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I Tjek på historien kan du læse
om vigtige personer.
Både danskere og folk fra andre lande.
Du læser om deres liv, tid og handlinger.
Og du får svar på, hvordan de var med til at forandre verden.

I denne bog kan du læse om Margrete den 1.
Hun levede i middelalderen og havde meget magt.
Margrethe var nemlig dronning.
Det var ikke normalt, at en kvinde regerede.
Alligevel lykkedes det hende at samle hele Norden til ét rige.
I denne bog kan du læse om Margrete og den tid, hun levede i.

Tjek på historien er velegnet til børn, der lige har lært at læse.
Bøgerne i serien kan bruges i historie i 3.-4. klasse, men de er også oplagte
at bruge til emnearbejder og faglig læsning, ligesom de selvfølgelig kan
læses af lyst.
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Danmarks dronning hedder 

Margrethe den 2.

Hun kaldes Margrethe den 2., 

fordi Danmark engang havde en 

dronning, der hed Margrete. 

Hun levede fra 1353 til 1412.

Hun levede i den periode, 

som vi kalder middelalderen.

Navnet middelalder er noget, 

man har fundet på bagefter.

De fleste perioder siger noget om,

hvad der skete i dem.

I stenalderen brugte man redskaber

af sten.

I jernalderen brugte man redskaber 

af jern.

Vikingerne levede i vikingetiden.

Men middelalderen er noget særligt.

Middelalderen betyder tiden mellem

vikingetid og renæssance 

(læs også ”Den lille ordbog”).

I middelalderen blev der bygget 

store slotte.

Der blev lavet flotte malerier og

skulpturer.

6

Middelalderen 
- tiden imellem

Middelalder eller middelaldre?
I Danmark siger vi normalt, at der var 
middelalder fra 1050 til 1500.
Andre steder i Europa er det anderledes. 
Her går middelalderen 
fra ca. 500 til 1500.

Der levede også mange spændende

personer.

En af dem var Margrete.

Du kan læse meget mere om 

Margrete og middelalderen i denne bog.

Men inden du når til Margrethe, 

skal du først lære noget mere om 

middelalderen.

Den lille ordbog
Renæssance betyder genfødsel. 
Det kommer fra italiensk.
Efter middelalderen vendte man på en
måde tilbage til tiden, som den var i
Romerriget. Romerriget bestod fra
753 f.v.t. til 476 e.v.t.
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