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Tips en 13’er om Absalon 
 

Hvornår blev Absalon født? 

 

1125 1128 1135 

Absalon blev født ind i en stor 

slægt. 

Hvad hed slægten? 

Skjalm Hvide Hvide skalle Skalle hvid 

Hvor voksede Absalon op? 

 

hjemmeslev Fjenneslev fjendested 

Hvad hedder den by som Absalon 

har gjort kendt og som er meget 

stor i dag? 

Esbjerg Århus København 

Absalon ville gerne være kendt for 

sine bedrifter. Hvad hed den mand 

som skrev om dem? 

laxo haxo Saxo 

Absalon var vokset op sammen med 

en mand som blev konge. Hvad hed 

han? 

Hildemar den 

store 

Valdemar den 

Store 

Rudimar den 

lille 

I 1182 døde kongen og hans søn blev 

konge. Hvad hed han? 

Knud Svend Valdemar 

Absalon døde i 1201. Hvor blev han 

begravet? 

Vor frue kirke Sorø kirke Ribe 

domkirke 

Absalon bøde gammel og mær af 

dage 

Hvor gammel blev han? 

73 år 83 år 63 år 

Saxo skrev om Absalons 

heltegerninger. Hvad hedder 

bogen? 

Saxo 

Grammaticus 

 

Laxo 

Grammaticus 

 

haxo 

Grammaticus 

 

Absalon førte mange krige mod et 

folk som boede syd for Østersøen 

hvad hed de? 

kenderne fjenderne Venderne 

Absalon indtog en stor fæstning på 

øen Rügen. 

Hvad hed den? 

krona landskrone Arkona 

 

Hvornår døde Valdemar den store 

 

1182 1192 1172 
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