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Danmark – en småstat i klemme

Resultatet af den dansk-tyske krig i 1864 blev, at Danmark efter krigen blev reduceret til en nationalstat. 
Katastrofen var til at få øje på, idet Danmark mistede 1/3 af sit landområde og ca. 40 % af sin befolkning.
Kunne denne katastrofe have været undgået? Det spørgsmål har historikere diskuteret lige siden. Svaret blæser i 
vinden, men tager man forholdene i datidens Europa i betragtning, er det svært at se, hvordan Danmark kunne 
navigere i et farvand, hvor de tyske interesser stadigt stærkere pegede på et samlet Tyskland med Bismarcks 
Preussen i spidsen. 

Hertil kom, at de andre stormagter i Europa, England, Frankrig og Rusland, dybest set ikke ønskede at udløse 
en storkrig på grund af nationale spændinger i Danmark. Endelig var der Sverige-Norge, der udtrykte megen 
sympati for Danmarks problemer, men som nabostat til Rusland måtte vælge holde sig neutral i en eventuel 
kommende konflikt.

Treårskrigen 1848-50 havde kun udskudt problemerne. Danmarks forsøg på at etablere forskellige 
forfatningsformer for den danske Helstat var dømt til at mislykkes. De nationale strømninger i Danmark og 
Tyskland gjorde det umuligt at forhandle sig frem til et eller andet holdbart kompromis.

Novemberforfatningen i 1863 var et fortvivlet forsøg på fra dansk side at hugge den gordiske knude over. Herved 
brød Danmark alle tidligere aftaler om at holde Holsten og Slesvig sammen samtidig med, at Preussen-Østrig 
fik det perfekte alibi til at erklære krig, og de andre stormagter med beklagelse kun kunne se til og vaske deres 
hænder.

Først meget sent gik det op for den danske regering, at Danmark ville komme til at stå alene i en kommende 
krig. Den nyvalgte konge, Christian 9., prøvede i den sidste time desperat at foreslå, at Helstaten Danmark 
skulle melde sig ind i Det tyske Forbund, men de nationale følelser i Danmark var for stærke til, at den slags 
”unationale” forslag overhovedet kunne diskuteres.

Med slaget ved Dybbøl 18. april 1864 var krigen i realiteten tabt, men igen stillede folkestemningen sig i vejen 
for et forsøg på at forhindre det totale nederlag. På Londonkonferencen i maj afslog de danske forhandlere et 
fredsforslag fra stormagterne om at afslutte krigen ved at gennemføre en national deling af Slesvig fastlagt gennem 
en voldgift.

Først med besættelsen af Als 29. juni 1864 smed den danske regering håndklædet i ringen. Alle tre 
hertugdømmer blev en preussisk provins frem til Genforeningen i 1920.

Set i bakspejlet er det bemærkelsesværdigt, at den nuværende grænse fra 1920 stort set fulgte de skitser til 
grænsedragning, der lå bag det voldgiftsforslag, som blev fremsat på Londonkonferencen i 1864!
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USA – en kæmpe i lømmelalderen

”Her blomstrer alt. Her er alt friskt, her går alt fremad, mens Europa er som en kirkegård.” Sådan opfattede 
amerikanerne deres land omkring 1850. Og det gik fremad. Nye store landområder blev opdyrket, nye store 
industribyer skød op, og grænsen mod vest blev skubbet længere og længere ud i de store prærieområder.
Amerika var mange ting. Det var maskinernes larm i Nordstaterne, det var bomuldsmarkerne i Sydstaterne og 
nybyggernes øksehug i Midtvestens store skove. Det var karavaner af klodsede oksetrukne prærievogne, og det var 
blodige kampe mod tappert kæmpende indianere, der stod foran deres endelige fordrivelse og udslettelse.
Men frem for alt var USA de uanede muligheders land. Landet, hvor drømme kunne blive til virkelighed, hvor 
enhver rask dreng kunne blive mangemillionær og præsident. Troen på det uhæmmede fremskridt rummede dog 
også dødelige farer for det unge samfund. 

I Nordstaterne antog de sociale forskelle uhyggelige dimensioner. Nogle få blev styrtende rige som fabriksejere, 
minejere, ejere af jernbaneselskaber, byggespekulanter og handelsfolk. De blev tidens helte – dollaren var Gud! 
For det store flertal var det dog så som så med det ”guddommelige”. Industribyernes arbejdere var de store tabere 
med elendige lønninger, lange arbejdstider og usle boliger.

