
Hvorfor er “Stormen på Dybbøl
1864” vigtig?

Nederlaget ved Dybbøl i april 1864 og den tabte krig var en
katastrofe for Danmark, der satte sig dybe spor. Midt i
nederlaget stillede mange danskere sig ligefrem det spørgs-
mål, om tabet af hertugdømmerne på længere sigt ville
betyde, at Danmark ikke kunne fortsætte som en selvstæn-
dig stat.

Frygten var reel nok. Krigen havde kostet både mange
menneskeliv og mange penge. Med hertugdømmernes
afståelse havde kongeriget mistet omkring 40 % af dets areal
og mere end 33 % af rigets befolkning.

På lidt over 200 år havde det danske rige måttet afgive
Skånelandene, afstå Norge, mistet sine kolonier – og nu
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Danmark
var for alvor blevet reduceret til en småstat, der var helt
uden betydning i datidens Europa.

Ingen kunne dengang vide, at nederlaget i 1864 skabte
nye muligheder og satte gang i en samfundsudvikling, der
på mange måder ligger til grund for det Danmark, vi ken-
der i dag.

Neutralitet for enhver pris

Mellem Treårskrigen og krigen 1864 var situationen for
Danmark blevet mere og mere umuligt. Ved fredsslutningen
efter Treårskrigen var Danmark blevet tvunget til at fort-
sætte Helstaten som hidtil. Men problemerne forsvandt
ikke af den grund. Ethvert forsøg på at knytte Slesvig nær-
mere til kongeriget ville blive betragtet som et brud på fre-
den ikke mindst af Det Tyske Forbund og Preussen.

Dilemmaet var, at det inden for Helstatens rammer var
umuligt at etablere en statsordning, der kunne stille de tysk-
sindede slesvig-holstenere tilfredse. Hertil kom på den
anden side, at folkestemningen i kongeriget og blandt de
dansksindede i Slesvig stillede sig i vejen for ethvert forsøg
på kompromis fx i retning af en deling af Slesvig efter sin-
delag og sprog. Fra engelsk side havde man antydet støtte til

en sådan mulighed, men både for politikerne og den dan-
ske befolkning var en sådan løsning utænkelig.

Efter næsten 14 års udsigtsløse forsøg på at finde løs-
ninger besluttede den danske regering i 1863 at hugge den

gordiske knude over. Regeringen var godt klar over, at frem-
læggelsen af et fælles forfatningsforslag i november 1863 for
kongeriget og Slesvig var et yderst farligt fredsbrud, som
kunne betyde krig med tyskerne. Når regeringen alligevel
vovede det, var det på baggrund af, at Det Tyske Forbund
var dybt splittet og ud fra særdeles optimistiske vurderinger
af, at England og Sverige ville støtte Danmark diplomatisk
og militært.

Sådan kom det ikke til at gå. England og Sverige bak-
kede ud, mens den preussiske kansler, Otto von Bismarck,
med Danmarks brud på fredsaftalerne fik det påskud, som
han havde ventet på. Det Tyske Forbund havde efter
 kanslerens mening behov for en ydre fjende. Med vedta-
gelsen af novemberforfatningen 1863 gik Danmark direkte
i Bismarcks fælde. Fyldt af retfærdig harme kunne Preussen
nu retfærdiggøre sig over for resten af Europa og gå i krig for
“at forsvare sig” mod det danske overgreb!

For de danske politikere var moralen af dette storpoli-
tiske eventyr et lærestykke i, at alliancer og forbund var et
særdeles usikkert farvand at navigere i. 

Nu gjaldt det om at udøve den totale forsigtighed og
understrege, at Danmark i alle tænkelige tilfælde ville for-
holde sig neutralt. 

Det eneste spørgsmål, som politisk var interessant, var,
om Danmark i fremtidige trusselssituationer skulle kunne
forsvare landets neutralitet gennem opretholdelse af en til-
strækkelig afskrækkende hær og flåde samt opbygning af
svært bevæbnede fæstninger omkring fx København.

Fra uland til iland

Bekymringerne for Danmarks fremtid viste sig at være ube-
grundede i årtierne efter 1864. Tabet af hertugdømmerne,
især det økonomisk stærke Holsten, betød, at næringslivet
i Danmark slap af med en besværlig konkurrent. For
 driftige folk blev det nu muligt at sætte skub i en egentlig
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som bagage har det at være dansker på godt og ondt udvik-
let sig fra erfaringerne efter 1864.

I den større sammenhæng har erfaringerne fra 1864
også spøgt i Danmarks forhold til den omgivende verden.

Neutralitet for enhver pris har været omdrejningspunktet
for dansk udenrigspolitik helt frem til 1949, hvor Danmark
tilsluttede sig Atlantpagten/NATO. Ja, måske endda endnu
længere, idet vi siden 1949 stædigt har hævdet, at vores
medlemskab af de forskellige internationale organisationer
alene har været et fredens projekt.

