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PÅ SPORET AF HISTORIEN  

HVORDAN FÅR VI VIDEN OM  
FORTIDEN?

Dengang var det nu ikke så nemt at skrive en Danmarkshistorie. 

Der var ikke mange bøger at læse i, der var intet leksikon at slå 

op i, og der var heller ikke noget internet at søge på. I dag, når 

jeg – Sigurd – sidder og skriver denne her Danmarkshistorie, så 

kan jeg jo slå op og få oplysninger alle mulige steder fra, men 

det kunne man altså ikke dengang.
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Fortiden findes ikke mere. Alligevel kan 
man se den over det hele. Bygninger, 
gravhøje eller billeder og fortællinger, 
der er skrevet ned, er alt sammen spor 
fra fortiden. Hvis du skal vide noget om, 
hvordan verden så ud for 50 år siden, kan 
du spørge nogen, der levede dengang. Men 
vil du undersøge, hvordan verden så ud for 
200 eller 1000 år siden, bliver du nødt til 
at undersøge ting fra dengang, der stadig 
findes, eller fortællinger, som er skrevet 
ned. Sigurd fortæller Danmarkshistorie er 
sådan en fortælling om fortiden, og derfor 
skal du også undersøge, hvordan Sigurd 
har fortalt historien.

Når man går rundt i byerne eller landska-
bet, kan man se mange spor fra historien, 
hvis man altså ved, hvad man skal kigge 
efter. Ligesom detektiver leder efter spor 
for at opklare mysterier, skal du lære at 
finde spor, der viser, at verden engang så 
anderledes ud.  Disse spor eller fortællinger 
kalder man for kilder. Hvis du vil under-
søge, hvordan det var at være barn, da dine 
forældre var små, kan dine forældre være 
en kilde, fordi de kan fortælle om det.  
Et billede fra deres barndom eller en dag - 
bog, de skrev dengang, kan også være 
en kilde. Kilder kan altså være mange 
forskellige ting, som alle kan give viden om 
fortiden. 

Det er det, du skal lære i dette kapitel –  
at undersøge kilder for at finde ud af, hvad 
de fortæller om fortiden. Du skal også 
fortælle om kilderne og den viden, du  
får ved at undersøge dem. 

PERSONER, OG TING DU SKAL KENDE:

• Kejser Augustus (år 63 f.v.t. – år 14 e.v.t)

• Kong Louis den 16. (konge af Frankrig fra 
1774-92)

• Solvognen (1400 f.v.t.)

BEGIVENHEDER, DU  
SKAL VIDE NOGET OM:

• Da stenalderfolket levede ved byen Ertebølle 
(Ertebøllekulturen cirka 5400-4000 f.v.t.).

• Da den franske konge blev slået ihjel, for 
at andre kunne få magten (Stormen på 
Bastillen, 1789).

DU SKAL LÆRE:
• hvad kilder er. 

• at læse kilder og fortælle om dem.

• at bruge kilder til at få viden om fortiden.

• at finde historiske spor i området, hvor du 
bor. 

• at bruge historiske spor til at fortælle om 
fortiden.

• at beskrive fortiden for  
eksempel ved hjælp af programmer  
på Skoletube.

FAKTABOKS
Forkortelserne f.v.t. og e.v.t. betyder før vores 
tidsregning og efter vores tidsregning. 

Vores tidsregning begynder ved det, vi 
kalder år 0, så det er ligesom at skrive før år 
0 og efter år 0.
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HVAD ER HISTORIE EGENTLIG?
Du har læst lidt om, hvad man skal lære i 
historie – at undersøge fortiden, fortælle 
om den og så skal du kunne finde spor 
af fortiden i verden omkring dig. Alting 
er nemlig skabt gennem historien – det 
betyder, at mennesker og vores omverden 

ikke altid har set ud, som de gør nu, men 
har ændret sig for at blive det, den er i 
dag. Men hvordan ser historie ud? Det 
skal du og dine klassekammerater nu give 
jeres bud på.

OPGAVE: SÆT BILLEDER PÅ HISTORIEN
Lav en billedsøgning på internettet. Find billeder, som viser, hvad du tænker, 
historie er. Brug ordene fra målboksene, når du søger, og find selv på flere.

• Historiske kilder
• Fortiden
• Historisk
• Historiske spor

Print billederne ud. Lav fælles i klassen en historievæg, hvor alle kan se, 
hvordan I mener, historie ser ud. Måske finder I andre billeder, når I arbejder 
videre i denne bog. Dem kan I printe ud og sætte på jeres fælles væg.
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PÅ SPORET AF FORTIDEN
I dette kapitel kommer du til at undersøge tre forskellige slags kilder:

• Spor i din omverden (for eksempel butikker)
• Genstande (for eksempel stenøkser)
• Fortællinger (for eksempel breve eller Sigurd fortæller Danmarkshistorie).