Sydstaterne var modsætningen til det pulserende liv mod nord. Her var bomulden konge. Det øverste lag af 
befolkningen bestod af velhavende plantageejere, der ikke behøvede at røre en finger. Det hårde fysiske arbejde 
sørgede en sværm af sorte slaver for. Bomulden var nem at afsætte til den engelske tekstilindustri.

Den uundgåelige konflikt

Allerede fra midten af 1800-tallet var der bekymrede røster i både nord og syd, der talte om, at den unge stat, 
snart stod over for en uundgåelig konflikt. Særlig to spørgsmål blev centrale. Det første problem var, at Nord- 
og Sydstaterne økonomisk set havde vidt forskellige handelspolitiske interesser. I det industrialiserede nord 
ønskede man i videst muligt omfang at beskytte den fremvoksende industri mod især engelske industrivarer. En 
række importrestriktioner og toldsatser gjorde det muligt at udnytte det stadigt voksende hjemmemarked uden 
udenlands konkurrence.

Mod Syd var det modsat. Sydens velstand byggede på total fri adgang for bomulden til det engelske marked, så 
enhver handelsrestriktion var efter Sydstaternes mening af det onde.

Det største problem var imidlertid slavespørgsmålet. Især i Nordstaterne voksede der en stadigt stærkere bevægelse 
frem, der med alle midler bekæmpede slaveriet. Efter forskellige kompromisser, hvor man bl.a. forsøgte at 
forhindre, at nyoprettede stater kunne være slavestater, gik det galt.
 
Den udløsende faktor var. at Abraham Lincoln, som var mod slaveriet, blev indsat som præsident i 1861. Selv 
om Lincoln ved sin tiltrædelsestale sagde: ”Vi er ikke fjender. Vi må ikke blive fjender. Lidenskaberne har spændt det 
hengivenhedens bånd som forener os, til bristepunktet, men de må ikke få lov til at sprænge det!”, reagerede Sydstaterne 
ved at bryde ud af Unionen for at skabe deres egen selvstændige Amerikas konfødererede Stater. Nordens 23 
stater med en befolkning på 22 millioner var nu i krig med 11 Sydstater med ni millioner indbyggere.
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Den amerikanske Borgerkrig

”De blå” og ”de grå” mødtes nu på slagmarken. Syden troede, at de havde retten til at forlade Unionen, mens 
Nordstaterne kæmpede for at bevare den. 

På papiret så det ud til at blive en let sejr for Nordstaterne, men krigen kom til at vare i mere end fire år med 
uhyggelige konsekvenser. Mere end 600.000 soldater blev dræbt og endnu flere sårede. Enorme områder blev 
hærget og plyndret.
 
I de første år klarede Sydstaterne sig godt militært. Det viste sig, at sydstatsgeneralerne var dygtigere militært 
end deres modstandere. Hertil kom, at der i Sydstaterne var stærke kræfter, der arbejdede for en alliance med 
England.

Trods engelsk sympati og hemmelig støtte var Sydstaterne dømt til at tabe efterhånden, som Nordstaterne 
fik mobiliseret større og større styrker og fik omstillet deres industri til at producere våben, ammunition og 
forsyninger til nordstatshæren.

Ved krigens afslutning var store dele af sydstatsområdet totalt ødelagt. Midt under krigen havde Lincoln erklæret 
slaveriet ophævet, så uden penge og arbejdskraft gik det meget langsomt med at få gang i den økonomiske 
aktivitet. Sult, nød og fattigdom blev gennem flere årtier virkeligheden i det gamle velstående Syden.

Fra slaveri til raceadskillelse

Spørgsmålet om slaveriet var en af de udløsende faktorer for Den amerikanske Borgerkrig. Slaverne blev frie, men 
virkeligheden for de mere end tre millioner sorte blev på mange måder næsten endnu mere håbløs. Med ét slag 
blev slaveriets ”sikkerhedsnet” trukket væk under dem. Økonomien lå i ruiner, så mange landarbejdere måtte bare 
for at overleve fortsætte som bomuldsplukkere til ussel løn.

Værre var det, at meget af det had, der var opsparet under Borgerkrigen nu blev rettet direkte mod de 
sorte. Overalt opstod der grupper, som fx Ku Klux Klan, der terroriserede de sorte med vilkårlig forfølgelse, 
brandstiftelse og bestialske drab.

