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5
TEMA

Fra Bronzealderen ved vi, at menneskene 

begyndte at rejse længere og længere ud i 

verden, og at mennesker fra fjerne steder rej-

ste hertil. Nogle valgte at bosætte sig, mens 

andre tog hjem igen med nye ting og vigtig 

viden. Igennem hele menneskets historie har 

vi rejst og flyttet rundt. Nogle af nysgerrighed, 

andre fordi det var nødvendigt.

På farten

Hver eneste dag rejser millioner af 
mennesker væk fra deres hjem. De 
fleste danskere rejser for at holde ferie 
eller pga. arbejde. Den form for rej-
ser er ret nye. Da vores forfædre drog 
ud, var det sjældent for at slappe af 
– tværtimod. Det var hårdt arbejde og 
kostede ofte mange menneskeliv. Men 
hvorfor blev de så ikke bare hjemme 
og passede deres landbrug i fred og ro?    

Ord, du 
skal kende …
 Bosætte    folkevandring    trækdyr    
 togt    plyndre    folkeslag    nomade 

Hvad ved I allerede om menne-
skers rejser og folkevandringer i 
historien? Tag en runde i klas-
sen. Notér jeres fælles viden på 
en stor planche eller en digital 
opslagstavle som fx padlet. Gem 
den – I skal bruge den igen.

Bordet 
rundt:

Mange af fortidens 
mennesker skrev alt ned, 
når de rejste ud i ver-
den. I dag er det fortsat 
populært at skrive sine 
oplevelser ned. Den slags 
skriverier kaldes også for 
rejsebeskrivelser. En af de 
første vi kender til, blev 
skrevet for over 2300 år 
siden af grækeren Homer 
og handler om helten 
Odysseus’ 10 år lange rej-
se fra Troja til Ithaka.

PÅ SPORET AF HISTORIEN                 På farten

WEB

WEB

Du skal bl.a. lære at …
• give mindst 3 eksempler på, 

hvorfor mennesker igennem 
historien har rejst over store 
afstande

• forklare hvorfor vi kalder den 
sidste del af Jernalderen for 
Folkevandringstiden

• forholde dig til, hvordan begi-
venheder herhjemme hænger 
sammen med begivenheder ude 
i verden.     
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Hvorfor på farten?
En af de helt store opfindelser i Oldtiden var ski-
bet og hjulet. Hvis menneskene selv skulle bære 
tunge varer og baggage, ville de nok ikke komme 
så langt omkring.  Med skib, hjul og trækdyr var 
det muligt at komme længere væk – og at have 
flere ting med sig. Fx handlede menneskene i 
Danmark med deres naboer fra både nord og fra 
syd – i Norge havde de brug for dansk flintesten, 
og fra syd kom bronzen. En af grundene til at 
rejse var altså handel – at mødes og bytte med 
andre folk, der kunne tilbyde andre råvarer.

En anden grund til at rejse ud eller væk var æn-
dringer i klimaet. Vi gætter på, at de allerførste 
mennesker for 2-3 millioner år siden forlod Afri-
ka, fordi der blev for tørt. Menneskene blev jæge-
re og rejste mod nord og øst, hvor der var dyr at 
jage og planter og rødder at spise. Ny forskning 
tyder på, at klimaet også ændrede sig i slutnin-
gen af Bronzealderen. På dét tidspunkt satte hele 
folkeslag fra Egypten, Grækenland og Syrien sig 
i bevægelse for at finde steder med bedre leve-
vilkår. Måske har tørke og sult været årsag til, at 
folk i de store, rige bystater i området omkring 
Middelhavet begyndte at rejse væk.

Sundhed og sygdom kunne være en tredje grund 
til, at store grupper af mennesker fandt nye 
områder at bosætte sig i. I løbet af Middelalde-
ren spredte pesten sig og slog mange tusinde 
mennesker ihjel. Forskere mener nu, at der al-
lerede i Bronzealderen var perioder med pest. 
Når sygdommen havde slået mange mennesker 
i landsbyerne ihjel eller gjort dem svage, var det 
lettere for folkeslag fra syd og øst at komme til. 
De mødte ikke så stor modstand, når de forsøgte 
at tage landområder. 

Hvor ved vi det fra? Ved at undersøge pollen fra gamle planter 
og træer fundet i moser kan forskerne fortælle, om klimaet var 
varmt, koldt, vådt eller tørt. Nogle steder finder de aske fra 
et vulkanudbrud mellem pollenlagene. Voldsomme vulkanud-
brud kan påvirke klimaet og gøre det koldere i mange år efter 
udbruddet.
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Fang en makker: 
Hvad ved I nu om menneskenes rejser og 
folkevandringer i historien? Tag en runde 
i klassen, og skriv videre på jeres fælles 
planche/padlet.

I Danmark har vi mange fund, som stammer fra 
kelterne. Den lille tyrefigur af bronze er fundet på 
en jernalderboplads i Gudme på Fyn.