Arkæologi handler om at undersøge, 
hvordan mennesker levede for meget 
længe siden. Arkæologer graver i jorden 
efter ting fra fortiden for at finde spor 
efter vores forfædre. De har for eksempel 
udgravet og undersøgt Grauballemanden, 
som du kan se på billedet herunder. Det 
er derfor, vi i dag ved, at han blev slået 
ihjel, selvom det er mere end 2000 år 
siden, det skete. Det er også arkæologer, 
der har udgravet gravkammeret, hvor den 
egyptiske barnekonge Tutankhamon lå 
begravet. I graven kunne man se, at Tu-
tankhamon var en meget vigtig person, da 
han blev begravet. Det skal du lære mere 

om i kapitel 3. Hvis du allerede har læst 
Sigurd fortæller Danmarkshistorie, så har 
du været i gang med at læse eller høre en 
historisk fortælling. Fortællinger i historie 
kan faktisk være alt fra en tyk historiebog 
til mennesker, man kender, som fortæller 
om fortiden. Fælles for historiske fortæl-
linger er, at de kan være en spændende 
måde at lære noget om fortiden på. Noget 
andet, fortællingerne har til fælles, er, at 
de er fortalt af mennesker. Nogle gange er 
mennesker ikke helt til at stole på, for man 
kan ikke vide, om det er hele sand heden, 
de fortæller. Det kommer du også til at 
lære mere om i for eksempel kapitel 5. 

Grauballem
anden
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Historie er ikke bare gamle ting og fortæl-
linger. Man kan se spor fra fortiden over 
det hele, hvis man går en tur i en by. Det 
kan for eksempel være statuer, veje eller 
kirkegårde. Det kan også være butikker, der 

er lukket, eller som nu bliver brugt til noget 
helt andet. I alle byer er det muligt at finde 
historiske spor eller noget, der viser, at 
byen har ændret sig gennem tiden.

OPGAVE: TAG BILLEDER AF HISTORIEN – UDE I BYEN
Gå en tur i jeres by. 
I skal:

• tage billeder, som:
fortæller noget om historien  
og viser, at byen har ændret sig  
gennem tiden.

• svare på spørgsmålene: 
Hvad er der på billedet?
Hvordan kan man se, at  
noget har ændret sig?
 

Kan man se, hvor  
gammelt det er?
Står der årstal på?
Hvad har det været  
brugt til?
Hvad bliver det brugt til?

• spørge mennesker, I møder på turen, 
om de kender til noget, der har ændret 
sig i byen gennem tiden.

Det er ikke sikkert, at I kan svare på alle spørgsmål.
Brug elevark 1.

OPGAVE: TAG BILLEDER AF HISTORIEN – TILBAGE I KLASSEN
Lav en billedpræsentation med billederne fra byen.
Til hvert billede skal I lave en billedtekst, hvor I bruger jeres svar på spørgsmålene 
fra elevark 1.

Opgaven kan løses i Animoto eller Wrapster på Skoletube eller ved at 
printe billederne og skrive en billedtekst under dem. 
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BYGNINGER FORTÆLLER HISTORIER
Forhåbentlig opdagede du i den første 
opgave, at der også er noget historisk i din 
by. I de fleste byer har der engang været 
både købmænd, frisører, slagtere, bagere 
og mange andre butikker. Selv i mindre 
byer har der engang været flere købmænd, 
men i dag er de butikker lukket i mange 
små byer. I store byer er der fabrikker og 
butikker, der er lukket, og nogle af bygnin-
gerne bliver nu brugt til noget helt andet 
end det, de blev bygget til. Herunder kan 
du se to billeder fra Kvægtorvet i Odense. 

I dag er Kvægtorvet der, hvor tv-kanalen  
TV 2 har studier og kontorer, men tidlig-
ere var det en stor markedsplads, hvor 
landmænd kunne sælge deres dyr. Selvom 
Kvægtorvet ikke længere bliver brugt som 
markedsplads, hedder det stadig Kvægtorvet. 
I mange byer kan man også se, at idræts-
klubben ser anderledes ud, end den gjorde, 
da den blev bygget, eller måske kan dine 
forældre eller bedsteforældre fortælle, at der 
er blevet lukket små butikker i byen, hvor du 
bor. Hvad bliver de mon brugt til i dag?

Kvæ
gtorvet i 1922

Kvæ
gtorvet bruges i dag af TV 2



BYGNINGER FØR OG NU
Nu skal du arbejde med billeder af byg-
ninger, som har ændret sig gennem tiden, 
ligesom Kvægtorvet i Odense.  

Du skal undersøge billederne og finde 
spor, der viser, at noget har ændret sig. 

