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Som de foregående år har jeg villet bygge 
min årsberetning op om et citat. I år havde 

jeg besluttet mig at finde et, der kunne illu-
strere succes, for Falihos er for mig at se en 
succes. Men de fleste, af de citater jeg kunne 
finde, var simple selvhjælpscitater som tager 
udgangspunkt i, at man skal skabe sin egen 
succes, at alting lykkes alene fordi man vil det 
"Du bliver hvad du tænker" af Buddha og "Alt 
hvad en mands sind kan forestille sig og tro på, 
kan det opnå" af Napoleon Hill. Men Falihos’ 
succes er ikke alene et resultat af, at vi har 
villet det – det vi har villet har ofte kun kunne 
realiseres ved andre gode menneskers velvilje. 
Og det er vores opskrift på succes. At succes 

aldrig er noget man har alene. 

Genskabelsen af vores årskonference er et 
eksempel på det. Første år var det Clio On-
line og UCL, der betalte gildet, fordi vi ikke 
selv havde finanserne til at gøre det. Og selv-
om vores økonomi heldigvis er langt mere 
stabil nu, så er det stærke samarbejde med 
andre aktører omkring vores fag stadig vo-
res opskrift på at nå de mål vi sætter os. Jeg 
nævner bare lige fra hukommelsen de sam-
arbejdspartnere vi har været i kontakt med 
siden sidste generalforsamling og som skal 
være med til at realisere nogle af vores mål i 
2018: Arbejdermuseet, som skal huse vores  

Formandens årsberetning 
2018
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Fra årskonferencen på Jernbanemuseet i Odense, oktober 2017



årskonference i år, Museerne i Fredericia, 
som sikrer, at Rasmus kan lægge kræfter i 
planlægningen af den, HistorieLab, som vi 
deler stand med på Historiske dage, Colum-
bus og Anders Hassing, der har sagt ja til at 
være med på scenen til samme arrangement, 
Folkeskolen.dk, der som platform sikrer, at vi 
kan tage debatten om fagene, der hvor mange 
lærere i forvejen er, Ministeriets konsulen-
ter, som altid er klar til en konstruktiv debat, 
som også har ført til, at vi fik indflydelse på 
formuleringen af prøvevejledningen, Sigurd 
Barrett, der nævner os i tide og utide og som 
er med til at give os synlighed, Nationalmuse-
et, som tidligere har huset vores årskonferen-
ce, og som stadig er yderst imødekommende 
når vi henvender os, forlagene, som velvilligt 
sender medlemsgaver og på den måde bidra-
ger med noget af det vores medlemmer op-
lever som en konkret værdi ved deres med-
lemskab, UC’erne, som har givet os mulighed 
for at præsentere foreningen for masser af 
studerende, Samfundsfag på UCL og Fonden 
for entreprenørskab, der i 2018 kommer til 
at byde ind i forhold til at sætte langt mere 
fokus på faget end vi har gjort til nu, UCC 
og DLF, som er i færd med at efteruddanne 

lærere i historie og med største selvfølgelig-
hed har inviteret os med og CFUerne, der nu 
arrangerer både historie- og samfundsfagslæ-
rernes dag og som altid har os med i tanker-
ne. Tak til dem alle – også dem jeg har glemt, 
vores succes er også jeres.

Da jeg så var nået hertil i min beretning, 
kom jeg alligevel i tanke om et citat, der giver 
mening i sammenhængen. Det er musikeren 
Irving Berlin der siger: ”Det mest besværlige 
ved succes er, at man bliver nødt til at fortsæt-
te den.” For der bliver regnet med os og det 
forpligter. Det at andre forventer noget af os, 
er i sig selv succes i min optik, så derfor skal 
vi blive ved med at levere: på debat, på arran-
gementer, medlemsfordele, synlighed, faglig 
sparring til medlemmer, men også aktører 
udenfor skolen, som ønsker at spille med, og 
det er netop det vi kan – det gjorde vi i 2017 
og det gør vi også i 2018. 

Dennis Hornhave Jacobsen,
Lærer, freelancekonsulent, læremiddelforfatter 
og formand for Falihos - foreningen af lærere i 
historie og samfundsfag

Side 5

Sæt  kryds! 
 

Årskonference d. 29. 

november 2018,  

kl. 10-17 på Arbejder-

museet, Rømersgade 

22 1362 København K



Er du og dine elever klar 
til prøverne i kulturfagene?

Inspirerer til ny viden
Clio Online

Se prøvevejledningerne

I prøvevejledningerne finder I al den information, I har brug for til at
komme sikkert gennem prøverne i kulturfagene. Dine elever kan
bl.a. læse om prøveforløbet trin for trin, få idéer til, hvad et produkt
kan være, og lære om, hvordan de laver en solid problemstilling.

Klik på knappen, og gå til dit fags prøvevejledning

https://www.clioonline.dk/index.php?id=958&utm_source=Falihos&utm_campaign=proeven_i_kulturfagene
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KONGERÆKKEN 
FORTALT FOR BØRN

En ny serie af bøger om Kongerækken 
fortalt for børn har set dagens lys. Hver 

konge har sin egen bog og sin egen fortælling 
krydret med sjove og farverige illustrationer 
og med tomme felter, hvori børnene opfor-
dres til selv at være med til at skabe historien. 
Idéen er at fortælle børn mellem 6 og 11 år de 
gode historier om kongerne i et sprog, som er 
letforståeligt med en smule humor og i bør-
nehøjde. Udgangspunktet er at formidle vores 
fælles historie, - en historie, som man kun 
har del i, hvis man har adgang til den, og det 
har nogle af de yngste nu.

Ord som f.eks. ”fæstning” og ”flåde”, er for-

klaret i selve historien, da det er ord, som 
voksne ofte bruger uden at tænke over, at 
børnene ikke aner, hvad de dækker over. 
F.eks. er børn sjældent klar over, at én flåde 
dækker over flere skibe. Således er der taget 
hensyn til den faglige læsning i selve histori-
en og ikke som en løsrevet opgave.

Bøgerne kan anvendes i historieundervisnin-
gen, hvortil der er lavet en lærervejledning 
med forskellige oplæg til at arbejde med bø-
gerne og kongerne. Endvidere er et opgave-
hæfte under udarbejdelse. Bøgerne kan des-
uden bruges som en oplæsningsbog på linje 
med andre underholdende oplæsningsbøger.

Af Camilla Møller Olsen, forfatter



Det foreløbige mål er at få lavet bøger 
om de første 5-10 danske konger. På sigt 
er ambitionen dog at få lavet hele den 
danske kongerække.

Den første bog ”Gorm den Gamle” ud-
kom i maj 2017, i juli fulgte ”Harald Blå-
tand” og ”Svend Tveskæg” som udkom i 
november. 

