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18 april 1864
 

1864 i samtidens aviser
 

1864, demokrati og nation
 

Indhold: Baggrunden for krigen 1864. Dybbølslaget 1864. Kanonbestykningen den 18. april 1864. Stormen 
på Dybbøl skanser. Krigens følger  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/90000374

Sønderborgs bombardement 2.-3. april 1864. Stormen på Dybbøl, 18. april 1864. En række uddrag fra 
samtidige europæiske aviser  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/05060648 

http://sydslesvig.mitcfu.dk/22417878
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Dansk grænseland
 

Den lange vinter
 

Den sidste kamp
 

Den historiske baggrund for landsdelenes udvikling til starten af 1800-tallet. Om de historiske 
begivenheder omkring 1848- og 1864-krigene, samt forholdene i grænselandet under det tyske styre 
frem til 1920. Den politiske og kulturelle udvikling siden 1. verdenskrig med vægten lagt på de to 
mindretalsgrupper  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/07253036 

Sønderjylland 1864. Da de tyske besættelsestropper kommer til egnen, får 13-årige Klaus og hans familie 
problemer. De hjælper en såret, dansk soldat, og godsejeren, som faderen arbejder for, er tyskvenlig  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/06521223

Kristian bliver marinesoldat på fregatten Jylland og deltager i slaget ved Helgoland i 1864. Bag i bogen 
ordforklaringer, kort og oversigter over krigsskibene  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/06756255 
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Dybbøl og Dannevirke
 

Fra krigen 1864
 

Grænselandet - front eller bro
 

http://sydslesvig.mitcfu.dk/29245827

"156 sider.\Under et besøg i den danske kirke i Los Angeles 1998 kom jeg i"" en samtale med en ældre 
herre, Omar Johansen Lillevang. Da han erfarede, at jeg kom fra Sydslesvig, faldt samtalen naturligt på 
grænselandet. Han berettede derfor, at hans oldefar Diderik Johansen havde deltaget i krigen 1864. Han 
havde gjort hele tilbagetoget med fra Ejderen og Dannevirke over Flensborg, Dybbøl og fra Als til Fyn. Sine 
oplevelser har han fastholdt i en dagbog\(Hardon Hansen)"" "  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/24153010 

De nationale modsætninger i 1840'erne. Krigene i 1848-50 og i 1864. Sønderjyderne under tysk 
herredømme. Genforeningen. Tiden efter 2. verdenskrig  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/05722780
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Gud, konge og fædreland
 

Hans Thomsen Hvid og 1864
 

Hans Thomsen Hvid og 1864, Lærervejledning
 

Danmarks historie fra 1800-tallets start og frem til I verdenskrig. Bl.a. om tabet af Norge og Slesvig-Holsten, 
demokratiets indførelse med grundloven i 1848, den tekniske udvikling i perioden, krigene i 1848 og 1864 og 
deres betydning for det danske samfund i årene efter  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/21393479 

Fra 13 år. ill. Hertil fås lærervejledning  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/05219906

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/05019273 
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I kugleregn og granatild
 

Krig og politik 1864
 

Krigen i 1864
 

Som indkaldt soldat i 1864 oplever Anders gruen og rædslerne under kampene ved Dybbøl men også 
hjælpsomheden fra civilbefolkningen, da han flygter fra tysk krigsfangenskab  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/06055664

Om grænseproblemet i 1864, kampene ved Dannevirke, Dybbøl og Fredericia samt fredskonferencen i 
London. Med ordforklaring og lærervejledning  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/05376378 

http://sydslesvig.mitcfu.dk/29512272
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Krigen, der var tabt
 

Nu er det længe siden
 

Ruth og Bjørn fra Sønderjylland
 

Om krigen i 1864 fortalt af soldater og officerer, der selv var med. Breve og dagbogsnotater samlet og 
bearbejdet af Erik Mertz.  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/90000482 

En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 1901. Familiens 
udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og 
omvæltninger i samfundslivet og privatlivet  

http://sydslesvig.mitcfu.dk/27423582

To søskende, der bor i Aabenraa i Sønderjylland, fortæller om deres liv i en dansk familie i Tyskland i 1914. 
Blandt andet om hvordan de bor, hvad de leger, deres tyske skole, deres mad og tøj og om det sønderjyske 
sprog. Desuden om Sønderjyllands historie fra 1864 og Dybbøl til 1. verdenskrig og genforeningen med 
Danmark i 1920  

 
http://sydslesvig.mitcfu.dk/27131875 
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