MALLEBROK 2014
– et undervisningsmateriale...

MALLEBROK 2014
Musik: Fransk folkemelodi/Queen
Arrangement: Rødkål&Sauerkraut (Dirk-Uwe Wendrich/Eberhard von Oettingen)
Tekst: Ukendt forfatter/Eberhard von Oettingen
Mallebrok er død i krigen
Filliong gong gong og tingelinge ling
Mallebrok er død i krigen
I 1864
I 1864
I 1864
Mallebrok er død i krigen
I 1864
Overgang til melodi »Another one bites the dust« (Queen)
I 1864
I 1864
Det var skide koldt i februar i 1864
Hæren stod i et løst forsvar – de Meza han fik stress
Hold stillingen – nej, træk til Dybbøl nu! Generalen blev hængt ud
Danevirke holdt ikke stand og faldt helt uden skud
Med kanoner, hest og frosne tæer – trak soldaterne mod nord
Østrig, prøjserne stak efter dem – fulgte danskens spor
I Sankelmark blev jorden rød – blod og tårer flød
For uanset i hvilken uniform – mange mænd fandt deres død
I 1864
I 1864
Granaterne sprang hele dagen lang – over Dybbøl røgen hang
Der var klageråb og smerteskrig – og Mallebrok han fik sin sang
Warum? Wofür? Hvad fanden kæmper vi for? Hvilken ære er på spil?
Nationer de går helt amok i deres hadefulde overkill?
I 1864
I 1864

SPØRGSMÅL
TIL SANGEN:
MALLEBROK 2014
Hvem er Mallebrok? Var han med i krigen i 1864? Hvor stammer melodien fra?

Vers 1
•
•
•
•
•
•

Hvad er Danevirke, og hvad betyder navnet?
Hvilken betydning havde vejret? Hvordan var klimaet i 1864? Var det unormalt, at det var så
koldt?
Hvem var de Meza? Hvilke ordrer havde de Meza fået? Hvorfor fik han stress?
Hvem hængte generalen ud og hvorfor?
Hvorfor faldt der ingen skud?
Hvad mente soldaterne om at skulle rømme stillingen?

Vers 2
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor trak den danske hær sig mod nord?
Hvor skulle danskerne hen?
Hvad er en prøjser?
Hvad lavede østrigerne i denne krig mod DK?
Hvad skete der i Sankelmark? Hvorfor blev jorden rød i Sankelmark?
Hvorfor døde der ingen kvinder?
Kan du høre hvilket ord i verset, der udtales lidt andeledes end normalt?

Vers 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad skete der ved Dybbøl?
Hvad kæmpede de for på hver side af fronten?
Hvorfor var der klageråb og smerteskrig?
Døde Mallebrok i 1864? Og hvem var han?
Hvorfor siger teksten her »warum« og »wofür«?
Hvem er »vi« i teksten?
Døde der flest fra Danmark, Østrig eller fra Prøjsen?
Hvem kæmpede for hvilken ære?
Forklar begrebet »ære«.
Perspektiver til andre historiske begivenheder, hvor nationer er gået amok i et hadefuldt
overkill?

Åbne spørgsmål til 1864
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan havde historien set ud, hvis danskerne havde kunnet holde skansen ved Danevirke?
Forestil dig, at du er en soldat, der stikker af på tilbagetrækningen – du skal skrive et brev til
din familie om, hvorfor du handler, som du gør.
Forestil dig, at du var dansk, men boede på tysk side og skulle kæmpe for dem. Hvordan ville
det have været skulle kæmpe mod dine egne?
Find de tyske ord i sangen og oversæt.
Tegn uniformerne fra den danske og prøjsiske side?
Find alle ord der udtrykker følelser.
Lav en tidslinje.
Skriv sangen i en tysk udgave. Set fra et østrigsk-prøjsisk synspunkt, ville sangen være anderledes?
Find selv på flere spørgsmål.

Geografiske spørgsmål til 1864
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegn på et kort ruten fra Danevirke til Dybbøl.
Hvor ligger Danevirke?
Hvor ligger Dybbøl?
Hvad ligger sydligst Dybbøl eller Dannevirke?
Hvor langt trak de sig tilbage – målt i km – find evt. kort – angiv korteste vej fra Danevirkestillingen til Dybbøl.
Hvordan foregik tilbagetoget?
Hvor var grænsen inden 1864? Og efter 1864?
Hvor er grænsen i dag, og hvornår blev den lavet?

Soldaterliv i 1864
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan var hærens mundering i februar 1864 ?
Hvordan beskyttede de sig mod kulden?
Hvor mange mænd skulle der til at føde en kanon?
Hvor mange soldater kæmpede på hver side?
Hvordan så deres uniformer ud, find billeder?
Hvad kan grunden være til, at de døde soldater ikke har støvler på?
Hvordan ville det have været at være soldat på dansk/tysk side?
Hvad kan de danske soldater have tænkt på deres tilbagetrækning til Dybbøl?
Hvorfor forsvandt så mange soldater mon på tilbagetrækningen?
Hvad spiste man som soldat?
Hvilke våben havde de to hære til rådighed?

Andre historiske spørgsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad blev Danevirke brugt til? Hvem byggede Dannevirke?
Gjorde Danevirke gavn?
Hvornår regnede danskerne med at prøjserne ville angribe?
Hvorfor trak de Meza sig fra Danevirke, før det overhovedet kom til kamp?
Hvem befalede, at de Meza skulle trække sig fra Danevirke?
Hvad mente befolkningen i området om rømningen af Danevirke?
Hvad var politikernes reaktion på rømningen af Danevirke?
Foregik tilbagetrækningen fra Danevirke velordnet?
Hvad kæmpede man om i 1864? Hvem vandt?
Hvorfra blev prøjsernes kanoner affyret?

Spørgsmålene er udarbejdet på Grænseforeningens grundskolelærerkursus »Danskernes DNA - arven
fra 1864« den 3.-4. marts 2014 på Christianlyst.
Læs mere på www.skoleforeningen.org/1864

