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KursKultur tilstræber at skabe kontakt og dialog mellem  

skoleelever fra hver side af grænsen. Grænseoverskridende 

dialog skaber forståelse for nabolandet og fremmer elevernes 

sprogkundskaber. Før du påbegynder arbejdet med dette hæfte, 

er det derfor vigtigt, at du skaffer en samarbejdsklasse fra 

den anden side af den dansk-tyske grænse. De danske og tyske  

skolesystemer er ikke helt ens. For at få det optimale udbytte 

af dette undervisningsforløb, skal den tyske klasse gerne være 

årgangen over den danske klasse, så eleverne dermed har  

nogenlunde samme alder. Eleverne må også gerne være fra  

samme årgang, men det er ikke optimalt, hvis de danske elever 

er årgangen over de tyske. Aldersforskellen bliver for stor.

Læs hæftet grundigt igennem og udfør alle opgaver på side 9. 

De er vigtige for besøget på museerne og samarbejdet med den 

anden klasse. Derefter skal I gennemgå den historiske oversigt 

om den dansk-tyske grænse. Bagerst i dette hæfte er der links til 

videre læsning. Vi vil gerne opfordre jer til at sætte jer grundigt 

ind i emnet inden museumsbesøgene.

SÅDAN 
ARBEJDER DU MED 
TEMAHÆFTET

 Danevirke Museum &
Historiecenter Dybbøl Banke

I dette hæfte er der også opgaver, I kan lave efter museums-

besøgene. Opgaverne skal ikke laves i samarbejde mellem de to 

klasser, så her vælger hver lærer, hvad der fungerer bedst efter 

tid, elevernes niveau og interesse.

Lykkes det jer ikke at finde en samarbejdsklasse, kan I arbejde 

med hæftet alligevel. Størstedelen af både forberedelsesopga-

verne og efterbehandlingsopgaverne kan sagtens udføres af en 

klasse alene. Kontakt os, så sammensætter vi den helt rigtige 

rundvisning til jer.

FORORD

Temaerne sprog, kultur og skole har altid haft en stor betydning 

i Region Sønderjylland-Schleswig. I de sidste 15 år er der blevet 

iværksat og støttet mange dansk-tyske projekter. Borgernes møde 

hen over grænser stod og står stadigvæk i fokus ved det grænse- 

overskridende samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswigs 

nuværende Interreg-projekt KursKultur er et paraplyprojekt, 

der støtter projekter hen over grænsen indenfor kultur, sprog, 

børn og unge, fritid og sport. Desuden har KursKultur etableret 

Kulturakademi for at skabe kontakt mellem skoler og museer. 

Sammen udvikles der læringsforløb og undervisningsmateriale. 

Elever fra begge lande besøger et dansk og et tysk museum og 

løser sammen forskellige opgaver. På denne måde styrkes ele-

vernes interkulturelle kompetence og sprogfærdigheder. Det Team KursKultur

nærværende undervisningsmateriale kan bruges af skoleklas-

ser til forberedelse af museumsbesøg i hjem- og nabolandet. 

Dette temahæfte fra museumspartnerne Danevirke Museum og

Historiecenter Dybbøl Banke kan både downloades og fås i en 

printet version.

Kulturakademi er en grænseoverskridende læringsportal for 

skoler og dagtilbud. På hjemmesiden vil museernes pædagogis-

ke tilbud blive præsenteret, og der vil være forslag til materialer 

og aktiviteter, som skal motivere til at lære nabosproget. Har 

I brug for hjælp til at finde en partnerklasse eller til at dække 

transportomkostninger, så kontakt os gerne.
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Hvor gamle skal eleverne være?

Målgruppen for forløbet på hhv. Danevirke Museum og Historie- 

center Dybbøl Banke er elever i de ældste klasser i grundskolen dvs. 

fra 7. klasse (vær opmærksom på, at årgangene ikke svarer nøjagtigt 

til hinanden hhv. nord og syd for grænsen).

Dette temahæfte fra museumspartnerne Danevirke Museum og His-

toriecenter Dybbøl Banke kan både downloades og fås i en printet 

version. Desuden kræver emnet et vist abstraktionsniveau, forståel-

se af forskellige begreber og ikke mindst historisk bevidsthed. 

