
tipoldemors skole
Velkommen i



Om ikke så længe skal I på besøg i tipoldemors skole, hvor I skal 
opleve, hvordan det var at gå i skole i år 1900. 

På de følgende sider har I en lille liste over børn, der dengang 
boede i Hjørring. De fleste af oplysningerne om børnene er ægte. 
Når I kommer på besøg på museet, skal I hver især lege, at I 
er ét af børnene fra listen. Derfor skal I øve jer i jeres nye navn, 
adresse og fortællingen om jeres liv. Jeres lærer bestemmer, 
hvem I skal være. 

Nogle af ordene i teksten kan I måske ikke forstå. De sværeste 
ord er skrevet med fed skrift. Dem kan I slå op bagerst i hæftet.
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Birgitte Linnemann 
Du bor i amtmandsboligen, 
Amtmandstoften 1. Du er 
datter af Harald V. Linnemann, 
som er amtmand, og Astrid 
Linnemann. Du har en lillesøster, 
som hedder Grethe, og en 
lillebror, Henrik. Du elsker at 
lege med Ane Nielsen, fordi hun 
siger så mange sjove ting. Men 
dine forældre vil ikke have, at 
du leger med hende, fordi hun 
er fattiglem. Du er ikke så glad 
for at gå i skole, fordi du har 
svært ved at skrive. Du skriver 
bedst med venstre hånd, men 
lærerinden siger, at du kun må 
bruge højre.
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Birgitte og Grethe Linnemann foran amtmandsboligen. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.



Grethe Linnemann 
Du bor i amtmandsboligen, 
Amtmandstoften 1. Du er 
datter af Harald V. Linnemann, 
som er amtmand, og Astrid 
Linnemann. Du har en 
storesøster, som hedder Birgitte, 
og en lillebror, Henrik. Du føler 
dig tit anderledes end de andre 
børn fra din klasse, fordi din far 
er amtmand. De andre børn i 
klassen og deres forældre ser 
ham næsten som kongen af 
Hjørring. I din fritid spiller du 
klaver og leger på dit værelse. 
Du drømmer om at blive en 
berømt pianist.

Henrik Linnemann 
Du bor i amtmandsboligen, Amtmandstoften 
1. Du er søn af Harald V. Linnemann, som er 
amtmand, og Astrid Linnemann. Du har to 
ældre søstre, Birgitte og Grethe. I din fritid 
leger du med din hund, Buster, og spiller bold i 
jeres store have. Du elsker dyr og drømmer om 
at blive dyrlæge. Men dine forældre siger, at du 
skal være en rigtig læge.  
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Henrik Linnemann (baby) 
med sine storesøstre. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.



Marie Harboe 
Du bor i provstegården, 
Vestergade 1. Du er datter af 
provst Nicolaj Mathias Harboe 
og Lise Harboe. Du er den 
dygtigste i klassen til både 
læsning, skrivning og regning. 
Du har to ældre brødre, Frederik 
og Erik. Erik går på universitetet 
og læser jura. Han skal være 
advokat. Du drømmer om at 
flytte til København og studere. 
Du vil helst være præst som din 
far, men det kan du ikke, fordi du 
er en pige.
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Marie Harboe. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.



Otto Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. 
Du er søn af tandlæge Jens J. 
Lønborg Friis og Cristine Elise 
Lønborg Friis. Din far er også 
leder af det historiske museum. 
Du har 6 søskende. Før du blev 
født, mistede dine forældre 3 
børn, Louise, Hjalmar og Gerda, 
der alle døde som små. Gerda 
og Hjalmar døde af difteri. 
De døde ca. 7 år, før du blev 
født. Hjemme hos jer bor også 
tjenestepigen Karen Marie 
Nielsen. Karen Marie sender dig 
ofte i byen for at købe ind. Du 
køber fx kaffe, tobak og sæbe 
i familien Beckers butik. Hvis 
du er heldig, får du også lov at 
købe et bolsje. Du kan godt lide 
at være ved købmanden, og du 
drømmer om selv at få en butik. 
I skolen har du lidt svært ved at 
sidde stille i lang tid ad gangen.