Makkerparret bag bøgerne; Olsen og 
Olsen består af forfatter Camilla Møller 
Olsen og illustrator Lena Mossin Olsen. 

Alle bøgerne ligger på Materialeplat-
formen med dertilhørende lærervejled-
ning.
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Danmark på 
film

Optagelserne er på Danmark på Film delt 
ind i (ofte længere og uredigerede) film, 

og i kortere klip, som stiller skarpt på enkle 
temaer, begivenheder og personer. Det er 
muligt at søge på personer, emneord, begi-
venheder, perioder eller steder. Der er ligele-
des via et Danmarkskort mulighed for direkte 
at se optagelser fra ens eget lokalområde.

Man kan selv bidrage til Danmark på Film 
ved at oprette kortere klip i de længere film, 
og man kan også bidrage til oplysningerne 
om optagelser, hvis disse mangler – for ek-
sempel ved at indtaste fakta eller placere dem 
på Danmarkskortet.

Nogle klip indgår også i tematiske samlinger 
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Af Dennis Hornhave Jacobsen og Rasmus Welling, FALIHOS

Danmark på film er en webportal, der ligger på filmcentralen.dk. Portalen rummer stor samling 
på over 500 dokumentariske filmoptagelser fra hele landet i perioden 1905-65. Danmark på film 
ejes af Dansk Filminstitut, men kræver ikke login og er gratis at bruge, ligesom langt de fleste af 
filmene er public domain (uden ophavsret). I det følgende gennemgås, hvordan sitet kan bruges 
i praksis inden for kompetenceområderne Kronologi og sammenhæng, Kildearbejde og Historie-
brug i 3.-9. klasse



som Kvinder i arbejde, Danmark – besat og 
befriet eller Krigsfanger under 1. verdenskrig. 
Flere af disse har korte baggrundsartikler.

De fleste film og klip kan deles på de sociale 
medier eller indlejres, og samlingen udvides 
løbende.

Kronologi og sammenhæng
Fælles Mål, 3.-4. klasse  
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.
Eleven kan sammenligne tidlige tiders fami-
lie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om livsgrundlag og produk-
tion før og nu.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag 
og produktion.

De historiske optagelser kan give eleverne et 
visuelt indblik i, hvorledes man før 1965 sam-
ledes til forskellige offentlige begivenheder 
eller i familien var fælles om landsbrugsarbej-
de. Såedes kan man både se nødvendigheden 
af et fællesskab i produktionen samt sam-
menligne for eksempel gymnastikstævner og 
lignende med nutidens.

Find klip med:

• Folkelige og offentlige begivenheder, som 
for eksempel byfester, dyrskuer, sportsbe-
givenheder, højtider, mindehøjtidelighe-
der, kongelige begivenheder eller bisættel-
ser.

• Fabrikker, landbrug, fødevareproduktion 
eller rationering.

Bemærk, at der under Besættelsen og i åre-
ne efter er kæmpe folkelig opbakning til alt, 
hvad der har med Kongehuset eller nationen 
at gøre.

Brug spørgsmål som:
Beskriv – hvad sker der i klippet? (Lav even-
tuelt en liste over hændelser). Hvilke menne-

sker deltager? Hvad gør man i dag? Hvordan 
minder det gamle klip om i dag? Hvordan 
er det forskelligt? Hvorfor er der forskelle? 
Hvorfor er man samlet eller foretager tingene 
i fællesskab?

Eksempler på klip og film:
• Skive-film fra gamle dage (1937 – viser 

optagelser fra offentlige begivenheder i 
Skive 1907-23, film) 

• Kong Christian d. X's 70 Aars Fødselsdag 
(1940, film)

• Statsminister Staunings Bisættelse (1942, 
film)

• Fodboldlandskamp mellem Danmark og 
Sverige (1945, klip)

• Kongeparret ankommer til Københavns 
Idrætspark (Fra samme, klip)

• Tema: Nu’ det jul igen (Klip og film mel-
lem 1910-1950)

• Danmarks landbrug (1921, film)
• Fra Peter F. Heerings Fabrikker i Kirse-

bærtiden (1924, film)
• Høstarbejde under Krigen: Hørbehand-

ling (1941, film)

Fælles Mål, 3.-9. klasse 
Eleven har viden om kanonpunkter.

På Danmark på film findes en del relevante 
film og klip i forhold til følgende kanonpunk-
ter:
• Grundloven 1849*
• Stormen på Dybbøl 1864*
• Slaget på Fælleden (1872)*
• Systemskiftet 1901
• Kvinders valgret (1915)
• Genforeningen (1920)
• Kanslergadeforliget (1933)
• Augustoprøret og jødeaktion (1943)
• FN’s Verdenserklæring om Menneskeret-

tigheder (1948)

*Disse kanonpunkter ligger uden for por-
talens periode (1905-65), men der findes 
relevante optagelser i forhold til fejring eller 

Side 10



tematik vedrørende begivenheden.

Klippene og filmene belyser og levendegør 
kanonpunkterne, så eleverne får et indtryk af 
tiden, hvor begivenheden har fundet sted. 

Brug spørgsmål som:
Hvad fortæller optagelsen om kanonpunktet? 
Hvilken sammenhæng er der? Hvordan kan 
man se, at begivenheden har været vigtig, da 
den fandt sted eller blev fejret/mindet? 

Man kan også lade eleverne arbejde med hele 
den film, som klippene stammer fra. Lad dem 
oprette klip, der stiller skarpt på andre aspek-
ter af kanonpunktet og tydeliggør dette ved at 
navngive og beskrive klippet. 

Mange af klippene har enten speak eller ind-
sat tekst, hvilket også gør dem interessante i 
forhold til historiebrug og kildearbejde: Hvad 
bliver der sagt på speaket? Hvad står der på 
skiltene? Hvad fortæller det om tidens opfat-
telse af begivenheden? Giver speak eller tekst 
optagelserne en positiv eller negativ drejning 
som ikke findes i optagelserne alene? 

