NAVN:

Læs og forstå-spørgsmål

DET VAR DANMARK
Efterkrigstiden 1945 - 1955
Før læsning:

Introduktion til årtiet
Gruppearbejde:

•
•
•
•

Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I?
Hvad tror I kapitlet handler om?
Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden / Europa / Danmark?
Hvor gamle var jeres forældre / jeres bedsteforældre / jeres oldeforældre i dette årti?

Efter læsning:

Anden Verdenskrig slutter i maj 1945
1. Hvorfor satte folk lys i vinduerne d. 4. maj 1945?

2. Hvorfra vidste danskerne d. 4. maj, at tyskerne havde kapituleret?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

4. Hvorfor var der mange danskere, der savnede deres kære efter befrielsen?

5. Hvorfor var der nogle danskere, der ikke var glade for befrielsen?

6. Var der noget, der overraskede jer, i afsnittet? Snak med sidemanden.

Brug sproghjælpen
Læg mærke til, at vi bruger datid i disse kommentarer.
A: Jeg vidste ikke, at …..
B: 	Det vidste jeg heller ikke /
Nå, det vidste jeg godt.
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A: Vidste du, at…….?
B: 	Ja, det vidste jeg godt /
Nej, det vidste jeg ikke.
Jeg troede, at ….
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A: 	Det overraskede mig, at ….
B: 	Det overraskede også mig
/ Nå, det vidste jeg faktisk
godt.
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1945
1. Hvor længe har Elses kæreste Knud været interneret i Frøstrup-lejren?

2. Hvordan har Elses kæreste Knud deltaget i modstanden mod den tyske besættelse?

3. Hvordan tjener Elses mor penge?

4. Hvad er Elses fars arbejde, og hvordan tjener han ekstra penge?

5. Hvor mange generationer bor sammen i familiens 3-værelses lejlighed?

6. Hvor bor Knud?

7. Hvad synes Else om sin situation, og hvorfor?

Film-klip om sko af rødspætteskind 1942
http://agent.dril.dk/agent/style/dr_dk/?28578
Filmklip: Glimt fra befrielsen
http://www.youtube.com/watch?v=DJoxFrwwhvs&feature=related
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1946
1. Hvordan lykkes det Else og Knud at skaffe en lejlighed?

2. Hvordan får de varmt vand?

3. Hvordan holder de maden frisk?

4. Hvordan får de varme i lejligheden?

5. Hvordan køber de mælk?

6. Hvordan køber de sukker, smør og mel?

7. Hvorfor smager kaffen dårligt?
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1947
1. Hvad betyder den hårde vinter for trafikken i Danmark?

2. Hvordan er kvindernes undertøj i den hårde vinter?

3. Hvordan er folks holdning til kvinder, der bliver gravide før ægteskabet?

4. Var Else blevet gravid, før hun blev gift?

5. Hvad hed prinsesse Margrethes far, og hvornår blev han Danmarks konge?

1948
1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at være tjenestemand?

2. Hvad laver en fyrbøder?

3. Else skriver om naboens søn. Hvad mener hun med: »Det havde jeg ikke troet om ham«.

4. Hvad var grunden til, at 48 mennesker druknede ugen før?

5. Hvordan skaffer Else stof til at sy en jakke?

6. Hvad er forskellen på Elses dansk og moderne dansk?
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1949
1. Hvad er Elses sko lavet af?
2. Hvad er Knuds og Elses tæppe lavet af?
3. Har Knud og Else et køleskab?
4. Har Knuds forældre mulighed for at dybfryse kød?
5. Hvad sker der med de tyske flygtninge i Danmark?

1950
1. Hvordan ser Else på enlige mødre?

2. Hvorfor bader Else den lille Susanne i stuen om vinteren?

3. Hvordan går det med landbruget i Danmark?

1951
1. Hvem har bygget huset i kolonihaven?