Ingeborg Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er datter af tandlæge 
Jens J. Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. 
Din far er også leder af det historiske museum. 
Du har 6 søskende. Før du blev født, mistede dine 
forældre 3 børn, Louise, Hjalmar og Gerda, der alle 
døde som små. Gerda og Hjalmar døde af difteri. De 
døde ca. 5 år, før du blev født. I din fritid lærer du at 
sy, og du interesserer dig for tøj. Du drømmer om at 
få din egen klædefabrik. I skolen går du meget op 
i, hvilket tøj de andre børn har på.
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Holger, Ingvard, 
Ingeborg og Otto 
Friis. 
Foto: Historisk Arkiv 
Hjørring.



Ingvard Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er søn af tandlæge Jens 
J. Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. Din 
far er også leder af det historiske museum. Du har 6 
søskende. Før du blev født, mistede dine forældre 3 
børn, Louise, Hjalmar og Gerda, der alle døde som 
små. Gerda og Hjalmar døde af difteri. De døde ca. 
3 år, før du blev født. Det bedste, du ved, er at stå på 
skøjter på søen i Svanelunden. Du elsker at gå i skole 
og er dygtig i alle fag.

Holger Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er søn af tandlæge Jens 
J. Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. Din 
far er også leder af det historiske museum. Du har 6 
søskende. Før du blev født, mistede dine forældre 3 
børn, Louise, Hjalmar og Gerda, der alle døde som 
små. Gerda og Hjalmar døde af difteri. De døde ca. 1 
år, før du blev født. I din fritid arbejder du på din fars 
museum. Du elsker at gå på opdagelse i de mange 
spændende ting, der er på museet. I skolen keder du 
dig tit, men du kan godt lide at have historie.
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Holger Friis. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. 
Fotograf: Maria Hedegaard.



Helga Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er datter af tandlæge 
Jens J. Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. 
Din far er også leder af det historiske museum. Du har 
6 søskende. Du har haft 3 søskende mere, men de er 
døde. Louise døde, tre år før du blev født. Hjalmar og 
Gerda døde af difteri, da du var 2 år gammel. De døde 
med 7 dages mellemrum. Du elsker at optræde, og i din 
fritid laver du teater med Petra Lund. Du er god til at 
huske og har let ved at lære salmevers i skolen.

9

10Louise Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er datter af tandlæge Jens J. 
Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. Din far er også 
leder af det historiske museum. Du har 6 søskende. Du har 
haft 3 søskende mere, men de er døde. Louise døde, et år før 
du blev født. Hjalmar og Gerda døde af difteri, da du var 4 
år gammel. De døde med 7 dages mellemrum. Du savner tit 
Hjalmar og Gerda. Du tænker på, hvordan dit liv ville være, hvis 
de stadig levede. I skolen glemmer du tit at høre efter, fordi du 
tænker på dine døde søskende. Du er glad for heste og går tit 
ned i Dronningensgade, når der kommer en hestevogn med 
halm til halmvarefabrikken.

Helga, Valdemar, Louise og 
Holger Friis (baby). 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.  
Fotograf: Kirstine Lund.



Valdemar Friis 
Du bor i Jernbanegade 25. Du er søn af tandlæge Jens 
J. Lønborg Friis og Cristine Elise Lønborg Friis. Din 
far er også leder af det historiske museum. Du har 6 
søskende. Du har haft 3 søskende mere, men de er 
døde. Da du blev født, havde du en tvillingesøster. Men 
hun døde, kort tid efter I blev født. Hun hed Louise. 
Hjalmar og Gerda, døde af difteri, da du var 7 år 
gammel. De døde med 7 dages mellemrum. Du savner 
Gerda og Hjalmar hver dag. Det føles, som om du 
mangler en del af dig selv. Du tror, at det, du mangler, 
er Louise. Din mor og far siger, at du ikke må tale om 
dine døde søskende. I skolen er du dygtig, men du er 
lidt genert og bange for at sige noget forkert.

Emil Hove Torp Pedersen 
Du bor i Dronningensgade 5. Du er søn af Jens Chr. 
Pedersen, som er politibetjent, og Kirsten Pedersen. 
Du har to yngre brødre, Magnus og Alf. I din fritid er du 
avisdreng på avisen Vendsyssel Tidende. Ind imellem 
sniger du dig til at læse i avisen. Du læser om de ting, 
der sker ude i verden. Du leger også med Holger Friis. 
Du kan godt lide at komme med Holger på museet og 
se alle de ting, hans far har samlet. Du elsker at snakke 
og glemmer tit at række hånden op i skolen.
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Dronningensgade, hvor Emil, Magnus og Alf bor. Her 
ser du en hestevogn med halm til halmvarefabrikken.
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. Fotograf: Kirstine Lund.



