
KAPITEL 5 

1. Undersøg de fester, som i nutiden bliver holdt på 

Versailles for turisterne

• Hvad sker der til festerne?

• Hvem er festernes målgrupper?

• Hvad kunne være grundene til, at gæsterne kom

mer?

• Hvordan bliver 1700-tallet fremstillet til disse 

fester? Hvilken form for historiebrug er der tale 

om her? Overvej de former for historiebrug, som 

nævnes i fakta boksen.

1. Brødremenigheden og dens historiebrug

• Undersøg Brødremenighedens hjemmeside, 

og se filmene om Christiansfelds historie. 

• Hvorfor fik Brødremenigheden lov til at bygge 

Christiansfeld? 

• Hvorfor skulle byen bygges? 

• Forklar, hvorfor byen ser ud, som den gør. 

• På hvilke punkter er Brødremenighedens 

tanker beslægtede med oplysningstiden? 

• På hvilke punkter er Brødremenigheden 

uenige med oplysningstidens forfattere og 

filosoffer? 

• Hvilken tendens er der i fremstillingen af byen 

og dens historie? 

• Hvilken slags historiebrug er der tale om, når 

Brødremenigheden fortæller om sin egen 

historie? 

3. Mettrie og Brorson: To former for kærlighed

Mettrie beskriver to slags mennesker i sin tekst. 

• Hvad er forskellen mellem deres indstilling 

til livet?

• Hvilken mennesketype har Mettrie mest 

sympati for? Hvorfor?

• Brorson ser Jesus som et forbillede for os 

mennesker? Hvordan?

• Sammenlign de former for kærlighed, som Mettrie 

og Brorson beskriver i henholdsvis kilde 5.1 og 

kilde 5.2.

• Hvem af de to forfattere har I mest sympati for?

4. Træn de forskellige former for historiebrug

Læs faktaboksen om historiebrug, og diskuter to og 

to, hvilke former for historiebrug, der er på spil i disse 

sætninger: 

• Grundloven var udtryk for, at demokratiet er 

en af de danske værdier. 

• 1. verdenskrig er eksempel på, hvor galt det kan gå, 

når politikere ikke taler sammen.

• Det er virkelig skræmmende, at man kunne finde på 

at holde andre mennesker som slaver.

• Romerne var helt vildt gode til at føre krig.

• Menneskers erindringer indeholder ofte upræcise 

beretninger.

• Hvis jeg skal se udsendelser om historie, kan jeg 

bedst lidt noget med våben og 2. verdenskrig.

• Pigerne gik i flotte kjoler i 50'erne.

• Hvorfor demonstrerer unge ikke i dag, ligesom vi 

gjorde i ?O'erne?
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