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Tirsdag d. 13. januar kørte 
Mårslets 9.z og 9.x til Mu-
seum Dybbøl Banke, 
spændt på en oplevelsesrig 
dag i samarbejde med 
Grænseforeningen og Mår-
slets Skoles Venner. Turen 
var baseret på viden om 
krigen i 1864 og hvordan 
situationen så ud i Dybbøl 
dengang.  
 
Af Johanne Lehmann Daugaard 

og Maria Laura Fuhr Hansen 
9.z Mårslet Skole. 
Malling Turistbusser stod 
klar foran hallen og tog godt 
imod os. Efter en lang og 
hyggelig køretur ned gennem 
det sydlige Danmark, ramte 
vi endelig Museet Dybbøl 
Banke.  
 
Busturen tog godt og vel tre 
timer frem og tilbage, men 
det var blot en del af oplevel-
sen, at se det danske landskab 
glide forbi bag de duggede 
ruder en tåget hverdagsmor-
gen. Stemningen var blandet, 
nogle var trætte og andre 
sniksnakkede. På vejen fik vi 
også en lille guide af den rare 
buschauffør, der holdte ind 
ved Gråsten Slot, så vi kunne 
betragte den fine bygning. 

 
Et museum er, som vi kender 
det, et hus med en masse bil-
leder og tekst på væggene, 
som guiden glædeligt giver 
en god historie om. Derfor 
var Museet Dybbøl Banke 
ikke, hvad vi havde forventet.  
I fire timer blev vi sendt 
rundt på forskellige opgaver, 
som var vi selv soldater i 
slaget ved Dybbøl. Vi måtte 
slæbe den store kanon hen-
over markerne, lade et gevær 
efter hænderne havde været i 

en spand med isvand, skrive 
breve med pen og blæk, som 
soldaterne gjorde det og fik 
pandekager og hvidtøl med 
honning. Det var en positiv 
og meget anderledes måde at 
blive undervist på imod for-
ventningerne. 
Ifølge den nye skolereform, 
er det vigtigt at eleverne 
kommer "ud-af-huset", ople-
ver praksis og planlægger 
undervisning med andre sam-
arbejdspartnere. Efter denne 
udflugt er vi ikke i tvivl om, 
at det for nogen giver en  

mere effektiv og spændende 
indlæring. 
 
Hermed vil vi gerne slutte af 
med at sige tak til Grænsefor-
eningen og Mårslets Skoles 
Venner for at bidrage til, at 
denne heldagstur til Dybbøl 
Banke kunne lade sig gøre. 
Sidst men ikke mindst, vil vi 
også gerne takke vores egne 
lærere, Sirius Rønn og Lotte 
Møller, som har lagt meget 
arbejde i, at få denne tur op at 
stå, og tak til lærerstuderen-
de, Mai Duvald og undervise-
ren på ungdomsskolen, Ma-
thilde Jakobsen, som assiste-
rede på turen. 
Vi vil som niendeklasser an-
befale andre lærere eller sko-
leledere til at sætte penge af 
til ture som denne. Vi vil 
dermed sige, at vi nu kan se 
hvor vigtigt “learning by 
doing” er for elevers måde at 
huske vigtige begivenheder 
og fakta på.  

På besøg ved Museum Dybbøl Banke 

Fire friske fyre farer frem i felten med 
Ole Bornedals kanon i hænderne. 

Pandekagerne vendes flittigt over det 
brændende bål i den lille hytte i hjer-
tet af skansen. 

9.x og 9.z foran Dybbøl Mølle inden 
afgang med Malling Turistbusser hjem 
til Mårslet. 