MÅLGRUPPE
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klasse 7/8
Læringsmål i forhold til fælles mål for 7.-9. klasse
i den danske folkeskole

TIDSPLAN

Danevirke Museum

Historiecenter Dybbøl Banke

Forberedelse OpfølgningMuseumsbesøg

4 timer 1 dag 2 timer

Læringsforløbet ved Danevirke Museum kræver:

Læringsforløbet ved Dybbøl Banke kræver:

A B C

Eleverne lærer om Danevirke, hvis betydning for det danske riges etab- 

lering knytter an til Jellingstenen i folkeskolens historiekanon. Der 

perspektiveres desuden til historiske spor i ind- og udland, nationale 

mindretal samt identitet og danskhed.

Eleverne lærer om Stormen på Dybbøl 1864, der er et af punkterne i  

folkeskolens historiekanon, som også trækker tydelige spor til flere af 

de andre kanonpunkter, der er relevante i dette forløb, nemlig Grund-

loven 1849 og Genforeningen. 

De lærer om Det lokale, regionale og globale: Eleverne kan forklare  

historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og 

globalt. Eleverne får viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt 

og globalt.

Eleverne lærer om kronologi, brud og kontinuitet: Eleverne kan 

sætte begivenheder, forudsætninger, forløb og følger i kronologisk  

sammenhæng. Eleverne får viden om historiske perioders tidsmæssi-

ge placering. Eleverne kan identificere brud og kontinuitet i historien. 

Eleverne har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.

Eleverne lærer om historisk bevidsthed: Eleverne kan diskutere egen 

og andres historiske bevidsthed. Eleverne har viden om faktorer, der 

kan påvirke historisk bevidsthed.  

Eleverne lærer om kildeanalyse: Eleverne kan forklare valget af kil-

dekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryks- 

former. Eleverne har viden om kildekritiske begreber. 

0 timer 1 dag 2 timer
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Den nuværende dansk-tyske grænse er i manges øjne en fast og uforan-

derlig linje, der adskiller sprog, kultur og befolkninger. Set i et historisk 

perspektiv er den faktisk relativt ny, kun fra 1920. Den er den fredeli-

ge konklusion på mange hundrede års konflikt om skillelinjen mellem 

dansk og tysk. Grænsen deler det gamle hertugdømme Slesvig, der 

gik mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd.  Det gamle forsvarsværk 

Danevirke forsvarede Slesvigs sydlige grænse. Siden oldtiden har der 

boet danskere, tyskere og frisere. I begyndelsen af 1800-tallet var her-

tugdømmet Slesvig én region med flere sprog. Nogle talte dansk, andre 

talte tysk, og nogle frisisk. I løbet af de næste 50 år voksede striden 

om dansk eller tysk tilhørsforhold, og den blev årsagen til to krige, der 

ændrede området markant. 

Alt dette kan du og dine elever lære mere om på Slesvigs to store 

fæstningsværker, Danevirke i Sydslesvig og Dybbøl Banke i Nordsles-

vig (Sønderjylland). I dag er de adskilt af grænsen, men i midten af 

1800-tallet var de to, tæt knyttede fæstninger, der skulle forsvare Dan-

mark mod et angreb fra syd. På Danevirke Museum 

lærer I om Slesvigs lange og komplicerede histo-

rie, lige fra de første forsvarsbyggerier omkring år 

450, til de nuværende mindretal på hver side af grænsen. Eleverne skal  

naturligvis også ud på selve Danevirke og høre om forsvarsværket med 

den store Valdemarsmur og skanserne fra 1864. Eleverne skal løse en 

række opgaver, både inde på museet og ude på volden.

På Historiecenter Dybbøl Banke lærer I om krigen 1864, der blev den 

blodige kulmination på konflikten. Eleverne hører om soldaternes  

hverdag og deres oplevelser på slagmarken. Vi sætter fokus på de 

slesvigske soldater, der skulle kæmpe i den 

danske hær, uanset om de støttede sagen 

eller ej. Eleverne skal selv være aktive, både 

i historiecentrets rekonstruerede skanse og ude på den historiske  

slagmark.

Her i hæftet finder du en baggrundstekst om Slesvig og forslag til yder-

ligere læsning. Her er også et par opgaver, I skal løse inden besøget 

og mødet med jeres samarbejdsklasse fra den anden side af grænsen.

