Afsnit 1 – Et uægte barn

Verber (Udsagnsord)
Skriv verberne i datid
Ex

hedde

Grevinde Danners mor hed Juliane.

1.

være

Juliane ______________ tjenestepige hos en rig mand.

2.

have

Manden ______________ kone og to børn.

3.

arbejde Juliane __________________ fra morgen til aften.

4.

sige

Hun ______________ aldrig nej til sin herre.

5.

blive

En dag ______________ Juliane gravid.

6.

græde

Fruen ______________ og skældte ud.

7.

står

Nu ______________ Juliane på gaden.

8.

skulle

Hvor ______________ hun nu bo?

9.

tænke

Hun______________ på at drukne sig.

10.

trøste

Men Julianes mor __________________ hende.

11.

kunne

Juliane ______________ bo hos hende.

12.

sove

Juliane og moren ______________ på samme madras.

13.

føde

I 1815 ______________ Juliane en datter.

14.

få

Hun ______________ navnet Louise.

15.

bo

Dengang ______________ der 100.000 mennesker i København.

16.

lugte

Der __________________ forfærdeligt i byen.

17.

løbe

I gaderne ______________ der en masse hunde og katte rundt.

18.

dø

Der var mange mennesker, der ______________ af tyfus.

19.

komme De rige ______________ aldrig i den fattige del af byen.

20.

købe

Tjenestefolkene ______________ ind på torvet.

21.

drikke

De fine damer ______________ te sammen.

22.

snakke

De __________________ om kongefamilien.

Afsnit 2 – Balletpigen

Substantiver (Navneord)
Skriv substantiverne i bekendt form
Ex

en mor

Moren fik en god idé.

1.

en skole

Børnene lærte ikke så meget i ________________.

2.

en klasse Der var 100 børn i ________________.

3.

lærere

________________ havde ikke nogen uddannelse.

4.

elever

________________ lærte ikke så meget.

5.

et teater

Louise blev balletbarn på ________________.

6.

en ballet

Det gik godt for Louise ved ________________.

7.

penge

Hun arbejdede hårdt for ________________.

8.

en aften

Om ________________ dansede hun på teatret.

9.

børn

Der var ikke en skole til ________________.

10.

fester

________________ i Geithuset var sjove.

11.

mænd

Balletpigerne skulle underholde ________________.

12.

en by

Folk i ________________ snakkede om Geithuset.

13.

en prins

________________ forærede Louise en ring.

14.

en ring

Louise var glad for ________________.

15.

en finger Hun satte den på ________________.

16.

et slot

17.

kvinder ________________ var meget blege dengang.

18.

et ansigt

Folk syntes Louise var grim. ________________ var bredt.

19.

en næse

________________ var flad.

20.

hænder

Men ________________ var smukke.

Louise ville gerne bo på ________________.

Afsnit 3 ‐ Fritz

Pronominer (Stedord)
Indsæt: sin/sit/sine - hans/hendes/deres – ham/hende
1.

Fritz var et år, da __________ mor blev taget fra ham.

2.

Fritz havde aldrig set __________ mor.

3.

Men han tænkte tit på __________.

4.

Fritz var ensom. Der var ingen der elskede __________.

5.

__________ far, Christian d. 8., var aldrig hjemme.

6.

Fritz var ikke glad for __________ tjenere.

7.

Det var __________ job at give Fritz en streng opdragelse.

8.

Christian den 8. havde lagt et skema for __________ liv.

9.

Tjenerne vaskede __________ i koldt vand.

10.

Da Fritz blev voksen, var han altid beskidt på __________ tøj.

11.

Fritz’ lærere var meget utilfredse med __________.

12.

__________ lærere mente, at han var doven og barnlig.

13.

Fritz blev forlovet med __________ halvkusine.

14.

Han blev gift med __________ i 1828.

15.

Vilhelmine var ikke lykkelig i __________ ægteskab.

16.

Hun sad tit blid og bleg og ventede på __________ mand.

17.

___________ mand festede og drak

18.

Fritz gik på caféer med __________ venner.

19.

Han gik også hen til __________ rødhårede veninde i Geithuset.

20.

Nogle gange blev Fritz båret hjem til __________ forskrækkede kone.

21.

___________ far forbød Frits at gå i Geithuset.

22.

Fritz blev kaldt op til __________ svigerfar.

