
Kulturarvens 
skatte
Vi glæder os til at se dig! 

Snart skal du og din klasse besøge Det Kgl. Bibliotek. 
Biblioteket er hele Danmarks bibliotek og passer på bøger 
og andet materiale, som er vigtigt for vores historie. 

Under dit besøg skal du se nogen af de største skatte, 
som findes i Det Kgl. Bibliotek. De kan ses i udstillingen 
SKATTE. Du skal også høre om og udforske historiske 
personer, som er særligt betydningsfulde.  

Elevvejledning — mellemtrin



H.C. Andersen – forfatter
Du kender nok H.C. Andersen. Han var forfatter og er specielt kendt for sine eventyr. Han har for 
eksempel skrevet Den lille havfrue og Den grimme ælling. Men vidste du, at H.C. Andersen også skrev 
meget andet? Han skrev bøger, dagbøger, digte og breve. H.C. Andersen passede godt på de tekster, 
han skrev. Derfor har mange af dem overlevet helt til i dag. I Det Kgl. Bibliotek findes den største del 
af H.C. Andersens papirer, og de er en stor skat. H.C. Andersen elskede at rejse og besøgte fjerne lande. 
Han rejste også meget i Danmark og besøgte venner. Nogen gange var de så heldige at få et af de 
smukke papirklip, som H.C. Andersen også er kendt for.  
— H.C. Andersen levede 1805-1875. 

Før besøget  
Inden besøget skal du og din klasse møde de historiske personer, I skal udforske på biblioteket. 
Så sæt dig godt til rette, læs med her, og find ud af, hvorfor de er betydningsfulde: 

Saxo – historiker
Saxo var en historiker, som levede i middelalderen. Han skrev den allerførste Danmarkshistorie. 
Saxo arbejdede for Absalon, som var biskop i København og gode venner med kongen. 
Saxo skrev på latin, et sprog ingen almindelige danskere forstod. Det gjorde kun nogle få magtfulde 
mænd i Europa, og det var dem, Saxo skrev sin historie til. Det Kgl. Bibliotek har Saxos egen kladde 
til sin Danmarkshistorie, som er mere end 800 år gammel. 
— Saxo levede omkring år 1200. 

Tycho Brahe – astronom 
Tycho Brahe var en adelsmand, som levede for 500 år siden. Han var astronom, altså en person, 
som var klog på stjerner og planeter. Han brugte meget tid på at studere nattehimlen. Tycho Brahe 
boede på den lille ø Hven, som ligger i Øresund. Der byggede han astronomiske instrumenter 
og opfandt nye måder at studere stjerner på. Tycho Brahe skrev flere bøger om sine observationer. 
Mange af dem findes på Det Kgl. Bibliotek. 
— Tycho Brahe levede 1546-1601.

VIDSTE DU AT... 
Når man læser historie på Københavns universitet, så går man på Saxo-Instituttet? 
Saxo har også fået en bank og en boghandel opkaldt efter sig. 

VIDSTE DU AT... 
Er du nogensinde blevet spurgt, om du har en Tycho Brahe-dag? Det betyder, om du er uheldig. 
Tycho Brahe-dage er nemlig dage, som er så uheldige, at man ikke bør lave noget vigtigt på dem. 
Man tror, de er opkaldt efter Tycho Brahe, fordi han efter sigende lavede en liste over uheldige dage.  

VIDSTE DU AT... 
H.C. Andersen er verdenskendt? Vidst du, at hans eventyr er oversat til 160 forskellige sprog? Der 
er lavet mange statuer af H.C. Andersen både i Danmark og i udlandet. En af dem står i New York. 

At rejse 

er at leve

Om ikke 

dygtigt så 

dristigt
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Hverken magt eller rigdom, kun kunstens 
og videnskabens 
kraft består.



