Forstå kilden - Klasseopgaver
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BREV - kilden

Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

Renskrevet
16 marts 1881.
Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn
Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om at faa Sønnen der er Smedesvend til Amerika. – For at kunne rejse dertil behøves mindst 200 Kr. foruden at han skal være forsynet med Klæder. Af dette beløb kan jeg skaffe ham 120 Kr. og de manglende 80 Kr.
vilde jeg anmode Dem om, så vidt muligt, at tilvejebringe ved frivillige Bidrag i Sognet. Det maa jo anses ønskeligt at blive af med ham og Skatteyderne vil staa sig ved
hver at give et lille Bidrag til denne Rejse saa jeg haaber det vil lykkes Dem at skaffe
disse 80 Kr. – heraf vil vi forhaabentlig faa 10 Kr. af Etatsråden, altsaa mangler vi kun
70 Kr. Jeg hører vel nærmere fra Dem om det lykkes at skaffe Pengene. – I andre
Sogne er det oftere lykkes.
Venskabeligst
Eggers
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BREV - spørgsmål og svar

Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er et brev
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Afsenderen er Eggers
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Brevet er skrevet d. 16 marts 1881
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Kilden er en førstehåndskilde
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Sognerådsformanden J. P. Adrian i Skelby Sogn.
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Kilden fortæller, at Jeppe Veje har spurgt Eggers om økonomisk hjælp til at
sende Jeppes søn til Amerika. Da Eggers ikke kan hjælpe med hele beløbet, beder han
nu sognerådet om at hjælpe.
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: Målet er, at få sognerådet til at hjælpe med 80 kr. så Jeppes søn kan sendes til
Amerika.
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Eggers forsøger at overbevise sognerådet om det fornuftige i at sende Jeppes
søn til Amerika – da sønnen tilsyneladende er et problem.
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Kilden belyser udvandringen til Amerika fra Danmark i slutningen af 1800-tallet.
Og den viser, at det åbenbart ikke var alle der rejste af sted frivilligt.
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Meddelelse til borgere i Sorø, Venstres Folkeblad d. 5. maj 1945. Sorø lokalhistoriske
arkiv

Forstå kilden - Klasseopgaver

KILDER.dk

AVISARTIKEL - spørgsmål og svar

Meddelelse til borgere i Sorø, Venstres Folkeblad d. 5. maj 1945. Sorø lokalhistoriske
arkiv
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er en meddelelse bragt i Venstres Folkeblad 6. maj 1945.
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Frihedsrådets lokalkomite i Sorø
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Kilden er nedskrevet 5. maj 1945
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Kilden er en førstehåndskilde
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Borgerne i Sorø
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Kilden fortæller, at tyskerne har indgået våbenhvile med Montgomerys styrker.
Derfor har militæret overtaget kommandoen og borgerne skal følge deres ordrer.
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: At oplyse borgerne i Sorø om hvem der har overtaget kommandoen og politikon-trollen.
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Her er tendensen at opfordre folk til at bevare roen og ikke lave optøjer eller
hævnaktioner imod tyske soldater.
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Kilden beskriver perioden lige efter tyskernes overgivelse i Danmark i 1945
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Postkort Sorø. Sorø lokalhistoriske arkiv
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FOTO - spørgsmål og svar
Postkort Sorø. Sorø lokalhistoriske arkiv
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er et fotografi/postkort
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Fotografen der har taget billedet hedder Kaiser og bor i Køge
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Umiddelbart kan du ikke se på fotografiet hvornår det er taget. Men på poststem-plet, ses det, at kortet er sendt den 23. april 1906. Så fotoet er fra samme periode eller før
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Fotoet er en førstehåndskilde. Det er taget af fotografen, der var til stede i Sorø
den dag
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Her er alle, der har lyst til at købe postkortet, modtageren
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Kilden viser hvordan Realgade (nu Storgade) i Sorø så ud i 1906
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: Målet har været at lave et flot billede til postkortet
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Fotoet giver ikke udtryk for nogen synsvinkel eller tendens
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Fotoet viser ingen speciel historisk begivenhed. Men fotoet kan bruges til at få
vi-den om, hvordan Sorø så ud i 1906. Læg f.eks. mærke til, at byen allerede dengang havde elektricitet.
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Vejkort 1800. Sorø lokalhistoriske arkiv
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KORT - spørgsmål og svar
Vejkort 1800. Sorø lokalhistoriske arkiv
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er et vejkort
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Korttegner Christian Frederik Larsen
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Kortet er fra år 1800
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Kilden er en førstehåndskilde
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Det kan ikke siges præcis. Men sandsynligvis de lokale myndigheder.
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Kortet viser landevejen fra Sorø igennem Pedersborg imod Holbæk. Kortet viser
også Sorø og Pedersborg by samt gårdene omkring byerne
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: Målet har været at lave et nøjagtig kort over landevejen fra Sorø til Holbæk.
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Kilden har ingen synsvinkel eller tendens
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Kilden viser ingen historisk begivenhed.
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FILMKLIP - kilden