Eksempler på klip og film:
• Kvindernes valgretsoptog 5. Juni (1915, 

klip)
• Fattigmandsbrændsel (1917, klip)
• Syndikalisternes friluftsmøde (1918, klip)
• De arbejdsløses store demonstration 

(1918, klip)
• Kongen rider over grænsen (1920, klip)
• Genforeningsfestlighederne på Dybbøl 

(1920, klip)
• Danske soldater ankommer til Sønder-

borg Havn (1920, klip)
• Den lille hornblæser dekoreres (1920, 

klip)
• En tysk kejser i Haderslev (1920, klip)
• Dybbøl Banke og Skanserne (1930, klip)
• Tema: Danmark – besat og befriet (Diver-

se film fra 1940-48)
• Istedløven flyttes til København (1945, 

film)
• Kongeparret mødes med sydslesvigere i 

Kruså (1946, klip)
• Socialdemokratiets 75 Aars Jubilæum 

(1946, film)
• Børnehjælpsdag og byfest i Helsingør 

(1948, film)
• Kransenedlæggelse og grundlovsmøde på 

Christiansborg (1949, klip)
• Historisk optrin og friluftsspil i Viborg 

(1949, klip)

Kildearbejde
Uanset om eleverne går i 3. eller 9. klasse, skal 
de være i stand til at (af)læse historiske kilder 
og udtrykke sig om dem. I den sammenhæng 
er portalens optagelser er meget velegnede 
– de kan give en helhedsoplevelse af begiven-
heder og perioder, som er væsentligt mere 
tilgængelig og omfattende end øvrige kilder 
som for eksempel tekster, genstande eller fo-
tos. I en historisk filmoptagelse, kan vi føle os 
som en flue på væggen eller være i stand til at 
trykke personerne i hånden. Se for eksempel 
en af de ældste optagelser på portalen Med 
sporvogn gennem Aarhus’ Gader, som med 
sin POV-synsvinkel giver et næsten virtuelt 
indtryk af byen anno 1905.

Fælles Mål, 3.-4. klasse
Eleven kan bruge digitale medier som kilder 
til at beskrive fortiden.
Eleven kan læse enkle historiske kilder og ud-
trykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområ-
det til at fortælle om fortiden.

Brug optagelser som par-øvelser til at beskri-
ve og anvende kilder ud fra følgende generel-
le spørgsmål:

Hvornår er optagelsen fra?
Beskriv hvad der sker på optagelsen:
Hvilke personer er med?
Hvad laver de?
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Er der speak eller tekstskilte med i optagelsen? 
Hvilke oplysninger giver de?
Hvad synes I, at optagelsen kan fortælle jer om 
fortiden? Hvad kan den bruges som kilde til?
Hvad minder om i dag? Hvad er anderledes? 
Hvorfor er det anderledes?

Lignende spørgsmål kan ligeledes bruges på 
de ældre klassetrin, hvor mere kildekritiske 
begreber som for eksempel subjektiv/objektiv 
og tendens også kan inddrages.

I forhold til historiske spor i lokalområdet 
kan eleverne søge på deres egen by eller egn 
og lægge mærke til omgivelserne i de opta-
gelser, som de eventuelt finder. Lad dem tage 
og printe/gemme screenshots og opsøge de 
steder, som er med i de historiske optagelser. 

Brug spørgsmål som:
Sammenlign med i dag: Se det stadig ud på 
samme måde? Hvad har ændret sig? Hvorfor 
har det ændret sig? Hvad har ikke ændret sig? 
Hvorfor ikke?

Fælles Mål, 5.-9. klasse
Eleven kan formulere (..) historiske problem-
stillinger.
Eleven kan vurdere brugbarheden af histo-
riske (..) medier (..) til at belyse historiske 
problemstillinger (6. klasse).
Eleven kan udvælge kilder til belysning af 
historiske problemstillinger (9. klasse).

Man kan i forhold til historiske problemstil-
linger grundlæggende arbejde på to måder 
ud fra Danmark på film:

Den ene mulighed er, at eleverne enten ud 
fra en given eller selvformuleret historisk 
problemstilling skal prøve at finde optagelser, 
der kan bruges som relevante kilder. Lad dem 
først lave en brainstorm på, hvilke emneord, 
begivenheder eller personer, som kunne rele-
vante i deres søgning. 

Den anden mulighed er at udvælge optagelser 
for eleverne, som de derefter enten skal bruge 
til at formulere problemstillinger ud fra, eller 
vurdere om optagelserne egner sig som kilde 
til en given problemstilling. Igen kan man her 
med fordel lade eleverne se de længere film 
(for eksempel ugerevyerne) og oprette korte-
re klip.

Eksempler på klip og film i forhold til udvalg-
te problemstillinger:

• Omkring 5. maj 1948 (Film) – Hvordan 
løser vi vores konflikter – med samarbejde 
eller modstand?

• Lystfiskere på Tunfiskeri i Kattegat 
(1940erne, film) – Hvordan skal vi skaffe 
vores mad?

• Saadan bor vi (1938, film) – Hvordan skal 
vi bo? Hvordan sikrer vi os, at ingen lider 
nød i samfundet?

• Velgørenhed: En filantropisk gris (1918, 
klip) – Hvordan sikrer vi os, at ingen lider 
nød i samfundet?

• Grundloven 1915 (Film) – Hvem skal 
bestemme?

Dette arbejde falder godt i tråd med afgangs-
prøven, hvor eleverne netop har en stor opga-
ve med at finde kilder, der belyser historiske 
problemstillinger.

Historiebrug
Inden for kompetenceområdet historiebrug, 
skal eleverne beskæftige sig med, hvordan 
historie bliver brugt, og hvordan de selv kan 
bruge historie, blandt andet gennem histori-
ske scenarier og fortællinger.

Fælles Mål, 3.-6. klasse 
Eleven kan opnå viden om historie gennem 
brug af historiske scenarier.
Eleven har viden om elementer, der indgår i 
historiske scenarier. 
Eleven kan læse enkle historiske kilder og ud-
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trykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.
Eleven har viden om personer og hændelser, 
der tillægges betydning i historien (4. klasse).
Eleven kan konstruere historiske fortællinger 
(6. klasse).

Eleverne kan generelt styrke deres scenarie-
kompetencer ved at se historiske optagelser. 
Dette giver dem en oplevelse af, hvordan 
fortiden faktisk så ud. 

I modsætning til en del tekstarbejde, hvor 
de er overladt til deres egne indre billeder, 
kan eleverne i optagelserne selv visuelt aflæse 
hvordan folk gik klædt eller opførte sig, byg-
ninger, butikker, landskaber, transportmidler 
og meget andet. Herudover fortæller valg af 
motiv og måden, man har filmet på også me-
get om, hvad man dengang har gået op i eller 
haft fokus på. Denne mulighed for oplevelser 
sætter eleverne bedre i stand til at udvikle 
både historiske scenarier og kompetencer. 

Lad eleverne kan konstruere eller skrive 
historiske fortællinger ud fra optagelser, hvor 
de enten kan vælge at skrive ud fra hele situa-
tionen eller vælge en medvirkende person og 
for eksempel skrive vedkommendes dagbog 
eller erindringer fra begivenheden.

