
 

Bilag til Sine P. Grumløses foredrag. 

Sophie Thalbitzer (1774-1851) 

I sine erindringer "Grandmamas bekendelser" skriver Sophie Thalbitzer om sit liv 

som en del af det københavnske borgerskab. Hun skriver erindringen, da hun er 

omkring 30 år. Det er fortællingen om købmandsdatteren, der som seksårig modtager 

dansetimer, tysktimer, klavertimer osv. Kan læses som en erindringskilde, der 

fortæller om hverdagslivet i borgerskabet i slutningen af 1700-tallet.  

Victor Cornelins (1905-) 

Victor Cornelins skrev som 78-årig sine erindringer ned. Victor Cornelins var født på 

Sankt Croix og var barn af efterkommere af slaver. Faderen var arbejdsmand og 

drager Henry Cornelius og moderen Sarah Eliza Allen. Det er nu ikke livet på Sankt 

Croix, vi primært får viden om ved at læse Cornelins’ erindringer, men hverdagslivet 

som det også blev levet og oplevet i Danmark i 1910erne og frem. Det er den sorte 

drengs møde med det danske samfunds normer og kategorier. Det er fortællingen om 

os selv – fra den anden side.  

Karoline Graves (1858-1932) 

”En almue kvindes liv” og ”Ved Halleby å”  

Et godt eksempel på hvordan hverdagslivet som husmandsfamilie tog sig ud på dette 

tidspunkt.  

Karoline Graves boede i egnen omkring Tissø på Vestsjælland frem til sin død i 

1932. Hendes forældre var tømreren Jakob Jensen (1815-88) og væveren Maren Sofie 

Jakobsen (1820-1907). Karoline blev gift med husmanden og træskomageren Søren 

Peter Jensen, og de fik 5 børn sammen.  



Går man til Karoline Graves som en kilde for, hvordan livet som husmand var i 

slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så viser hendes beretninger, 

at mange husmænd levede under meget trange kår på dette tidspunkt. Mange havde 

knapt nok til dagen og vejen, og man søgte at skabe bedre vilkår for sig selv og sine 

egne på forskellig vis.  
 

Bondedagbøger: 

Bondedagbøger fra 1800-tallet en kilde til viden om, hvordan livet blandt bønder blev 

levet. Det er ikke følelseslivet men handlinger, køb og rejser man får viden om.  
 

Oversigt over forslag til, hvor man finder erindringsmateriale: 

Biblioteket 

Dansk Folkemindesamling –  

www.dafos.dk 

Dansk Folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Folkemindesamlingen 

bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik 

og dagligdags historier for eftertiden. Det er personlige skildringer af hændelser men 

også blot erindringer, der er nedfældet og givet til Dansk Folkemindesamling.  

Statens arkiver: Har erindringer, rejsebeskrivelser og lignende liggende til 

gennemsyn.  

NIHA:  Ønsker man skildringer af hverdagslivet som industrisamfundets kvinder og 

mænd oplevede det i begyndelsen af det tyvende århundrede så er NIHA, 

Nationalmuseets database over Industri, Håndværker og arbejderskildringer et godt 

sted at søge. Her finder man mere end 2000 skildringer af livet som del af dette miljø, 

og ofte har informanten også fortalt om egne forældre, søskende osv. 

Lokalhistoriske arkiver: Beskrivelser og billedmateriale 

Museer 

  