OPGAVE: HVAD BETYDER SPORENE PÅ BYGNINGEN?
Disse billeder er taget i 2016.  
På bygningen kan man se, at den er lavet om. 

Diskuter:
• Hvad tror I, bygningen bliver brugt til nu?
• Hvorfor er der en trappe, som ikke skal bruges til noget?
• Hvad tror I, der har været der, hvor vinduerne er? 
• Hvad har der været der, hvor murstenene er lysere end resten af muren?

Gæt: Hvad tror I, bygningen har været brugt til før i tiden?

Prinsensgade i Fredericia, 2016
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Her kan I se, hvordan bygningen så ud i 1970’erne – gættede du rigtigt?

OPGAVE: SAMMENLIGN BILLEDERNE OG FIND SPOR
På næste side er der tre billeder af en bygning, hvor der i 1950’erne  

blev handlet med frugt og grønt.

Svar på spørgsmålene:
• Hvordan kan man se, at det er den samme bygning?
• Hvad bliver bygningen brugt til på de to billeder?
• Find eksempler, der viser, at der er forskel på bygningerne. 
• Find spor på bygningen, som den ser ud nu, der viser, at der har været butik engang.

Der kan være mange grunde til, at butikker lukker, og nye åbner. Nogle fabrikker lukker, 
fordi det er billigere at lave varerne i et andet land. Butikker kan for eksempel lukke, 
fordi deres varer er blevet billigere et andet sted, så kunderne køber varerne der i 
stedet. Sådan var det for eksempel, da supermarkeder kom til Danmark. Det betød, at 
mange små købmænd måtte lukke, fordi deres varer var dyrere end i supermarkederne.

Købmand Devantier i 1970'erne
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Grønthandel i 1950'erne

Samme bygning i 2016.
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I Sigurd fortæller Danmarkshistorie fortæller Sigurd om dengang, supermarkederne 
kom til Danmark fra USA:

I USA havde man opfundet 
noget, der hed et supermar-
ked. Du ved selvfølgelig godt, 
hvad et supermarked er, men 

det vidste danskerne ikke dengang. De 
var vant til at gå til købmanden og sige: 
”Jeg vil gerne have et halvt pund kaffe, 
en pakke havregryn og et pund mel.” Nu 
skulle kunderne til at hente varerne selv, 
og i Esbjerg åbnede Danmarks første 
selvbetjeningsbutik, Esbjerg og omegns 
brugsforening. Kunderne fik en ind-
købskurv, og nu kunne de selv gå rundt i 
butikken og tage varer ned fra hylderne. 
Det havde man aldrig prøvet før. 

”Kan vi bare tage, hvad vi vil?” spurgte 
folk. ”Ork ja,” sagde købmanden, ”bare 
De husker at betale!”

Lise og hendes mor skulle selvfølgelig 
prøve at handle ind i den nye forretning. 
”Sikke meget køkkentøj De har i butik-
ken!” sagde Lises mor til købmanden. 
”Ja,” sagde købmanden, ”det er vores 
nye plastiksortiment, som vi lige har fået 
hjem fra udlandet. Der er alt, hvad en 
moderne husmor kan ønske sig!” Det 
var nemlig sådan i de fleste familier, at 
moren gik hjemme og passede huset og 

børnene, mens faren gik på arbejde og 
tjente pengene.

”Se, mor. Der er køkkenting i alle 
mulige sjove farver!” sagde Lise og 
pegede. ”Både grønne og gule og orange 
og lyserøde …” ”Ja,” sagde Lises mor 
og smilede til købmanden. ”Det er altså 
utroligt, hvad De har her i Deres plastik-
afdeling – der er jo både dejskrabere og 
grydeskeer og lightere, og jeg ved ikke 
hvad …” ”Nemlig. Og som De kan se, fru 
Svendsen, så er det ikke engang dyrt!” 
Man var for alvor begyndt at lave ting i 
plastik, og ligesom bronze var det store 
hit i bronzealderen, og jern var det store 
hit i jernalderen, blev plastik det store 
hit i den moderne tid. Der var næsten 
ingen grænser for, hvad man kunne lave 
af plastik. Madkasser, tandbørster, drik-
kedunke, skåle, grydeskeer, legetøjsbiler, 
dukker og meget, meget mere. Maden, 
man købte, blev også pakket ind i plastik, 
for så kunne den holde sig bedre. Når 
kunderne var færdige med at købe ind, fik 
de alle varerne med hjem i noget helt nyt, 
som hed en plastikpose.



OPGAVE: FORTÆL OM BILLEDERNE
I sidste opgave skulle du finde spor på bygningerne. Nu skal du bruge 
billederne af grønthandlen før og nu og lave en fortælling om billed-
erne. Du kan lave fortællingen som tegneserie i Pixton eller som film  
i GoAnimate. På Skoletube er der skabeloner til opgaven. 