På samme måde kan de konstruere historiske 
scenarier ud fra film og klip med følgende 
spørgsmål som hjælp:

Hvilke hændelser skal vi bruge? Hvilke ele-
menter (kostumer, genstande, omgivelser 
osv.) fra optagelsen er vigtige at have med, 
hvis vi skal genskabe scenen og indleve os i 
historien? Hvad kan vi lære ved at genopføre 
optagelsen eller noget, der ligner?
Velegnede film eller klip:
• Det danske Spejderkorps (1921, film)
• Barnets hus (1923, film)
• Dyrskuet i Ringsted (1925, film)
• Skoleliv i 30’erne (1937, klip)
• Kongeparret besøger Julemærkehjemmet i 

Hobro (1949, film)
• Ferie i Vestgrønland (1964, film)

Fælles Mål, 7.-9. klasse 
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i 
argumentation (..).
Eleven har viden om funktion af historie i 
fortid og nutid.

En ikke uvæsentlig del af historiefagets funk-
tion er, at eleverne bliver bevidste om, hvor-
dan fortiden og historien bruges til at argu-
mentere for holdninger i aktuelle politiske 
og samfundsmæssige diskussioner. Man kan 
således sagtens finde den samme historiske 
begivenhed brugt som argument for direkte 
modsatrettede synspunkter, hvilket er et godt 
vidne om, at fortiden ikke nødvendigvis kan 
genskabes objektivt.

Lad eleverne finde optagelser, der kan bruges 
i nutidige debatter. Ud fra hver optagelse og 
dilemma skal de bruge historien som argu-
ment for forskellige holdninger – både for og 
imod. 

Eksempler på velegnede film eller klip med 
tilhørende dilemma og argumenter:

Kong Christian d. X's 70 Aars Fødselsdag 
(1940, film) 
Skal kongehuset bevares? 
Ja, det er et nationalt samlingspunkt. / Nej, 
det fører til massehysteri og er et levn fra 
fortiden.

Hamburgerbørn ankommer (1943, film)
Skal vi tage imod flygtninge?
Ja, vi har en tradition for at hjælpe i Dan-
mark. / Nej, de er potentielle fjender, og man-
ge af dem ser ikke ud til at lide nød.

Mindehøjtidelighed for faldne Friheds-
kæmpere (1945, klip)
Skal vi løse konflikter gennem forhandling 
eller modstand?
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Ja, frihedskæmperne lærte os, at væbnet 
modstand er en løsning. / Nej, væbnede kon-
flikter er et meningsløst spild af liv og et levn 
fra fortiden.

Lillebæltsbroen anlægges (1934, klip)
Skal vi bygge flere broer?
Ja, teknologi binder landsdelene sammen. / 
Nej, det tager lang tid og er meget dyrt.

Andre ideer
Lad eleverne undersøge den historiske bag-
grund for film eller klip og skriv små fagtek-
ster, der passer til. Dette vil ikke blot forbedre 

portalen, men også være en god træning for 
elevernes skriftlige fremstilling og tilpasning 
af tekster i forhold til modtagerne.
I forlængelse af dette kan man lade særligt 
dygtige elever se, om de kan opspore optagel-
sers manglende oplysninger om årstal og sted 
under Detektivhjørnet.

(Artiklen er en bearbejdet udgave af afsnittet 
af samme navn fra Sigurds Danmarkshistorie 
– lærervejledning, KLIM, 2016)
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Bag fængslets mure 

10.000 siders historie. 100 bøger på hver 100 
sider. Det lyder som noget, der kun er for 

udvalgte – og særligt historieinteresserede. 
Men sådan er verden ikke i serien ”100 dan-
markshistorier”. Omdrejningspunktet er gan-
ske vist de 100 små bøger udgivet på Aarhus 
Universitetsforlag, men projektet skal ikke 
kun komme historiesultne voksne til gode. 
Du kan fx spille Dyst! (app) med dine elever. 
Her er der historiske spørgsmål tilpasset spil-
lernes aldre. 
HistorieLab laver 12 tematiske kildepakker til 
grundskolen med udgangspunkt i bøgerne, 
og på danmarkshistorien.dk er der artikler og 
film til videbegærlige unge. Og der er fore-
drag på biblioteker og kronikker i Politiken.

Bøgerne skrives af førende historikere fra 
universiteter, arkiver og museer, medtager 
den nyeste forskning og er formidlet i et 
lettilgængeligt sprog. Det første fængsel er 
den 7. bog i 100 danmarkshistorier og marts 
måneds udgivelse. I bogen serverer lektor i 
socialhistorie ved Aalborg Universitet, Johan 
Heinsen, fortællinger om straffefanger og om, 
hvordan vi i Danmark fik et af verdens første 
fængsler, fordi Christian 4. ikke ville henrette 
folk. Kongen skulle bruge deres arbejdskraft. 
Læseren inviteres med ind bag murene, hvor 
udspekulerede flugtplaner paradoksalt nok 
var med til at forme det moderne fængsel, vi 
kender i dag. 
Læs med her, hvor du får en smagsprøve på 
Det første fængsel.

Uddrag af Det første 
fængsel
”Jeg står en grå formiddag i februar på Chri-
stianshavns Torv. Det regner ikke, men alli-
gevel er alting vådt. Jeg har fået lokket et par 
dages arkivophold ud af min institutledelse, 
men jeg har stadig ikke fået mail fra Rigsarki-
vet om, at pakkerne med fængselsprotokoller 
skulle være ankommet til læsesalen. 

Folk sidder og spiser fastelavnsboller i de sto-
re vinduespartier i Lagkagehuset, der ligger 
på hjørnet af Torvegade og Overgaden Oven 

Af Peter Bejder , Cand.mag. Historiker og fagbogsforfatter
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Vandet. Det er indrettet i 
et stort lokale i det byggeri, 
der skød op omkring 1930. 
Før da havde hele komplek-
set mellem torvet og Sankt 
Annæ Gade huset et kvin-
defængsel og før det Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshuset, 
et fængsel, der blev grund-
lagt i 1662. Her sled tusinder 
og atter tusinder mænd og 
kvinder med at producere 
klæde til staten. Netop her 
kørte hæren i 1817 sine ka-
noner frem for at bombar-
dere de oprørere, der havde 

overtaget fængslet og sat det i brand. Og her 
pågreb man igen og igen dem, som forsøgte 
at flygte. Nu er der husbåde og Christians-
havneridyl. 
Der er ikke meget tilbage 
af det kolossale fængsels-
kompleks. Det tætteste, 
man kommer på noget, der 
minder om fængslets histo-
rie, er legemliggørelsen af 
fattigdommen, der står og 
sælger Hus Forbi ved trap-
pen til Københavns Metro. 