Vi skal helt frem til vore dage, før man kan sige, at
“ånden fra 1864” er blevet taget op til revision. For første
gang i mands minde har Danmark vovet “at spise kirsebær
med de store” – i Irak og i Afghanistan!

Om undervisningen

Med udgangspunkt i bogens tekst og billeder er det muligt
at arbejde med en række af de aspekter af historien, som
trinmålene for 9. klasse lægger op til – demokrati og demo-
kratiformer, levevilkår, værdier og holdninger, magtanven-
delse osv.

Afsættet kan være at lade krigen 1864 være det første
skridt i arbejdet med kanonpunktet “Stormen på Dybbøl
1864” – altså den umiddelbare optakt til krigen, krigens
forløb og den endelige fredsslutning. I forlængelse af

behandlingen af de mere dramatiske begivenheder under
selve krigen vil det derefter være muligt at lade en del af
klassen arbejde med den udvikling, der i et bredere per-
spektiv førte frem mod 1864, mens en andel del af klassen
belyser udviklingen efter krigens afslutning. Nøgleordene i
arbejdet kan i begge tilfælde være, at eleverne prøver at
beskrive udviklingen før og efter ud fra fire perspektiver.
Hvad skete der – politisk, økonomisk, socialt og kulturelt?
Afslutningen på denne fase kan være, at de enkelte grupper
fremlægger deres resultater gennem plancher, tidslinjer, små
foredrag osv.

Med den ballast vil det være muligt i plenum fx under
overskriften “1864 – Danmarks skæbneår” at drøfte per-
spektiver, der rækker helt frem til vore dage. Den fælles dia-
log kan føre vidt omkring og komme ind på mange aspekter

industriudvikling rettet mod eksport, mod en udbygning
af infrastrukturen og mod en begyndende mekanisering og
effektivisering af landbruget.

Fra slutningen af 1870�erne gennemgik landbruget en

nærmest revolutionær udvikling, hvor man skiftede fra at
være korneksporterende til at være førende inden for pro-
duktion af forædlede animalske landbrugsvarer til især det
engelske marked. Andelsbevægelsen som ejerform skabte
nye muligheder for investeringer i jordforbedringer og i
udviklingen af en teknologisk baseret landbrugsindustri
med mejerier, slagterier, bryggerier osv.

I kølvandet på landbrugsomlægningen strømmede bil-
lig arbejdskraft til byerne, hvor de dannede grundlaget for
en konkurrencedygtig dansk industri.

En væsentlig forudsætning for, at disse grundlæggende
samfundsændringer kunne finde sted, lå i, at en række fast-
låste sociale mønstre var i opbrud. Det spirende demokrati
og folkelige bevægelser som fx højskolen havde sat spørgs-
målstegn ved gamle normer og traditioner. Fra at være et
statisk samfund blev Danmark i anden halvdel af 1800-tal-
let et dynamisk samfund, hvor udvikling og forandring
skabte nye muligheder.

Også politisk ændrede Danmark karakter. Grundloven
fra 1866 havde givet de store jordejere og velhavere større
indflydelse, men de velbjergedes politiske magt blev udfor-
dret af en alliance mellem en stadigt voksende arbejderklasse
og forskellige grupperinger blandt småbønder, husmænd og
landarbejdere. Resultatet blev på længere sigt en lovgivning
og reguleringer, der også sikrede de underprivilegerede en
del af velstandsstigningen i det danske samfund.

Danmarks skæbneår

1864 er ofte blevet kaldt Danmarks skæbneår. På 150 års
afstand lyder det nok lidt højstemt, men bag udtrykket
 ligger der alligevel nogle lange linjer, der har præget udvik-
lingen helt frem til vore dage.

På det mentale plan betød nederlaget, at danskerne ryk-
kede sammen som nation og begyndte at opleve sig som et
folk med en særlig identitet i forhold til den omgivende ver-
den, ikke mindst Tyskland. Med historien og traditionen
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– nation, nationalfølelse og nationalisme; udviklingen i det
danske demokrati; sociale forhold og sociallovgivning;
erhverv og erhvervsudvikling; rettigheder og pligter i et
demokratisk samfund; Danmarks forhold til verden;

 Slesvig/Sønderjylland og nationale mindretal osv.

Intern evaluering

Gennem udarbejdelse af tidslinjer og udfyldning af for-
skellige kort kan eleverne demonstrere deres viden og over-
blik både om hele perioden og om krigens forløb. Som et
supplement hertil kan eleverne gå på billedjagt i bogen, på
biblioteket eller på nettet for at visualisere de personer og
begivenheder, som de har valgt at fremhæve.

