
I Børnenes Baggård må man røre ved alle ting. Men HUSK! 
Det er ægte gamle genstande, der skal behandles forsig-
tigt, så de ikke tager skade.

I værkstedet er det vigtigt, at I holder øje med børnene,  
så hverken børn eller værksted kommer noget til.

Husk oprydning i området efter besøget.

God fornøjelse

På opdagelse i  
gamle dage
I står nu i en gammel baggård, som den så ud 
i året 1892. Her er et snedkerværksted, og 
ovenpå i lejligheden bor snedkeren og hans 
familie.  

Vi har fundet en gammel dagbog fra datteren 
Kirstine, hvor hun fortæller lidt om famil-
iens hverdag. 

Lyt godt til historien! Senere skal I på 
opdagelse i området, og så kan dagbogens 
historie hjælpe jer.

d. 30. Oktober 1892

Det er nu første Gang jeg skriver til dig. Derfor vil jeg 
fortælle dig lidt om mig selv og om min Familie. 

Min Fader og Moder flyttede her til Byen for nogle Aar 
siden. De kommer fra en lille By ude på Landet.

Jeg hedder Kirstine og er 12 Aar. Min Storebror hedder 
Emil, og mine to Småbrøde hedder Anthon og Ludvig. Vi 
kunne også have haft en Storesøster, men hun døde, da 
hun var meget lille.

Min Fader er Snedker, og vi bor i en lejlighed ovenover 
hans Værksted. 

Jeg går i Skole om Formiddagen sammen med de andre 
Piger her fra vores Kvarter. Når jeg kommer Hjem, skal 
jeg hjælpe Moder med at passe lille Ludvig. Jeg skal 
også gøre rent og lave Middag til Fader og Emil. I Dag 
bankede jeg det store Tæppe i Gaarden. Anthon gaar i en 
Skole for Drenge. Emil er i lære hos Fader, så han også 
kan blive Snedker. 

I dag lavede vi Byggrynssuppe og stuvet Blomkål. 

Jeg skulle hente vand til Suppen og Anton skulle tømme 

Komfuret for Aske. Da jeg kom op ad Trappen, kom Anton 
farende og brasede lige ind i mig, så jeg tabte Spanden. 
Der løb Vand og Aske og Sod udover hele Køkkengulvet 
og ned ad Trappen. Jeg raabte fælt ad Anton, saa Moder 
skændte paa os begge, og Fader kom springende op fra 
Værkstedet. Det hele endte med, at baade Anton og jeg 
maatte tørre op - et værre Griseri. 

Da vi havde spist, gik vi ned i Gaarden og legede med de 
andre Børn. Drengene spillede med Kugler, og vi piger 
sang "Munken gaar i Enge".

Om aftenen sad vi inde i Stuen og holdt Mørkning. Da vi 
fik lamperne tændt, læste Fader op for os. Først læste 
han "Den lille Pige med Svovlstikkerne" af Andersen, 
mens Moder og jeg broderede. Til sidst læste han nogle 
gode Salmevers. 

Da vi skulle i seng, havde Moder lagt en Varmedunk 
ind under Dynerne i slagbænken til Anton og mig. 
Saa er dynerne ikke så kolde. Moder kom ud i 
Køkkenet til os og bad en Aftenbøn sammen 
med os.

Hilsen Kirstine
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Besøg familiens køkken. 

Hvor har Kirstine og Anthon sovet?

Tror I det er en god seng?

Find komfuret.

Hvad skal Kirstine gøre for at det  
bliver varmt?

Hvor kan man bage småkager?

Gå hen til familiens lokum.
Hvad bruger familien, når de skal tørre sig?
Hvor tit, tror I, man tømte spanden?

Besøg forældrenes soveværelse.

Hvordan er det at ligge i sengene?
Hvad er madrasserne lavet af?

Hvor har lille Ludvig sovet?

Find vandpumpen og find ud af, hvor mange gange man skal pumpe for at fylde en spand.

Gå ind i snedkerens værksted.

Kan I finde hans boremaskine? 

Prøv boremaskinen på træet, der er sat frem. 

Er det svært? 

Bor ikke i høvlbænken eller andre møbler!

Find køkkenvasken.

Hvordan får familien vand?

Hvordan er den anderledes end jeres vask?

Find et tøndebånd og undersøg, hvordan man 

leger med det?

Hvad er det lavet af? Hvorfor hedder det et 

tøndebånd? Kig godt på de andre ting i  

baggården.

Undersøg lejligheden. 

Har familien et badeværelse?

Hvad har de gjort, når de skulle vaske sig?

Besøg familiens stue.

Hvilke forskellige ting har familien  
lavet om aftenen?

Hvad har drengene lavet? Og hvad med  
moderen og Kirstine?

Find tingen på billedet.

Hvad tror I, snedkeren har brugt den til?

Hvad kaldes sådan en ting?
Familiens drenge skal oplæres til at blive 

dygtige snedkere. 

Find sømblokken og se, hvor mange slag  

I skal bruge for at få et søm i.

Find pen og blæk i værkstedet.

Skriv en hilsen til Kirstines far.
Hvordan var det at skrive med pen og blæk?

Find tingen på billedet.

Hvad bruger Kirstine tingen til?

Hvad kaldes sådan en ting?

Vejledning
-  Del børnene i grupper af 3-5 børn eller 

gå samlet rundt.

-  Giv hver gruppe en opgave ad gangen 
fra arket og lad dem finde svaret i 
lejligheden, værkstedet eller  
baggården.

-  Når børnene vender tilbage, skal du 
snakke med dem om svaret på opgaven.

-  Send dem afsted med en ny opgave,  
indtil alle grupper har været alle 
opgaver igennem.

-  Afslutning:Saml børnene og tal med 
dem om, hvad de har fundet ud af om 
familiens liv i 1800-talllet ud fra 
opgaverne.

Gå på opdagelse i familiens baggård og bolig