Jeg går ind mod byen over 
Knippelsbro og spekulerer 

på, om fanger nogensinde arbejdede 
her. De renoverede i hvert fald andre 
broer i København. Her begik fangen 
Johan Gottlieb Vogt selvmord ved at 
drukne sig den 8. august 1776. Han sad 
inde i fængslet Stokhuset, der i 1741 
tog over, da Trunken fra 1620 lukkede. 
Den tidligere matros var netop blevet 
afskediget og havde kun været indsat i 
16 dage, men hans deltagelse i et større 
tyverikomplot havde kostet ham ære 
og en livstidsdom, han selv afbrød i en 
alder af blot 21 år.

Fra Knippelsbro kan jeg se området, der tid-
ligere hed Bremerholmen. Det gennemløbes 
af en gade med samme navn. På venstre side 
står Slotsholmen med Proviantgården og Tøj-
husets kolossale murstensværk endnu. Der er 
ingen antydninger af det strafarbejde, der var 
så vigtigt for områdets etablering.

Arkivpakkerne er stadig ikke ankommet, så 
jeg går til højre. Holmens Kirke, hvor fanger-
ne ikke var velkomne, står flot endnu. Ellers 
er der kun få tegn på, at området engang var 
landets største arbejdsplads, og der er endnu 
mindre, der viser, at den husede Danmarks 
første fængsel. Trunken blev revet ned i 1863, 
men stod indtil da som et “talende minde”, 
som en historiker i slutningen af 1800-tallet 
sagde det. 
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Området er tæt bebygget. Jeg prøver at etab-
lere, hvor Trunken egentlig lå, men det lykkes 
ikke. Gadernes forløb ligner ingenting fra 
tidligere. Længere oppe rammer jeg Kon-
gens Nytorv, hvor fangen Hans Georg Fort-
hammer mistede livet i oktober 1721 efter at 
have skrevet et brev til Satan i sin søgen efter 
assistance til flugt fra netop Trunken. Via 
Bredgade rammer jeg Amalienborg. Fanger 
fra Trunken arbejdede med at bygge volde 
her i 1720’erne. Længere mod nord støder jeg 
på Esplanaden, der i 1600-tallet blev brugt til 
militære henrettelser, og hvor fire fanger, der 
i 1683 havde været med til at begå mytteri på 
et skib på vej til Vestindien, blev tortureret og 
lagt på hjul og stejle sammen med fem sø-
mænd. 

Det var en af danmarkshistoriens voldsomste 
massehenrettelser. De tusinder af mennesker, 
der så på, er denne formiddag afløst af tu-
rister, der med selfiestænger og bæltetasker 
suges op imod Den Lille Havfrue. 

Baggrunden på turisternes billeder dannes af 
Holmen. Det var indtil 1600-tallet et 

lavvandet område. Her besluttede man at 
bygge et nyt centrum for flåden, der imod 
århundredets slutning var vokset så stor, at 
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100danmarkshistorier.dk 
Det stort tænkte historieprojekt er baseret 
på 100 bøger a 100 sider, skrevet af 100 
historikere. I alt bliver det over otte år til 
10.000 siders nyskrevet og rigt illustreret 
danmarkshistorie med udgangspunkt i 100 
væsentlige begivenheder og tematikker 
gennem de 1.000 års historie, hvor vi har 
haft skriftlige kilder.
Firkantet sagt har hver generation haft sin 
store danmarkshistorie af kronologiske 
flerbindsværker. Når historiens komplek-
sitet skal samles til én sammenhængende 
fortælling, bliver det typisk politikkens 
og magtens historie. At fortælle historien 
gennem 100 skelsættende begivenheder og 

tematikker giver plads til kulturhistorie, 
videnskabshistorie, socialhistorie, miljøhi-
storie og økonomisk historie, der kan ud-
foldes på egne præmisser. Udgangspunktet 
i hver bog er en begivenhed, og den bruges 
som anledning til at udfolde en tematik og 
et længere historisk forløb.
Serien stiller også skarpt på, hvordan histo-
rien er blevet genskrevet, omfortolket og 
brugt. Fortiden er ikke blot til pynt, men 
bruges i nutiden og taler ind i en aktuel tid 
– og sågar fremtiden. Historiebrug er der-
for en central del af projektet. 

Se seriens bøger på  
100danmarkshistorier.dk.

http://100danmarkshistorier.dk
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Forfatter Johan Heinsen siger:

“Vi har blind tillid til fængslet, som vi ser 
som en moderne og rationel institution. 
Men fængslet blev skabt som noget, vi har 
meget svært ved at identificere os med, 
nemlig trældom og slaveri. Forskellen 
mellem vores forestilling om fængsler og de 
virkelige hændelser er elementært spæn-
dende.”

“Jeg vil gerne fortælle om de mennesker, 
der oplevede de tidlige danske fængsler, 
som var nogle af verdens første. Deres 
skæbner er dramatiske, hvad enten de 
gravede tunneller eller gemte filer i køjer-
ne. Og deres historier vidner om kampen 
mellem flugt og sikkerhed.”

den ikke længere kunne være på Bremer-
holmen. I stedet gik man i gang med et 
storstilet projekt, hvor man i en periode 
på over hundrede år lidt efter lidt etable-
rede kunstige øer, der til sidst blev til en 
sammenhængende landmasse. Det var 
straffefanger, nogle gange flere hundrede 
ad gangen, der lavede meget af arbejdet på 
de sandpramme og muddermøller, køben-
havnerne hver dag kunne se ligge i områ-
det. Operaen ville ikke have grund at stå 
på uden dem.

Fra Esplanaden går jeg op på Kastellet. 
Her ligger den eneste ældre fængsels-
bygning, der stadig står, nemlig det ene 
af de to krudttårne, der fra 1817 til 1847 
fungerede som højrisikofængsel for rigets 
allermest utilregnelige fanger og flugtkon-
ger. Der er ingen antydning af, at den lille 
tætte bygning i Dronningens Bastion har 
været fængsel. Det ældre kastelslaveri er 
lige så usynligt.

Tegn abonnement med rabat 
Medlemmer af FALIHOS kan tegne abonnement på 100 danmarkshistorier hos forlaget til 
favørpris:

TOTAL-abonnement:  
Indeholder den trykte bog og bogens fire digitale formater – lydbog, e-pdf, ePub og mobi. 
100 kr./pr. måned (normalpris 120 kr.)

DIGITAL-abonnement:  
Indeholder bogens fire digitale filer – e-pdf, ePub, mobi og lydbog (mp3). 
60 kr./pr. måned (normalpris 70 kr.) 

