
Opgaver til Turen på Gendarmstien - Fra Padborg til Kruså 

Opgaver til læseforståelse af teksten 

 

 

1. Læseopgave 

Læs og forstå 

 

Hvad er programmet for dagens etape? 

 

Hvor lang er etapen? 

 

Hvor starter og hvor slutter vi turen i dag? 

 

Hvilke bygninger kan du se på foto 1? Hvem var de oprindelig bygget til? 

 

Foto 2 viser en skillevej. Hvilken vej skal vi tage for at blive på Gendarmstien? 

 

En afstikker til Frøslevlejren anbefales. Hvad blev lejren brugt til tidligere? Og nu? 

 

Hvad skete der d. 9. april 1940 i Padborg? 

 

 

Gennem Padborg skov og Nyhus Sø 

 

Hvilke synlige tegn er der på grænsen mellem Danmark og Tyskland? 

 

Friluftsscenen ligger i starten af ruten. Hvad bruges den til? 

 

Hvem har givet navn til Haraldsdalkløften? Kan du fortælle historien? 

 

Turen giver også naturoplevelser. Kan du fortælle om nogle af dem? 

 

 

Den lille grænseovergang ved Nyhus 

 

På turen går vi enten langs eller krydser en å. Hvad hedder den? 

 

 

 

 



Den gamle grænseovergang ved Rønsdam 

 

Grænseovergang i Rønsdam var lille. Hvem var den beregnet til? 

 

Hvornår blev grænsen lukket? 

 

Hvem lukkede den? 

 

Hvad skete der siden hen med grænsen ved Nyhus? 

 

 

Den krumme vej - en lille afstikker 

 

Rester af “Den krumme vej” ses på billede nr. 17. Hvad blev den også kaldt? 

 

På dette sted udspandt der sig i 1848 nogle krigsscener? 

 

Hvem kæmpede? Hvem vandt? 

 

Hvornår blev vejen brolagt? 

 

Hvilken betydning havde vejen for 400 år siden? 

 

 

Møllegården 

 

Den sidste seværdighed på turen var slutpunktet i Møllegården, hvor vi kunne se resterne af den gamle 

vandmølle. 

 

Hvornår kunne man for første gang høre noget om vandmøllen? 

 

Møllens status ændrede sig i 1920. Hvorfor? 

 

Møllen i Møllegården blev lukket, hvornår og hvorfor? 

 

 

Interview med Gynder Petersen 

 

Hvor boede Gynder Petersen? 

 

Hvad kunne han bl.a. fortælle om? Nævn nogle temaer? 

 



2. Skriveopgave - interview på grænsen 

Når du har læst og lyttet til vores beretning om vandreturen og Gynder Petersens beretning er det 

din tur til at lave et interview med en person, der kan fortælle dig noget på dansk. Vælg en person, 

der kan berette om en særlig begivenhed, der har betydning for dig eller som du tror kan være 

interessant at interviewe. Optag en lille beretning på mellem 5 og 10 minutter. Stil enkelte 

spørgsmål til interviewpersonen, der kan hjælpe undervejs. Genskriv et kort resume af interviewet 

og lad andre på holdet lytte med. Det ville være fint, om du kunne finde en person, der havde 

oplevet noget særligt i vores grænseland eller bare ville dele en beretning med dig og os. 

 

3. Lytteopgave 

Lyt til hinandens små interview og beretninger. Formuler et eller flere spørgsmål. Hvad undrede 

dig? Hvad interesserede dig? Skriv stikord ned undervejs, når du lytter og lyt gerne flere gange.  

 