Vi ses til nogle spændende dage om vores fælles historie!

Danevirke Museum & 
         Historiecenter Dybbøl Banke

Undervisningsforløb på Danevirke Museum
og Historiecenter Dybbøl Banke

HVOR GÅR GRÆNSEN?

Historiecenter 
Dybbøl Banke

Danevirke 
Museum
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A

FØR BESØGET
Hvordan kan l arbejde
med emnet i klassen? 

Til sidst er det en fordel at arbejde med sprog. Under museumsbesøge-

ne skal de tale med elever fra det andet land, og det kan være svært. Øv 

jer på de vigtigste begreber og sætninger, som fx grænse, afstemning 

og mindretal.

Vi forventer ikke, at eleverne er eksperter i den dansk-tyske grænse,men jo mere viden, jo bedre. Hæftet indeholder en 

tekst om Slesvigs historie, som eleverne skal have læst. De bliver ikke hørt i emnet, men de skal have en forståelse for 

Slesvigs komplicerede og konfliktfyldte historie, og de skal forstå, at den nuværende grænse ikke har eksisteret altid.

1

2 Lav eventuelt en tidslinje, hvor I sætter de  

vigtigste årstal og datoer på.

3 Prøv også at finde eksempler på købstæder nord 

og syd for grænsen, der har både et tysk og et 

dansk navn. Disse viser, hvor meget det tyske og 

det danske har været forbundet i regionen his-

torisk set.

4 Oversigten i dette hæfte stopper i 1920, men 

det gør grænsens historie ikke. Hvis I har tid, kan 

hver klasse selv finde informationer om Køben-

havn-Bonn erklæringerne, Schengen-samarbej-

det og den midlertidige grænsekontrol.

5 Lav også et mind-map, hvor ordet 

grænse står i midten. Skriv op, 

hvad I forbinder med ordet græn-

se. Snak om jeres associationer.

6 Historien om den dansk-tyske grænse handler ikke kun om 

Slesvig, det har påvirket hele Danmark og hele Tyskland. 

For at sætte forløbet i kontekst, kan I arbejde med de res-

pektive landegrænsers udvikling. 

En personlig relation til emnet fremmer læringslysten. 

Eleverne kan gå hjem til forældre og spørge, om de har 

en forfader, der var med i 1. Verdenskrig. Hvis der er en 

slægtsforsker i familien, kan de også spørge, om deres 

forfædre var med i 1864.  Spørgsmålene er relevante 

for elever fra begge sider af den nuværende dansk-tyske 

grænse, for den eksisterede hverken i 1864 eller 1914-

1918!

7 Man kan også spørge, hvilke grænser ele-

verne har været ved. Bed dem om at tegne 

en grænse.

!
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Derefter skal de oversætte teksten til det andet 

sprog (så godt de kan). Præsentationerne (på beg-

ge sprog) byttes nu med præsentationerne skrevet 

af samarbejdsklassen, så gruppe 1 i Tyskland bytter 

med gruppe 1 i Danmark osv. Eleverne læser præsen-

tationerne, så de er forberedt på, hvem de skal møde. 

Det kan være en god idé at gennemlæse præsentati-

onerne på det andet lands sprog, og se hvor meget 

man kan forstå, og hvor mange af ordene der hedder 

det samme på begge sprog.     

1

2

3

4

Før emnet om grænser præsenteres for ele-

verne, deles klassen op i fire grupper. Hver 

gruppe skal diskutere følgende spørgsmål: 

Diskussionen skal resultere i et fysisk produkt, der 

viser, hvad eleverne er blevet enige om. Det kan 

være en plakat, collage eller lignende.

Eleverne præsenteres nu for projektet – altså at 

de sammen med en klasse fra nabolandet skal lære 

om grænser, og at de skal besøge hhv. Danevirke  

Museum og Historiecenter Dybbøl Banke og her  

arbejde i grupper på tværs af landene.  

Inddel derfor klassen i 10 grupper med numrene 1-10. I små 

klasser vil der være 1-2 personer/gruppe. I store klasser 2-3 

personer/gruppe. Hver elev skal lave en præsentation af sig selv 

på en halv sides længde. Hvem er de, hvor er de fra, hvad laver 

de i fritiden, og hvad vil de i fremtiden.

Hvis du skulle danne et helt nyt land,
hvilke værdier og institutioner skulle så med

fra dit nuværende land?

