
Forslag til efterbehandling på skolen:

Til læreren

Fælles mål:

•  Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Opgave:

Skriv et brev til din ven, hvor du fortæller om din hverdag som enten husholdnings-
elev eller herskabsbarn i starten af 1900-tallet, brug de oplysninger du har fået fra 
bogen om Tyende og omvisningen på Skovsgaard. 

Husk at tænke på:

• Hvordan hverdagen var for børnene i 1900-tallet både Upstairs og Downstairs, 
især hvordan den er anderledes end jeres barndom i dag?
• Tænk over, hvor man fandt sine venner i gamle dage.
• Hvor længe var børnene i 1900-tallet sammen med deres familie, både før de 
skulle ud at tjene eller studere, og efter de var rejst hjemmefra.
• Uddyb i brevet, hvad børn i 1900-tallet brugte deres fritid på?
• Læreren har mulighed for at uddybe med flere spørgsmål, hvis eleverne har 
brug for mere stillads til deres breve.



Fælles mål:

• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og 

omverdens historie

Opgave:

Læse side 26-28 i dette link: http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/nat-
mus/undervisning/dokumenter/dk_historier/det_moderne_gennembrud_2.
pdf
Dette link: http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Sund-
hed/L%C3%A6ge/Nielsine_Nielsen
Læs derefter brevet i bilag 1.
4 elever fra klassen vælges til en paneldebat. De 4 elever får hver en person-
lighed, 1. Nielsine Nielsen, 2. Nielsines far, 3. Sognepræsten, 4. Kirke og under-
visningsminister.

Efterfølgende opgave:

• Diskuter i klassen, hvordan man så på kvinder i slutningen af 1800-tal-
let i forhold til i dag. Tal om hvilke holdninger paneldeltagerne kunne have, 
når man tænker på holdningen i slutningen af 1800-tallet.
• De 4 elever sætter sig i personernes sted og fører en diskussion om, 
hvorvidt Nielsine skal have lov til at læse til læge eller ej.
• Tal om, hvilken forskel avisnotitsen om kvindelige lægeuddannede i 
USA har gjort for kvinders ret i Danmark. Kan I komme på andre ting, der er 
kommet som en udvikling udefra?
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Opgave:

Læs Tyendeloven: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/
tyendeloven-af-10-maj-1854/?no_cache=1 
Hav især fokus på §26 og 27. 
Søg derefter på wikipedia og se hvad der står om Revselsesret. 

Efterfølgende arbejdsspørgsmål:

• Hvordan har retten til revselse ændret sig op igennem historien? - se på hvor-
dan udviklingen har været, er ændringerne sket pludseligt eller langsomt?

Fælles mål:

• Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien



Fælles mål:

• Eleven har viden om kildekritiske begreber

Opgave: 
Se filmen: https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/ungdomsuddannelserne/
kildekritiske-vaerktoejer/kildekritik-tegnet-introduktionsfilm/

Og brug: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2017/02/KildekritikHandOut_
Rigsarkivet_Web.pdf

Eleverne udvælger en af de tidligere brugte kilder, Nielsines brev, linket til tyende-
loven eller wikipediaopslaget om revselse, som bagrund for en kildekritisk analyse. 
Eleverne benytter deres nye kundskaber fra de to links ovenfor.
Oprids for klassen hvad du/I vha. analysen er kommet frem til.



Bilag 1

Nielsine Nielsens brev til Kirke og Undervisningsministeriet. 
Kilde: Kirke- og Undervisningsministeriets 3. Kontor, Journalsager
1857-1915, pk. 1581, journalnummer 40/1874. Rigsarkivet, København.







Til Kirke og Undervisningsministeriet

Undertegnede Nielsine Mathilde Nielsen andrager herved underdanigst om at meddeles Tilladelse til 
at underkaste mig Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet.

