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Indledning 
 
 
kilder og erindringer 
 
Problemformulering 

du får præsenteret emnet, og jeg forstår dine 
bemærkninger om, hvem der skriver historien 
 
erindringer er også kilder 
 
der er alene tale om redegørende afsnit, så vidt jeg 
kan se. - De andre taksonomiske niveauer savner jeg 

 

alle var blevet fuldt hjernevaskede af propagandaens 

effekt.  
det tror jeg heldigvis er en overdrivelse 

 
 
Jamen kære ven: Du mangler jo fuldstændig 
dokumentation. 
 

 

 

ja, vi er jo ikke i tvivl om, hvad billedet forestiller; men 
vi historikere er altså hysteriske med begrebet 
dokumentation: Hvor har du det fra? Hvem har lavet 
det? Hvornår? ... 

 

Kublai Khan 
 
 
 
Kublai Khan dør alene i sit palads, efter hans død 
korruptionen bredte sig i imperium 

Indholdsmæssigt et godt, informativt afsnit; 
men det mangler fuldstændigt dokumentation. Et par 
henvisende fodnoter kunne gøre det. 
 
Hvor ved du fx dette fra? 

 

kriminalitet, hungersnød, vanvid, misbrug og 
prostitution. 

Det var godtnok ikke så lidt - det kunne være godt 
med nogle kendsgerninger her, fx tal for nogle af 
disse størrelser. 

 

Indholdsfortegnelse Perfekt med over- og underordninger 
Næste gang: Sæt Bøger før Hjemmesider 
Kunne bilagene ikke være integreret i selve 
fremstillingen? 

 

Fakta om de tyske tropper og de 
allierede tropper 

Et fremragende afsnit. Sagligt, nøgternt og velskrevet. 

 

infantile behov  Jo, det kan vi godt kalde det, men pga 
produktionsmåden HAVDE de faktisk behov for 
slaver. (I modsætning til de industrialiserede 
nordstater) 



 

Især patos bruger han meget, hvor han snakker om 
mennesket værdighed og ret og frihed til at 
bestemme selv.  

en rigtig, og rigtig god iagttagelse 

 
 

 

Hvor er det dog et smukt afsnit. Velformuleret og 
velafstemt i forholdet mellem nøgtern oplysning og 
valg af konsekvenser. 

 

erobre broer op gennem Holland Det er lidt for kortfattet  

 

Guderne var involverede i næsten alt hvad man 
gjorde ... 

Udmærket fremstilling af livet med guderne 

 

Pestens fremgang i Europa 
(redegørende del) 
 
 
hvorefter den igen bedrog sydpå  

Du kan (med fordel) undlade efterskriften:  
(redegørende del). 
Din fremstilling af pesten som sygdom er klar og 
koncis, og din redegørelse for pestens spredning står 
klart og velformuleret. 
 

Nej, den drog sydpå 

 
 

Kort side 5 Kortet har forkerte proportioner - det er alt for bredt 

 

Jeg ser det som, at det var en start på al udvikling Det er nok i overkanten at skrive "al" udvikling; men 
en vigtig del af den. Det er vi enige om. 

 

Only those who are our fellow countrymen can 

become citizens 
Du kunne relativt nemt have fundet en dansk udgave 
af programmet, fx her:  
http://daxwax12.blogspot.dk/2013/02/nazisternes-
25-punkts-partiprogram.html  

 

respektive numre  Snuble-oversættelse af engelsk 'numbers', som her 
betyder 'antal' 

 

1861 - Anakonda Blokaden  
 
 
 

Blokaden var omfattende, og vigtigst af alt - den 
virkede.  
 
lande som Egypten .. 

Helt fedt afsnit - jeg kendte ikke til navnet 'Anakonda-
blokaden' før - tak for det.  Og kortet er lige, hvad der 
skal til! 
 
Sådan skriver man historie! 
 
 
Her må du ikke glemme Indien! 
 

 

I landbruget blev produktionen i stort omfang lagt 
om fra kornavl til dyrkning af vin og oliven 

Rigtigt! - Og dermed gjorde grækerne sig afhængige 
af leverancer udefra 

http://daxwax12.blogspot.dk/2013/02/nazisternes-25-punkts-partiprogram.html
http://daxwax12.blogspot.dk/2013/02/nazisternes-25-punkts-partiprogram.html


 

Muren fungerede som det var planlagt Dette afsnit er af virkelig god faglig kvalitet! - 
Desværre skal jeg anstrenge mig for at forstå det rent 
sprogligt 

 
 

 

Flot forside, fedt billede - og nu kan jeg i 
litteraturlisten se, hvor det stammer fra. - Fint 
 
Et velvalgt og stærkt citat. (som du har taget 
hvorfra?) 

 

en gæld på 226 milliarder Reichmark. Mener du krigsskadeserstatning? 
Hvor meget er egentlig 226 mia Reichsmark i vore 
dages penge? - Hvis vi ikke får det at vide, aner vi 
ikke, hvor belastende det var. 

 
 

        Det er på smukkeste vis, du knytter  
        forbindelsen til revolutionen - fin  
        historieskrivning 
 
 
 

 

 vha. selvvalgte kildematerialer vil der blevet 
fortolket til at belyse og underbygge min redegørelse 

"selvvalgte kildematerialer" - ja, hvad ellers? 
Pas på sproget - sætningen her trænger til et eftersyn 

 

Kildekritik  

 

Du har med sikker hånd navigeret dig rundt i 
adskillige kilder, og du er virkelig god til at 
sammenfatte meget komplicerede sammenhænge. 

 
 
Jamen, der mangler en konklusion. Hvor er din egen stillingtagen? Vurdering? 
Diskussion? - Hvad mener du om krisens resultat og konsekvenser? 
 


