
Læserbrev

BB +1+4 Indflydelse

Du skriver i bladet Kvindesagen, 
at det er for dårligt, at kvinder 
ikke kan uddanne sig på samme 
måde som mænd.

#08/70

Nathalie Zahle

BB 0+4 Indflydelse

Skoleforstander Zahle kæmper 
for uddannelse til kvinder, så de 
kan deltage på lige fod med mænd 
i samfundet.

#07/70

Kamp for politiske 
reformer

BB 0+4 Indflydelse

I 1887 indsamles 20.000 under- 
skrifter for at sikre kvinder kom-
munal valgret. Men Landstinget 
stemmer det ned.

#06/70

Fædrelands- 
kærlighed

BB 0+4 Indflydelse

Danske kvinder indsamler  
80.000 kr. og køber 8 kanoner til 
Danmarks forsvar og giver dem 
til Københavns Befæstning.

#05/70

Mathilde Bajer

BB 0+4 Indflydelse

Kvindesagsforkæmper. Hun stifter 
foreningen Dansk Kvindesamfund 
og kæmper for kvinders rettighed- 
er med sin mand Frederik Bajer, 
der er medlem af partiet Venstre.

#04/70

Amalie Skram

BB +2+3 Indflydelse

Hun skriver en bog om kvinders 
dårlige forhold i ægteskaber og 
bliver populær blandt mange 
kvinder.

#03/70

Tale

BB 0+3 Indflydelse

Kvinderne begynder i slutningen 
af 1800-tallet at holde offentlige 
taler om deres syn på samfundet.

#02/70

Midsommervise

BB -1+3 Indflydelse

Vi i kvindesagen elsker vort 
fædreland og at synge om det. 
Det samler landets indbyggere, 
trods mange er forskellige.

#01/70

RIGETS 
OVERLEVELSE

Kvindesagen

SkoletjeneSten



Demonstration

BB +6+6 Indflydelse

I demonstrerer for, at kvinderne 
skal have flere rettigheder og 
anerkendes på samme måde som 
mænd i samfundet.

#14/70

Blå gendarm

BB +3+6 Indflydelse

Du ser blå gendarmer skælde 
en fattig bonde ud på torvet. Din 
mand nægter at lade dig anmelde 
det til politiet.

#13/70

Højskoleidéer

BB -1+6 Indflydelse

Mange unge bondepiger 
begynder i 1800-tallet at tage på 
højskole. Her får de uddannelse 
og kan deltage mere i samfundet.

#12/70

Læserbrev

BB +4+4 Indflydelse

Du overtaler din mand til at skrive 
et læserbrev om bedre rettigheder 
for dig. Mænd og kvinder må stå 
sammen i kampen for stemmeret.

#11/70

Dansk 
Kvindesamfund

BB +2+4 Indflydelse

Foreningen bliver stiftet i 1871 og 
kæmper for kvinders uddannelse 
og ret til at arbejde. Indtil nu har 
kvindens plads været i hjemmet.

#10/70

Politisk alliance

BB +1+4 Indflydelse

Som medlem i Dansk Kvindesam-
fund holder du møde med kvinde- 
sagsforkæmperen Frederik Bajer, 
der taler din sag.

#09/70



Børnearbejde

BB +2+4 Indflydelse

Du kæmper imod, at børn skal 
arbejde. Du har selv svært ved 
at få arbejde, og underbetalte 
børn skal ikke tage dit job.

#22/70

Læserbrev

BB 0+4 Indflydelse

Du skriver et vredt opråb til avi- 
sen Socialdemokraten om det 
hårde arbejde på Københavns 
Befæstning.

#21/70

Læserbrev

BB 0+4 Indflydelse

Du skriver til avisen, hvor svært 
det er at få din løn til at række med 
6 børn og din gravide kone. Du vil 
have bedre løn til arbejderne.

#20/70

Strejke

BB 0+4 Indflydelse

Jeres chef vil ansætte svenskere 
på Befæstningen. De er billigere i 
løn end jer. Men de skal ikke tage 
jeres job, så I foreslår en strejke.

#19/70

Karl Marx

BB 0+4 Indflydelse

Marx skriver ”Det kommunistiske 
manifest” om, at arbejderne skal 
have mere magt. Han er en stor helt 
blandt arbejdere over hele verden.

#18/70

Louis Pio

BB +2+3 Indflydelse

Pio grundlægger den danske ar- 
bejderbevægelse. I 1872 taler han 
på et protestmøde for arbejdere. 
Det udvikler sig til kamp mod 
politiet i ”Slaget på Fælleden”.

#17/70

Grundlovstale

BB 0+3 Indflydelse

Du holder en grundlovstale og 
kræver bedre arbejdsforhold 
og kortere arbejdstid til alle 
arbejdere.