23.

Svigerfaren sendte __________ op til Jægerspris Slot.

24.

Fritz og Vilhelmine blev skilt. __________ ægteskab var ikke lykkeligt.

Afsnit 4 – Carl

Foranstillede ledsætninger med ’Da’ eller ’Når’
Ex 1

Louise mødte Carl. Hun blev meget forelsket.
Da Louise mødte Carl, blev hun meget forelsket.

Ex 2

Carl var i Geithuset. Han snakkede med prins Frederik.
Når Carl var i Geithuset, snakkede han med prins Frederik.

1.

Louise var 15 år. Hun blev kæreste med Carl.
_________________________________________________________________________

2.

Carl ville væk fra moren. Han gik til fester i Geithuset.
_________________________________________________________________________

3.

Carl rejste rundt i Europa. Han fik mange gode idéer.
_________________________________________________________________________

4.

Carl og prins Frederik gik i byen. De talte om interessante ting.
_________________________________________________________________________

5.

Louise mødte Carl. Prins Frederik var kæreste med Jensine.
_________________________________________________________________________

6.

Carl var sammen med Louise. Han glemte at være genert.
_________________________________________________________________________

7.

Carl og Louise gik i skoven. De diskuterede.
_________________________________________________________________________

8.

Carl havde fødselsdag. Louise måtte ikke komme med.
_________________________________________________________________________

9.

Louise var 25 år. Hun blev gravid.
_________________________________________________________________________

10.

Louise blev gravid. Hun holdt op på teatret.
_________________________________________________________________________

11.

Louise skulle føde sit barn. Carl betalte det hele.
_________________________________________________________________________

12. Louise tænkte på sin søn. Hun begyndte at græde.
_________________________________________________________________________
13.

Hun hørte, at han ikke havde det godt. Han blev flyttet til København.
_________________________________________________________________________

14.

Drengen fyldte 14 år. Han blev kaldt Anes søn.
_________________________________________________________________________

Afsnit 5 – Modehandler

Ledsætninger med ’ikke’
Ex

Hun kunne ikke gå i teatret med Carl.
Louise var ked af, at hun ikke kunne gå i teatret med Carl.

1.

Louise kunne ikke danse mere.
Lægen sagde, _____________________________________________________________

2.

Hun kunne ikke komme tilbage til teatret.
Det betød, ________________________________________________________________

3.

Hun kunne ikke leve af pensionen.
Hun var sikker på, _________________________________________________________

4.

Hun måtte ikke starte en forretning.
Kommunen skrev, _________________________________________________________

5.

Hun måtte ikke gifte sig
Der stod, _________________________________________________________________

6.

Louise måtte ikke se Carl.
Carls mor bestemte, ________________________________________________________

7.

Carl svarede ikke på hendes breve.
Louise kunne ikke forstå, ____________________________________________________

8.

Carl tænkte ikke på deres søn.
Louise var bange for, ________________________________________________________

9.

Carl ville ikke overleve.
Rygtet sagde, ______________________________________________________________

10.

Hun kunne ikke sove.
Louise var så ulykkelig, ______________________________________________________

11.

Carl måtte ikke komme mere.
Louise var så rasende, ________________________________________________________

12.

Han kunne ikke gøre noget.
Carl påstod, ________________________________________________________________

13.

Carl ville ikke forlade hende.
Louise var sikker på, _________________________________________________________

14.

Han var ikke fri.
Hun vidste godt, _____________________________________________________________

Afsnit 6 – Fritz gift igen

Verber (Udsagnsord) ‐ Passiv med ’blive’ i datid
Skriv verberne i passiv med ’blive’ i datid
Ex

at købe

Møblerne blev købt i København.

1.

at sende

Fritz ____________________ til Fredericia.

2.

at gifte

Jensine ____________________ med en storbonde.

3.

at presse

Fritz ____________________ af kongefamilien og folket.

4.

at sende

Greven ____________________ til Tyskland.

5.

at råde

Fritz ____________________ af Louise.

6.

at svigte

Louise ____________________ af Carl.

7.

at arrangere Brylluppet ____________________ af kongehuset.

8.

at kalde

Prinsessen ____________________ Mariane.

9.

at snakke

Der ____________________ meget om Mariane.

10.

at vaske

Fritz lugtede, fordi han aldrig ____________________.