! Plakaten og beskrivelserne skal efter- 

følgende medbringes på besøget på  

Danevirke Museum!

5

INDEN BESØGET
Hvordan forbereder jeg
museumsbesøget?
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Danevirke 

Danevirke er vikingetidens største fortidsminde. Det er et forsvarsværk, 

som ligger der, hvor den jyske halvø er smallest. Mellem ca. år 450 og frem 

til ca. år 1200 blev der opført 30 km volde. Danevirke forsvarede det gamle 

danske riges sydgrænse. Desuden kontrollerede Danevirke trafikken til og 

fra den jyske halvø, især til handelsbyen Hedeby, som opstod i løbet af 

800-tallet. 

Op til krigsudbruddet i 1864 blev Danevirkevolden taget i brug igen, og 

der blev bygget 27 skanser langs volden. Herfra skulle Danmark forsvares. 

Krigen brød ud 1. februar, men allerede natten mellem 5. og 6. februar 

1864 trak hæren sig tilbage til Dybbøl. 

Grænsen 

Før i tiden så verden helt anderledes ud end i dag. De lande og de folk vi 

kender i dag (fx Danmark og Tyskland og danskere og tyskere) var nogle 

andre. Grænserne var også anderledes end nu og lå ikke nødvendigvis fast 

som en skarpt markeret linje. Hvor grænsen gik, blev fastsat af de ledende 

personer i samfundet: konger, kejsere og høvdinge.  Grænsernes placering 

drejede sig mest om at fordele magt og indtægter. 

En historisk oversigt

HVOR GÅR GRÆNSEN? 

Vikinger og frankere
I 800-tallet var Frankerriget det største land i Europa. Det bestod af store 

dele af det der i dag er bl.a. Tyskland, Frankrig, Belgien, Italien og Schweiz. 

Danmark havde også andre grænser end i dag. I år 811 mødtes Franker- 

rigets konge Karl den Store og danernes konge Hemming ved floden Ejderen. 

Her aftalte de, at Ejderen skulle være det danske kongeriges sydgrænse. 

Aftalen fik stor betydning, fordi Ejderen fra nu af og helt frem til 1800- 

tallet kom til at udgøre nordgrænsen for de tyske lande.

900

A

Befolkningsgrupper omkring år 800
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Hertugdømmet Slesvig

Landområdet Slesvig strækker sig fra Kongeåen ved Kolding i nord til  

Ejderen ved Rendsborg i syd. Siden vikingetiden havde dette område 

været en del af Danmark. I middelalderen blev Slesvig gjort til et særskilt 

område.  Her  indsatte kongen en stærk mand til at passe på grænsen. 

I løbet af 1300-tallet 

overtog de tyske grever af Holsten-Rendsborg hertugdømmet Slesvig. 

I 1460 lovede den danske konge Christian d. 1. på et møde i Ribe, at  

landene Slesvig og Holsten fremover skulle regeres sammen. Men her-

med slutter historien ikke. Hertugdømmerne Slesvig og Holsten er ble-

vet delt flere gange. En vigtig deling fandt sted i 1544 og satte sit af-

gørende præg på landsdelen (kort side 12: Deling af hertugdømmerne 

år 1544). Grænserne var bestemt af kongers og fyrsters behov; folk i 

Slesvig og Holsten blev ikke spurgt. 

På trods af det kludetæppe, som delingerne medførte, blev der dog 

en sammenhæng tilbage. Landets navn var Slesvig-Holsten, også  

kaldet hertugdømmerne. Hertugerne regerede fra Gottorp Slot i 

Slesvig og opnåede uafhængighed af den danske krone over deres 

dele af Slesvig og Holsten i tiden fra 1660 til 1720. I 1720 blev 

både Slesvig og Holsten optaget som dele i den danske helstat. De to  

hertugdømmer blev dog regeret sammen indtil 1864. 

Under Holstensk kontrol 1250-1375

Den stærke mand skulle naturligvis have en hær med sig. Derfor var han 

hærfører – altså hertug. Hertugdømmet blev oprettet 1232 og eksiste-

rede frem til 1867. 