Magnus Hove Torp Pedersen 
Du bor i Dronningensgade 5. Du er 
søn af Jens Chr. Pedersen, som er 
politibetjent, og Kirsten Pedersen. 
Du har en storebror, Magnus, og en 
lillebror, der hedder Alf. Du elsker at 
være på banegården. Du har aldrig 
selv prøvet at køre i tog, men du 
drømmer om at blive lokomotivfører, 
når du bliver voksen. Du er altid sød 
ved de andre børn i skolen. Derfor 
kan de godt lide dig.
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Alf Hove Torp Pedersen 
Du bor i Dronningensgade 5. Du er søn af Jens Chr. Pedersen, som 
er politibetjent, og Kirsten Pedersen. Du har to ældre søskende, 
Emil og Magnus. Du drømmer om at blive politibetjent som din far. 
Han holder øje med byen om aftenen og om natten. Af og til sniger 
du dig efter din far ud i mørket, men du synes, det er lidt uhyggeligt, 
for der er kun gadelys få steder i Hjørring. I skolen er du ofte træt, 
fordi du har været ude til sent om aftenen.
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Minna Dahl
Du bor i Dronningensgade 1. Du er datter af Jens 
Laurits Jensen og Kirstine Dahl. Din far arbejder for 
amtmand Linnemann. Du er enebarn, og du har dit 
eget værelse. Din far taler tit om, at amtmandens børn 
er forkælede. Din far siger, at amtmanden tror, at han 
ejer hele verden. I din fritid lærer du at sy og spille 
klaver. Du leger tit i Svanelunden med Agnes Lund. 
Du drømmer om at få en lillebror eller lillesøster, som 
du kan lege med. I skolen kan læreren rigtig godt lide 
dig, fordi du altid sidder pænt.

Petra Lund
Du bor i Jernbanegade 22. Du er datter af fotograf 
Kirstine Lund og manufakturhandler Carl Frederik 
Christian Lund. Du bor alene med din mor og dine 
to storesøstre Agnes og Ella. Din far er rejst til 
Amerika. Da du var lille, boede både Agnes og Ella i 
plejefamilier. Men nu bor I alle sammen hos din mor 
igen. Du elsker at optræde, og i din fritid spiller du 
teater med Helga Friis. I skolen har du lidt svært ved 
at sidde stille i lang tid ad gangen.
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Petra Lund (til venstre) og Helga Friis (til højre) spiller teater. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. Fotograf: Kirstine Lund.



Agnes Lund
Du bor i Jernbanegade 22. Du er datter af fotograf Kirstine 
Lund og manufakturhandler Carl Frederik Christian 
Lund. Du bor alene med din mor og dine to yngre søstre, 
Petra og Ella. Din far er rejst til Amerika. Da du var lille, 
boede du i en plejefamilie i Altona i Tyskland, fordi din 
mor ikke havde så mange penge. Men nu bor du hos din 
mor igen. Hun er nemlig begyndt at tjene penge på sine 
fotografier. Du tænker tit på din far, og du drømmer om 
at rejse til Amerika. I din fritid leger du tit med Minna i 
Svanelunden. Du elsker at snakke. I skolen rækker du tit 
hånden op, selvom du ikke kender det rigtige svar.

Ella Lund
Du bor i Jernbanegade 22. Du er datter af fotograf Kirstine 
Lund og manufakturhandler Carl Frederik Christian Lund. 
Du bor alene med din mor og din storesøster, Agnes, og din 
lillesøster, Petra. Din far er rejst til Amerika. Da du var lille, 
boede du i en plejefamilie i København, fordi din mor ikke 
havde så mange penge. Men nu bor du hos din mor igen. 
Hun er nemlig begyndt at tjene penge på sine fotografier. Du 
kunne ikke lide at være i plejefamilien, for du skulle arbejde 
hårdt med at vaske tøj og gøre rent både før og efter skolen. 
Så du følte, at du var træt hele tiden. Du synes, skolen er 
kedelig, og nogle gange er du ved at falde i søvn i klassen.
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Øverst Agnes og Ella Lund. Nederst 
Petra Lund og deres mor Kirstine.
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.