#16/70

RIGETS 
OVERLEVELSE

Voldbisserne

SkoletjeneSten

Politisk forlig

BB -1+3 Indflydelse

I arrangerer et møde med med-
lemmer af Landstinget. Mon I kan 
overtale dem til at samarbejde  
om en lov, der hjælper de svage i 
samfundet?

#15/70



Blå 
gendarm

BB +6+6 Indflydelse

Gendarmerne er regeringens 
politi og de patruljerer i jeres by. 
I bliver vrede og planlægger et 
oprør.

#28/70

Demonstration

BB +4+6 Indflydelse

I går med i fagforeningens store 
demonstration for, at få arbejds- 
tiden sat ned.

#27/70

Fagforening

BB 1+6 Indflydelse

I deltager i fagforeningens store 
demonstration for nedsættelsen 
af arbejdstiden.

#26/70

Møde 
i fagforeningen

BB 0+4 Indflydelse

Du og dine kammerater starter  
en fagforening, hvor I kæmper for 
flere rettigheder til arbejderne,  
fx nedsat arbejdstid.

#25/70

Arbejdersang

BB +2+4 Indflydelse

”Rejs jer, fordømte her på jorden, 
rejs dig, du sultens slavehær!” 
I synger og råber ”Arbejdere, stå 
sammen!”

#24/70

Majestæts-
fornærmelse

BB 1+4 Indflydelse

Det er kongens fødselsdag, og 
der er optog i gaderne. Du råber 
skældsord om kongen og synes, 
at magten skal ligge hos folket.

#23/70



Nationalsangen

BB +2+4 Indflydelse

I vil forsvare landet og synger 
altid nationalsangen, når I holder 
hemmelige møder.

#36/70

Satiretegninger

BB 0+4 Indflydelse

I indrykker en tegning i avisen, 
der gør nar af regeringen, der 
kun vil forsvarer København. 
Hvad med resten af Danmark?

#35/70

Den tapre 
landsoldat

BB +0+4 Indflydelse

I rejser en statue til ære for alle de 
danske soldater, der døde i den sto- 
re krig i 1864. Det må ikke ske igen, 
derfor skal Danmark forsvares.

#34/70

Politisk
forslag

BB 0+4 Indflydelse

I indgår en aftale med de politiske 
foreninger i området om forsvar 
af  landet. Nu skal I til Christians- 
borg med idéen.

#33/70

Brokkebøde

BB +0+4 Indflydelse

De blå gendarmer giver jer en bøde 
for at sige jeres mening til et møde. 
På grund af det får I mange nye  
medlemmer, der også vil protestere.

#32/70

Endnu  
et folkefort

BB +2+3 Indflydelse

I har stået for en indsamling til 
et nyt fort, så Danmarks forsvar 
kan blive stærkere.

#31/70

RIGETS 
OVERLEVELSE
Riffelforeningen

SkoletjeneSten

Grundlovsdag

BB -1+3 Indflydelse

I holder en fest til ære for den første 
grundlov fra 1849. Den er god, synes 
I, for den giver mere demokrati end 
den lov, der gælder nu.

#29/70

Lov om 
våbenforbud

BB +1+3 Indflydelse

I er vrede over, at Landstinget 
har indført forbud mod, at I har 
våben. I holder mange møder og 
demonstrationer mod loven.

#30/70



Attentat  
på Estrup

BB +6+6 Indflydelse

En ung mand forsøger at skyde 
statsministeren, men ministeren 
overlever.

#42/70

Politisk 
mundkurv

BB +4+6 Indflydelse

Regeringen forbyder dig at vise din 
utilfredshed med forsvaret, så du 
melder dig ind i Riffelforeningen, 
der tager sagen i egen hånd.

#41/70

Hemmelig 
skydeøvelse

BB +1+6 Indflydelse

I øver jer i hemmelighed på at 
blive bedre skytter, så I kan 
forsvare landet.

#40/70

Et stort forsvar

BB +2+4 Indflydelse

I vil gerne forsvare hele Danmark 
og drømmer om en stor, flot 
Befæstning ved grænsen.

#38/70

Hemmelig
oprustning

BB +1+4 Indflydelse

I mødes i smug og øver riffel- 
skydning, selvom man ikke må 
have rifler i Danmark.

#37/70

Soldaterhjem

BB -1+4 Indflydelse

I bygger et soldaterhjem i byen. 
Så har soldaterne et sted, hvor 
de kan samles, hvis Danmark 
kommer i krig.

#39/70



Ridder af  
Dannebrog

BB 0+4 Indflydelse

I smider en lærer ud af en skole- 
bestyrelse, fordi han taler kritisk 
om regeringen. Senere får I en 
medalje af kongen.

#50/70

Landstinget

BB 0+4 Indflydelse

Folketinget har vedtaget en poli- 
tisk sag, men I stemmer den ned 
i Landstinget, hvor I har flertal.