1400 1500

Slesvig i middelalderen
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By

Slot

Kloster

Kongeriget Danmark

kongelig del

Hertug Hans d. Y. s. efterkommere 

Gottorpske del

fællesregerede del

Hansestæderne Hamborg og Lübeck

Grevskabet Hosten (Pinneberg)

Bispedømmet Lübeck

Hertugdømmet Lauenburg

1700

A

Deling af hertugdømmerne år 1544
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Den nationale vækkelse

Det med at synes, at man hører til et folk – tyskere, danskere, tyrkere 

eller englændere for eksempel – er noget relativt nyt og stammer 

fra 1800-tallet. I løbet af 1800-tallet begyndte det, man kalder den  

nationale vækkelse, som betyder, at det blev et vigtigt tema for folk, om 

de tilhørte det ene eller det andet folk eller nation – om de var danske 

eller tyske for eksempel. 

Efter 1830 blev det et spørgsmål, om hertugdømmet Slesvig skulle være 

tættest politisk forbundet med Holsten eller med Danmark. De som gik ind 

for, at Slesvig var mest forbundet med Holsten og skulle være tysk, havde 

som mål at oprette Slesvig-Holsten som en uafhængig stat i tæt tilknytning 

til de andre tyske stater. De argumenterede med, at hertugdømmerne jo  

havde hørt sammen lige siden aftalen i Ribe i 1460.

De, som gik ind for, at Slesvig skulle høre til Danmark, havde som mål, at 

det slesvigske hertugdømme skulle være del af det danske kongerige. 

De argumenterede med, at der jo siden vikingetiden havde gået en 

grænse ved Ejderen.

Denne diskussion førte til to alvorlige krige. Den første slesvigske krig 

var en borgerkrig fra 1848 til 1851, som Danmark vandt. Den anden 

slesvigske krig i 1864 med Preussen og Østrig på den ene side og  

Danmark på den anden blev afgørende for løsningen af spørgsmålet. De 

tyske lande sejrede i krigen, og da freden blev sluttet, endte det med, at 

Danmark måtte afgive begge hertugdømmer, både Slesvig og Holsten.  

Områder afstået til Preussen og Østrig 30.10.1864 Slesvigske områder overført til Danmark 30.10.1864 Kongerigske enklaver før 1864 

...1864

Delingsforslag ved fredsforhandlingerne 1864
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Folkeafstemningen 1920

I 1920 blev befolkningen i det nordlige Slesvig stillet overfor et valg. I en 

folkeafstemning skulle de bestemme, om de ville høre til Danmark eller til 

Tyskland. Som et resultat af folkeafstemningen blev hertugdømmet delt i det 

danske Nordslesvig (Sønderjylland) og det tyske Sydslesvig. Nord for græn-

sen blev et tysk mindretal tilbage i Danmark, og syd for grænsen blev et dansk  

mindretal tilbage i Tyskland. I dag findes der ca. 15.000 mennesker i det 

tyske mindretal nord for grænsen og ca. 50.000 i det danske syd for grænsen.  

At tilhøre et mindretal betyder, at man på en eller anden måde – i sprog, 

familie eller måde at tænke på – føler sig som del af et andet land, end det 

man bor i.  I Bonn-København-erklæringen fra 1955 aftalte Tyskland og 

Danmark, at mindretalsborgere har ret til at være danske og tyske, som 

de vil, og at de er ligestillede med alle andre borgere.

Under 10 10 til under 25 25 til under 50 50 til under 75 75 til 100 Ingen stemmeafgivelse Kan ikke påvises 

Sydgrænse Zone I Sydgrænse Zone II Dansk-tysk grænse fra 1920

Stemmeandel for Danmark i procent 

1920

A

Befolkningen
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Grænser mellem
folk, kultur og sprog

Også indenfor landsdelen Slesvigs område findes der forskelle på 

folk og de sprog, de taler. I Slesvig bor der både tyskere, frisere 

og danskere, og de tre folk taler hver deres sprog.

I løbet af middelalderen flyttede flere og flere saksere (tyskere) 

ind i det sydlige Slesvig, og der blev talt nedertysk (plattysk) i 

store dele af hertugdømmet. Reformationen bevirkede sidenhen, 

at det nordlige Slesvig fik dansk kirke- og skolesprog, mens 

det sydlige fik højtysk kirke- og skolesprog. I området mellem  

Flensborg og Slesvig foregik der et sprogskifte fra dansk til tysk 

i løbet af 1800-tallet.