Tegneserien kan for eksempel handle om en gammel mand, der fortæller sine 
børne børn om byen, dengang han var barn. Han kan også fortælle om, hvorfor 
tingene har ændret sig, og hvordan man kan se det.

Du må også selv digte en historie. I historien skal du fortælle, hvad bygningen skulle 
bruges til, da den blev bygget, og hvorfor det var nødvendigt at lave bygningen om.
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PÅ OPDAGELSE I DIN EGEN BY
I den første opgave skulle du undersøge 
din by for at finde noget, der har ændret 
sig gennem tiden. Nu har du fået ny viden 
om, hvordan man finder spor, der kan vise 
det. Derfor skal du ud i byen igen – når 
man lærer noget nyt, ved man nemlig 

bedre, hvad man skal kigge efter. Denne 
gang skal du finde bygninger, hvor der har 
været butik engang. Du skal finde spor 
efter butikkerne ligesom på billederne af 
grønthandlen og købmanden tidligere i 
kapitlet. 

EKSEMPLER PÅ SPOR, DU KAN LEDE EFTER:
• Store butiksvinduer i huse, hvor der bor mennesker.  
• Store vinduer eller døre, der er muret til.
• Gamle skilte eller rester af skilte.
• Skrå hushjørner ud til gaden.
• Dørtrin, der ikke fører nogen steder hen.

Eksemplerne er også på elevark 2.

Du kan også se efter spor efter andre slags bygninger som for eksempel  
sportsklubber eller fabrikker. 

OPGAVE: FIND SPOR EFTER BUTIKKER I DIN EGEN BY – UDE I BYEN
Gå en tur i jeres by.
I skal:

• Tage billeder af bygninger, der før i tiden blev brugt til butik.
• Finde spor på bygningerne, der viser, at de har været brugt til butik.
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OPGAVE: FIND SPOR EFTER BUTIKKER I DIN EGEN BY – TILBAGE I KLASSEN

Lav en billedpræsentation med billederne fra byen.
Hvert billede skal have en tekst, der fortæller:

• Hvad der er på billedet.
• Hvad bygningen bliver brugt til nu. 
• Hvordan man kan se på bygningen, at den har været brugt til butik.

Opgaven kan løses i Animoto eller Wrapster på Skoletube eller ved at printe  
billederne og skrive en billedtekst under dem. 

DER ER SPOR EFTER  
HISTORIEN OVER DET HELE

På billederne her og på næste side kan du se eksempler på, at man også kan se histori-
en, når man kører en tur i landskabet. 

Gravhøjen Hyrdehøj i Nordsjælland

Vindmøller
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Billedet med gravhøjen viser noget om, 
hvordan man begravede vigtige personer i 
bronzealderen for mere end 2500 år siden. 
Kigger man på billedet af vindmøllerne, 
så viser det også noget historisk, fordi 
vindmøller ikke altid har lavet strøm til 
vores stikkontakter. Mennesker har ikke 
altid brugt strøm, så vindmøllerne viser, at 
verden ændrer sig gennem tiden. Det sids-
te er et billede af et landskab ved Ikast i 
Jylland. Her kan man se smukke søer, men 
søerne er ikke naturlige søer. De fleste er 
lavet af mennesker under 2. Verdenskrig, 
fordi man gravede efter brunkul. 

Under 2. Verdenskrig var det svært at 
skaffe gas, koks og kul, som gjorde, at 
togene kunne køre, og som man brugte 
til at varme op med. I stedet gravede man 
efter brunkul, som kan bruges til det 
samme, men som brænder dårligere og 
lugter grimt.

Historien findes altså over det hele, hvis 
man ved, hvilke spor man skal lede efter 
– jo mere man ved, jo flere spor kan man 
finde.

Søby Brunkulslejer
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ARKÆOLOGER ER EN  
SLAGS DETEKTIVER

Sigurd skriver om stenaldermennesker i Nordjylland:
Al køkkenaffaldet samlede de i en køkkenmødding, som var mere end 
100 meter lang. I den samlede de østersskaller, muslingeskaller, snegle-
huse, fiskeben og alt mulig andet. I dag er køkkenmøddingen i Ertebølle 

blevet verdensberømt, fordi den fortæller en masse om stenalderen. Tænk, at en 
køkkenmødding kan blive verdensberømt!

