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Absalon blev født ind i Hvide-slægten 

og blev opkaldt efter sin bedstefar 

Skjalm Hvide. 

Hvilket år blev Absalon født? 

 

 

 

År 1128 

 

 

Da Valdemar den store blev konge i 

Danmark, var Absalon hans ven. 

Absalon var en stor hærfører og 

deltog i mange krige. 

Hvem var krigene imod? 

 

 

Sørøver og Venderne. 

 

I år 1128 blev Absalon født ind i en 

stor dansk slægt, han blev opkaldt 

efter sin bedstefar. 

Hvad hed Absalons bedstefar til for og 

efternavn? 

 

 

Absalon Skjalm Hvide 

 

 

Absalon har været med til at bygge 

mange kirker og borge, men han kaldes 

også grundlægger af en stor by som 

stadigvæk eksisterer. 

Hvad hedder denne by 

 

 

København 

 

Absalon opvoksede på familiens gods i 

Fjenneslev på sjælland, han boede 

sammen med sin familie, og en dreng 

som hans far havde taget til sig. 

Denne dreng blev senere meget 

betydningsfuld. Hvad hed han? 

 

Valdemar 

 

 

Absalon fik byen Havn af kong 

Valdemar den store, Absalon bliver 

ofte omtalt som grundlægger af denne 

by, som senere kom til at hede 

København. 

Hvilket år fik Absalon byen havn? 

 

År 1160 
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Absalons far havde taget Valdemar til 

sig, da dennes far var død inden han 

blev født. 

Hvad kom Valdemar til at hede som 

voksen? 

 

 

Valdemar den store 

 

 

København er Danmarks hovedstad i 

dag. Byen er dog meget gammel. 

Hvem bliver ofte omtalt som byens 

grundlægger? 

 

 

 

Absalon 

 

Absalon ville gerne huskes for hans 

store bedrifter, derfor fik han Saxo 

til at skrive om disse bedrifter. 

Hvornår blev Saxo Grammaticus 

udgivet første gang? 

 

 

I år 1514 

 

 

Saxo skrev i 1500 tallet nogle 

helteberetninger om Valdemar den 

store og andre af datidens helte. 

Hvem bestilte ham til at skrive dette? 

 

 

 

Absalon 

 

 

Saxo skrev i 1500 tallet nogle 

helteberetninger om Valdemar den 

store, Absalon og andre af datidens 

helte. 

Hvad kaldes disse beretninger? 

 

 

Saxo Grammaticus 

 

 

Absalon var en tro ven af Kong 

Valdemar den store. Han døde i en 

alder af 73 år. 

Hvilket år døde Absalon? 

 

 

 

År 1201 
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Absalon var en stor mand i 

danmarkshistorien, han udkæmpede 

mange slag for Valdemar den store, og 

betragtes af mange som Københavns 

grundlægger. Han døde i 1201. 

Hvor blev han begravet? 

 

Sorø Kirke 

 

 

Valdemar den store og Absalon deltog i 

mange slag mod Venderne. De byggede 

en stor træborg som en fæstning mod 

venderne. 

Hvor lå den træborg? 

 

 

Vordingborg 

 

Venderne der boede syd for Østersøen 

havde en stor fæstning på øen Rügen 

Denne fæstning indtog Absalon. 

Hvad hed fæstningen? 

 

 

 

Arkona 

 

 

Da Valdemar den store døde, var hans 

søn og tronfølger kun 19 år gammel. 

Absalon regerede i hans sted. 

Hvad hed denne tronfølger? 

 

 

 

Knud 

 

Da Valdemar den store døde blev hans 

søn Knud tronfølger. 

Hvornår døde Valdemar den store? 

 

 

 

I år 1182 

 

 

 

Da Valdemar den store døde i 1182. 

blev hans søn Knud tronfølger. Men det 

var Absalon der kom til at regerer 

landet i hans sted. 

Hvorfor? 

 

Knud var kun 19 år. 
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Da Absalon var 7-8 år fik han 

undervisning i nogle meget vigtige fag. 

Hvad lærte han? 

 

 

 

Latin, ridning, kamptræning. 

 

 

En Biskop er et overhoved inden for 

kirken. i 1157 blev Absalon biskop i et 

meget vigtigt område. 

Hvor var Absalon biskop? 

 

 

Roskilde 

 

Da Absalon var ung, var det almindeligt 

at man blev sendt til udlandet for at få 

en uddannelse. 

Hvor blev Absalon sendt hen? 

 

 

 

Paris 

 

 

Da Absalon var biskop i Roskilde 

begyndte han at bygge en domkirke. 

Hvad hedder denne domkirke? 

 

 

 

 

Roskilde domkirke 

 

På sine gamle dage begyndte Absalon at 

bygge en kirke i København. 

Kirken blev indviet af Peder Sunesen i 

1210. Absalon så aldrig denne kirke 

færdig. 

Hvad hed kirken? 

 

 

Vor frue kirke. 

 

 

Absalon begyndte på sine gamle dage 

at bygge Vor Frue kirke i København. 

Kirken er brændt 3 gange. 

I den kirke som står i dag blev et 

kendt par gift. 

Hvem var det kendte par? 

 

 

Kronprins Frederik og Mary 
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