Danevirke
Danevirke er ikke, som mange ellers tror, én enkelt vold. Det er
et helt system af volde, som skulle forsvare Danmark mod
sydfra kommende fjender. Voldsystemet strækker sig fra floden
Trene i vest - til Hedebys halvkredsvold ved Haddeby Nor i øst.
De ældste dele af Danevirke er hovedvolden, som dateres til år
737. I de følgende århundreder blev volden forlænget og
forbedret, bl.a. med en kampestensmur.
Valdemar den Store udbedrede Danevirke med en ny mur
ca. 1170. Det var et af Danmarks første bygningsværker i tegl.
Efterhånden mistede Danevirke sin militære betydning, men i
1850'erne, da den danske regering ønskede at tilknytte Sønderjylland tættere til kongeriget - og
opgive forbindelsen med Holsten - fik Danevirke atter strategisk betydning. Befæstningen udbyggedes
tværs over Sønderjylland, idet der anlagdes dæmninger i Trene og Rheideådalen, så disse helt kunne
oversvømmes. I marsken ved Frederiksstad anlagdes 16 skanser, der skulle forhindre en passage af
det oversvømmede marskland.
Stillingen var dog alt for lang, og den var ikke færdigbygget, da krigen brød ud. Hertil kom, at
Danevirke var en sommerstilling, og ved krigsudbruddet den 1. februar 1864 var moserne foran
Danevirke frosset til - ligesom Slien og de vestlige åer. Det betød, at fjenden kunne omgå stillingen, og
den danske hær truedes af omringning. For at undgå dette, trak hæren sig tilbage fra Danevirke
den 5.6. februar. Dels til Nørrejylland, dels til flankestillingen ved Dybbøl.
Man kan bedst besigtige Danevirke ved landsbyen Dannewerk sydvest for Slesvig. Her er der et
fragment af Valdemar den Stores teglstensmur.
I forbindelse hermed er der indrettet et lille (dansk) museum.
Museets udstillinger beretter om Danevirkes omskiftelige historie
fra jernalderen over vikingetid og middelalder frem til vore dage.
Desuden vises udstillinger om grænselandets historie og
aktuelle sydslesvigske forhold.
Det bør bemærkes, at et besøg kræver, at man hjemmefra har
arbejdet med emnet. Eleverne bør nok også forberedes på, at
det ikke er Den kinesiske Mur, de skal beskue, men derimod
et meget beskedent afsnit af Valdemarsmuren.
Flere oplysninger: Danevirke Museum

Sådan mener man, det så ud, da Valdemarsmuren
blev udgravet i 1800-tallet.

