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LÆRINGSMÅL
•
•

Eleven kan formulere og udarbejde argumenter for og imod en historisk problemstilling med afsæt i udvalgte kilder.
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold ud fra historiske scenarier.

CASE: NATIONALMUSEET
Nationalmuseet er Danmarks største kulturhistoriske museum. Museet formidler historien og ønsker at give alle danskere kendskab til og ejerskab for
kulturarven og historien gennem læring, involvering og oplevelser.
Museet forsøger samtidig at løse fortidens mysterier. Når der fremkommer nye,
spændende fund fra fortiden, er dette brikker til det store puslespil, som forskerne
lægger, når de skal forstå, hvad der er sket i historien. Nogle gange kan disse nye
fund betyde, at historien skal skrives om …

MYSTERIET OM KVINDEN FRA DJURSLAND

Vi på Nationalmuseet er nu i gang med at udforske et moselig, der er næsten 2000
år gammelt. Der hersker en del mystik omkring denne kvinde. Hvem var hun? Hvor
kom hun fra? Hvorfor døde hun? Blev hun myrdet? Blev hun ofret? Eller noget helt
andet? Dette er en gåde, der endnu ikke er blevet løst, så derfor har vi brug for din
hjælp!
For at finde frem til svarene på disse spørgsmål, må vi bruge vores viden om tiden,
de ting, der lå ved hendes side, da hun blev begravet og en række andre kilder fra
den tid. Vi kommer aldrig til at vide med sikkerhed, hvad der er sket, men vi skal
forsøge at komme så tæt på sandheden som muligt. Det handler med andre ord
om, at du gennem kildematerialet finder frem til, hvad der med størst sandsynlighed
er sket.
Nationalmuseet arbejder med nedenstående tre bud på, hvem hun var, og hvad
der var sket:
1. Kvinden blev slået ihjel og kastet i mosen for at skjule liget.
2. Kvinden var ikke værdifuld for sit samfund og blev kastet i mosen som et
offer til guderne.
3. Kvinden var værdifuld for sit samfund og blev anbragt i mosen som et offer
til guderne.
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OPGAVE
Din opgave er:
•
•
•

Se videoen med Nationalmuseets formidlingsinspektør Andreas Tolstrup ved
at søge på linket vimeo.com/284701103.
Læs kildematerialet om Kvinden fra Djursland, som du finder til sidst i dokumentet.
Find i kildematerialet argumenter for og imod hvert af de tre bud.
o Hvis du finder argumenter for, at Kvinden fra Djursland blev slået
ihjel og kastet i mosen for at skjule liget, skriver du dette i nedenstående tekstboks.
o Hvis du finder argumenter imod, at Kvinden fra Djursland blev slået
ihjel og kastet i mosen for at skjule liget, skriver du dette i samme
tekstboks.
Det samme gør du i tekstboksene under de andre to bud.

Kvinden blev slået ihjel og kastet i mosen for at skjule liget.
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Kvinden var ikke værdifuld for sit samfund og blev kastet i mosen som et offer til
guderne.

Kvinden var værdifuld for sit samfund og blev anbragt i mosen som et offer til
guderne.

•

Hvilket af de tre bud vurderer du, er mest sandsynligt? Sæt kryds.

____

Kvinden blev slået ihjel og kastet i mosen for at skjule liget.

____

Kvinden var ikke værdifuld for sit samfund og blev kastet i mosen som et offer
til guderne.

____

 vinden var værdifuld for sit samfund og blev anbragt i mosen som et offer til
K
guderne.
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