De sortes nye virkelighed blev, at slaveriet var afskaffet, men friheden stod kun på papiret. Sydens samfund blev 
gennemsyret af en næsten 100 års benhård raceadskillelse, hvor de sortes rettigheder gang på gang blev trådt 
under fode.

”De onde vilde”

Efter Borgerkrigen fortsatte koloniseringen af områderne mod vest med fornyet styrke. Millioner af nybyggere 
væltede ud over de enorme prærier og skubbede indianerstammerne ud i ødemarken. Resultatet af denne 
konfrontation var givet på forhånd, men indianerne kæmpede desperat mod overmagten. Gang på gang blev der 
indgået traktater, som skulle beskytte indianerne. Men knap var papiret tørt, før alle aftaler blev brudt. Under 
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slogans som ”den eneste gode indianer er en død indianer” fortsatte forfølgelsen og udviklede sig til rene folkemord 
på mænd, kvinder og børn. I anden halvdel af 1800-tallet blev de oprindelige folk stort set udslettet, og de få 
overlevende tvangsforflyttede til golde og håbløse reservater. 
   

Om undervisningen

I dette ”Udkig” er det især forholdene i USA i anden halvdel af 1800-tallet, der er i fokus. Igen er det vigtigt, at 
eleverne er godt inde i USA´s geografi både i datiden og i vore dag – historiske og nutidige kort kan bruges som 
introduktion.

Efter arbejdet med bogens tekst og billeder opstiller klassen og læreren i fællesskab nogle af de rejste temaer – fx 
borgerkrigen, indianerkrigene, indvandring, det vilde vesten, raceadskillelse, historiske personer osv.

Gruppernes arbejde kan så bestå i, at de går dybere ned i emnerne og ved hjælp af billeder, kilder, kort, musik, 
oplysninger fra bøger og fra nettet arbejder frem mod en fremlæggelse af deres emne over for resten af klassen. 
Her vil det være en hjælp, hvis læreren i sin planlægning har fremskaffet et ”klassebibliotek” med relevante bøger, 
historiske kort, leksika, litteratur, tegneserier, film, nyttige netadresser osv.

Som afslutning på arbejdet kan klassen diskutere, om og hvordan en række af de forhold, der prægede 
1800-tallets USA fortsat er en del af den amerikanske virkelighed – raceproblemer, indianernes forhold, rig og 
fattig, nord og syd, våbenlovgivning, kriminalitet osv.
 

Intern evaluering

Konkurrencer, lege, geografiske øvelser, elevhistorier osv. kan indgå i den afsluttende evaluering. Men netop dette 
emne kunne være velegnet til, at den interne evaluering tog sit udgangspunkt i, at klassen allerede fra begyndelsen 
fik til opgave at præsentere deres arbejde over for en mindre klasse. Dvs. at man ud fra en fælles overskrift 
tilrettelægger gruppernes arbejde i form af små foredrag, PowerPoints, små udstillinger, brug af kortmateriale, 
musik, oplæsninger, dramatiseringer osv.

Efter en sådan præsentation styrer de enkelte grupper en samtale med den mindre klasses elever om netop deres 
emne. Spørgsmål og svar giver gode muligheder for at klassen som afslutning kan drøfte, hvad der virkede og ikke 
virkede, og hvordan forskellige medier med fordel indgik i formidlingen.

En videreudvikling af denne formidling kunne være, at klassen brugte deres erfaringer og oplevelser af projektet 
til at ”gentage” deres formidling for forældrene eller i forbindelse med en fællessamling.
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Aktiviteter

4 Nederlaget i 1864 kom som et chok for danskerne. Vi havde sejret i treårskrigen, hvorfor tabte vi nu? Især 
tilbagetrækningen fra Dannevirke 5. februar 1864 fik danskerne til at tale om forræderi. 

4 I dagbladet ”Fædrelandet” blev følgende digt trykt 9. februar 1864, her i original retskrivning:
 

Fortæl med dine egne ord om, hvad digtet handler om.
Hvem er de skyldige?
Hvori bestod forræderiet?
Brug SMIL (”Værktøjskassen”) og/eller et analyseskema til digte fra danskundervisningen.

