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GRUNDLOVEN 1915

Hvem har stemmeret i Danmark efter 1953? (sæt X)

ja nej

kvinder

fattige

udlænding

mænd

tjenestefolk

forbrydere

psykisk syge



Bolig 1915

GRUNDLOVEN 1915

Læs teksten

Erik er apoteker og meget rig. Han bor inde i byen i et fint hjem med pæne, brune 
møbler og bløde, røde stole. I hjørnet står en flot, høj lampe. På reolen står der hvide 
figurer, og på væggen hænger et stort maleri i en guldramme. 

Familien lever et liv i luksus. De har en støvsuger, et fotografiapparat og en stor taske, 
som Erik kan have sin sorte hat i, når han rejser. 

Erik er gift og har to børn. Børnene bliver passet af en barnepige. Hun sørger for, at de 
bliver vasket og får tøj på om morgenen.  Eriks børn har flot og moderne legetøj.  

Find den stue, som Erik bor i.

Hvordan kan man se, at familien lever i luksus? Find tre luksus ting: 

1.      

2.      

3.       



Bolig 1915

GRUNDLOVEN 1915

Læs teksten 

Marie bor sammen med sin mand og fire børn i et fattigt område på Nørrebro. Lejlig
heden er lille, og gaderne er beskidte. Dagmar arbejder på en fabrik 56 timer om 
ugen. Hun får 18 kr. om ugen i løn. Om aftenen tjener hun lidt ekstra penge ved at 
sy tøj til andre på sin symaskine. I Maries stue står der store, brune møbler, og der 
er også et stort spejl. På den grønne vægge har hun hængt blå tallerkner op. Maries 
fire børn går i skole hver dag, men de skal hjem efter skole for at arbejde som mælke
drenge og hjælpe til derhjemme i køkkenet. 

Find den stue, som Marie bor i.

Skriv tre ord om stuen:

1.      

2.      

3.       

Tror I, at Marie havde stemmeret i 1915?       Ja      Nej



GRUNDLOVEN 1915

Bolig 1915

Læs teksten.

Christian bor på landet sammen med sin kone på en stor gård. På de store gårde er 
skrivebordet vigtigt. Her kan Christian sidde og lave regnskab og læse dagens avis. På 
Christians skrivebord står billeder og et ur. Christians kone laver mad i familiens køk
ken. Hun hakker kød, bager og sylter. Hun broderer også deres egne sofapuder. Når 
Christian ikke arbejder, går han på jagt i skoven og skyder dyr, som familien kan spise 
til aftensmad.  

Find den stue, som Christian bor i.

Skriv tre ord om stuen:

1.             

2.             

3.             

Tror I, at Christian var rig eller fattig? Hvorfor?

              

              



GRUNDLOVEN 1915

Bolig 1915

Læs teksten. 

Peder bor på landet sammen med sin kone, Maren, på en lille gård. Peder og Maren er 
meget fattige. Peder tjener penge ved at køre rundt med mælk, mens hans kone mal
ker køer. Om aftenen sidder de ved deres bord og drikker kaffe af deres blå kaffekan
de. Maren vasker selv deres tøj i store zinkbaljer. 

Maren og Peder har en søn, der hedder Anders. Anders laver selv sit eget legetøj af 
træ og pinde. Anders hjælper til på gården og går derfor kun i skole en gang imellem. 

Find den stue, som Peder bor i.

Familien er fattig. Hvordan kan man se det?  

 
1.              

2.              

3.              



Bonden i 1600-tallet

ENEVÆLDEN I 1660

Beskriv bondens tøj med tre ord:

1.      

2.      

3.      



GRUNDLOVEN 1845

Købmanden i 1600-tallet

Beskriv købmandens tøj med tre ord:

1.      

2.      

3.      



Præsten i 1600-tallet

ENEVÆLDEN I 1660

Beskriv præsten tøj med tre ord:

1.      

2.      

3.      



Adlen i 1600-tallet

ENEVÆLDEN I 1660

Beskriv adlen tøj med tre ord:

1.      

2.      

3.      



GRUNDLOVEN 1849

Hvem kunne stemme i 1849, tror i? (sæt X)

kvinder

ja             

nej           

t jenestefolk

ja             

nej           

forbr ydere

ja             

nej           

fat tige

ja             

nej           

psykiske syge

ja             

nej           

udlændinge

ja             

nej           



GRUNDLOVEN 1849

Dem der kunne stemme i 1849

•  mænd over 30 år

•  ejede jord eller ejendom

•  økonomisk uafhængige

•  ingen psykiske lidelser

Hvor mange procent af befolkningen 

kunne stemme, tror i?

  %




