Hvad skal vi nu?
Opgave 1
De to artikler fortæller om den store brand i Glostrup for mere end 100 år siden, hvor præstegården
brændte ned. Der er også et billede af præstegården. Den lå, hvor Byhistorisk Hus ligger i dag. I behøver
ikke at forstå alle de gammeldags ord. Fokusér i steder for på:
•
•

Hvilken artikel er førstehåndskilden og hvilken artikel er andenhåndskilden?
Har nogen af journalisterne været til stede under branden?

Opgave 2
Læg billederne i kronologisk rækkefølge, fra det ældste til det nyeste. Læg jeres eget klassebillede som det
sidste, hvis I har det med.
•
•
•
•
•

Hvilke forskelle og ligheder kan I se på billederne?
Er der noget der ikke ændrer sig?
Hvad sker der med kjolerne?
Hvordan ændrer frisurerne sig?
Hvornår gik jeres bedsteforældre i skole?

Opgave 3
I mappen ligger to konvolutter. I hver konvolut ligger ting, som er fundet på de to mænds skrivebord. I
behøver ikke at læse det hele - svarene er i overskrifterne. Måske ligger der nogle ting, som vi ikke kan
bruge til noget.
•
•

Kan vi sige noget om, hvad Hans-Henrik og Jørgens politiske holdninger var?
Siger aviserne noget om politisk holdning? Kig fx på avisens navn og hvornår den er udgivet.

Spørg jeres lærer, hvis I ikke ved hvad Schalburg-korpset er. I kan også spørge hvad der her logo
betyder. Genkender I det fra nogle af arkivalierne?
Opgave 4
Ingrid har skrevet en erindring. Brug kildematerialet til at undersøge, om Ingrid husker rigtig eller forkert.
•
•
•

Hvorfor tror I, at Ingrid husker forkert?
Kan I huske, hvad I fik at spise til aftensmad for en uge siden?
Er der noget af det hun husker, som vi hverken kan sige er rigtig eller forkert, fordi vi mangler
kilder?

HUSK!
Læs overskrifter og datoer først! Alle opgaverne, undtagen Opgave 1, kan løses uden at læse teksterne
igennem.
I må helst ikke skrive eller tegne på arkivalierne - og sørg for, at tingene kommer tilbage i de rigtige mapper.
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