Den traditionelle sproglige mangfoldighed er bevaret i regionen, og der bliver 

fortsat talt dansk, sønderjysk, frisisk, plattysk og højtysk. Mange mennesker 

taler flere af sprogene.

2000

Dansk Frisisk Tysk/Plattysk

Overvejende Dansk Frisisk og Dansk 
Altovervejende tysk/
plattysk

Dansk i tilbagegang Overvejende tysk/plattysk

1900

Sprogområder ca. 1850
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Danevirke Museum ligger ved Danevirkes hovedvold ca. 40 km syd 

for den tysk-danske grænse. Med ”grænse” som overordnet emne 

ønsker vi at tematisere både grænser generelt og den dansk-tyske 

grænse specifikt. Forløbet handler om Danevirke som grænse og 

forsvar gennem historien. Samtidig arbejdes med forskellige må-

der at trække landegrænser på: gennem krig, aftale og demokratisk 

afstemning. Alle disse tre former er eksemplificeret på Danevirke. 

For dem af jer, som har en partnerklasse fra det andet land, begyn-

der besøget med, at I mødes med de elever, I har skrevet breve til 

hjemmefra. På tysk, dansk eller engelsk præsenterer I jer selv og 

jeres hverdag. Det er både svært og sjovt at snakke med en fremmed 

på den måde. Derefter viser I hinanden de produkter – plakater, col-

lager, film eller andet – som I har forberedt hjemmefra. Ligner de 

forestillinger, I har om et nyt land, hinanden? Eller er de forskellige? 

For dem af jer, som kommer uden partnerklasse, begynder besøget 

med en fælles snak om det, I har arbejdet med hjemmefra. Kommer 

I uden forberedelse, starter vi med en kort introduktion til temaet 

grænse og til forløbet.

Besøget på Danevirke Museum består af to dele. Den ene del foregår 

ude på volden. På en rundtur til porten til Norden, Valdemarsmuren 

og den rekonstruerede skanse 14 lærer I om Danevirkes funktion 

som grænse og forsvar gennem jernalderen, vikingetiden, middel-

alderen og frem til krigen i 1864. Vi ser på, hvordan Danevirke er 

placeret strategisk i landskabet og på grunden til, at voldene fik de-

res særlige historiske betydning. Samtidig kommer vi rundt om de 

lokaliteter, der findes i et forsvar: port, mur og skanse. Til denne del 

af besøget skal I huske at have tøj og sko på, som passer til vejret og 

Danevirke

UNDER BESØGET

til at færdes i naturen. Turen varer ca. 1 time, og alt efter vejret kan 

ruten være mudret, stejl og våd.

Den anden del af jeres besøg foregår i mindretalsudstillingen. Her 

viser genstande, hvordan det danske mindretal i Sydslesvig har 

markeret deres danskhed siden landsdelen blev tysk i 1864. Både i 

Tyskland og i Danmark tales der i disse år om, hvad der skal til for at 

være en rigtig tysker og en rigtig dansker. Hos mindretallene nord 

og syd for den tysk-danske grænse har man lang erfaring med at 

forholde sig til de spørgsmål. Kan man være dansker uden for Dan-

mark og tysker udenfor Tyskland? Hvordan håndterer befolkningen 

det, når grænser bliver flyttet? Hvad gør det ved deres identitet? 

Hvordan er det at bo i et grænseland og dagligt leve med to kul-

turer? Dette og andre spørgsmål skal I arbejde med i grupper og 

i plenum.  

Midtvejs i forløbet på Danevirke Museum er indlagt en frokostpau-

se, hvor I kan spise jeres medbragte madpakker. Museet har en lille 

butik, hvor der kan købes vand og sodavand.

B
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Historiecenter Dybbøl Banke ligger lige midt på den vigtige  

slagmark fra 1864. På stedet, hvor det hele foregik, får I de auten-

tiske historier, som soldaterne selv skrev dem mellem granatned- 

slag, eksercits og daglige pligter. Våben, udrustning og uniformer 

er historisk korrekte, og indretningen af området med løbegrave, 

beskyttelsesrum og sovebarakker svarer nøje til virkeligheden i 

1864. Et undervisningsforløb på Historiecenter Dybbøl Banke er 

spændende, underholdende og historisk korrekt. Vi har alt klar, når 

I dukker op, og vi ser frem til at møde en flok aktive og spørgelystne 

elever og lærere. Vi garanterer til gengæld et brag af en historieti-

me, som I aldrig glemmer.