Karen Blixen – forfatter 
Karen Blixen er en verdenskendt forfatter. Karen Blixen var en dygtig fortæller. Allerede som barn 
lavede hun spændende historier, som hun fortalte til sin familie. Karen Blixen brugte ofte et andet 
navn, når hun skrev bøger. Hun brugte for eksempel drengenavne som Isak Dinesen. Når hun brugte 
et andet navn kunne hun skrive lige, hvad hun ville, uden at skulle forklare, hvorfor hun skrev det. 
Karen Blixen boede i mange år i Afrika, hvor hun havde en kaffefarm. Nogle af hendes mest kendte 
historier handler om hendes oplevelser i Afrika. 
— Karen Blixen levede 1885-1962. 

Carl Nielsen – komponist
Carl Nielsen er en af Danmarks største komponister. Carl Nielsen komponerede meget musik. 
Han lavede symfonier, koncerter, operaer og flere hundrede sange. Han har for eksempel lavet 
melodien til Jeg ved en lærkerede. Carl Nielsen var glad for musik og allerede som barn spillede 
han på flere instrumenter. I dag er Carl Nielsen kendt i hele verden. Det Kgl. Bibliotek har meget 
af Carl Nielsens musik. Biblioteket har også flere tusinde af hans breve.
— Carl Nielsen levede 1865-1931. 

Jørgens Brønlund – polarforsker 
Jørgen Brønlund var en grønlandsk polarforsker. Jørgen Brønlund var uddannet lærer, 
men han er specielt kendt for sit arbejde på ekspeditioner, der udforskede Grønland. På 
ekspeditionerne arbejdede han sammen med danske polarforskere. Hans speciale var at 
køre hundeslæde og være tolk mellem danskerne og grønlænderne. Det Kgl. Bibliotek har 
Jørgen Brønlunds dagbog, som er fyldt med oplysninger om hans allersidste ekspedition, 
der kostede ham livet. 
— Jørgen Brønlund levede 1877-1907.

VIDSTE DU AT... 
Jørgen Brønlund har fået en vej opkaldt efter sig? Den hedder Brønlunds Allé og ligger i Hellerup. 
Der er også rejst en mindesten og skrevet et digt om Jørgen Brønlund.

VIDSTE DU AT... 
Der findes et museum om Karen Blixen? Det ligger på herregården Rungstedlund, hvor Karen 
Blixen boede. Karen Blixen var også på den gamle 50kr seddel. Der er både lavet film og ballet 
om Karen Blixen. Den, der ønsker 

at leve livet om, 

har overhovedet 

ikke levet

Musik er liv

X
X

X VIDSTE DU AT... 
Carl Nielsen var på den gamle 100 kr. seddel? 
Der er også lavet et porcelænsstel med ham på. 

Hundene er udsultede 

og har ingen kræfter. En 

hund døde af anstrengelserne. 

Vi har nu fire hunde 

tilbage. Solen er nu lige 

ved at forsvinde. 
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Din opgave: 
Hvad er din skat? 

1 Find arket fra din brainstorm  
 på Det Kgl. Bibliotek. 
 Udfyld det helt, hvis du ikke  
 blev færdig på biblioteket. 

2 Del dit bud på en skat med  
 din lærer, gruppe eller med  
 hele din klasse. Din lærer   
 fortæller, hvem du skal dele  
 det med og hvordan.

Opsamling på klassen:

Når I mødes til undervisning, skal I arbejde videre med jeres skat. 
I skal også finde frem til en fælles skat, som I mener er vigtig for børn. 

Og der kan I tænke over disse spørgsmål: 
— Kan I blive enige om nogle skatte, som er vigtige for (næsten) jer alle? 
—  Er der nogle skatte, som I synes er vigtige for alle på jeres alder, 
 og måske også for yngre og ældre? 
— Er der nogle skat, som alle i Danmark måske i hele verden, 
 burde opleve og kende til? 

Efter besøget  
Efter besøget på Det Kgl. Bibliotek skal I arbejde med jeres bud på skatte. 
På biblioteket har I set de genstande, som har en særlig betydning for Danmarks historie. 
Nu skal I finde ud af, hvad I synes er værdifuldt for børn på jeres alder. 
Måske bliver det til en skat for hele Danmark en dag. 
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