… og på flugt
Perioden fra 370 til 600 e.v.t. 
kalder vi også for Folkevan-
dringstiden. I den periode 
flyttede mennesker i Europa en 
del mere rundt end tidligere. De 
mange flytninger skete blandt 
andet pga. én mand: Den frygte-
de hunner-konge Attila.  

På togt … 
I løbet af Oldtiden drog flere folkeslag ud 
for at plyndre og erobre nyt land. Ét af dem 
var kelterne. Omkring år 450 f.v.t. havde kri-
gerhøvdinge i mellemeuropa samlet stærke 
hære. Kelterne drog på togt ned gennem 
Italien mod syd, hvor de plyndrede og an-
greb folkeslag i de rige områder omkring 
Middelhavet. De drog også østpå, hvor de 
bl.a. bosatte sig omkring Bulgarien. Efter-
hånden havde romerne fået en så stor hær, 
at de kunne slå kelterne tilbage. Kelterne 
flyttede nu til områder omkring Frankrig og 
England. Måske kender du allerede kelter-
ne fra tegneserien Asterix? Romerne kaldte 
nemlig kelterne for gallere.

Oprindeligt var hunnerne et folkeslag, som 
holdt til i Asien nær Kina. De var nomader 
og flyttede i løbet af året rundt efter græs 
til deres dyr. Men de var også krigere, som 
røvede og plyndrede. Hunnerne havde en 
helt særlig måde at angribe på: De over-
raskede deres fjende ved at ride frem mod 
dem, skyde en masse pile af sted og forsvin-
de lynhurtigt igen. Metoden var effektiv. Ef-
terhånden lykkedes det Attila og hunnerne 
at tvinge sig til magten over store områder 
og andre folkeslag.  

Hunnernes angreb satte store folkevandrin-
ger i gang over hele Europa. Menneskene 
flygtede fra krig og plyndringer. Og hvor 
de kom frem, tvang de måske nogle andre 
på flugt. På den måde opstod det, man kan 
kalder en dominoeffekt: den første lille brik 
vælter og skubber én efter én til resten af 
brikkerne.

PÅ SPORET AF HISTORIEN                 På farten

Attila og hunnerne hærgede sig vej 
op gennem Europa. Han nåede med 
sin hær næsten op til Danmark.
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De mange folkevandringer i Europa 

gav problemer for romerne, som 
ellers havde fået opbygget et af 

Europas mægtigste riger. Der kom 
flere og flere angreb på Romerri-

gets grænser, og de romerske hære 
brugte mange kræfter på at holde 

fjender ude. Langsomt blev Romerri-
get svagere, og da det til sidst faldt i 
slutningen af 400-tallet, var det bl.a. 
fordi de mange folkevandringer og 

angreb på grænserne havde svækket 
riget. Derfor er er Folkevandrings- 

tiden vigtig, når man skal forstå  
historien under og efter Romerriget.

Hvad nu hvis…?    
I Jernalderen var der ca. 500.000 

mennesker i verden. I 2015 ca. 9,7 
milliarder. Hvad nu hvis antallet af 
verdens befolkning var den samme 

i dag som i Jernalderen? 

> > > > > > >

Nu har du bl.a. lært, …
• at hjulet gjorde det lettere at rejse 
• at rejserne i historien ofte handler om at 

overleve
• hvordan folkevandringer fra ét mindre 

område kan føre folkevandringer over et 
stort område med sig.

Imens ude i resten af verden …  

OPGAVER
 ¤ Placer kelternes erobringer og 

Folkevandringstiden på klassens 
tidslinje. Tegn herefter et kort over de 
folkevandringer, I har læst om eller kender 
til. Fx de første mennesker, kelterne og 
hunnerne. Hjælp hinanden med at tegne 
ind på kortet, hvor de kom fra, og hvor de 
rejste til. I kan downloade et kort på  
www.paasporetafhistorien.dk

 ¤ Billed-google ”Hunnerkongen Attila”. Vælg 
en positiv og en negativ fremstilling af ham, 
og beskriv ham ud fra begge.

 ¤ Hvilke folkevandringer kender vi til i dag? 
Hvorfor rejser de? Tal sammen to og to og 
bagefter i klassen.

 ¤ Gå sammen i grupper. Find én, som har 
prøvet at bo længere end et halvt år i et 
andet land. Forbered mindst 5 spørgsmål, 
som bl.a. kommer omkring årsagen til 
flytningen og de første oplevelser i det 
nye land. Film eller lav en lydoptagelse af 
interviewet.  

 ¤ Find billedet ”Fremtidens folkevandringer” 
på bogens hjemmeside og skriv en 
historie til. 

På farten                  PÅ SPORET AF HISTORIEN

WEB

WEB

Sammenlign fortidens folkevandringer med 
nutidens. Find sammen mindst to forskelle 
og to ligheder. 

Fang en makker: 
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