Knuth Becker
Du bor i Søndergade 9. Du er søn af detailhandler Johan 
Heinrich Becker og Sophie Margrethe Henriette Dittmann. 
Du har 3 større søskende, Sophie, Aage og Oda. Du har også 
haft en lillesøster, men hun døde, da hun var meget lille. I 
din fritid arbejder du på smedens værksted. Du kommer ind 
imellem til at stjæle og lyve. Dine forældre synes, du er et 
meget vanskeligt barn. Du har en livlig fantasi og elsker at 
finde på historier. Du bor også sammen med din bedstemor 
Johanne, som du holder meget af. Du er dygtig i skolen, men 
glemmer nogle gange at opføre dig pænt.

Aage Becker
Du bor i Søndergade 9. Du er søn af detailhandler Johan 
Heinrich Becker og Sophie Margrethe Henriette Dittmann. 
Du har en storesøster og to yngre søskende. Du har også 
haft en lillesøster, men hun døde, da hun var meget lille. 
Dine forældre siger, at du snart skal rejse med et stort 
skib til Amerika. Du ved ikke helt, hvad Amerika er. Du bor 
også sammen med din bedstemor, Johanne. Din bedstemor 
græder, hver gang I snakker om, at du skal sendes til 
Amerika. I skolen opfører du dig pænt, og de andre børn kan 
godt lide dig.
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Knuth Becker, med sine søstre. 
Det er Sophie i midten. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring.  
Fotograf: Frederik Hollesen.

Aage Becker. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. 



Sophie Becker
Du bor i Søndergade 9. Du er datter af detailhandler Johan 
Heinrich Becker og Sophie Margrethe Henriette Dittmann. 
Du har to ældre søskende, som hedder Oda og Aage, og 
en lillebror, Knuth. Du har også haft en lillesøster, men hun 
døde, da hun var helt lille. Din mor har været syg, siden din 
lillesøster døde. Det bedste, du ved, er at lege med Knuth. 
Du bor også sammen med din bedstemor, Johanne, som du 
holder meget af. I skolen er du lidt genert.

Jens Peter Larsen
Du bor på Kirkegårdsvej 5. Du er forældreløs og bor i pleje 
hos Søren Larsen og Mathilda Larsen. Din plejefar arbejder 
på cigarfabrikken i Bassingade. Hver dag, når du har fri fra 
skole, skal du arbejde på cigarfabrikken. Når du kommer 
hjem fra arbejde, får du lidt at spise. Bagefter er du så træt, 
at du går direkte i seng. Du sover på en madras i samme 
værelse som dine plejeforældre. Du hader at gå i skole, fordi 
Thomas driller dig.
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Til venstre står Jens Peter Larsen 
foran cigarfabrikken. 
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. 



Thomas Thomsen
Du bor på Fiskebakken 3. Du er søn af arbejdsmand 
Thomas Martinus Thomsen og Marie F. Jensen. Du har fire 
mindre søskende, en bror og tre søstre. Du arbejder på 
cigarfabrikken i Bassingade. Når I er på arbejde, siger Jens 
tit grimme ting om dig. Du tror, han spiller vigtig, fordi hans 
plejefar også arbejder på cigarfabrikken. Nogle gange tager 
du hævn over Jens i skolen. Du og Niels kan finde på at 
lukke Jens inde i tørvekassen i hele frikvarteret.

Niels Thomsen
Du bor på Fiskebakken 3. Du er søn af arbejdsmand Thomas 
Martinus Thomsen og Marie F. Jensen. Du har fire søskende, 
en storebror og tre mindre søstre. Du kan ikke lide at gå 
i skole. Du føler, at lærerinden ikke kan lide dig. Du ved 
ikke, hvorfor hun ikke kan lide dig. I din fritid arbejder du 
på halmvarefabrikken i Dronningensgade. Dine forældre 
har ikke mange penge. Alt, hvad du tjener på fabrikken, skal 
bruges til at købe mad til din familie og til at betale husleje.
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Fiskebakken 3. Her bor Thomas, 
Niels, Elise, Magda og Signe.
Foto: Historisk Arkiv Hjørring. 



Elise Marie Thomsen
Du bor på Fiskebakken 
3. Du er datter af 
arbejdsmand Thomas 
Martinus Thomsen og 
Marie F. Jensen. Du har fire 
søskende. To storebrødre 
og to mindre søstre. Din 
familie er fattig. Nogle 
gange stjæler du mad, som 
du giver til dine lillesøstre. 
Du skulker tit fra skolen. 
Når du er i skole, kan 
du ikke koncentrere dig, 
fordi du altid er sulten. Du 
drømmer om at bo i et hus, 
der er så stort, at alle børn 
har deres eget værelse og 
deres egen seng.

