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Hvad er en god 
fortælling? 

1. En krog, et anslag 

”Gårdmandens unge pige begyndte at få øjne på 

de unge mænd på gården” 

2. Orden, beskrivelse af situationen 

”Familien arbejdede på gården” 

3. Konflikt, kaos 

”Pludselig ankom soldaterne til gården for at blive 

indkvarteret” 

4. Klimaks 

”Den unge pige kastede sine øjne på den flotte 

soldat, men hendes far forhindrede dem i at 

mødes i laden” 

5. Udtoning, afslutning 

”Efter 4 dage drog soldaterne videre, og pigen sad 

ved vinduet og så dem forsvinde ud ad vejen” 



Temaer 

  Kærlighed, uægte børn, giftermål 

  Soldater og krige 

  De rige og fattige 

  Slægtsgården 

  Arbejde, håndværk, embeder 

  Kriminalitet 
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Johan Figath Josephsen fik atten måneder 
i forbedringshuset for betleri, omfattende 
skovtyverier og for at lade sine børn tigge 



Den historiske 
fortælling 

Ideen er at levendegøre en historisk situation eller 

historiske personer, uden at kende alle detaljer fra 

historiske kilder. Man bruger de historiske kilder som 

et skelet til at fortælle en historie, som den kunne have 

udspillet sig.   
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Balance-gangen 
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Ren fiktion Tørre facts 

Den historiske 
fortælling 



Historiske hændelser 
De store …. 

  Københavns bombardement 1807 

  Slaget ved Kolding 1849 

  Kolera-epidemi København 1853 

De mindre …. 
  Lokale forbrydelser 

  Lokalt dagligliv 

Andet … 

  Lokale vejrforhold 
    (http://www.danmarksklima.dk) 

  Familieskikke 
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Historiske hændelser 

Efter at den almindelige Sundhedstilstand, ifølge 

„Ugeskrift for læger”, havde været god baade i 

Mai og den første halve Deel af Juni Maaned 

d.A., modtog Søetatens Hospital den 12th Juni en 

19-aarig Tømmermand med Cholara-lignende 

Tilfælde, der vare begyndte Dagen iforvejen; 

denne Mand blev udskrevet som helbredet den 

25.de samme Maaned. Hans Hjem var i 

Vintergade.  
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Jordskælv i 1759 

”Sengen jeg lå i syntes ligesom at slingre - 
denne bevægelse syntes mest at være i nord. 
Derpå greb jeg efter sengebåndet, rejste mig og 
gik til vinduet; så ud at det var usædvanlig lyst, 
men jeg tænkte, at det var nordlys. Siden hørte 
jeg ikke noget mere. Gud lade denne jordens 
bevægelse bevæge enhver kristen til inderlig at 
falde ind til Gud, og bede at han ikke vil øve 
sine ret færdige domme over os for Jesu Christi 
skyld«  

Høj Ædle Hr. Biskop. Præsteindberetninger om 
jordskælvet den 21-22. december 1759 
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Historiske hændelser 
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1864 

1880 
1899 
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Research (eksempler) 
De store …. 

  Danmarks-historien 

  Samtidige øjenvidneberetninger 

De mindre …. 

  Lokalhistoriske bøger og artikler 

  Dagbøger fra lokale personer 

  Sogneprotokoller i lokalarkivet 

Andet … 

  ”Dagligliv i Danmark” af Steensberg 
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Stege bys brand 3. pintsedag 
1740. 

Fra rigsarkivet i København har 
jeg fået afskrift af en indberetning 
af 11. Juni 1740 fra stiftamtmand 
Gersdorff til statsministeren, J. L. 
Holstein, om branden i Stege og 
følgende brevvexling, hvoraf her 
meddeles et uddrag 
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DET GAMLE HOLBÆK. 
Holbæks oprindelse og ældste 
historie belyses kun 
glimtvis i de sparsomme 
middelalderlige kilder, 
hvor navnet for første gang 
forekommer 1199. I dette år 
udstedte nemlig ærkebiskop Absalon 
et gavebrev, hvorved han 
bortskænkede gården Holbæk — en 
by nævnes ikke — med omliggende 
landsbyer til Sorø kloster.  



Gårdhistorier 
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Dagbøger 
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Fortællingen 
  ”Sådan kunne det have været, men det er en 

fortælling bygget over de oplysninger vi har” 

  Forestil dig, at du står midt i begivenhederne 

og oplever dem: Hvad ser du, hvad hører du, 

hvad sker der 

  Find gamle billeder af situationerne – det 

giver et godt udgangspunkt for at beskrive det 

  Brug gerne dramatiske virkemidler – inden 

for rammerne 
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Hvad er en god 
fortælling? 

