
Historiefaglige spørgsmål til Mick Øgendahl og Herman Bang 

1) Professor Anne-Marie Mai siger til sidst i udsendelsen, at Herman Bang ”… var i høj grad med til at danne 

os og vores forestillinger om tilværelsen. Han var jo den, der greb fat og så på det liv, der blev til efter 1864 

og det forfærdelige nederlag… ”.  Forbered et oplæg om krigen i 1864. Du/I kan bl.a. bruge nedenstående 

uddrag fra Ebbe Kühles historiebog ”Danmark. Historie. Samfund”(a), se tv-udsendelsen ”Historien om 

Danmark Grundloven, folket og magten (8) ” fra 00:28:13 til 00:37:36 (din lærer kan booke den i MitCfu.dk) 

og/eller kortet (b). 

(a) 

”… Slesvig og Holsten var hertugdømmer, som fra gammel tid havde været underlagt den danske konge. At 

en stor del af befolkningen talte tysk, havde ikke været et problem før i starten af 1800- tallet. Da først 

sprog- og nationalitetstilknytning blev afgørende, så havde Danmark fået et uløseligt problem på halsen. De 

tysksindede kredse i Slesvig-Holsten gik ind for, at de to hertugdømmer hørte sammen og hørte til det tyske 

område. Dansksindede kredse ønskede Holsten (og Lauenburg) udskilt og Slesvig integreret i det danske 

rige. Det lykkedes den danske stat at sejre over de slesvig-holstenske oprørere i den såkaldte 3-årskrig 

(1848-50), men de europæiske stormagter tillod ikke en gennemførelse af den danske idealløsning 

(Ejderpolitikken)- resultatet blev den såkaldte Helstat. Da Danmark i 1863 alligevel forsøgte at gennemføre 

Ejderpolitikken, benyttede Preussen lejligheden til at erklære krig (februar 1864). Danmark led nederlag i 

1864-krigen og mistede Slesvig indtil 1920… ”. (Kühle, Ebbe, 1994.) 

(b) 
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2) På hvilken måde fik resultatet af krigen i 1864 betydning for danskernes selvopfattelse ifølge 

virksomhedshistoriker Mads Morthorst i uddrag nedenfor (c)? 

(c)  

»… Det moderne Danmark blev formet i årene efter krigen i 1864, og de var præget af pessimisme, 

indadvendthed og forsigtighed. Man var nødt til at genopfinde sig selv som nation ovenpå nederlaget i 

1864, hvor man ikke kun mistede territorium, men i lige så høj grad status som mellemstor stat. Og det 

gjorde man ved at vende sig mod det nære, det lokale og trygge…« 

 

3) Hvordan kommer danskhed (dansk national identitet og selvopfattelse) efter din/jeres opfattelse til 

udtryk i dag? ”Danskhed på skoleskemaet Falihos 2015” (YouTube) skal inddrages i bevarelsen.   
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