Magda Marie Thomsen
Du bor på Fiskebakken 3. 
Du er datter af arbejdsmand 
Thomas Martinus Thomsen 
og Marie F. Jensen. Du 
har fire søskende. To 
storebrødre, en storesøster 
og en lillesøster. Du har 
det bedst, når din far ikke 
er hjemme. Når din far 
har drukket for mange øl, 
slår han dine storebrødre. 
Det gør dig ked af det. Din 
lillesøster Signe bliver også 
ked af det, når din far slår. 
Når Signe er ked af det, 
trøster du hende. Du har 
ikke din egen seng. Du sover 
sammen med Signe. Du 
drømmer om at køre med 
toget til Nørresundby og 
se Limfjorden. Du kan godt 
lide at gå i skole, for der er 
nemlig fred og ro.

Signe Marie Thomsen
Du bor på Fiskebakken 
3. Du er datter af 
arbejdsmand Thomas 
Martinus Thomsen og 
Marie F. Jensen. Du har fire 
søskende. To storebrødre 
og to storesøstre. I skolen 
er du næsten lige så dygtig 
til at læse som Marie 
Harboe. Men i timerne er 
det ikke særlig tit, du får lov 
til at sige noget. Du har en 
kludedukke, som hedder 
Maren. Du leger med Maren 
hver dag. Du drømmer 
om at have lige så meget 
legetøj som Marie Harboe. 
Når du bliver voksen, vil du 
gerne arbejde på en fabrik, 
der laver dukker.

25 26 27



Mads Nielsen
Du bor på fattiggården i Overgade 7. Du er søn af Anna 
Thomine Christensen. Du ved ikke, hvem din far er. Du har to 
yngre søskende, som hedder Ane og Hans. I bor hele familien 
på et lille værelse. Når du kommer hjem fra skole, skal du 
hver dag arbejde på fattiggården. Du skal flytte sten, som de 
voksne hugger i små stykker. Du elsker at synge og danse, 
men det passer sig ikke for et fattiglem. Derfor danser du 
kun, når der ikke er nogen, der kigger. Nogle dage kan du ikke 
danse, fordi du har ondt i hele kroppen af at slæbe sten. Når 
du er i skole, gør det også tit ondt i din krop. 
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Tegning over Hjørring Fattiggård. 
Mads, Ane og Hans bor på et af 
værelserne sammen med deres 
mor. Foran huset ligger en gårds
plads, hvor de voksne arbejder 
med at hugge sten. 
Foto: Hjørring Kommunearkiv.



Ane Nielsen
Du bor på fattiggården i Overgade 
7. Du er datter af Anna Thomine 
Christensen. Du ved ikke, hvem din far 
er. Du har en lillebror, der hedder Hans 
og en storebror, der hedder Mads. I 
bor hele familien på et lille værelse. 
Din mor er syg og kan ikke lave ret 
meget. Din lillebror er også syg. I din 
fritid passer du din lillebror. Du passer 
også din mor og en gammel blind 
dame, der også bor på fattiggården. 
Du kan godt lide at snakke med 
Birgitte, men hun siger, at I ikke må 
besøge hinanden. Det bedste, du ved, 
er, når din mor synger godnatsang 
for dig. I skolen elsker du, når I skal 
synge. I fattighuset får du sjældent 
mad nok, og du går sulten i seng hver 
aften.

Hans Nielsen
Du bor på fattiggården i Overgade 
7. Du er søn af Anna Thomine 
Christensen. Du ved ikke, hvem din 
far er. Du har to ældre søskende, Ane 
og Mads. I bor hele familien på et lille 
værelse. Du har dårlige lunger og er 
tit for syg til at komme i skole. Når du 
ikke er i skole, ligger du i sengen hele 
dagen. Du drømmer om at kunne spille 
bold med drengene fra klassen. På 
fattiggården bor der også en mand, 
som er åndssvag. Han råber og 
skriger og kaster med tingene. Du er 
bange for, at han skal komme ind til 
dig, når han råber. I skolen bliver du 
nervøs, hvis der er nogen, der råber 
eller larmer.
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Her kan du se et 
kort over Hjørring 
fra 1899. På kortet 
kan du finde nogle 
af jeres huse. Fx 
fattiggården. Du 
kan også se, hvor I 
gik i skole. 
Kort: Historisk Arkiv 
Hjørring. 



Amtmand: Amtmanden var ansat af kongen 
til at holde øje med, at lovene i byen blev 
overholdt, og at politi og byråd opførte sig 
ordentligt over for borgerne.