Den olympiske fakkel ankommer til Sorø. Sorø Lokalhistoriske arkiv
LINK: www.youtube.com/embed/JwRqVJL9msQ?rel=0

spørgsmål og svar
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er en film
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Det fortæller kilden intet om
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Filmen er lavet i 1952
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Kilden er en førstehåndskilde
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Det kan ikke siges præcis. Men sandsynligvis fotografen selv
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Filmen viser ankomsten af den olympiske fakkel på dens vej til sommer Ol i Helsingfors i Finland.
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: At dokumentere at den olympiske fakkel har besøgt Sorø.
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Der er ingen synsvinkel eller tendens i filmen
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Filmen viser, at Sorø har været en ”lille” del af en stor international sportsbegiven-hed.
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Reklame for Tuborg. Venstres Folkeblad 2. oktober 1944. Sorø Lokalhistoriske arkiv.
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REKLAME - spørgsmål og svar

Reklame for Tuborg. Venstres Folkeblad 2. oktober 1944. Sorø Lokalhistoriske arkiv.
1. Spørgsmål
Hvad er det for en kildetype?
Svar: Det er en reklame
2. Spørgsmål
Hvem er kildens afsender?
Svar: Det er Tuborg
3. Spørgsmål
Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
Svar: Reklamen er fra 1944
4. Spørgsmål
Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
Svar: Kilden er en førstehåndskilde
5. Spørgsmål
Hvem er modtageren?
Svar: Alle der ser reklamen – men nok mest voksne øldrikkere
6. Spørgsmål
Hvad står der/viser kilden?
Svar: Reklamen viser, to mænd der skåler i Tuborg øl. Reklamen viser også, at det er
50 år siden Tuborg indtrådte i de forenede bryggerier.
7. Spørgsmål
Hvad er forfatterens mål med kilden?
Svar: Afsenderen vil vise Tuborg som en øl der har den samme gode kvalitet nu som
for 50 år siden.
8. Spørgsmål
Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
Svar: Tendensen eller budskabet er, at Tuborg er en øl der er værd at drikke.
9. Spørgsmål
Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?
Svar: Kilden beskriver ingen historisk begivenhed.
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WEBSITE
Når du bruger internettet til at hente oplysninger fra, så er det meget vigtigt at være
ekstra kritisk. Alle kan lægge ting på nettet, men det er ikke alt som du kan stole på!
Besøg dette website og brug nedenstående guide til at svar på spørgsmålet:
Er dette website tro-værdig?

http://www.uvm.dk/

Svar: Ja – dette website er troværdigt.
1. Er siden aktuel?
Undersøg om hjemmesiden er opdateret. En hjemmeside bør opdateres ofte, så man
ved, at informationen er aktuel.
2. Hvem er afsender?
Hvem er afsenderen af hjemmesiden? Et politisk parti? En avis? Et museum? Eller en
privatperson? Er der oplysninger om afsenderens eller forfatterens baggrund? Er det
en professionel eller selvudråbt ekspert? Hvilke andre sammenhænge optræder forfatteren/organisationen i? Refererer forfatteren til andre kilder – herunder andre forfattere, der skriver om samme emne?
3. Mulighed for kontakt?
Er der mulighed for at tage kontakt til forfatteren/organisationen bag teksten/
hjemmesiden?
4. Hvad er formålet med siden?
Hvad er forfatterens hensigt med det han/hun skriver på websiden? Er der personlige synspunkter der kommer til udtryk på siden (f.eks. Facebook) eller er der professionelle bevæggrunde bag denne (Socialde-mokraternes hjemmeside)? Er der en
formålsbeskrivelse på hjemmesiden?
5. Sprogbrugen.
Er der mange positivt og negativt ladede formuleringer? Er der dokumentation for
disse synspunkter? Er det tydeligt at se hvem der er afsender og modtager? Hvordan
er det der står i teksten underbygget - bru-ges der f.eks. kilder? Er der plads til andre
synspunkter og diskussion?
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6. Mange fejl?
Er der mange stavefejl, links der ikke virker, sider der ikke kan vises, filer som ikke
kan downloades og lydfi-ler, der ikke kan afspilles? Selv på de bedste sider er der fejl,
men vær ekstra opmærksom, hvis der er man-ge.
7. Teksten på websiden.
Gengiver teksten på hjemmesiden noget, forfatteren selv har oplevet, eller er det noget, han har fået for-talt? Var han til stede, da begivenheden skete? Har teksten være
udgivet tidligere, enten på websiden eller i andre medier?
8. Brugen af billeder/illustrationer.
Hvordan bruges billeder og illustrationer? Bliver der brugt billeder eller grafik til at understøtte teksten? Hvad betyder det for indholdet?

v