Forløbet foregår til dels sammen med den anden klasse, til dels 

hver for sig. Introduktionen til krigen og soldaterne foregår hver 

for sig og på elevernes eget sprog. Vi begynder dagen med den  

dramatiske film ”Dommedag for Danmark” om baggrunden for  

krigen. Filmen kommer ind på hvem der var i krig mod hinanden 

og endnu vigtigere: hvorfor? Herefter tager vi ud til fronten og 

løbegravene på Dybbøl Banke. Sanserne går på opdagelse, og 

fortælleren tager udgangspunkt i de emner, eleverne bringer på 

bane. Derfor forventer vi også, at få en interesseret og deltagende 

klasse på besøg! Ude i den rekonstruerede skanse fortæller vi om  

soldatens våben og udrustning, og hvilken betydning de fik – eller 

ikke fik – for krigen. I får lejlighed til at studere våbnene og får lov 

til at prøve uniformer.

Efter denne introduktion til krigen og soldaterne, skal eleverne 

møde den anden klasse. Sammen prøver de nogle af de aktiviteter, 

Historiecenter Dybbøl Banke
som soldaterne udførte i 1864. Der skal bages pandekager over 

åben ild, naturligvis fra historisk korrekt opskrift fra Madam Mang-

ors ”Kogebog for Soldaten i Felten” fra 1863. Eleverne skal også 

skrive brev hjem til familien med pen og blæk. Hvad skriver man i 

det, der kan blive det sidste brev hjem til familien? Eleverne sidder 

sammen og skriver, men gør det på det sprog, de er mest trygge 

ved. Aktiviteterne styres af lærerne, der selvfølgelig instrueres 

grundigt inden.

Historiecenter Dybbøl Bankes store styrke er, at det ligger midt på 

slagmarken. Derfor skal vi naturligvis også derud. Danske og tyske 

elever deles ind i blandede grupper og bliver sendt ud på en form 

for orienteringsløb på Dybbøl Banke. De skal ud til fem forskelli-

ge punkter og besvare nogle spørgsmål. Alle spørgsmål omhandler 

emner, som både danske og tyske elever kan forholde sig til. Der 

er også enkelte oversættelsesopgaver. Formålet er til dels at skabe 

dialog mellem danske og tyske elever, til dels at få dem ud til de 

vigtigste steder og mindesmærker på Dybbøl Banke. De skal natur-

ligvis også forbi Dybbøl Mølle, det vigtige danske symbol fra tiden 

efter 1864. 

Det er koldere på toppen af Dybbøl Banke end det er andre steder 

og det blæser nærmest altid. Langt størstedelen af forløbet fo-

regår udenfor eller i rum der ikke er opvarmede. Vi kan ikke ændre 

på forløbet hvis eleverne fryser, for der er ingen varme steder at 

gå hen. Det er vigtigt, at eleverne klæder sig på til lejligheden. Det 

indebærer en praktisk jakke og godt fodtøj. Under forløbet er der 

indlagt en frokostpause til madpakker. Det er ikke muligt at købe 

mad på Historiecenter Dybbøl Banke.
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C
Som opfølgning på besøget foreslår vi, at man som gruppearbejde i klasserne arbejder med en eller 

flere af følgende opgaver. 

EFTER MUSEUMSBESØGET
Opgaver til opfølgning

Hvordan var jeres oplevelse af den anden klasse? 
Hvordan lignede de jer, og hvordan var de anderle-
des? Diskutér, om nationalgrænser spiller en rolle i 
den sammenhæng. 

noter

HVORDAN VAR JERES OPLEVELSE 
AF DEN ANDEN KLASSE? 
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På Danevirke Museum og på Historiecenter Dybbøl har 
I lært om forskellige  måder at trække grænser mellem 
lande: ved krig, ved aftale og ved demokratisk afstemning. 
Beskriv de forskellige måder med eksempler, og diskutér 
fordele og ulemper ved de forskellige metoder. FORDELE OG ULEMPER VED 

DE FORSKELLIGE METODER

fordele ulemper

I 2020 har den dansk-tyske grænse eksisteret i 100 år. 
Forestil jer, at jeres klasse er blevet udvalgt til at holde 
en tale i den anledning. Skriv en tale på 1/2-1  side, hvor 
I kort beskriver gode og mindre gode sider ved grænser.  
Fortæl også gerne, hvordan det er at være ung i et græn-
seland i dag, og hvad jeres forhold er til nabolandet.