Læs mere, og tegn abonnement her:
https://unipress.dk/abonnement/serier/medlemskab-specialaftale/

https://unipress.dk/abonnement/serier/medlemskab-specialaftale/
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Beskeder i min indbakke fortæller mig, 
at arkivæskerne er ankommet på Rigs-
arkivet. Jeg sætter derfor kursen sydpå, 
men vælger en anden rute tilbage. På 
vejen følger jeg de gamle volde. Deres 
vedligeholdelse var det arbejde, man 
altid kunne sætte fangerne til. 

Snart rammer jeg Stokhusgade. Navnet 
er eneste tegn på, at Danmarks største 
fængsel, Stokhuset – også kendt som 
Slaveriet – lå her. Jeg kan genken-
de voldenes layout fra fotografier fra 
begyndelsen af 1900-tallet, men selve 
bygningen er der intet tilbage af. Den 
blev revet ned i slutningen af 1930’erne. 
Det er muligt, at eleverne på Gefion 
Gymnasium, der nu fylder grunden, 
føler sig som fanger, men det skyldes 
noget helt andet.”

April Maj Juni

Struensees affære
af Ulrik Langen

Beatlemania
af Rasmus Rosenørn

Indvandring i velfærdsstaten
af Heidi Vad Jønsson

Forårets planlagte udgivelser



 

 

HistorieLab er et kreativt og nytænkende formidlingslaboratorie, der: 
udvikler og styrker historieundervisningen, inspirerer og skaber 
samarbejde mellem skole og kulturinstitution, fremmer børn og unges 
forståelse af histories og kulturarvs betydning for deres nutid og fremtid 

Stationsvej 14 | 7300 Jelling
Tlf. 6318 3608

historielab@ucl.dk | historielab.dk

Demokratiet under pres 
 

 

Hvad kan historiefaget tilbyde eleverne i en ver-
den med en overvældende informationsstrøm 
præget af politisk spin, misinformation, falske 
nyheder og konspirationsteorier? Og hvilke kon-
krete redskaber kan historiefaget udstyre ele-
verne med, så de bliver i stand til at tage stilling 
på et kvalificeret grundlag og handle derefter? 

 

Konference den 13. april 2018 i Vejle 

HistorieLab og Historiediaktisk netærk arrann-
gerer konferencen, hvor også forlagene Colum-
bus og Clio vil være til stede. 

 

 

Praktisk info 
Tid: Fredag den 13. april 2018 kl. 9.30-16.15 
Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle 
Pris: 500 kr. inkl. moms 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 3. april 2018 

Tilmelding: Via HistorieLabs hjemmeside 

 

 

 

 

Dagens Program 

• 9.30-10.00: Kaffe og indskrivning 

• 10.00-10.15: Velkomst og introduktion til dagens 
tema 

• 10.15-11.15: Jan Birkemose (Journalist og redaktør), 
“Hvad er fake news – og hvilke udfordringer giver 
det?” 

• 11.15-12.00: Mikkel Thorup (Professor MSO, Aarhus 
Universitet), “Populisme som en demokratisk eller 
antidemokratisk kraft” 

• 12.00-13.00: Mad og mingling 

• 13.00-13.45: Erfaringsudveksling og idegenerering 
på tværs af skoleformer med afsæt i en række te-
maer: 

• Kildekritik 

• Konspirationsteorier 

• Informationssøgning 

• Valg af emner/temaer i undervisningen 

• Historie som konstruktion 

• 13.45-14.00: Opsamling på workshops i plenum 

• 14.00-14.45: Hildegunn Juulsgaard Johannesen 
(Programleder for forskningstemaet digitalisering, 
didaktik og læring, UCSYD), ”Omtankeonline.dk – At 
kunne begå sig online med omtanke” 

• 14.45-15.00: Kaffepause 

• 15.00-16.00: Jeppe Nevers (Professor MSO, Ph.d. 
Syddansk Universitet), “Historikerens rolle(r) i de-
mokratiet” 

• 16.00-16.15: Farvel og tak for i dag 

 

 



Mit CFU
På Mit CFU findes en lang spille- og doku-
mentarfilm, som lovligt og gratis kan stream-
es til undervisningsbrug. Nedenstående 

liste viser et lille udpluk af sitets film, der er 
relevante for undervisningen i historie og 
samfundsfag. Alle filmene findes på adressen: 
hval.dk/mitcfu/

LOVLIG BRUG AF FILM I 
HISTORIE OG SAMFUNDSFAG
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1. januar 2018 trådte en ny aftale vedrørende brug af spillefilm i under-
visningen i kraft. Aftalen betyder, at der nu er en række spillefilm fra 
distributionsselskabet MPLC, man desværre ikke længere lovligt kan 
bruge. Heldigvis er der stadig en række muligheder for lovligt at anven-
de film i sin undervisning. Et par af disse gennemgås i det følgende.

Af Rasmus Welling, FALIHOS



• 9. april*
• Armadillo
• Brendan og Hemmelighedernes bog*
• Der kommer en dag*
• Det store flip
• Drømmen*
• En kongelig affære*
• Fede Tider
• Kapgang*
• Kollektivet
• Kongens Valg
• Pelle Erobreren
• Pompeji
• Under Sandet*

*Der findes undervisningsmateriale med 
lærervejledning og elevark til denne film på 
filmcentralen.dk.

Der findes desuden en lang række relevante 
tv-udsendelser og dokumentarfilm på Mit 
CFU. Brug af sitet kræver unilogin.

Filmcentralen
Filmcentralen er efterhånden kendt af langt 
de fleste lærere som et godt sted at hente 
undervisningsmaterialer til spillefilm, samt 
streame kort- og dokumentarfilm. Hvad der 
måske er mindre kendt er, at filmcentralen 
også de senere år har frikøbt rettigheder til 
en del spillefilm, hvoraf flere er relevante til 
brug i historieundervisningen. Dette gælder 
fx filmene ”Krigens Hemmeligheder” (Hol-
land, 2014) og ”Vi ses igen” (Frankrig, 1987), 
der begge tager udgangspunkt i venskaber og 
dilemmaer under 2. verdenskrig.

”Vi ses igen” er en erindringsfilm, der bygger 
på instruktørens egne barndomsoplevelser 
i Frankrig under 2. verdenskrig. Julien er 
en 11-årig dreng, der går i katolsk kostskole 
nær Fontainebleau, og efter en ferie har hans 
klasse fået en ny dreng, Jean. De to bliver 

gode venner og sammenholdet mellem dem 
forstærkes, da Julien opdager, at Jean er jøde 
og skjules for tyskerne på skolen. 

”Krigens hemmeligheder” handler om dren-
gene Tuur og Lambert, der bor i en lille hol-
landsk by. Lamberts far sympatiserer med 
nazisterne, mens Tuurs familie tager afstand 
fra dem. Da Lamberts far bliver borgmester, 
forbyder Tuurs forældre ham at se sin bedste 
ven. Konflikten mellem drengene spidser til, 
da Tuur bliver gode venner med pigen Maart-
je, der viser sig at være jøde.

