
Opgaver til Turen på Gendarmstien – Fra Kruså til Sønderhav 
Opgaver til læseforståelse af teksten 

Se på kortet. Hvor starter turen og hvor slutter den? 

A. Se foto 1 og 2 i teksten og beskriv, hvad du kan se. 

 

 

Byen Kruså 

1. Hvordan har byen fået sit navn? 

2. Hvad kan du fortælle om byen Kruså?  

a. Beliggenhed. 

b. Udvikling i indbyggertal fra 1920 til i dag 2021.  

c. Vigtigste erhverv i 1920. 

d. Vigtigste erhverv i 1950èrne. 

e. Hvad kender du til byen? 

f. Hvad synes du om byen? 

Krusågård og Kruså Mølle 

1. Se foto 4. Hvad er der sket med Krusågård? 

2. Er vandmøllen i brug i dag? 

3. Hvem boede i boligerne efter 1920? og i dag? 

Grænseovergangen og grænsen og dens bevogtere. 

1. Hvorfor blev grænsen ved Skomagerhus lavet? 

2. Er den stor eller lille? 

3. Se foto 6. Hvad kan du se på billedet? 

4. Hvor gik grænsen før 1920? 

Turen gennem Kollund Skov og Kollund mole. 

1. Har du gået gennem Kollund Skov? 

2. Hvis du kender skoven, - hvad synes du om turen?  

3. Hvis ikke du kender turen, hvordan forestiller du dig turen gennem skoven kunne være?  

4. Hvorhen kunne man sejle fra Kollund Mole? 

5. Hvorfor kunne så mange godt lide sejlturen? 



 

Grænsehjemmet og Fakkelgården, Fjordvejen 44 i Kollund 

1. Hvad er Julemærkehjemmet? 

2. Hvornår blev Julemærkehjemmet oprettet? 

3. Hvad var Grænsehjemmet? 

4. Hvornår blev Grænsehjemmet oprettet? 

5. Hvad blev Grænsehjemmet brugt til under 2. verdenskrig? 

6. Hvad er Grænsehjemmet i dag? 

Sønderhav og Okseøerne 

1. Sønderhav er et attraktivt turistmål i dag. Hvordan så det ud i 1920 og i 1930èrne? 

2. Hvor ligger Okseøerne? 

3. Er de danskejede eller tyskejede? 

4. Der fortælles, at 2 kongelige personer har været på øerne. Hvem var de? 

5. Er øerne beboet i dag? 

 

Opgaver, der går ud over tekstens forståelse 

Skriveopgave 1 

Find et sted på ruten, hvor du kunne tænke dig at stå. Du skal bruge tekstens oplysninger og billeder. Lav en 

beskrivelse af stedet. (Hvad kan man se, hvad kan man høre, hvad kan man føle?). Skriv 5-6 linjer. Læs højt for en 

makker og lad ham eller hende gætte stedet. Sæt en overskrift på teksten bagefter. 

Her er et eksempel: 

Bag mig lyser fjorden blåt og vandet er roligt. 

Huset oppe i skrænten ligger med udsyn over vandet, så langt øjet rækker. 

Foran huset er haven velholdt med mange klippede buske. 

Huset er malet hvidt og er bygget i forrige århundrede. 

Midt på huset er et navn. 

Det lyder spansk. 

 

Skriveopgave 2 

Udvælg en beretning fra turen, som du kunne tænke dig at deltage i også selvom den er sket. Fx Beretningen om de 

tre modstandsfolk, der gemte sig i tårnet på Grænsehjemmet eller beretningen om Frederik d. 7 der drak en grog på 

Okseøerne. Gå ind i en af personerne og skriv en lille beretning om hvad, der skete. Sørg for at berette om tiden, 

stedet og personerne og handlingen. 

Måske får du brug for hjælp. Her er nogle startsætninger: 

Det var en tidlig morgen og alt var stille. 

Hen på eftermiddagen kunne man pludselig se en lille båd komme nærmere. 

 

 