1. En krog, et anslag 

”Gårdmandens unge pige begyndte at få øjne på 

de unge mænd på gården” 

2. Orden, beskrivelse af situationen 

”Familien arbejdede på gården” 

3. Konflikt, kaos 

”Pludselig ankom soldaterne til gården for at blive 

indkvarteret” 

4. Klimaks 

”Den unge pige kastede sine øjne på den flotte 

soldat, men hendes far forhindrede dem i at 

mødes i laden” 

5. Udtoning, afslutning 

”Efter 4 dage drog soldaterne videre, og pigen sad 

ved vinduet og så dem forsvinde ud ad vejen” 



Illustrationer 

  Indledning 

  Hvordan så de ud? 

  Hvor levede de? 

  Hvordan levede de? 

  Hvor står det skrevet? 
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Hvordan så de 
ud: 
 
Personer 



Personer: Portrætfotografer 

  Fra 1860erne og frem 

  Tidsbestemmelse: 
  Tøjstil 

  Fotografen via historisk data: 
   (Bjørn Ochsner) 

  Personbestemmelse: 
  Slægtens hukommelse 

  Nummerering og arkivlister 
   (check lokalarkivet) 
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Personer: Portrætfotografer 

  Johannes Hauerslev: 

  Virkede i København på Fællesvej 9 fra 1.9.1887 til 1918 

  Kendt fotograf af både portrætfotos og andre motiver 

  Størstedelen af protokoller fra 1897 til 1954 er bevaret 
     på Det Kongelige Bibliotek 
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Personer: Før fotografiet 

  Tegninger 

  Silhuetklip 
     (fra slutningen 
      af 1700-tallet) 
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Portrætfotos: Diverse kilder 

  Det Kongelige Biblioteks billedsamling 
     http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/index.html 

  Nationalmuseets billedsamling 

  MyHeritage og lignende samlinger 

  www.arkiv.dk (Lokalarkiverne) 

  Hospitaler, forsorgshjem, fængsler 
     og andre offentlige institutioner 
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Det Kgl. Bibliotek 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/index.html
http://www.arkiv.dk/


Portrætfotos: Diverse kilder 
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www.ancestry.com 

www.arkiv.dk 

Vridsløselille 



Hvor levede de: 
 
Steder 



Steder: Bygninger og lokaliteter 

  Adresse, gårdnavn m.v. som indgang til: 

  Google Street View 

  Google søgning (+ ”postkort”) 

  www.arkiv.dk + Lokalarkiverne 

  www.danskebilleder.dk 

  www.indenforvoldene.dk (Kbh) 

  www.kbhbilleder.dk (Kbh) 

  Kør forbi stedet 
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Google Street View 

http://www.arkiv.dk/
http://www.danskebilleder.dk/
http://www.indenforvoldene.dk/
http://www.kbhbilleder.dk/


Steder: Slægtsforskernes Bibliotek 

  Online værker: 

  Prospecter af Danske Herregårde (1844-1870) 

  La Cour: Danske Gårde (1906-18) 

  J.J. Hansen: Større danske landbrug (1930-37) 

  Lokalhistorisk litteratur (typisk for et sogn) 
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Steder: Bygninger og lokaliteter 

Kongebrogade, Kolding 
(Historisk Atlas) 

Tremhusevej 2, Vejle 

Smedjen i Låsby (arkiv.dk) 



Steder: Bygninger og lokaliteter 

Vestergade i Aalborg 
(Aalborg Stadsarkiv) 

Postkort med Flemløse 

Gården Sandholm ved Stenløse 
(Stenløse lokalarkiv) 



Google 
”Matrikelkort + by” 

Adresse via OIS 
(eller mingrund.dk) 

Matrikelnummer 

https://hkpn.gst.dk 

Nuværende adresse og bygninger 
(check bygningerne alder på OIS) 



Hvis man ikke har matrikelnummer 
  ”Ejendomme” på Arkivalier Online 

  Realregistre, skøde- og panteprotokoller 

  Indgange til protokollerne: 

  Amt – birk/herred – gods – ejerlav 

  Matrikelregister -> realregister  

  Realregister -> ordnet efter matrikelnr. 

  Navneregister til Skødeprotokol 

  Skøde -> Realregister 

  HUSK ny matrikel i 1844 

 



Hvordan levede 
de: 
 
Situationer 



Situationer 

Der arbejdes i 
Hardemål Klit 

Vestre Kirkegård i Århus 

Torup Strand 



Situationer 

De Gamles Hjem i Århus 

Høed Skole 

Århus Gasværk 



Slægtsforskernes Bibliotek 
  ”Dagligliv i Danmark” 

  Delvist online i biblioteket 

 



Hvor står det 
skrevet: 
 
Dokumentation 



Dokumentation 

www.mediestream.dk 

Kirkebog 



Tak for opmærksomheden ….  