SKRIV EN TALE
PÅ 1/2-1  SIDE
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Hvis du ønsker at følge hæftets undervisningsforløb, 

skal Danevirke Museum så vidt som muligt besøges 

som det første. Husk plakaterne og beskrivelserne 

fra de forberedende opgaver.

På Danevirke Museum føres du tilbage til den  

tidligste slesvigske historie. Museet ligger ved et 

centralt sted ved det gamle Danevirke. Her er både 

den helt gamle vold, Valdemarsmuren, Thyraborg og 

den rekonstruerede Skanse 14. Inde på Danevirke 

Museum er der udstillinger om Danevirke og om det 

danske mindretal i Sydslesvig. Et besøg på museet 

foregår både indendørs og udendørs. Husk derfor 

gode sko og praktisk, varmt tøj. 

Danevirke Museum

Ochsenweg 5

D-24867 Dannewerk

+49 4621 37814

info@danevirkemuseum.de

www.danevirkemuseum.de

Danevirke

MUSEUM



21

Dybbøl Banke

HISTORIECENTER

På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de dramatiske 

dage under krigen i 1864. Du bliver selv en del af dramaet, og du får ny 

viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.

Hold alle sanser åbne, når du bevæger dig ind på området, hvor lyden fra 

de buldrende kanoner blandede sig med skrigene fra de sårede soldater. 

Gå på opdagelse i den historisk korrekte skanse og kig ind i barakkerne i 

soldaterbyen bag fronten, hvor trætte unge mænd hvilede ud mellem de 

blodige kampe. 

Historiecenter Dybbøl Banke

Dybbøl Banke 16

DK-6400 Sønderborg

 +45 74 48 90 00

info@1864.dk

www.1864.dk

Udenfor historiecentrets område er der fri adgang 

til de gamle skanser fra 1864, samt de preussiske  

skanser fra 1865-69. Lige ved siden af ligger  

Dybbøl Mølle, det vigtige nationale symbol fra tiden  

efter krigen. Et besøg på historiecentret foregår både  

indendørs og udendørs. Husk derfor gode sko og  

praktisk, varmt tøj. I gården er der plads til at spise 

medbragte madpakker. 
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Anbefalinger vedrørende emnet 

BAGGRUNDSMATERIALE

www.vimu.info 

Det virtuelle museum Fokusér på teksterne under emnerne grænser, politik og kultur. Alle 
tekster er på både tysk og dansk.

Den sønderjyske
historiekanon

Følg tidslinjen med de vigtigste nedslag i den sønderjyske historie. 
Siden indeholder en række tests og opgaver, der kan gøre undervis-
ningen varieret. Teksterne er kun på dansk.

www.historiekanon.dk

Nordtysk historie
– kronologisk fortalt 

Kronologisk gennemgang af de vigtigste punkter i den nordtyske 
historie. Teksterne er kun på tysk.

www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/index.html 

Første Slesvigske Krig
1848-51

Skrevet af Inge Adriansen og Jens Ole Christensen. Bogen er en god 
indføring i Den Første Slesvigske Krig, også kaldet Treårskrigen. Bogen 
har en detaljegrad, der passer til elever i 7. til 9. klasse. Er tilgængelig på 
nettet på både dansk og tysk.

Anden Slesvigske Krig
1864

Skrevet af Inge Adriansen og Jens Ole Christensen. Bogen er en god 
indføring i Den anden slesvigske krig, også kaldet Krigen i 1864. 
Bogen har en detaljegrad, der passer til elever i 7. til 9. klasse. Er 
tilgængelig på nettet på både dansk og tysk.

Dansk version: www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museumsbutik/documents/FoersteSlesvigskeKrig-Danskudgave.pdf 

Tysk version: www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museumsbutik/documents/FoersteSlesvigskeKrig-Tyskudgave.pdf

Dansk version: www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Det-sker/documents/1864-Dansk.pdf

Tysk version: www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Det-sker/documents/1864-Tysk.pdf