Andre måder kan være at lade eleverne enkeltvis eller i
grupper udarbejde forskellige videnslege/konkurrencer/spil
for resten af klassen – “hvad er det?”, “hvem eller hvad fore-
stiller billedet?”, brætspil, billedlotteri, tipskupon mv.

En anden form kan bestå i, at klassen får til opgave at
undervise en mindre klasse eller deres forældre i projektet.
Deres planlægning og valg af indhold og fremlæggelsesfor-
mer vil give et godt billede af deres forståelse af perioden og
dens problemstillinger.

På baggrund af klassens arbejde med det nationale
aspekt vil det også være en spændende udfordring at lade
hver elev finde en genstand, et billede, en sang, et stykke
musik osv., som efter deres mening er typisk for det at være
dansk i vore dage, og hvor de skal argumentere for deres
valg. Resultatet kan så eventuelt munde ud i en udstilling
eller føres videre til en spørgeskemaundersøgelse på skolen,
hvor alle bedes skrive, hvad de ville vælge som det typisk
danske.

Endelig kan læreren udfordre klassen med spørgsmålet:
“Hvorfra har vi vores viden om denne periode og krigen i
1864?”. Svarene skrives på tavlen og drøftes m.h.t. trovær-
dighed og udsagnskraft. 

Aktiviteter

4 Der findes mange museer, som rummer oplysninger om
denne periode fx Tøjhusmuseet, Orlogsmuseet, National-

museet, Landbrugsmuseet på Gl. Estrup, Arbejdermuseet,
Teknisk Museum m.fl. Forbered et besøg på et af museerne
ved at bruge deres hjemmeside. Efter besøget kan I lave en
anmeldelse både af hjemmesiden og af selve besøget.

4 Historiecenter Dybbøl Banke er et aktivitetscenter, der
fortæller om krigen i 1864. Besøg centret eller lav en anmel-
delse af centret ud fra dets hjemmeside www.1864.dk.

4 I bøger eller på nettet kan I finde øjenvidneberetninger,
som fortæller om, hvordan det var at være soldat i 1864.
Brug disse oplysninger til at lave en radioudsendelse med
lydeffekter om stormen på Dybbøl den 18. april 1864.
Mens I hører udsendelsen, kan I vise billeder af tyskernes
angreb på skanserne.

4 Krigen i 1864 afslørede, at der var stor forskel på de
våben og den udrustning, tyskerne og danskerne brugte.
Lav en plancheudstilling, der viser krigens våbentyper, og
hvordan de virkede.

4 I Ebeltoft ligger Fregatten Jylland. Skibet deltog i et
 søslag ved Helgoland i 1864. Besøg skibet eller find muse-

ets hjemmeside. Skriv en historie om, hvordan livet var om
bord. Handlingen kan måske være en beretning om, hvor-
dan en matros oplevede selve slaget.

4 I efteråret 1864 skrev digteren Frederik Paludan- Müller
sangen “Brat af slaget rammet…” Find sangen og melodien
på biblioteket eller på nettet. Fortæl med egne ord, hvad
sangen handler om og lær at synge den.

4 Danmarks historie og danske helte ville folk gerne læse
om efter 1864. Især Saxos Danmarkshistorie blev populær.
Læs fx fortællingen om “Vermund og Uffe”. Hvorfor var
sådanne historier populære? I kan også finde billeder, der
illustrerer historien.
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4 Skriv små foredrag og vis billeder, der fortæller om nogle
af de opfindelser, der blev gjort i anden halvdel af 1800-tal-
let fx fotografiet, telefonen, cyklen, bilen, filmen osv. På
biblioteket kan I finde bøger om teknikkens historie. Net-

tet har også mange oplysninger, som I kan bruge.

4 Efter 1864 blev der sat gang i projekter, der skulle skaffe
mere jord til landbruget – søer og fjorde blev udtørret, den
jyske hede blev opdyrket osv. På nettet kan I finde oplys-
ninger om mange af de projekter med nøgleord som fx
“inddæmmede landskaber”, “det tabte land”, “lammefjor-
den”, “hedens opdyrkning” osv. I kan bruge oplysningerne
til at lave et debatmøde, hvor I diskuterer for eller imod et
projekt.

4 Det danske landbrug blev helt forandret efter 1864. Lav
en udstilling med billeder og tekster, hvor I viser, hvad der
skete. Udstillingen kan fortælle om fx de første mejerier,
den tids landbrugsmaskiner, gårde og husmandssteder,
landskabet, hvordan folk så ud osv.

4 Lav en udstilling om industriens udvikling efter 1864.
I kan finde oplysninger i bøger eller på nettet. Brug fx nøg-
leord som “Dansk industris historie”, “arbejderbevægelsens
historie”, “B&W”, “C.F. Tietgen” osv. Få jeres lærer til at
hjælpe jer med at finde film, der viser udviklingen.  
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