NB: Se sproglige opgaver: Fest i kolonihaven 1951
Tekst om sangen »Vi sejlede op ad åen«
http://www.aafart.dk/Index.asp?ID=155
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1952
1. Knuds mor skriver om mange nye ting. Nævn 3 ting, der gør livet lettere for landmændene:

2. Knuds mor skriver også om nye ting, som kun naboen har anskaffet. Nævn to ting:

3. Knuds mor skriver om noget nyt, hun ikke kan vænne sig til. Hvad er det?

4. Knuds mor skriver om en sygdom, som alle forældre frygter. Hvad hedder den?

1953
1. Har Else og Knud telefon?
2. Hvorfor synes Else, at livet er godt? Nævn fem grunde:

1954
1. Hvad er en højttalervogn, og hvad bliver den ofte brugt til?

Tekst til Sangen »Bamses fødselsdag«
http://www.danskesange.dk/showsong.asp?pageno=1&searchlevel=low&kategori=0&order=0&sstring=
&ss1=&ss2=&ss3=&z=1&mykey=174
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1955
1. Nævn seks moderne ting, som endnu ikke er en del af Elses dagligdag:

2. Hvilken moderne ting glæder Else sig til at få?

3. Hvorfor er Else ikke så interesseret i at få en telefon? Nævn to grunde:

NB: Se sproglige opgaver: Elses dagbog 1955
Diskuter:
Hvordan tror I, Elses liv ser ud om 10 år, i 1965?

•
•
•
•

Hvor bor hun?
Hvor mange børn har hun?
Går hun på arbejde, eller er hun stadig hjemmegående husmor?
Hvilke moderne hjælpemidler tror I, familien har fået?

Brug sproghjælpen
Jeg tror, at …
Jeg tror ikke, at …
Jeg tror heller ikke, at …
Nå, men det tror jeg, for …
Tror du virkelig?
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Fra landbrugssamfund til industrisamfund
1. Nævn to grunde til, at Else og Knud er heldige i sammenligning med mange andre danskere:

2. Hvad har Marshall-hjælpen betydet for Danmark?

3. Hvad gør danskerne stolte?

Om Jutlandia
http://da.wikipedia.org/wiki/Jutlandia
Kim Larsen: Jutlandia tekst
http://www.kjukken.dk/tekster/kim/jutlandia.php
Kim Larsen: Jutlandia sang
http://www.youtube.com/watch?v=FQQrZ1c_LlI&feature=related

4. Nævn tre ting, som danskerne beslutter ved folkeafstemningen i 1953:

AF KIRSTEN KIRCH

·

SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG

·

DET VAR DANMARK

·

EFTERKRIGSTIDEN 1945-1955

·

SIDE 8

NAVN:

Læs og forstå-spørgsmål

DET VAR DANMARK
Efterkrigstiden 1945 - 1955
Kig sammen med din makker på Fakta-boksene side 14.
Find den information, I synes siger mest om de 10 år fra 1945 til 1955.
Fortæl på holdet, hvilken information I har valgt – og hvorfor.

Par- / Gruppearbejde efter at have læst hele kapitlet 1945-1955:
Fokus på at udtrykke holdninger, synspunkter, enighed / uenighed, argumenter.
Diskuter spørgsmålene:

•
•
•
•

Hvad synes du, er det vigtigste / mest interessante i de ti år?
Hvad overraskede dig mest?
Hvad for et billede, synes du, er det mest spændende / interessante?
Kan du sammenligne med situationen i dit eget land i de ti år?

Brug sproghjælpen
A 	Jeg synes, det vigtigste / det
mest interessante var ……
B: 	Det synes jeg også / Det
synes jeg ikke. Jeg synes
derimod, at det var meget
interessant, at ….., fordi …

A: 	Det overraskede mig, at … /
Det kom lidt bag på mig, at
…..
B: 	Ja, det vidste jeg heller ikke /
Nå, det vidste jeg godt.

A: 	Jeg synes, det mest
interessante billede er ……
B. Hvorfor synes du det?

Forslag til fordybelse:
Se filmen »De røde heste«.
Læs bogen »SIGNE« af Lars Johansson. Special-pædagogisk forlag
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Skriftligt hjemmearbejde efter at have læst hele kapitlet 1945-1955:
Skriv en lille tekst på 100 – 150 ord, hvor du fortæller:

•
•
•

Hvad du synes er det vigtigste / mest interessante, – og hvorfor
Hvad der overrasker dig – og hvorfor
Hvilket billede, du finder mest interessant – og hvorfor.