11.

at børste

Han havde huller i tænderne, fordi de ikke ____________________.

12.

at trøste

Mariane ____________________ af sine forældre.

13.

at hente

Hun ____________________ mange gange.

14.

at skrive

Brevene til Louise ____________________ af Fritz.

15.

at læse

Brevene ____________________ af Louise.

16.

at skille

Fritz og Mariane ____________________ i 1846.

Afsnit 7 – I Odense (a)

Verber (Udsagnsord)
Skriv verberne i datid
Ex

have

Louise havde en modeforretning.

1.

brænde

I 1846 ______________ Louises modeforretning.

2.

høre

Fritz ______________ om branden.

3.

hjælpe

Han ______________ med at slukke ilden.

4.

komme

Brandmændene ______________ med hestevogne.

5.

gå

Det ______________ meget langsomt.

6.

fortsætte

Carl og Louise ______________ deres skænderier.

7.

træffe

Til sidst ______________ Louise et valg.

8.

håbe

Christian den 8. ______________, at hans søn ville finde en prinsesse.

9.

ride

Flere gange om dagen ______________ Fritz ud til Louise.

10.

underholde

Han ______________ hende om aftenen.

11.

bade

De rige ______________ ikke så meget dengang.

12.

bruge

De ______________ parfume i stedet for.

13.

føle

Louise ______________ en stor tomhed.

14.

savne

Hun ______________ også Carl.

15.

skrive

3-4 gange om ugen ______________ hun til Carl.

16.

opdage

Fritz ______________ brevskriveriet.

17.

læse

Han ______________ Carls breve.

18.

drikke

Om sommeren ______________ Louise og Carl te i haven.

19.

tage

Louise ______________ tit med Fritz på fisketur.

20.

lære

Hun ______________ at fiske.

21.

give

Louise ______________ Fritz forskellige hatte på.

22.

begynde

Så ______________ de at grine.

Afsnit 7 – I Odense (b)

Foranstillede ledsætninger med ’Når’
Ex

Louise skrev til Carl. Fritz læste brevene. Når Louise skrev til Carl, læste Fritz brevene.

1.

Carl og Louise var sammen. De skændtes.
___________________________________________________________________________

2.

De var ikke sammen. De savnede hinanden.
___________________________________________________________________________

3.

Fritz kom ud til Louise. Han havde gaver med.
___________________________________________________________________________

4.

Fritz var hos Louise. De spiste sammen.
___________________________________________________________________________

5.

Louise skulle i bad. Tjenerne kom med varmt vand.
___________________________________________________________________________

6.

Louise tænkte på Carl. Hun savnede ham.
___________________________________________________________________________

7.

Hun fik brev fra ham. Hun blev glad.
___________________________________________________________________________

8.

Louise skrev ikke hver dag. Carl brokkede sig.
___________________________________________________________________________

9.

Det var sommer. Fritz og Louise spiste ude.
___________________________________________________________________________

10.

Det var varmt. De drak champagne i haven.
___________________________________________________________________________

11.

Vejret var godt. De red lange ture.
___________________________________________________________________________

12.

Vejret var dårligt. De hyggede sig inde.
___________________________________________________________________________

13.

Fritz tegnede. Louise skrev breve til Carl.
___________________________________________________________________________

14.

Han tog på fisketur. Hun var med.
___________________________________________________________________________

15.

Fritz drak for meget. Han kastede op.
___________________________________________________________________________

16.

Louise klædte sig ud. Fritz morede sig.
___________________________________________________________________________

Afsnit 8 – Brylluppet

Substantiver i bekendt form ental
Sæt de understregede ord i bekendt form
Ex

København var en lille by. Der boede kun 100.000 mennesker i byen.

1.

Christian den 8. havde kun én søn. ________________ blev konge efter ham.

2.

Fritz fik et nyt navn. ________________ var Frederik den 7.

3.

Christian den 8. skrev et brev. ________________ var til Frederik.

4.

Han gav Frederik et råd. Men Frederik fulgte ikke ________________.

5.

Frederik var nu konge. ________________ skulle bo på Christiansborg slot.

6.

Louise fik sin egen lejlighed. Frederik boede oven over ________________.

7.

Hun havde ikke et naturligt liv nu. ________________ var meget svært.

8.

Det var en stor skandale. Alle snakkede om ________________.