Begge film kan anvendes til at arbejde med 
historiske problemstillinger som skyld og 
uskyld eller venskab/loyalitet under krige. 
Der findes undervisningsmaterialer med 
lærervejledning og elevark til begge film. De 
er gode alternativer til nogle af de mere ofte 
bruge film om 2. Verdenskrig og samtidigt 
film, der kan skabe en parallel til film om 
Besættelsestiden i Danmark.

Herudover findes der på Filmcentralen en 
række relevante dokumentarfilm, fx:

• 1989 (Om jerntæppets fald)
• KZ-lejrenes befrielsen – Hitchcocks glemt 

film 
• Slagtebænk Dybbøl – Historien om slaget 

ved Dybbøl 1864
• Håbets Havn (om flygtningebørn efter 

Befrielsen)

Disse kan anvendes informativt som fagtek-
ster, men også analyseres i forhold til Histo-
riebrug og historiesyn. 

Se også artiklen om ”Danmark på film” på side 
9.
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Ny kampagne sætter 
demokrati på skoleskemaet

Demokrati opstår og udvikler sig ikke af sig selv. Derfor lancerer 
Undervisningsministeriet nu den nationale kampagne, ’Demokrati under 
udvikling’, der skal støtte demokratiets udvikling i skolen og i lokalsamfun-

det. Kampagnen løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.

Demokratiet er i konstant proces. Det 
formes og forbedres af borgerne – derfor 

skal de klædes på tidligt. Derfor lancerer Un-
dervisningsministeriet nu kampagnen ’De-
mokrati under udvikling’. Kampagnen giver 
lærere, undervisere og pædagoger inspirati-
on til, hvordan de får demokratiet til at leve 
i undervisningen, på skolen og i de lokale 
samfund. Samtidig opfordrer Undervisnings-
ministeriet til, at så mange som muligt sæt-
ter deres demokratiske aftryk i uge 12 eller i 
løbet af kampagneperioden.

”Demokratiet opstår ikke ud af den blå luft. 
Demokratiske værdier som for eksempel 
ytringsfrihed, tolerance og medbestemmelse 
viderebringes fra generation til generation. 
Derfor skal vi gøre vores bedste for, at børn 
og unge får indblik i de demokratiets tanker 
og værdier tidligt i skolen og i foreningslivet. 
Det skal kampagnen være med til at støtte op 
om,” siger Merete Riisager.

Den nationale kampagne er rettet mod 
grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, pro-
duktionsskoler og almene voksenuddannel-

Side 24

Af Nynne Bisbjerg Himmelstrup, pressesekretær Undervisningsministeriet



ser. På kampagnesitet www.demokratiunder-
udvikling.dk findes materialer og aktiviteter, 
der understøtter arbejdet med fællesskab, 
demokrati og medborgerskab i den faglige 
undervisning. Derudover findes redskaber, 
der kan understøtte elevernes kritiske reflek-
sion og kompetencer til at handle demokra-
tisk.
 
Kampagnen henvender sig desuden til for-
eninger og organisationer, der ønsker at 
sætte ekstra fokus på fællesskab, demokrati 
og medborgerskab. Undervisningsministeri-
et samarbejder med en række partnere, der 
under kampagneperioden vil bidrage med 
projekter og fortællinger fra samfundet.
Som en del af kampagnen opfordres alle til 
at sætte sit aftryk på vores samfund. Initia-
tivet #Sætditaftryk er et tværgående forløb, 
der handler om at styrke elevernes aktive 
medborgerskab, gøre dem bevidste om deres 
ansvar for fællesskabet og øge deres demo-
kratiske handlekompetencer ved at lade dem 
prøve kræfter med at sætte et aftryk på deres 
lokalmiljø. På kampagnesitet opfordres læ-
rere, undervisere og parter til at dele deres 
projekter og erfaringer.
Den nationale temauge finder sted i uge 12, 
hvor grundskoler og produktionsskoler har 
mulighed for at arbejde intensivt med ma-

terialerne. I samme uge bidrager en række 
partnere og andre aktører med at sætte fokus 
på udvikling af demokratiet. Alle uddannel-
sesområder kan frit tilrettelægge aktiviteter 
i løbet af kampagneperioden, der kører helt 
frem til efteråret 2018.

Læs mere:
National temauge om fællesskab, demokrati 
og medborgerskab https://uvm.dk/aktuelt/
nyheder/uvm/2017/august/170830-nati-
onal-temauge-om-faellesskab-demokra-
ti-og-medborgerskab
Nye initiativer skal forebygge radikalise-
ring og ekstremisme https://www.uvm.
dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2015/
dec/151207%20nye%20initiativer%20
skal%20forebygge%20radikalisering%20
og%20ekstremisme
Demokratisk dannelse skal spille større rol-
le på ungdomsuddannelser https://uvm.dk/
aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170526-de-
mokratisk-dannelse-skal-spille-stoerre-rol-
le-paa-ungdomsuddannelser
Kontakt: Sanne Bruun Hansen, fuldmægtig 
og projektleder, 33 92 50 10, sanne.bruun.
hansen@stukuvm.dk

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at 
danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om de-
mokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever 
ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i 
demokratiet. Materialer og aktiviteter på kampagnesitet er derfor ud-
viklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med 
demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i 
lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokra-
tiske refleksion inden for blandt andet demokratisk samtale, deltagelse 
og fællesskaber samt kildekritik og kritisk refleksion.
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Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 5, Den islandske revolution 
Vi gør en lang historie kort

Hu! Mange danskere genopdagede Island, da øens 
fodboldhold i 2016 gik fra sejr til sejr ved EM og lod det 
maskuline sejrsråb gjalde. Men ellers synes vi at have 
glemt øen mod nord. 

For mange af os er Island lig med gletsjere, askesky og sagaer. 
Glemt er den stilfærdige kamp for selvstændighed, som kul
minerede for 100 år siden, da Danmark anerkendte vulkanøen 
som selvstændig. I Den islandske revolution guider Søren Mentz 
læseren gennem rigsfællesskabet, der endelig ophørte i 1944, hvor 
Island gik fra konge til egen præsident. Og han har stærkt fokus 
på, hvilke fortællinger islændingene har om os – og vi har om 
islændingene, der aldrig helt opgav eget sprog og egne skikke, selv 
om danskerne måske drømte om det.