På de billedet kan du se seks mænd, der 
ligger på knæene og graver i jorden. Det 
gør de ikke bare for sjov, men fordi de har 
fundet en mødding fra stenalderen. Den 
er altså fra cirka 5400-4000 f.v.t. – mere 

end 6000 år gammel. En mødding er det 
sted, hvor mennesker i stenalderen smed 
deres madrester – der fandtes ikke skral-
demænd, som kom og ordnede affaldet. 
Mændene på billedet er ved at undersøge 

U
dgravninger ved Ertebølle



møddingen, fordi den indeholder spor, der 
viser, hvad mennesker i stenalderen spiste, 
men også, hvordan de skaffede deres mad. 
Mændene er en slags detektiver, som er 
ved at finde disse spor. Når man arbejder 
med at finde spor fra fortiden ved at grave 
i jorden, kaldes det bare ikke detektiv-
arbejde, men arkæologi. Dem, der arbejder 
med arkæologi, kaldes for arkæologer.  
Den mødding, arkæologerne gravede ud, 
ligger ved landsbyen Ertebølle, og derfor 
kaldes de mennesker, der lavede mød-
dingen i stenalderen, for Ertebøllefolket. 

Tegning af en stenalderboplads (skoletavle fra 1907)
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OPGAVE: UNDERSØG BILLEDET
Løs disse opgaver: 

• Hvilke genstande kan man se på billedet? Lav en liste.
• Skriv på listen, hvad tingene blev brugt til.
• Hvilke af tingene kan man finde i jorden i dag?
• Hvad kan arkæologerne finde ud af ved at undersøge tingene?

Brug billedet i ThingLink, når I skriver om genstandene.  
Der er en skabelon til opgaven.

TING FORTÆLLER HISTORIER 
Når arkæologer finder ting i jorden, så er de nødt til at undersøge dem for at finde ud 
af, hvad det kan være. Det gør de ved først at stille en masse spørgsmål. Når arkæo-
logerne har fundet svar på spørgsmålene, kan de bedre forestille sig, hvem der har 
brugt tingene, og hvad tingene er blevet brugt til. I listen her er nogle af de spørgsmål, 
arkæologer kan stille. 

Elevark 3 – redskabsark

• Beskriv tingen (farve, form, størrelse, 
materiale)

• Er der specielle mærker eller spor på 
den? Er der skrevet noget på den?

• Har vi lignende ting i dag? (Hvis du 
svarer ja, ligner de så hinanden helt, 
eller er der lidt forskel?)

• Hvordan blev den lavet?
• Hvad blev den brugt til?
• Hvem lavede den?
• Hvad skete der på den tid, hvor tingen 

blev lavet?

• Er den ægte, en kopi eller en model?
• Virker den? 
• Er den meget værd?
• Er den i stykker?
• Hvor gammel kan den være?
• Blev den brugt sammen med noget 

andet?
• I hvilke situationer blev  

den brugt?
• Kan vi stadig bruge den?
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Husk! Det er ikke alle spørgsmål, der kan 
findes svar på.

Nogle af spørgsmålene kan du svare på 
ved at kigge grundigt på tingen, men 
nogle af dem skal du have mere viden 
for at kunne svare på. Så er du nødt til at 

læse eller spørge nogen, der ved mere end 
dig selv. 

Du skal bruge spørgsmålene senere i 
kapitlet til at undersøge en ting, som 
arkæologer har fundet. 

EKSEMPEL: SÅDAN KAN DU UNDERSØGE EN TING VED AT 
STILLE SPØRGSMÅL
Ved at bruge faktaboksen og de to billeder kan man svare på de fleste spørgsmål 
fra redskabsarket.

Solvognen – Figur fra bronzealderen. Fundet i en mose ved Trundholm på Sjælland. Udstillet på Nationalmuseet
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Beskriv tingen  
(farve, form, størrelse, materiale)
Tingen er grønlig, sort og guldfarvet, og 
den er formet som en hest, der trækker 
en vogn med et rundt hjul. Den er cirka 
30 centimeter lang, og jeg tror, den 
er lavet af guld, fordi det ligner guld 
– måske også bronze, når den er fra 
bronzealderen. 

Er der specielle  
mærker eller spor på den?
Der er mønstre på hjulet, som hesten 
trækker. De ligner cirkler.

Har vi lignende ting i dag?  
(Hvis du svarer ja, ligner de så hin-
anden helt, eller er der lidt forskel?)
Vi har legetøjsheste med vogn eller 
pyntefigurer.

Hvordan blev den lavet?
Det kan man ikke se på den.

Hvad blev den brugt til?
Måske blev den brugt til at vise, hvad 
man troede på, for i bronzealderen 
troede man, solen var Gud, og at en hest 
trak solen over himlen – måske skal 
hjulet på vognen forestille solen?

FAKTABOKS
I bronzealderen troede folk ikke på guder, der 
lignede mennesker. De tilbad i stedet naturen og 
naturkræfter, der hjalp dem – for eksempel solen, 
fordi den gav dem lys og fik planterne til at gro.  
Ved at undersøge ting, fundet fra bronze alderen, 
har man fundet ud af, at menneskene dengang 
troede på, at forskellige dyr hjalp solen med at 
flytte sig. Det kunne for eksempel være heste, 
slanger, fugle og fisk.

