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Workshop 

• Kort om historiske scenarier 

• 1. runde: Socialrealistiske billeder 

• 2. runde: Vikingebilleder 

• 3. runde: Magtens billeder 

• Hvor findes billeder? 
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Historiske scenarier 

11. marts 2016 side 3 

 Scenario/scenarie – organisering 

af en række begivenheder til en 

fortælling om en mulig fremtidig 

situation. 

 

 Storyline – spil (Saxos rejse) - 

iscenesættelse – rollespil – 

eksperimenter – kontrafaktisk osv. 

 Metoder/fremgangsmåder – 

involverer eleverne i historisk 

tænkning. 
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Eckersberg 

Angiveligt bønderne siger i 

1788 tak til kongen Christian 7. 

(og sønnen den senere Frederik 

6.) for ophævelsen af 

stavnsbåndet. 

 

Bestilt af Christian 8. - 1839 

 

Frihedsstøtten rejst i 1792-97 



3 runde: Magtens billeder 
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Anetavle fra Christian 3. – Nyborg Slot 

Efter borgerkrigen fra 1534 - 1536 - Grevens Fejde – blev Christian 3. konge (d. 

1559) - 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Pano_Ahnentafel_Nyborg_Castle.jpg 



Christian 4. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Christian_IV_Pieter_Isaacsz_1614.jpg 

Pieter Isaacz: 

Christian 4. (ca. 

1612) 



Hvor findes billeder? 
• Corbis: http://pro.corbis.com. 
• Gettyimages: http://www.gettyimages.com.  
• Polfoto: http://www.polfoto.dk – eller via Skolernes Database: http://skoda.emu.dk 
• Scanpix: http://scanpix.dk.  
•  http://samlinger.natmus.dk. 
• Arkiv.dk http://arkiv.dk  
• Bridgeman Art, culture & history images: http://www.bridgemanart.com. I denne britiske database kan man 

søge billeder ud fra fx kunstnerens navn, motiv, periode.  
• Mary Evans Picture Library: http://www.maryevans.com Denne britiske database har forskellige samlinger og 

er bl.a. velegnet, hvis man søger gamle plakater, reklamer etc. 
• Bildindex der Kunst und Architektur: http://www.bildindex.de er en database med omkring 2 mio. billeder af 

kunst og arkitektur fra især Tyskland, men også fra Europa. 
• Die Bild datenbank des Deutschen Historischen Museum, Berlin: http://www.dhm.de/datenbank/ rummer 

300.000 afbildninger. Det er dog ikke så ligetil at anvende sidens søgeværktøj. 
• Statens Museum for Kunst: http://www.smk.dk giver også adgang til billeder fra samlingen. 
• Væggen, Københavns Bymuseum: http://vaeggen.copenhagen.dk har et stort antal fotos fra hverdagslivet i 

København fra 1800-tallet og fremefter. 
• Anskuelsestavler, Danmarks Pædagogiske Bibliotek: http://inet.dpb.dpu.dk/cgi-bin/anskuelsestavler.pl. 

Anskuelsestavler var et vigtigt læremiddel i begyndelsen af 1900-tallet. De kan bl.a. bruges som kilder til 
tidens opfattelse af historiske begivenheder og fænomener. 
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