#49/70

Blå gendarmer

BB +2+4 Indflydelse

I opretter et politikorps, De blå 
gendarmer, og giver dem ordre 
til at sørge for ro og orden.

#48/70

Folkefort

BB 0+4 Indflydelse

I har samlet mange penge ind, 
så I kan give kongen et helt nyt 
fort til beskyttelse af Danmark.

#47/70

Syge-reform

BB 0+4 Indflydelse

I får gennemført en lov, der sikrer 
gode forhold for de syge og ældre.

#46/70

Våbenforbud

BB +2+3 Indflydelse

I er bange for riffelforeningerne, 
der holder hemmelige skydeøvel- 
ser. I udsteder våbenforbud, så 
roen kan opretholdes.

#45/70

Fyring af folk

BB +1+3 Indflydelse

I fyrer 10 lærere i byen. De har 
sagt noget kritisk om jeres politik 
og det kan skabe uro i landet.

#44/70

RIGETS 
OVERLEVELSE
De høje herrer

SkoletjeneSten

Grundlovstale

BB -3+3 Indflydelse

Du holder en tale som hylder 
Christian d.9. Han er en god ven 
og tror på jeres evner til at regere 
landet.

#43/70



Undtagelses- 
tilstand

BB +4+6 Indflydelse

Regeringen sender gendarmerne 
ind i områder, hvor folk gør oprør.

#56/70

Forsamlingsforbud

BB +2+6 Indflydelse

Dårlig stemning i mange byer, det 
trækker op til oprør. Regeringen 
sender gendarmerne ud, så folk 
ikke kan samle sig.

#55/70

Politiopsyn

BB +2+6 Indflydelse

I giver politiet ordre til at holde 
øje med møder i hele landet, så 
oprør kan holdes nede.

#54/70

Kongens 
opbakning

BB +2+4 Indflydelse

Kongen støtter jeres politik, og 
derfor har I frie rammer til at 
gøre, hvad I vil.

#53/70

Sociale love

BB -1+4 Indflydelse

I gennemfører en lov, så borgerne 
kan få økonomisk hjælp, hvis de 
er fattige.

#52/70

Politisk 
mundkurv

BB +6+4 Indflydelse

I giver statens ansatte forbud 
mod at udtale sig om, hvordan 
det står til i landet.

#51/70



Forlig

BB 0+4 Indflydelse

I forhandler med regeringen  
om landets fremtid. Hellere 
samarbejde end borgerkrig!

#64/70

Sommermarked

BB -2+4 Indflydelse

Det er sommer, og bønderne 
holder dyrskue, hvor I får en god 
snak med arbejdere, høje herrer 
og andre borgere.

#63/70

Højskole

BB +0+4 Indflydelse

Du hjælper med at bygge en 
højskole, hvor bønderne bliver 
undervist, så de kan deltage i 
debatter.

#62/70

Blå gendarm

BB +4+4 Indflydelse

De blå gendarmer patruljerer i 
din by, og du vil klage til justits- 
ministeren.

#60/70

Borgermøde

BB +2+3 Indflydelse

I samler alle bønder i området for 
at diskutere regeringens politik, 
som I vil have ændret nu.

#59/70

RIGETS 
OVERLEVELSE

Bønderne

SkoletjeneSten

Andels-
bevægelsen

BB +0+4 Indflydelse

Du og dine naboer opretter et 
andelsmejeri, så I sammen kan 
tjene mere – og udfordre de rige 
godsejere.

#61/70

Grundlovstale

BB -4+3 Indflydelse

Du holder en tale, som hylder 
Frederik d. 7. Han indførte nem- 
lig en grundlov, der gav alle flere 
rettigheder, end der er nu.

#58/70

Politisk
mundkurv

BB +4+3 Indflydelse

Du synes regeringens politik er 
forkert og melder dig ind i partiet 
Venstre.

#57/70



Christen Berg

BB +6+6 Indflydelse

Politikeren kæmper bøndernes 
sag, men fængsles efter et 
regeringskritisk borgermøde. 
Det er i strid med grundloven.

#70/70

Borgermøde

BB +4+6 Indflydelse

I samler alle bønder inden for 10 
km, for at diskutere regeringens 
politik.

#69/70

N.F.S. Grundtvig

BB +0+4 Indflydelse

Grundtvig opretter en højskole, 
så unge bondepiger og -drenge 
kan få en uddannelse.

#68/70

Valgkamp

BB +1+4 Indflydelse

I støtter op om, at bønderne skal 
have mere indflydelse i politik og 
hjælper til i valgkampen.

#67/70

Boom i 
svineeksport

BB -1+6 Indflydelse

Du sælger godt og får nu mere 
at skulle have sagt blandt 
politikerne.

#66/70

Læserbrev

BB +3+4 Indflydelse

Du skriver til Svendborg Avis, at 
partiet Højre skal lytte mere til 
bønderne.

#65/70


