sæt det i relation 
til podcastens fortælling om Jens Grand og 
Erik Menved. 
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14:25 Borgen og samfundsopbygning: 
1) Hvordan er kildegrundlaget til vores 
fremstilling af middelaldersamfundet? – 
Hvilke skævheder i kildematerialet peger 
podcasten på? 
2) Beskriv stændersamfundet ud fra 
podcasten 
 
 

Borgen og samfundsopbygning: 
1) Læs kilde 1 side 28, hvordan kan vi gå 
historiefagligt til værks med kilden? 
2) Læs Fokuspunkt 1 side 30 og løs 
opgaverne 
3) Læs kilde 18 (side 71), hvad siger kilden 
om stændersamfundet i middelalderen? 

16:50 Bondesamfundet:  
1) Beskriv ud fra podcasten forholdet mellem 
bonde og herremand. Hvilket magtforhold 
var der tale om og hvordan kommer det til 
udtryk? 
2) Hvordan havde man magt i 
middelaldersamfundet? 
 

Bondesamfundet:  
1) Hvordan beskriver bogen forholdet 
mellem bonde og herremand? 

20:30 Stændersamfundet: 
1) Hvilke stænder er der i 
middelaldersamfundet og hvad adskiller 
dem? 
2) Hvilken rolle spiller troskabsed imellem 
herremænd og konge, og hvad siger det om 
magtforholdene i middelaldersamfundet? 
 
 

Stændersamfundet: 
1) Hvordan beskriver bogen 
stændersamfundet og hvilke begreber 
benytter bogen? – brug evt. illustrationen 
side 67. 
 

23:15 Hvad har vi lært indtil nu? 
1) Hvad menes der med at alt 
historieskrivning er subjektiv – hvilke 
eksempler giver podcasten på det? 
 
 

 

26:05 Mødet på Nyborg Slot, 1282: 
1) Hvilken funktion har fortællingen om 
mødet på Nyborg Slot? 
2) Hvad forstår man ved en håndfæstning og 
hvad siger det om magtforholdet mellem 
kongen, kirken og herremændene? 
3) Hvad menes med det funktionelle 
kildebegreb? 
4) Hvordan argumenterer fortælleren for, at 
vi kan bruge håndfæstningen til indirekte at 
pege på årsagerne til mordet på Erik Klipping 
i Finnerup Lade 1286? 
 

Mødet på Nyborg Slot, 1282: 
1) Læs kilde 14 side 63 – hvad pålægges 
kongen? 
2) Hvordan kan vi bruge kilden til at forstå 
magtforholdet mellem kongen, kirken og 
herremændene? 
3) Hvordan kan vi bruge kilden til at forklare 
mordet på kongen i 1286? 
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