
Opgave 

Skriv mellem 1500 og 2400 tegn (med mellemrum) om en historisk person. Teksten skal være forfattet som 

et leksikonopslag til danmarkshistorien.dk. En personartikel er valgt fordi disse opslag generelt er lettere 

end emneartikler. 

Opgaven har to formål: 

1. Lær at skrive i formatet til danmarkshistorien.dk 

2. Lær at sammenfatte det væsentligste af en historisk begivenhed(person i dette tilfælde) 

Retningslinjer 

 Teksten skal formidle faktuel viden om en historisk person, samt beskrivelse af personens historiske 

betydning 

 Medtag kun væsentligste bibliografiske data. 

 Ingen: Forskningsdiskussion, diskussion, fodnoter, henvisninger eller beskrivelser af hvad andre 

siger/mener 

 Indled med kortfattet opsummering af artiklen, som kan læses som en selvstændig beskrivelse af 

indholdet 

 Brug evt. overskrifter 

 Hvert afsnit bør indeholde 4-6 sætninger. Afsnit adskilles med fuld tom linje 

 Hvert afsnit bør så vidt muligt kunne læses selvstændigt 

 Skriv i klart sprog uden at tale ned til læseren 

 Og det allervigtigste: Sæt jer i læserens sted 

Forslag 

 Struensee 

 Viggo Kampmann 

 Klaus Berntsen 

Gode leksikonopslag på danmarkshistorien.dk der kan inspirere 

 Peter Munch: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/peter-munch-1870-

1948/ 

 Aksel Møller: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aksel-moeller-1906-

1958/ 

 Ole Bjørn Kraft: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ole-bjoern-kraft-

1893-1980/ 

 C. V. Bramsnæs: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-valdemar-

bramsnaes-1879-1965/ 

 Henning Matzen: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/henning-matzen-

1840-1910/ 
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Litteratur 

Gør ikke så meget ud af at finde baggrundslitteratur – skrivningen er det vigtigste. Det jeg vil vurdere er 

hvordan i har omsat oplysningerne til formatet. Ikke om I har skrevet noget originalt om vedkommende. I 

princippet vil opgaven kunne løses vha. opslag på denstoredanske.dk og personalhistorisk leksikon (og 

wikipedia hvis der er gode artikler der). Der lægges kopi af de tre opslag i personalhistorisk leksikon til 

forslagspersonerne. For Kampmann og Berntsen kan man også kigge i Søren Mørchs 24 statsministre som 

står på semesterhylden på biblioteket (kopier hvis I skal bruge og stil bogen tilbage). 