9.

Frederik og Louise havde en god ven. ________________ hed Carl.

10. Louise boede nu på et slot. Carl kom også på ________________.
11.

Danmark var et lille land. Der var meget uro i ________________ .

12.

Frederik og Louise blev gift i en kirke. ________________ lå i Hillerød

13.

Det var et stille bryllup. Ministrene var ikke med til ________________.

14.

Præsten talte om Louises fremtid. Hun skulle leve bedre i ________________.

15.

De spiste en stor middag. Der var 20 retter til ________________.

16.

Louise havde en fin kjole på. ________________ var mørkeblå.

17.

Louise fik en gave af sin mand. Hun var meget glad for ________________.

18.

Kvinderne sang en sang på gaden. ________________ handlede om Louise.

Afsnit 9 – Grundloven

Verber i datid
Skriv verberne i datid
Ex

skrive

Frederik skrev sit navn på papiret.

1.

udbryde

I 1848 ______________ der revolution i Frankrig.

2.

kræve

Folk ______________ en fri forfatning.

3.

gå

De ______________ op til kongens slot.

4.

summe

Byen ______________.

5.

være

Der ______________ folk overalt.

6.

forstå

Kongen ______________ ikke noget.

7.

stole

Han ______________ ikke på folk.

8.

støtte

Men Louise ______________ ham.

9.

presse

Hun ______________ kongen til at skrive under.

10.

sætte

Endelig ______________ han sit navn under Grundloven.

11.

få

Danmark ______________ en ny grundlov.

12.

bestemme Nu ______________ kongen ikke det hele.

13.

ligge

Magten ______________ hos kongen og regeringen.

14.

udpege

Kongen ______________ regeringen.

15.

blive

Der ______________ både et folketing og et landsting.

16.

ligne

Forfatningen ______________ ikke et rigtigt demokrati.

17.

have

Kvinder ______________ ikke stemmeret.

18.

stå

I Grundloven ______________ der, at kongen var ansvarsfri.

19.

passe

Det ______________ kongen fint.

20.

udbryde

Han ______________: ’Nu kan jeg sove længe’.

Afsnit 10 – Slesvig‐Holsten

Ordstilling
Sæt ordene i rigtig rækkefølge. Start med tid
1.

var / i / oprør / i / der / Europa / 1848
_____________________________________________________________________

2.

der / 24. / til / kom / en / den / marts / København / delegation
_____________________________________________________________________

3.

dage / krigen / få / efter / startede
_____________________________________________________________________

4.

danskerne / begyndelsen / sejrede / i
_____________________________________________________________________

5.

den / blandede / i / sig / russiske / nu / krigen / zar
_____________________________________________________________________

6.

august / var / i / våbenhvile / der / 1848
_____________________________________________________________________

7.

par / i / fortsatte / et / krigen / år
_____________________________________________________________________

8.

sidst / Danmark / vandt / krigen / til
_____________________________________________________________________

9.

kongen / fortalte / livet / om / hele / krigen
_____________________________________________________________________

10.

var / krig / i / igen / 1864 / der
_____________________________________________________________________

11.

afgive / krigen / Slesvig-Holsten / måtte / efter / Danmark
_____________________________________________________________________

12.

fik / Danmark / ny / en / i / grænse / 1920
_____________________________________________________________________

Afsnit 11 – I provinsen

Ordstilling
Sæt ordene i rigtig rækkefølge. Start med sted
1.

sad / en / på / fange / stakkels / Christiansø / der
_______________________________________________________________________

2.

det / i / bedre / provinsen / meget / gik
_______________________________________________________________________

3.

blev / en / i / middag / holdt / stor / Aalborg / der
_______________________________________________________________________

4.

husene / på / flag / var / alle / der
_______________________________________________________________________

5.

en / på / mennesker / der / masse / stod / kajen
_______________________________________________________________________

6.

nordpå / rejste/ de / Aalborg / fra
_______________________________________________________________________

7.

hestevognene / ting / var / i / mange / der
_______________________________________________________________________

8.

de / fra / kørte / sydpå / igen / Skagen
_______________________________________________________________________

9.

de / vegne / godt / alle / modtaget / blev
_______________________________________________________________________

10.

turen / avisen / der / stod / om / i
_______________________________________________________________________

11.

slottet / meget / var / på / koldt / der
_______________________________________________________________________

12.