Jeg er en Datter af Skibskaptejn Lars Nielsen i Svendborg og er født i Svendborg den 10de Juni 
1850. Efterat jeg i min Fødeby havde nydt den Undervisning, som i Almindelighed medddeles i en 
privat Pigeskole, fik jeg i en Alder af 18 Aar Lyst til at uddanne mig videre og paatog mig derfor, 
da min Faders Formuesomstændigheder ikke tillod ham at bekoste mit Underhold her i Kjøbenhavn en 
Plads i Frøknerne Villemoes-Qvistgaards Institut her i Byen, hvor jeg i to Aar nød den 
Undervisning, som der meddeles de ældre Elever mod at jeg samtidig selv underviste i de lavere 
Klasser.

Efter de omtalte to Aars Forløb modtog jeg en Lærerindeplads hos Proprietair Vedel til Aldumgaard, 
hvor jeg forblev et Aar og derefter hos Grosserer Weber i Svendborg, hvor jeg ligeledes forblev 2 
Aar til 1ste Maj 1873 - Fra disse forskjellige Ansættelser har jeg erhvervet Anbefalinger, som jeg 
tillader mig at lade følge hermed i Afskrift.

Imidlertid havde jeg modtaget et Tilbud fra Frøknerne Villemoes-Qvistgaard om at vende tilbage 
hertil og overtage en Plads som Lærerinde i Instituttet. Jeg modtog dette Tilbud med stor Glæde, 
fordi jeg ved at vende tilbage til Kjøbenhavn indsaa Muligheden af at komme mit egentlig Livsmaaal 
nærmere; thi om jeg end i flere Aar havde beskjæftiget mig med at undervise, var det dog tidlig 
gaaet op for mig, at det var i Udøvelsen af en Læges Pligter, at jeg opnaaede den mest 
tilfredsstillende Virksomhed.

Jeg prøvede nøje selv, om denne Beslutning var alvorlig og fast; dernæst raadspurgte jeg 
forstandige og begavede Mænd, som baade advarede og raadede mig, men alligevel følgte jeg, at jeg 
maatte gaa denne Vej, at Lægens Virksomhed var mit rette Kald, og at det ikke var som en 
Erhvervskilde, men fordi denne Bane syntes mig den højeste og bedste, man kunde efterstræbe, at jeg 
for Alvor havde besluttet at ofre min Tid og mine Kræfter i den Lidendes Tjeneste.

Da endnu ingen Kvinde her i Landet er gaaet denne Vej, vilde jeg hos det høje Ministerium indhente 
Oplysninger om jeg har Tilladelse til ad den
lovbefalte Vej at naa mit Maal, i Forbindelse med hvilket jeg ligeledes anmoder om en Udtalelse, om 
det efter Tilendebringelsen af Examen artium kan tillades mig som Student at forberede mig videre 
ved Kjøbenhavns Universitet.

       Ærbødigst

        Nielsine Nielsen

      boende hos Frøknerne V-Qvistgaard Nørregade 6/3 Sal



At det er med mit Vidende og med mit fulde Samtykke at min Datter Nielsine Mathilde Nielsen læser 
til Examen artium bevidnes paa forlangende. –

Svendborg Den 12. Januar 1874. –

       L. Nielsen

Frøken Nielsine Nielsen, som jeg har konfirmeret – og hvis Familieforhold jeg kjender, er en 
sædelig ren, i enhver Henseende hæderlig Kvinde. Dette kan jeg med fuld Sikkerhed erklære. Uden 
Understøttelse fra Hjemmet – ogsaa i den Betydning, at der ikke kunde bringes hende Strømme af en 
højere Dannelse – har hun arbejdet sig frem til hvad hun allerede har naaet. Jeg har aldrig mærket 
Spor hos hende til Overspændthed og er vis paa, at den Beslutning, hun har taget nu, er født under 
alvorlig Overvejelse og modnet indenfra, og dette turde være saa meget sikrere, som det er den 
Første, der her i Danmark har fattet saadan Bestemmelse. Det vil blive hende et strengt Arbejde; 
men dette indser hun fuldt vel, og viger dog ikke tilbage. Jeg tillader mig da paa det Bedste at 
støtte hendes Andragende.

      Svendborg St. Nikolai Præstegaard 12 Januar 1874

         E. Varburg 
         Sognepræst