Der var bronzealder i Danmark mellem 1700 og 500 
f.v.t. Altså for mere end 2500 år siden.

Set oppefra og med mål
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Hvem lavede den?
Det kan man ikke se på den.

Hvad skete der på den tid,  
hvor tingen blev lavet?
Det har vi ikke lært endnu. Det kunne jeg 
godt tænke mig at lære.

Er den ægte, en kopi  
eller en model?
Den ser ægte ud, og den er udstillet på 
Nationalmuseet, så jeg tror, den er ægte.

Virker den? 
Måske som pynt eller som en gave.

Er den meget værd?
Det tror jeg, for bronze og guld er dyrt.

Er den i stykker?
Ja, de fleste af hjulene er gået i stykker. 

Hvor gammel kan den være?
Den er fra bronzealderen, så den er mere 
end 2500 år gammel.

Er der skrevet noget på den?
Nej, det ser ikke sådan ud.

Blev den brugt sammen med noget 
andet?
Det ved jeg ikke, for det kan man ikke se, 
og vi har ikke lært det endnu.

I hvilke situationer blev den brugt?
Måske er den lavet for at vise, at 
mennes kene troede, solen var Gud. 
Måske blev den brugt som en gave.

Kan vi stadig bruge den?
Måske som pynt eller gave eller til at se, 
hvordan figurer så ud i bronzealderen.

I kapitel 4 af Sigurd fortæl-
ler Danmarkshistorie kan 
du læse, hvordan Sigurd 
forestiller sig, at historien 
om Solvognen var.



OPGAVE: BRUG SPØRGEKORTET TIL AT UNDERSØGE EN TING 
Svar på så mange af spørgsmålene fra redskabsarket, som du kan, ved 
hjælp af billedet og faktaboksen.

Find selv flere ting, I kan undersøge med redskabsarket – for eksempel noget fra 
billederne på jeres historievæg.

Sammenlign jeres svar.
Diskuter spørgsmålet: Kan ting fortælle historier? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hjemmeopgave 

Find ting fra dengang, dine forældre eller 
bedsteforældre var små. 
Besvar spørgsmålene fra redskabsarket 
sammen med dine forældre eller bedste-
forældre.

Tal om, hvilke ting I undersøgte 
med redskabsarket. Lærte I 
noget, I ikke vidste?

Stenalderøkse fra Bornholm

FAKTABOKS
Stenalderen har fået sit navn efter det 
materiale, stenalderfolket brugte til at lave 
redskaber af. Flintesten blev for eksempel 
brugt til at lave pilespidser og øksehoveder 
af. Når flinteredskaberne skulle formes, 
brugte de slagsten, som var hårdere end 
flinten eller for eksempel stykker af gevir, 
som også er hårdt.

Der var stenalder i Danmark mellem 13000 
og 1700 før vores tidsregning. Altså for 
mere end 3700 år siden.
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HISTORISKE FORTÆLLINGER 
Nu har du undersøgt din by og de spor, 
der er af historien i din omverden. Du har 
også stillet spørgsmål og fundet svar til 
ting, som arkæologer har fundet i jorden. 
Nu skal du undersøge en anden slags 
kilder, nemlig dem, der er skrevet eller 
fortalt. Som du læste tidligere i kapitlet, så 
kan en fortælling sagtens være en person, 
der fortæller om sig selv. Men vi kan aldrig 
vide, om det er hele sandheden, personen 
fortæller –måske husker de forkert, eller 
måske vil de gerne virke sejere, end de er. 

Det kan man for eksempel se på billedet 
af kejser Augustus' grav. Her har han 
skrevet, hvor fantastisk stærk og god han 
var – fordi det var sådan, han gerne ville 
huskes efter, at han var død. 

I kapitel 5 kommer du til at lære mere om, 
hvorfor nogle fortæller historier om sig 
selv, men i dette kapitel skal du under-
søge, hvad fortællingerne handler om, og 
så skal du lave nogle af fortællingerne om 
til andre slags fortællinger.

Kejser Augustus’ gravmonument



KILDEBOKS
Augustus skriver om sig selv:

“Da jeg var 19 år, samlede jeg en 
hær, som jeg selv betalte.

Jeg jog min fars mordere væk og 
vandt over dem i krig.

Jeg vandt mange krige til lands 
og til vands, og jeg dræbte aldrig 
fjender, der bad om nåde.

Over 500.000 romere blev mine tro 
soldater.

Jeg byggede templer til Apollo, 
Julius, Jupiter, Minerva og mange 
andre.

Jeg afholdt tre kæmpe gladiator-
lege med hver over 10.000 krigere 
og lavede jagter med over 3.500 
vilde dyr fra Afrika.

Jeg gjorde havene sikre og bekæm-
pede piraterne. I den krig fangede 
jeg 30.000 slaver, som havde gjort 
oprør mod deres ejere.”