Glüksborg / 7. / på / Frederik / døde / den / slottet
_______________________________________________________________________

Afsnit 12 – Rejser

Hjælpeverbum i datid + infinitiv
Ex

Carl og Louise rejser til Palæstina. (skal)
Carl og Louise skulle rejse til Palæstina.

1.

Louise rejser. (vil)
___________________________________________________________________

2.

Hun ser sin søn. (vil)
___________________________________________________________________

3.

Det er hemmeligt. (skal)
___________________________________________________________________

4.

Hun møder ikke sin søn i Danmark. (kan)
___________________________________________________________________

5.

Så snakker folk om hende. (vil)
___________________________________________________________________

6.

De begynder at sladre. (vil)
___________________________________________________________________

7.

Sønnen bruger et andet navn. (må)
___________________________________________________________________

8.

Carl Christian besøger aldrig Louise i Danmark. (skal)
___________________________________________________________________

9.

Polly kommer ikke med til Palæstina. (kan)
___________________________________________________________________

10.

Hun passer børnene. (skal)
___________________________________________________________________

11.

De udsætter rejsen flere gange. (må)
___________________________________________________________________

12.

Polly hører på sladderen. (må)
___________________________________________________________________

13.

Carl tåler ikke varmen. (kan)
___________________________________________________________________

14.

Louise tager ikke hjem til Danmark. (kan)
___________________________________________________________________

Afsnit 13 – Jægerspris Slot

Verber (Udsagnsord) ‐ Førdatid
Skriv verberne i førdatid
Ex bo

Louise havde boet på Christiansborg Slot.

1. købe

Frederik den 7. ____________________ Jægerspris Slot.

2. samle

Louise ____________________ sine ting på slottet.

3. ansætte

Hun ____________________ en dame til at passe børnene.

4. gøre

Louise ____________________ alt for at uddanne sig.

5. have

Hun ____________________ sin egen forretning.

6. vente

Folk __________ ikke__________ at pigerne skulle være tjenestepiger.

7. følge

Men Louise ____________________ tidens normer.

8. tage

Louise _________ ikke ___________ en studentereksamen.

9. læse

Hun ____________________ meget om kunst og kultur.

10. lære

Og hun ____________________ at tale flere sprog.

11. være

Hendes mor ____________________ tjenestepige.

12. åbne

Louise ____________________ sit hjem for uægte børn.

13. arve

Hun ____________________ en formue efter sin mand.

14. glemme

Louise __________ ikke ____________ sin fattige barndom.

15. testamentere Hun _________________________________ formuen til de fattige.
16. beslutte

Hun ___________________________ at pengene skulle gå til et børnehjem.

Afsnit 14 – Dannerhuset

Adjektiver (Tillægsord)
Skriv adjektiverne i den rigtige form
Ex

gammel

Kvinderne var allerede gamle i en alder af 40.

1.

fattig

Dannerhuset var for ______________ kvinder.

2.

lille

De boede i ______________ lejligheder.

3.

lille

Der var også et ______________ køkken.

4.

ugift

Der var plads til 54 ______________ kvinder.

5.

gammel

Dannerhuset er et ______________ hus.

6.

smuk

Men det er et ______________ hus.

7.

smuk

Vinduerne i huset er meget ______________.

8.

rød

På vinduerne er der nogle ______________ kvindetegn.

9.

dyr

Grunden var ______________, fordi den lå midt i København.

10.

dyr

Jespersen & søn ville bygge kontorer på den ______________ grund.

11.

mørk

Huset blev besat af 300 kvinder en ______________ nat.

12.

dyr

Dannerhuset var et ______________ hus.

13.

dyr

Men kvinderne købte det ______________ hus.

14.

umoderne Huset var meget ______________.

15.

gammel

Kvinderne ville renovere det ______________ hus.

16.

stor

I huset er der et ______________ lokale.

17.

stor

Det ______________ lokale bliver brugt til fester.

18.

voldelig

Alle kvinderne er flyttet fra en ______________ mand.

19.

dansk

De kommer ofte på grund af vold fra en ______________ mand.

20.

privat

Danner er en ______________ hjælpeorganisation.

21.

frivillig

Der arbejder 200 ______________ kvinder i huset.

22.

god

De laver et ______________ arbejde for at hjælpe kvinderne.