Mit indtryk af perioden 1945 – 1955 i Danmark
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Omsæt teksten til datid

Fest i kolonihaven 1951
En dejlig søndag i maj kan Elses far hejse flaget i sin egen kolonihave. Her står et fint og nyt lille træhus på 45
kvadratmeter, som han har bygget med hjælp fra sine sønner og et par gode kolleger.

Huset er rødt med hvide vinduer og står i en dejlig have med æbletræer og blomster, og der er en stor
køkkenhave, hvor der skal dyrkes kartofler, gulerødder, porrer, purløg og persille.

I dag skal der være fest, og der er to ting at fejre: Den nye kolonihave og Susannes et-års-fødselsdag.
Else, Anni og deres svigerinder har travlt. De hjælper deres mor med maden, mens Knud og Elses brødre får
en øl med Elses far. Lidt senere kommer gode venner og naboer, og alle sidder i haven og spiser frokost med
sild, varme frikadeller, hjemmelavet leverpostej, medisterpølse og flere slags ost. De drikker øl og snaps, solen
skinner, fuglene synger, og alle ved bordet synger: »Vi sejler op ad åen«, mens de holder hinanden om livet og
vugger frem og tilbage.

Susanne og hendes små kusiner og fætre kigger med store øjne på de voksne. Else smiler. »Sikke et dejligt
sted, vi har nu her i familien!« siger hun til sin svigerinde. »Her kan børnene lege sammen, og tænk på alle de
vitaminer, de kan få fra sol og frugt og grøntsager!«
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Opsummering
Regelmæssige verber gruppe 1 og gruppe 2:
Gruppe 1:
at skinne
at vugge
at smile
Gruppe 2:
at spise
Uregelmæssige verber:
at kunne
at stå
at komme
at sidde

at have
at drikke

at være
at synge

at kigge

at skulle
at holde

at hjælpe
at sige

at få

Test dig selv:
Nævn alle verberne i nutid og datid og før nutid og før datid.
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Vælg den rigtige form af verbet

Hvis du ikke kan se bogstaverne, men kun de blå felter i Acrobat Reader, skal du klikke i ikonet »Fremhæv
eksisterende felter« i øverste højre hjørne i den farvede bjælke.

Elses dagbog 1955
Jeg sidder her 1. januar 1955 og tænker tilbage. Det er helt utroligt, hvad der er sket / sker / skete / ske i
Danmark og mit liv de sidste 10 år.

Den 1. januar for 10 år siden var vi stadig besat af den tyske besættelsesmagt, og vi var bange for fremtiden.
Så kom befrielsen heldigvis d. 4. maj 1945, og vi kunne trækker / trak / trukket / trække vejret igen. Jeg husker
stadigvæk den aften. Så stor glæde og fest med naboerne i gaden, selv om jeg savnede Knud. Heldigvis kom han
jo snart hjem!

Men der er andre ting, som jeg ikke har lyst til tænke / tænker / at tænke / tænkte på i dagene efter befrielsen. De
unge kvinder, der blev klippe / klippet / klippede / klipper skaldet på byens torv, fordi de vil / ville / havde / har
været kæreste med en tysker.

Den gang syntes jeg, det var rigtigt straffede / at straffe / straffe / straffer dem på den måde.
De ville / havde / har / skulle jo været kærester med fjenden. Men nu tænker jeg, at de stakkels piger bare var
naive og forelskede. Og jeg tænker på, hvordan deres liv har været / har blevet / vil være / skal blive siden de
dage i maj 1945. De forsvandt. De flyttede til andre byer og prøvede begynde / at begynde / begyndte /

til begynde et nyt liv. Og nogle af dem havde fået børn med deres tyske kæreste. Hvordan mon det kan / har /
havde / er gået med de børn?

Jeg har været heldigere. Knud og jeg giftede os, vi fik en lille lejlighed, og vi har fået to dejlige børn, Susanne
og Bjarne. Jeg har meget at være taknemmelig for.
Fokus:

Verbal-kombinationer.
Regler for infinitiv med og uden »at«.
Før nutid / før datid
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