
 
 

Hvad ved du om Grænseforeningen og det 
dansk-tyske grænseland? 

 

1. Hvad hedder Grænseforeningens 
magasin, der udkommer 6 gange om året? 

o Mød Sydslesvig 
o Grænsen 
o Mindretals Nyt 

2. Hvor mange danske gymnasier 
findes der i Sydslesvig? 
 

o 2 
o Ingen 
o 1 

 
3. Hvad hedder det danske mindretals 
politiske parti? 
 

o Slesvigsk Parti (S) 
o Mindretalspartiet (MP) 
o Sydslesvigs Vælgerforening 

(SSW) 
 

4. Hvilke sprog kan du læse i Flensborg 
Avis?  
 

o Dansk og tysk 
o Kun dansk 
o Kun tysk 

 

5. Hvad er Grænseforeningens slogan?  
 

o Danmark til Ejderen 
o For en åben danskhed 
o Husk Dybbøl Mølle 

 

  
 

Udfyld navn og adresse, for at være med i lodtrækningen 

Navn  
 

Adresse  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) 

□ Ja tak, jeg vil gerne modtage Grænseforeningens nyhedsbrev 2 gange om måneden.  

 

Få yderligere informationer om Grænseforeningen og grænselandet på www.grænseforeningen.dk 



    
 
 
 

 Hvad ved du om grænselandets historie?  
- test din viden i denne quiz og vind spændende præmier! 

 

1. Hvad hedder verdens første højskole,  
der blev oprettet i Sønderjylland i 1844? 
 

o Rødding Højskole 
o Askov Højskole 
o Rønshoved Højskole 

2. Efter den danske sejr i Treårskrigen 1848-1850 
blev sejrsmonumentet Istedløven skabt af H.W. 
Bissen. Hvor står Istedløven i dag? 
 

o København 
o Slesvig 
o Flensborg 

 
3. Hvor blev freden sluttet efter krigen i 1864? 
 

o London 
o Paris  
o Wien 

 

4. Hvem udtalte ordene "De skal ikke blive glemt" 
om de dansksindede sydslesvigere ved 
genforeningsfesten den 11. juli 1920?  
 

o Kong Christian X. 
o Statsminister Niels Thomasius Neergaard 
o Udenrigsminister Harald Scavenius 

 
5. Hvornår blev der indført midlertidig 
grænsekontrol i Danmark? 
 

o 4. januar 2016 
o 5. februar 2015 
o 5. november 2015 

6. Hvornår blev København-Bonn erklæringerne,  
der sikrer det danske og det tyske mindretals 
rettigheder, underskrevet?  
 

o 1920  
o 1955  
o 1972  

  
 

Vi udlodder 

- 5 x Sydslesvig – steder og mennesker. Af Kristian Ditlev Jensen, Gyldendal 2016.  
- 3 x 2 flasker god rødvin 
- 5 x Spillet 1864 Fra slagmarken på Dybbøl til nutidens dilemmaer  

Udfyld navn og adresse, for at være med i lodtrækningen 

Navn  
 

Adresse  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) □ Ja tak, jeg vil gerne modtage Grænseforeningens nyhedsbrev 2 gange om måneden.   

 

Find yderligere historiske facts om grænselandet på www.grænseforeningen.dk/leksikon 



    
 
 
 

 Hvad ved du om grænselandets historie?  
- test din viden i denne quiz og vind spændende præmier! 

 

1. Hvad hedder verdens første højskole,  
der blev oprettet i Sønderjylland i 1844? 
 

o Rødding Højskole 
o Askov Højskole 
o Rønshoved Højskole 

2. Efter den danske sejr i Treårskrigen 1848-1850 
blev sejrsmonumentet Istedløven skabt af H.W. 
Bissen. Hvor står Istedløven i dag? 
 

o København 
o Slesvig 
o Flensborg 

 
3. Hvor blev freden sluttet efter krigen i 1864? 
 

o London 
o Paris  
o Wien 

 

4. Hvem udtalte ordene "De skal ikke blive glemt" 
om de dansksindede sydslesvigere ved 
genforeningsfesten den 11. juli 1920?  
 

o Kong Christian X. 
o Statsminister Niels Thomasius Neergaard 
o Udenrigsminister Harald Scavenius 

 
5. Hvornår blev der indført midlertidig 
grænsekontrol i Danmark? 
 

o 4. januar 2016 
o 5. februar 2015 
o 5. november 2015 

6. Hvornår blev København-Bonn erklæringerne,  
der sikrer det danske og det tyske mindretals 
rettigheder, underskrevet?  
 

o 1920  
o 1955  
o 1972  

  
 

Vi udlodder 

- 5 x Sydslesvig- steder og mennesker. Af Kristian Ditlev Jensen, Gyldendal 2016.  
- 3 x 2 flasker god rødvin 
- 5 x Spillet 1864 Fra slagmarken på Dybbøl til nutidens dilemmaer  

Udfyld navn og adresse, for at være med i lodtrækningen 

Navn  
 

Adresse  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) □ Ja tak, jeg vil gerne modtage Grænseforeningens nyhedsbrev 2 gange om måneden.   
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 Hvad ved du om grænselandets historie?  
- test din viden i denne quiz og vind spændende præmier! 

