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Dannevirke
     

Dybbøl Banke, TV-udsendelse med pædagogisk 
vejledning

 

Fredericia forsvarsværk
     

Liv Thomsen og historiker Knud Villads Jensen fortæller om Dannevirke, der fra omkring år 600 har 
skullet forsvare danerne mod fjender sydfra. Dette jordvoldsanlæg er midt i et sumpet område nær 
Slesvig og floden Slien den eneste farbare adgang mod nord via Hærvejen. I år 737 opføres en 
stenvold, for frankerne truer sydfra, men danskerne er selv ved at blive et slagkraftigt folkefærd. 
Brugen af store sejl har ført til vikingeskibe, som nemt kan binde de danske øer sammen, men også 
hjælpe vikingerne afsted på erobringstogter ved Europas kyster. Trætte af vikingernes hærgen går en 
tysk hær i år 934 gennem Dannevirke og op i Jylland, og den danske konge Harald Blåtand 
accepterer at lade sig kristne. Han forstærker dog også Dannevirke med yderligere en vold, Kovirke, 

men danske konger må i tiden fremover aflægge troskabsed over for den tyske kejser. Valdemar den Store og biskop Absalon går fra 
1159 selv aktivt ind i kampen for at kristne hedninge, nemlig venderne i Nordtyskland og Polen, og i den forbindelse forstærkes 
Dannevirke med en syv meter høj teglvold. Hofhistorikeren Saxo myt...  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000017225

Den pædagogiske vejledning kan bruges som optakt til et emne om Stormen på Dybbøl. TV-
udsendelsen kan indgå i historieundervisningen i 7. - 9. klasse  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000017137 

Liv Thomsen og historikeren Tom Buk-Swienty fortæller om Fredericia Forsvarsværk, som er 
udtænkt af Christian IV i 1648. Ved det smalleste sted i Lillebælt igangsætter han på den jyske side 
opførelsen et mægtigt fæstningsanlæg midt i et fladt og sumpet område. Fredericia anlægges med 
en 2 kilometer lang vold, voldgrave og 9 bastioner, og fra dette velbeskyttede udgangspunkt skal den 
danske hær kontrollere hele regionen. Allerede i 1657 indtager svenskerne dog den halvfærdige 
fæstning fra søsiden og tvinger Danmark til at afstå Skåne, Halland og Blekinge. Frederik III 
genopbygger fæstningen i Fredericia ved hjælp af tvangsforflyttede danske bønder og udenlandsk 
arbejdskraft, som lokkes til med løfter om bl.a. religionsfrihed og asylret. Katolikker, huguenotter og 

jøder valfarter til fristaden Fredericia og bringer kartoffelavl og tobaksavl med sig. Alt er fredeligt indtil 1848, da demokratiets indførelse i 
Danmark får hertugdømmerne Slesvig og Holsten til at gøre oprør for at blive en del af Preussen. Den danske hær sendes afsted for at 
nedkæmpe oprøret, men må snart trække sig til...  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000017202
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Fremtidens landbrug & Nederlaget i 1864
 

Genforeningen
     

Gud, konge og fædreland, TV-udsendelse med 
pædagogis...

 

Første del af Danskernes Akademi handler i dag om de meget forskellige forhold, som europæiske 
landmænd arbejder under. Bagefter tager vi en tur tilbage til 1864 for at høre om et krigsnederlag, 
der blev til et nationalt traume  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000018209 

Den Sorte Skole tager danskerne tilbage på skolebænken og opfrisker de vigtigste begivenheder i 
Danmarkshistorien, fra Kristendommens indførelse til Genforeningen. I dagens lektion drejer det sig 
om Genforeningen i 1920. Gennem historien har det været omstridt, om Slesvig-Holsten var dansk 
eller tysk område, og i lang tid lød det danske slagord: "Danmark til Ejderen!", hvor Dannevirke blev 
bygget i hedenold. Det er i Slesvig, hvor der tales der dansk, tysk og frisisk, at bønder i 1639 og 
1734 finder de runebesmykkede Guldhorn, som kommer til at betyde så meget for den 
nationalromantiske ånd i Danmark i 1800-tallet. Man forlanger af nationale og historiske årsager 
Slesvig indlemmet i Danmark, men Tyskland gør også krav på Slesvig med samme slags 
argumentation. Det kommer til krig i 1848, da tyske borgere i Slesvig kræver selvstændighed, og 
Danmark sender 40.000 soldater afsted. Den danske hær vinder slaget på Isted Hede og tager 

opstilling ved Dannevirke. Den danske regering gør dansk til officielt sprog i Slesvig, og det provokerer den prøjsiske kansler Otto von 
Bismarck, som i 1...  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000020588

Den pædagogiske vejledning kan bruges som optakt til et emne om Stormen på Dybbøl. TV-
udsendelsen kan indgå i historieundervisningen i 7. - 9. klasse  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000019206 
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Krig, kolera og forhadte kvinder
     

Krigen mod Danmark - Slaget ved Dybbøl, TV-
udsendels...

 

Søkort, kold krig og vilde Sørøvere
     

Liv Thomsen præsenterer sin krønike om 1800 tallets kunst og kulturhistorie sat ind i en social og 
politisk sammenhæng. Danmark vinder i krig mod Tyskland, og nationen svulmer over af 
fædrelandskærlighed. Samtidig er demokratiet ved at blive indført, men kun for de priviligerede. 
Kvinder har ingen adgang, men nogle få kvinder sætter sig op mod de gældende normer. Blandt dem 
er grevinde Danner, som gifter sig med selveste kongen, og forfatterinden Mathilde Fibiger, der med 
sin roman sparker gang i debatten om kvinders rolle i samfundet  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000009758

Den pædagogiske vejledning kan bruges som optakt til et emne om Stormen på Dybbøl. TV-
udsendelsen kan indgå i historieundervisningen i 7. - 9. klasse  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000019207 

Troels Kløvedal behandler mange forskellige emner i dette sidste afsnit af serien om den danske 
flådes historie, og han starter i Ebeltoft. Som motoriseret sejlskib af træ er fregatten Jylland allerede 
forældet, da den søsættes i 1864. Alligevel er den ved Helgoland med til at nedkæmpe en tysk-
østrigsk flåde, så tyskerne må nøjes med at erobre Sønderjylland op til Kongeåen. Kløvedal fortæller 
dernæst på rundtur i Københavns havn om Jens Sørensen og Poul Løwenørn, som er de første, der i 
1600-tallet og 1700-tallet laver nøjagtige søkort over de danske farvande. Næste emne er Danmarks 
besættelse i 1940, hvor den lille danske flåde formelt får suverænitet, men snart efterstræbes af 
nazisterne, der vil indlemme den i deres krigsførelse. Den 29. august 1943 beordrer den danske 
viceadmiral Vedel flåden sænket, da tyskerne om morgenen pludselig tropper talstærkt op på 
Københavns havn, og det er med til at forbedre det danske omdømme blandt de allierede styrker. 
Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen fortæller derpå om den danske flådes præventive 
indsats under den kolde krig, og...  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/TV0000015982
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