4 Stormen på Dybbøl blev beskrevet i en række tegninger og fotos. Prøv at finde nogle på nettet eller på 
biblioteket. Lav en billedudstilling og fortæl om billederne.

4 Historiecenter Dybbøl Banke har deres egen hjemmeside. Lav en anmeldelse af hjemmesiden, hvor I 
fortæller om, hvad man kan opleve på centret, hvad man kan lære om krigen 1864 osv. Gennemgå hjemmesiden 
for jeres klasse.
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4 Efter nederlaget i 1864 udvandrede mange skandinaver til Amerika for at søge lykken. Brug biblioteket og 
nettet for at finde oplysninger om udvandringen. Hvor mange rejste? Hvem var det, der rejste? Hvordan kom de 
til USA? Hvor slog de sig ned? osv.
Prøv om I kan skaffe filmene ”Udvandrerne” og ”Nybyggerne”. I kan finde oplysninger om dem på nettet. Se 
traileren på Youtube.

4 Filmen ”Danser med ulve” beskriver forholdene mellem indianere og hvide. Se filmen og tal om, hvordan 
filmen viser, hvem der var helte og hvem der var skurke i ”det vilde vesten.” Kan man bruge denne film som en 
troværdig kilde til den tid? Hvorfor / hvorfor ikke?

4 Sitting Bull var en berømt indiansk høvding. Find oplysninger om ham og lav et foredrag med billeder, hvor 
I fortæller om hans liv og bedrifter. Brug bibliotek og nettet.

4 I mere end 100 år var det amerikanske samfund præget af racediskrimination. Sangen ”Strange Fruit” fra 
1939 er en af de kendteste sange, der fortæller om overgrebene på de sorte:

Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root,
Black body swinging in the Southern breeze,
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant South,
The bulging eyes and the twisted mouth,
Scent of magnolia sweet and fresh,
And the sudden smell of burning flesh!

Here is a fruit for the crows to pluck,
For the rain to gather, for the wind to suck,
For the sun to rot, for the tree to drop,
Here is a strange and bitter crop.

Oversæt med dine egne ord sangen til dansk.
Hvad handler sangen om?
Sangerinde Billy Holliday har indsunget ”Strange Fruit”. Find en indspilning på CD eller nettet.

4 Danskeren Jacob A. Riis immigrerede til USA. Her fotograferede han i slutningen af 1800-tallet fattige 
mennesker i de amerikanske byers slumkvarterer. Find oplysninger om Jacob A. Riis. Hvad ville han vise med 
sine billeder? Lav en udstilling med nogle af hans billeder. Brug biblioteket og nettet.

4 Blandt de sorte opstod der i 1800-tallet en særlig musikform – gospel. Snak med jeres musiklærer om denne 
slags musik. Find og lær at synge nogle gospelsange fx ”Go down, Moses”. Hvad handler gospel-sangene om?
Prøv også at lære en eller flere sange fra Den Amerikanske Borgerkrig – fx ”John Brown’s Body”.
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Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

Billedanalyse

• Hvad ser du på billedet?

• Hvad er der gang i på billedet?

• Hvorfor er billedet fremstillet?

• Hvem skulle i fortiden se billedet?

• Hvad siger billedet om den tid, det er produceret i?

• Hvilken billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

Kildekritik “AT Få SMiL”

Overordnet set handler kildekritik om teksters troværdighed og anvendelighed. “Kan jeg stole på det?”, er et 
centralt spørgsmål detektiven stiller sig i sin jagt på forbryderen. Alle spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares 
hver gang en tekst/kilde undersøges.

Analysepunkterne er lavet om til en slags børneremse “AT Få SMiL”. Remsen er lettere at huske. Det er kun de 
STORE bogstaver som bruges.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ
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“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten og hvad er indholdet? Hvorfor har afsenderen skrevet den? 
Hvad var formålet? Var afsenderen tæt på begivenhederne? Tog afsenderen selv del i 
begivenhederne? Og hvilken rolle spillede afsenderen i givet fald? Var afsenderen på 
afstand af begivenhederne og dermed afhængig af andre (ukendte?) kilder? Har afsenderen 
personlige interesser i klemme og vil fremlægge en bestemt version? Ved afsenderen noget 
om emnet? Taler han sandt?

