
Opgaver til Turen på Gendarmstien – Fra Rønshoved til 

Brunsnæs 

Opgaver til læseforståelse af teksten 

 

1. Lytteopgave 

 

1. Lyt, tal og skriv: Lyt til den mundtlige tekst flere gange. Tag et afsnit ad gangen- så er det er nemmest at 

overskue. 

2. Gengiv teksten eller dele af teksten med dine egne ord mundtligt.  

3. Lyt og skriv spørgsmål til teksten- Tag et afsnit ad gangen. Hvad undrer dig? Hvad synes du er interessant? 

Hvad kunne du godt tænke dig at vide mere om?  

4. Skriv ned i stikord eller sætninger.  

5. Drøft dine kommentarer og spørgsmål med andre på holdet.  

6. Følg linkene og måske kan du besvare spørgsmålene selv. 

 

2. Læseopgave - ned i teksten i detaljer. Tjek læseforståelsen 

Indledning 

D. 30.04 går Anette og jeg endnu en rute på Gendarmstien. 

Hvor lang er turen? 

Hvor starter vi og hvor slutter vi? 

Hvilke steder kommer vi forbi på ruten? 

Hvordan er vejret på vores spadseretur? 

Se på linket.  www.gendarmsti.dk  

Hvad hedder de etaper, som vi går på? 

Hvorfor har ruterne fået disse navne? 

Hvor starter ruterne? 

Vis ruterne på et kort og fortæl i store træk, hvad vi vil se på turen. 

 

Munkemølle 

Munkemølle er et lille sted tæt ved Rønshoved. Særligt at bemærke på dette smukke sted er en mindesten. 

Hvad står der på stenen? 

Hvornår blev stenen rejst, og hvorfor netop på denne dag? 

Find i teksten faktaoplysninger omkring dronningen. 

http://www.gendarmsti.dk/


Hvilken forbindelse havde dronningen til Munkemølle? 

Munkemølle, hvoraf stammer navnet? 

Hvor blev dronningen begravet? 

 

Sandager 

Næste stop på ruten var et besøg hos Peter Petersen i Sandager. Peter har nogle kunstværker i sin have, og i teksten 

har vi nævnt 2. Hvad hedder de? 

Kan du kort fortælle, hvad billedhuggeren Jens Galschiøt ville udtrykke med skulpturerne? 

Stikord som du kan bruge til den ene: 

På billede nr. 5 ser jeg..... Figuren symboliserer......... 

På billede nr 6 kan jeg se..... Figuren symboliserer...... 

Hvad er forskellen på H.C. Andersens fortolkning og Jens Galschiøt? 

 

Kunstnerkolonien i og omkring Egernsund i 1870 

Hvad er er en kunstnerkoloni? 

Hvad beskæftigede kunstnerne sig med? 

Hvorfor er kolonien i Egernsund langt mere kendt i Tyskland end i Danmark? 

Lyt til linket fra kunstmuseet Brundlund Slot. https://www.youtube.com/watch?v=ztm3pP-NZIs 

Hvorfor kom kunstnerne til Egernsund? 

Der var på den tid mange turister, hvor kom de især fra? 

Hvorfor var Egernsund så afholdt af kunstnerne? 

I afsnittet er der to datoer af betydning for kunstnerkolonien, nemlig 1870`erne og efter 1920. Kan du fortælle 

hvorfor? 

Wilhelm Dreesen tilhørte 1. generation af Egernsundmalerne. Hans sommerhus findes endnu, men er i privateje. 

Hvor ligger det? 

Fortæl kort om Wilhelm Dreesen. Hvornår levede han? Hvor kom han fra? 

Hvad var han især kendt for? 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztm3pP-NZIs


Fra Sandager til Alnor 

Der er ca. 150 år mellem Foto 10 og maleriet foto 11. Billederne viser udsigt fra kysten mellem Sandager og Alnor. 

Hvorfor tror du motivet er/var interessant for kunstnere? 

Langs strækningen er der mange fyrtårne, kan du fortælle hvorfor? 

  

Anton Nissen - en maler i kunstnerkolonien 

Hvem var Anton Nissen? 

Hvor boede han? Beskriv huset og beliggenheden. 

At komme fra Sundeved til Egernsund foregår i dag over en bro, hvornår blev den bygget? hvordan kom man derover 

tidligere? 

Hvilken strækning gik gendarmerne tidligere? Kan man gå på den strækning i dag? 

Da kunstnerne kom til Egernsund, hvor overnattede de? 

Se linket www.egernsund.dk. Kan du beskrive bygningens udvikling før 1920 til nu? 