Detailhandler: En der har en forretning.

Difteri: En sygdom i lungerne, som mange 
børn døde af i gamle dage. I dag bliver man 
vaccineret mod difteri.

Klædefabrik: Fabrik hvor man spinder, 
væver, og farver uld og tøj, som bønderne fra 
landet kommer ind til byen med. 

Fattiggård: Et hus, hvor man samlede alle 
de mennesker, der ikke selv tjente penge og 
som skulle have mad og husly af kommunen.

Fattiglem: En person, der ikke tjente sine 
egne penge og derfor fx måtte bo på en 
fattiggård.

Halmvarefabrik: Fabrik hvor man laver 
varer af halm. Fx halmsko.

Jura: Læren om et lands love.

Manufakturhandler: En der handler med 
tøj.

Provst: En præst der er leder over de andre 
præster i et område.

Salmevers: I gamle dage lærte man versene 
fra forskellige salmer udenad, når man var i 
skole. Salme: Sang man fx synger i kirken.

Skulke: Pjække.

Tørvekasse: Kasse til brænde og tørv, 
der blev brugt til at fyre op i brændeovnen 
med. Dengang havde man ikke radiatorer, 
så klasseværelset blev opvarmet med en 
brændeovn.

Åndssvag: Hvis man havde en sygdom 
i hjernen, blev man i gamle dage kaldt 
åndssvag.

Ordforklaring



Forløbet tipoldemors skole lærer børn om livs
vilkårene i tiden omkring år 1900. Samtidig er forløbet 
en rolleleg, der giver dig som lærer en mulighed for 
at iagttage dine elever, når de sættes uden for deres 
vante rammer (både fysiske og sociale). Ved alle 
museumsbesøg gælder det, at jo bedre forberedt 
eleverne er inden besøget, des større bliver deres 
faglige udbytte og deres mulighed for at bidrage 
aktivt under forløbet. Som et minimum skal hver elev 
have læst op på en rolle fra hæftet tipoldemors skole 
inden besøget. 

Uddeling af roller: Når du fordeler rollerne, er det 
en god idé at skele til dynamikken i klassen. Er der 
elever, som trænger til et socialt eller fagligt løft, 
kan du overveje, om de skal tildeles en rolle med 
høj status. Vær opmærksom på, at nogle børn kan 
have svært ved at bære en rolle med lav status, så 
disse roller bør gives til børn, som du vurderer kan 
bære det. Der er lidt forskel på, hvor lang teksten til 
de forskellige roller er. Hvis der er børn med læse
vanskeligheder, er det selvfølgelig en god idé, at de 
får en kort tekst uden for mange svære ord. Hæftet 
er opbygget, så roller med høj status er placeret for
rest, og dem med lav status er beskrevet til sidst. 

Inden besøget: Besøget på museet vil være mere 
givtigt, hvis børnene har en forhåndsviden om peri
oden. Det er en god idé at øve jer i at fortælle om 
jeres rolle på klassen inden museumsbesøget. Når 

I kommer på besøg på museet, skal vi nemlig gå en 
lille tur, hvor det er meningen, at børnene fortæller 
lidt om sig selv, når vi passerer deres hus. Lad fx 
også hæftets personer give anledning til en snak 
om, hvordan det var at være barn i år 1900. Stikord til 
samtaleemner kan være: Industrialisering, fattigdom, 
sygdom, udvandringen til Amerika, børnearbejde, 
sociale skel, datidens opfattelse af køn, boligforhold 
og skolegang.

Efter besøget: Giv jer tid til at tage en grundig snak 
om besøget. Hvad har vi lært, og hvordan det var at 
spille en anden.

Idéer til flere aktiviteter: Lad karaktererne i hæftet 
være inspiration til et længere forløb i dansk og his
torie. Byt evt. roller og fremlæg rollerne enten samlet 
på klassen eller parvis. Tegn en hverdagssituation, 
som din rolle kan komme ud for. Skriv parvis en dia
log mellem jeres roller. Fx om jeres familie, skole
gang, eller hvad I laver i fritiden. Skriv et brev til 
en god ven, om hvad du oplevede i skolestuen på 
museumsbesøget, eller skriv en historie, hvor du 
fortæller om en typisk dag som den person, du var, 
da du besøgte museet. Lav diktat med de svære ord 
i hæftet. Kun fantasien sætter grænsen 

Laerervejledning til tipoldemors skole 
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