(Augustus: Den Guddommelige 
Augustus’ Gerninger (Res Gestae 
Divi Augusti) – bearbejdet uddrag)

Kejser Augustus
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DEN FRANSKE KONGE LOUIS  
DEN 16. BLIVER HENRETTET

I slutningen af 1700-tallet var franskmæn-
dene meget utilfredse med deres konge 
Louis den 16. og hans hof. Borgerne i Frank-
rig var fattige og havde svært ved at skaffe 
mad. Samtidig ville mange gerne have 
større frihed og være med til at bestemme, 
så kongen ikke skulle bestemme det hele. 
De ville have det, vi nu kalder for demokrati 
og menneskerettigheder. I år 1789 angreb 

borgerne Bastillen – en fæstning, hvor 
de kunne stjæle våben fra kongen, så de 
havde noget at kæmpe med. Da kongen 
opdagede, at hans folk var begyndt at gøre 
oprør, forsøgte han at flygte ud af landet, 
men blev fanget og til sidst også slået ihjel. 
Alt det, der skete i de år, hvor borgerne 
forsøgte at få magten i Frankrig, kalder 
man for Den Franske Revolution.

OPGAVE: LÆS OG FORTÆL OM KONG LOUIS DEN 16.S SIDSTE NAT
Læs fortællingen om kong Louis højt for hinanden.
Læs på skift et afsnit, og lad den anden genfortælle, inden I bytter.
Når I har læst fortællingen, skal I svare på spørgsmålene:

• Hvad fortæller overskriften?
• Hvem er fortælleren?
• Hvad handler fortællingen om? 



Lav jeres egen udgave af præstens fortælling. I kan lave fortællingen 
som tegneserie i Pixton eller som film i GoAnimate. På Skoletube er der 
skabeloner til opgaven.

KILDEBOKS
Louis den 16. bliver henrettet, 21. januar 1793

Louis den 16.s præst Henry de Firmont skriver om kongens henrettelse:

“Da den ulykkelige Louis den 16. kunne regne ud, at han skulle henrettes, 
bad han mig, om jeg ville hjælpe ham i det sidste af hans liv. Jeg gjorde, 
hvad jeg dengang mente, Gud ville, at jeg skulle gøre. Jeg gav ham besked 
om, at jeg ville være hans ven til det sidste, uanset om han skulle leve eller 
dø ...

Da jeg sad sammen med kongen i den vogn, som skulle køre ham, kunne 
vi ikke tale sammen, uden at nogen ville høre os, og jeg gav ham i stedet 
min bog med bønner. Det var den eneste, jeg havde, og han så ud til at 
blive glad for den. Vi sad på skift og læste salmer op fra bogen. Sådan 
bevægede vi os stille og roligt i næsten to timer. Menneskene stod tæt 
langs med byens gader. Alle havde våben, nogle havde lanser, og andre 
havde geværer. Vognen var omringet af en hær af soldater. Foran hestene, 
som trak vognen, var der to store trommer, som skulle overdøve dem, der 
sagde noget pænt om kongen.

Vognen fortsatte i stilhed til Louis den 15.s plads, hvor den stoppede ved 
skafottet. Der var så mange mennesker med våben, at jeg ikke engang 
kunne se enden på menneskemængden. Da kongen opdagede, at vognen 
var stoppet, kiggede han på mig og sagde: “Vi er ankommet, hvis ikke jeg 
tager fejl.” En af vagterne kom hen for at åbne vogndøren. Kongens vagter 
ville springe ud, men kongen stoppede dem og lagde armen på mit knæ. 
“Mine herrer,” sagde han i et kongeligt tonefald, “jeg giver denne gode 
mand til jer. Sørg for, at der ikke sker ham noget, når jeg er død.” De ville 
tage tøjet af ham, men han skubbede dem væk og gjorde det selv. Vagt-
erne syntes, det var mærkeligt, at kongen selv ville gøre sig klar til at dø, 
men efter at han havde taget tøjet af, greb de hans hænder. “Hvad er det 
I gør?” spurgte kongen og trak hænderne til sig. “Vi binder dig,” svarede 
slynglerne. “I får aldrig lov at binde mig,” svarede kongen. “Slå mig ihjel, 
som I har fået ordre til, men lad være med at binde mig.”

Trinnene op til skafottet var stejle, så kongen måtte støtte sig til min 
arm. Efter vi kom op ad trappen, slap han min arm og gik med sikre skridt 
hen til skafottet, og trommerne stoppede. Med en stemme så høj, at alle 
kunne høre den, sagde han disse ord: “Jeg dør uskyldig i alle de forbrydel-
ser, I beskylder mig for. Jeg tilgiver jer alligevel og håber, at det aldrig vil 
være til skade for Frankrig, at I slår mig ihjel.”