  

Lågemade 

Hvad er Lågemade før og nu? 

Lågemade var tidligere og er stadig et attraktivt område, kan du fortælle hvorfor området er/var populært? 

 

Teglværkerne i Rendbjerg og Brunsnæs 

Rendbjerg 

Området omkring Egernsund, Rendbjerg og Nybøl Nor var fyldt med teglværker, hvor mange var der? 

Hvad producerer man på et teglværk? 

Hvilket byggemateriale brugte man? 

Teglværkerne er næsten alle blevet nedlagt, men kan ses på museum, se teglværket Cathrinesminde. 

Der er stadig rester af teglværkerne i området. På hvilke billeder er det især tydeligt at se? Beskriv. 

Sydslesvighjemmet ligger i Rendbjerg. Hvilken betydning har dette sted for Sydslesvig?  

 

 

http://www.egernsund.dk/


Teglværker ved Cathrinesminde 

Fortæl kort om Cathrinesminde Teglværk. 

Hvornår blev Teglværket oprettet? 

Hvor stor var produktionen, da den var højest? 

Hvornår blev teglværket lukket? 

I Brunsnæs ender denne etape. Hvilket sted i Tyskland er kun 1,4 km væk? 

Hvordan kommer man derover? 

 

3. Skriveopgave 

 

Skriv en beskrivende tekst 

1. Skriv om et sted - Det kaldes en beskrivende tekst. Måske har du et yndlingssted, hvor du godt kan lide at 

komme. Egernsundmalerne kom tilbage til egnen år efter år for at male mennesker, teglværker, situationer. 

Billederne var fulde af vitalitet, men de kunne også have skrevet om det. Du skal nu formidle til andre ved 

hjælp af din egen tekst. Du må gerne tage et billede/foto eller flere og sætte sammen med teksten. 

Gør sådan her! 

2. Før du skriver. Brug 10 minutter på at spore dig ind på, hvad et yndlingssted er for et sted. Du kan få hjælp af 

følgende sætninger: 

Et yndlingssted er…. 

På et yndlingssted kan man… 

Et yndlingssted er et sted, hvor…. 

Et sted bliver til et yndlingssted, hvis… 

3. Find et foto eller tag et billede af dit yndlingssted.  

4. Tøm billedet for ord. Sæt ordene i grupper. Nogle ord er navneord fx ting som hus, skov, vand. Nogle ord er 

tillægsord og beskriver en ting fx det lille gule hus eller den blå fjord.  

5. Skriv nu den første version. Husk at bruge tillægsord, der beskriver stedet. Skriv i nutid. Brug mange sanser, 

høre, lugte, syn osv. 

6. Her er en lille modeltekst, som du kan lade dig inspirere af. 

 

Mit yndlingssted kommer man til fra kystvejen. Man går langs et gammelt skovbryn med krogede træer. Det er 

højsommer og solen skinner. På himlen driver de hvide skyer langsomt og det er varmt og dufter krydret fra 

fyrreskoven. På grusvejen vokser sommerblomster af forskellig farve i den dybe grøftekant og i rabatten. Insekter 

summer sødt og den sjældne blå sommerfugl flakker fra sted til sted. Der er næsten helt stille. Så drejer man rundt 

og kan se havet foran se. Det er blåt så langt øjet rækker og stranden er kridhvid. Hybenroser ser man alle vegne. 

Næsten ikke et menneske. Her sænker skuldrene sig. Barndomsland. 

 

7. Læs din tekst højt for dine medkursister. Bed dem give dig respons til sprog og indhold. 

8. Ret teksten til og gør den færdig. 

9. Fremlæg den for de andre på holdet. 

 

Skriv en fortællende tekst 

Teglværkerne har haft stor betydning for området både i hertugdømmernes tid, under tysk herredømme og efter 

genforeningen 1920.  

 



Før du skriver. Følg linkene og undersøg, hvad der var årsagerne til industriens tilbagegang i antal. Der er stadigvæk 

teglværker i området. De får endnu priser rundt i verden.  

Hvad er de specielt gode til?  

https://www.petersen-tegl.dk/ 

https://www.egernsund.com/ 

 

Skriv en kort fortælling 

Her er nogle sætninger, der kan hjælpe: 

En af årsagerne til, at teglværksindustrien gik tilbage var, at… 

Teglværksindustrien gik tilbage, fordi… 

 

Moderne teglværker i dag er gode til at …. 

Danske teglværker er førende indenfor …. 

 

 

 

 

https://www.petersen-tegl.dk/
https://www.egernsund.com/