   T ype Hvilken type tekst/kilde er det? Skønlitteratur? Faglitteratur? Hvordan skal vi bedømme/
vurdere teksten/kilden? Er kilden et dokument (et historisk materiale: fx en lovtekst)? 
Er kilden en beretning, der fortæller om begivenhederne, så det er indholdet der skal 
bedømmes (fx en journalists avisartikel om en lovs tilblivelse)? Er beretningen en 
øjenvidneskildring (førstehåndsberetning = ofte det bedste; færre forfalskninger) eller 
er en (andenhåndsberetning) som har oplysningerne fra anden side. Er kilden den 
først nedskrevne (primær)? Eller (sekundær) at afsenderen har oplysningerne fra en 
primær tekst? Primær eller sekundær handler dybest set om “hvem har skrevet af efter 
hvem?” Er teksten/kilden personlig fra en central afsender? Er teksten institutionel? Er 
afsenderen “bundet af ” en institutions synspunkter/politik? Er teksten fortrolig (fx intern 
forhandlings referat) eller er teksten beregnet for offentligheden? 

 (Generelt vil personlige kilder som regel være mere troværdige end institutionelle, og fortrolige kilder vil være 
mere troværdige end kilder beregnet til offentligheden)   

 F aktorer Ofte et spørgsmål til lærebøger: Hvilke “faktorer/årsager” mener afsenderen er vigtige 
for udviklingen af samfundene i fortiden og nutiden? Det stærke individ? Teknologien? 
Økonomien? Folkemasser? Religioner/ideer?

 Å 
 
 S proget Hvordan er sprogstilen? Er afsenderen tilbøjelig til at skrive fx ironisk, følelses- og 

holdningsorienteret? Eller er tendensen mere neutral-, saglig og kendsgerningsorienteret? 
Er teksten underbygget eller slynger afsenderen rundt med “halve sandheder” og 
overdriver med argumentationskneb: (karakter-, autoritets-, ekspert-, prestige-, idol-, 
selvsikkerheds-, lærdoms-, hensigts-, generaliserings-, mængde- og udbredelses-, påfugle-, 
fornufts-, og historiekneb.) Fx “alle (generalisering) eksperter (ekspertkneb) er enige om, at 
sådan har det været i 1000 år (historiekneb)…” ). Bruger afsenderen: Bandeord, negative/
positive tillægsord, sproglige billeder og/eller anonyme personudtryk “man”, “det vides”? 
Hvad fokuseres der på? Hvad bliver trukket i baggrunden?

 Modtager Vil afsenderen påvirke sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout Ofte hjemmesider, reklamer, billeder m.v. Her tænkes på formen: Komposition, 

synsvinkel, farver, skygger, perspektiv, rum, personer, billedtekst, lyd, lys, stemning, 
symboler, antydninger m.m.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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Har du på tjek på hjemmesiden?

Hvem?
• Kan webmasteren identificeres? Fx er der en til de ~ i adressen kan det være tegn på at 

hjemmesiden er privat. Stavefejl og dårlig grafik kan være signal om utroværdighed.
• Står der noget om webmasterens baggrund?
• Henviser webmasteren til andre forfattere om samme emne?
• Findes der oplysninger om webmasteren på nettet? Har webmasteren fx anmeldt sit domæne hos     

www.dk-hostmaster.dk? Skriv evt. deres navn. Brug * hvis du kun kender noget af navnet.
• Kan du kontakte webmasteren på sitet? 

Hvornår?
• Kan du datere hjemmesiden?
• Er hjemmesiden oprettet samtidig med begivenheden?
• Bliver den regelmæssigt opdateret? 
• Findes der en ældre version af hjemmesiden? Prøv en tidsrejse “The wayback Machine”, som du 

finder på www.archive.org

Hvor?
• Hvor sidder webmasteren? I Danmark? I lande med konflikter?

Hvorfor?
• Er formålet med hjemmesiden beskrevet?
• Er det en officiel/institutionel hjemmeside?
• Findes der forbavsende meninger, der kommer bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller religiøs holdning?
• Forsøger webmasteren at påvirke dig sprogligt med positivt og eller negativt ladede formuleringer?
• Forsøger webmasteren at bevise og underbygge sine holdninger? Bruger han litteraturliste? Noter? 

Henvisninger? Seriøse links? Er der overhovedet nogen som henviser/linker til den? Check hvor 
kendt og benyttet den er: I Googles søgefelt kan du skrive “Link:” før hjemmesidens navn.   

VÆRKTØJ