Da kongen var blevet halshugget, tog en af vagterne hovedet og viste 
det frem for folket. Først var der helt stille, indtil den første i menneske-
mængden råbte: “Længe leve Frankrig uden konge!” Og lidt efter råbte 
alle menneskene den samme sætning i munden på hinanden: “Længe 
leve Frankrig uden konge!””

(Henry Essex Edgeworth de Firmont: Louis XVI henrettes, 21. januar 1793 
– bearbejdet)
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ET BREV FRA FORTIDEN
Brevet herunder er fra 1849. Det er 
skrevet af en mand, som var med i den 
krig, der i dag kaldes 1. Slesvigske Krig 
eller Treårskrigen. Under krigen var der 

nogle voldsomme bombardementer, og 
soldaterne skrev breve hjem til deres 
familier, hvori de fortalte, hvad der skete, 
og hvordan de havde det.

OPGAVE: LÆS OG FORTÆL OM BREVET FRA FORTIDEN
Læs brevet fra Johan til hans mor og søster højt for hinanden.
Læs et afsnit ad gangen. Den, der lytter, skal genfortælle, før I fortsætter.

Lav jeres egen udgave af Johans fortælling. I kan lave fortællingen som tegneserie  
i Pixton eller som film i GoAnimate. Den skal vise, hvad Johan skriver om.  
På Skoletube er der skabeloner til opgaven.

KILDEBOKS
Johan Peter Johansen til sin familie.

Roerslev 11. juni 1849.

Kære moder og søster!

Jeg kan fortælle meget om Fredericia, da jeg selv har set det hele med mine egne øjne og ører. Indbyggerne er næsten alle 
sammen flygtet til Fyn, og det er en sørgelig situation både for dem og for os. Vi har ikke et eneste øjebliks fred for fjendens 
kugler og bomber, for de er så tæt på os, at de kan skyde over hele byen lige ned til skibsbroen. Hver gang der kommer skib til 
eller fra Fyn, sprænger der bomber lige over hovederne på os, og stumperne flyver rundt til alle sider.

Jeg sejlede fra byen i morges kl. 2. De fik dog ikke skudt på os, for kanonerne fra volden skød hele tiden på dem, så de måtte 
holde sig tilbage. Dette har tyskerne oplevet tre gange i de sidste dage, da fæstningen er stærkt befæstet med store kanoner. 

Det bedste af byen er brændt af, og resten er helt ødelagt. Der er brændt 40 huse, og mange af indbyggerne og soldaterne 
er blevet såret eller dræbt. Heste og køer går over hele byen, og af og til bliver der skudt en af dem. Men det kan jo ikke være 
anderledes, for nu har fjenden sendt mange kugler og over 1800 bomber ind i byen.

I kan nok regne ud, hvordan det er at være der, for det er umuligt at komme under tag. Syv nætter i træk skal vi ligge under 
åben himmel på den bare jord, så kan vi komme til Fyn i fire nætter og så af sted igen.

I den tid, hvor vi kæmper i Fredericia, får vi ikke andet end brød og vand. Der må ikke komme nogen ud til os, fordi vi er så nær 
på fjenden. Om natten er der ikke langt imellem os, men om dagen trækker begge parter sig lidt tilbage. Så er vi kun på et 
skuds afstand, og der kan vi stå og tale med hinanden. En dag sejlede de en lille kasse over til os med en lille mast i kassen 
og et papir som sejl. Kassen sejlede hurtigt over til os, og i den var der en tallerken med en klump franskbrød, et stykke flæsk, 
lidt tobak og en lille flaske rom. Der fulgte en lille seddel med, hvor der stod: "Godmorgen kammerater og brødre, vi sender jer 
noget til frokost, for vi tror, at I mangler mere end vi. I ligger så indesluttede i fæstningen, men vi ligger hos bønderne.”

(Fra: Breve fra danske krigsmænd, København, 1873 – bearbejdet)
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Soldater under bombardement
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Soldat fra De Slesvigske Krige
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HVORDAN KAN VI VIDE NOGET  
OM FORTIDEN?

I dette første kapitel af bogen har du 
nu arbejdet med forskellige slags kilder. 
Du har også prøvet at bruge nogle af 
programmerne på Skoletube, for eksempel 
Animoto eller Pixton.  

Programmerne på Skoletube kommer du 
til at bruge igen i kapitel 2-5. Du skal også 
bruge et af programmerne i den næste 
opgave.

OPGAVE: HVAD ER KILDER?
Lav din egen historieprofessor i Pixton eller GoAnimate.
Lav en tegneserie eller film i Pixton eller GoAnimate,  
hvor professoren forklarer:

• hvad kilder er.
• hvilke slags kilder du kender.
• hvordan kilder kan give viden om fortiden.