 
Den islandske revolution
Søren Mentz
100 sider
Pris: 100 kr.
Udkommer 11. januar 2018,
som trykt bog, e-bog og lydbog.
Bogen sælges også i abonnement på 
unipress.dk/abonnement

Kontakt
sm@museumamager.dk eller
30 10 88 68

Peter Bejder, forlagsredaktør
pb@unipress.au.dk
53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden. 
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100danmarkshistorier.dk

Forfatteren siger: 
”Den historiske forbindelse mellem Danmark og Island er fortællingen om et 
stilfærdigt opbrud af en multinational stat. I mange andre tilfælde er opbrud endt 
i vold og tabte menneskeliv. Så hvordan kunne det danskislandske forhold blive 
afviklet så fredeligt, at vi i dag helt har glemt fællestiden?”

”Island var en del af det danske rige i over 500 år. Men var Island en koloni, eller 
passede øen stort sig selv? Fortællingen om den danskislandske fællestid viser, 
hvordan forskellige historiesyn opstår, og hvordan fortiden bliver brugt som am
munition i en samtidig debat.”
       

Søren Mentz
er museumsleder på Museum Amager.

Om serien
Den islandske revolution er femte bog i forlagets serie 100 danmarks
historier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. Bøgerne 
udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et større pro
jekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på danmarkshist
orien.dk, kronikker i Politiken og arrangementer på Folkeuniversitetet 
i Aarhus, Emdrup og Herning. 

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 



Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 6, Danmark i krig 

Danmark er blevet en krigsførende nation. Vi træder stolt frem 
på verdensscenen, når de store kalder, og vi deltager med flere 
soldater og i flere hårde kampe end andre allierede. Alligevel er 
det svært at finde succeshistorierne i de lande, vi har kæmpet i. 
Og freden har vi tilsyneladende tabt.

I Danmark i krig fortæller Bo Lidegaard historien om Danmarks 
krigsdeltagelse 1991-2011. Han beskriver, hvordan vi siden den 
første Golfkrig har ændret synet på Danmarks rolle i verden, og 
diskuterer, hvad vi har fået ud af krigsdeltagelsen. Da vi i 1991 
sendte korvetten Olfert Fischer til Golfen, var det på den betin-
gelse, at den ikke skulle deltage i kampene. Tyve år senere havde vi 
sendt tusindvis af danske soldater til Balkan, Afghanistan, Irak – 
og til Libyen, hvor vi blev et af de lande, der bombede mest. 

Hvorfor går Danmark i krig i fjerne lande, og hvad har vi opnået 
ved at gøre det? Vær med på sikker afstand, når Bo Lidegaard går 
ind i kampen og taler om krig, kritik og konsekvens. 

 
Danmark i krig
Bo Lidegaard
100 sider
Pris: 100 kr.
Udkommer 8. februar 2018
som trykt bog, e-bog og lydbog.
Bogen sælges også i abonnement på 
unipress.dk/abonnement

Kontakt
bo.lidegaard@mail.dk eller
20 19 42 20

Peter Bejder, forlagsredaktør
pb@unipress.au.dk
53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden. 
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Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

100danmarkshistorier.dk

Forfatteren siger: 
”Spørgsmålet fascinerer mig. Hvordan gik det til, at vi gik fra at være et af de 
vestlige lande, der var allermest tøvende med at gå i krig i fjerne egne, til at blive 
måske det, hvor opbakningen til krigsdeltagelse i den hårde ende er allerstørst?”

”Det er spændende at se på krigene en for en. Hvorfor gik vi ind? Hvordan gik det 
derude? Og hvad kom der ud af, at Danmark blev en krigsførende nation?”

    

Bo Lidegaard
er historiker og forfatter. Han var 1984-2005 ansat i Udenrigsministe-
riet og 2005-11 udenrigspolitisk toprådgiver i Statsministeriet. 2011-16 
var han chefredaktør for Politiken. 

Om serien
Danmark i krig er 6. bog i forlagets serie 100 danmarks historier, hvor 
vores fælles historie serveres i små bogbidder. Bøgerne udkommer en 
gang om måneden i otte år og er centrale i et større projekt, der bl.a. 
omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk, kro-
nikker i Politiken og arrangementer på Folkeuniversitetet i Aarhus og 
Emdrup. 

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 



Danmarkshistorie i 100 bøger 
Bog 7, Det første fængsel 

Slaveriet. Det kaldte man Danmarks første fængsel, hvor straffe
fanger sled som slaver, mens de gravede de københavnske volde. 
Ydmygelser, vilkårlige afstraffelser og fordærvet mad var hver
dagskost. Ikke desto mindre var Slaveriet i 1600 og 1700tallet et 
af verdens mest veludviklede fængsler.  

Slaveriet gav den danske stat arbejdskraft. Men bag murene var 
der uro. Fangerne pønsede på oprør og flugt, og deres frihedslæng-
sel gav ikke kun fangevogterne koldsved. Det blev drivkraften i 
de reformer, der lidt efter lidt ledte til det moderne fængsel med 
celler og overvågning. 
 
I Det første fængsel fortæller socialhistoriker Johan Heinsen histo-
rien om århundreders styrkeprøve mellem indsattes opfindsomme 
forsøg på flugt og myndighedernes skærpede sikkerhed. 

 
Det første fængsel
Johan Heinsen
100 sider
Pris: 100 kr.
Udkommer 8. marts 2018
som trykt bog, e-bog og lydbog.
Bogen sælges også i abonnement på 
unipress.dk/abonnement

Kontakt
johanheinsen@gmail.com eller
61 65 39 87

Peter Bejder, forlagsredaktør
pb@unipress.au.dk
53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 
er støttet af A.P. Møller Fonden. 

Presse
meddelelse

A
A

R
H

U
S

 U
N

IV
E

R
S

IT
E

T
S

F
O

R
L

A
G

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
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100danmarkshistorier.dk

Forfatteren siger: 
“Jeg vil gerne fortælle om de mennesker, der oplevede de tidlige danske fængsler, 
som var nogle af verdens første. Deres skæbner er dramatiske, hvad enten de 
gravede tunneller eller gemte file i køjerne. Og deres historier vidner om kampen 
mellem flugt og sikkerhed.”

“Vi har blind tillid til fængslet, som vi ser som en moderne og rationel institution. 
Men fængslet blev skabt som noget, vi har meget svært ved at identificere os med, 
nemlig trældom og slaveri. Forskellen mellem vores forestilling om fængsler og 
de virkelige hændelser er elementært spændende.”

    

Johan Heinsen
er historiker og lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aal-
borg Universitet. 

Om serien
Det første fængsel er 7. bog i forlagets serie 100 danmarks historier. 
Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et 
større projekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på dan-
markshistorien.dk, kronikker i Politiken og arrangementer på Folke-
universitetet i Aarhus og Emdrup. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk

Husk at FALIHOS har rabatordning på  serien - se mere  på vores hjemmeside! 