 

1. Hvor ligger Genforenings- og Grænsemuseet? 
 

o Christiansfeld 
o Dybbøl 
o Tønder  
 

2. Hvad er en bummerlunder? 
 

o En prut på sønderjysk 
o En mild kryddersnaps 
o En gendarms middagslur 

 
3. Hvad er ingenting? 

 
o En sønderjysk børnesang 
o En småkage  
o En bydel i Aabenraa 

 

4. Hvad hed den første dansksprogede avis, der 
udkom i Nordslesvig fra 1838? 
 

o Dannevirke 
o Hejmdal 
o Freja 

 
5. Hvilken dansk statsminister efter 1945 mente, 
at Sydslesvig skulle have mulighed for at blive 
indlemmet i Danmark?  

o Vilhelm Buhl 
o Knud Kristensen 
o Erik Eriksen 

6. Bertel Haarder voksede op på en berømt 
sønderjysk højskole. Hvilken?  
 

o Rødding Højskole 
o Jaruplund Højskole 
o Rønshoved Højskole 
 

  

Du kan vinde 
- 5 x Sydslesvig- steder og mennesker. Af Kristian Ditlev Jensen, Gyldendal 2016.  
- 3 x 2 flasker god rødvin 
- 5 x Spillet 1864 Fra slagmarken på Dybbøl til nutidens dilemmaer  

Udfyld navn og adresse for at være med i lodtrækningen 

Navn  
 

Adresse  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) □ Ja tak. Jeg vil gerne modtage Grænseforeningens elektroniske nyhedsbrev to gange om 

måneden. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. 

 

Find yderligere historiske fakta om grænselandet på www.grænseforeningen.dk/leksikon 

Grænseforeningen overholder persondatalovgivningen. Det betyder, at ovennævnte persondata udelukkende vil blive anvendt i 
forbindelse med udtrækning af en vinder af konkurrencen, og hvis der afkrydses for modtagelse af Grænseforeningens nyhedsbrev. 

http://www.gr%C3%A6nseforeningen.dk/leksikon


    
 
 
 

Hvad ved du om grænselandet og dets historie? 
Test din viden, og vind spændende præmier! 

1. I 2018 valgte kulturminister Mette Bock (LA) på 
Grænseforeningens initiativ at frede de 650 
genforeningssten og -mindesmærker, der findes 
over hele Danmark. Hvad er en genforeningssten?  

 
a. En sten sammensat af dansk og tysk granit, 

produceret i forbindelse med 
folkeafstemningerne i 1920.  

b. En sten med indmejslet tekst, rejst til minde 
om Genforeningen i 1920.  

c. En broche med en særlig ædelsten, der blev 
solgt efter Genforeningen for at hjælpe de 
økonomisk trængte sønderjyder. 
 

2. Der bliver nu opført et 150 cm højt hegn langs 
den dansk-tyske grænse for at undgå, at afrikansk 
svinepest spredes til Danmark. Hvornår blev der 
senest opført et hegn på grænsen? 
 

a. Det er første gang, der opføres et hegn langs 
den dansk-tyske grænse. 

b. I 1980’erne, for at undgå spredningen af 
mund- og klovsyge til dansk kvæg. 

c. I 1940’erne, for fra tysk side at understrege 
over for de tysksindede i Sønderjylland, at 
der ikke ville komme en grænserevision. 

3. Hvilken af følgende byer ligger det gamle 
fæstningsværk Dannevirke tættest på? 
 

a. Slesvig 
b. Rendsborg 
c. Flensborg 

 

4. Hvad er hovedingrediensen i den sønderjyske 
klassiker ’æ brødtort’? 
 

a. Franskbrød 
b. Wienerbrød 
c. Rugbrød 

5. Hvilken dansk statsminister underskrev i 1955 
København-Bonn-erklæringen, der fastslog 
rettighederne for henholdsvis det danske og det 
tyske mindretal i grænselandet? 
  

a. Hans Hedtoft 
b. Erik Eriksen  
c. H.C. Hansen 

 

6. Hvilken by har Istedløven aldrig stået i?  
 

a. Hamborg 
b. Flensborg 
c. Berlin 

 
Find yderligere historiske fakta om grænselandet på 
www.grænseforeningen.dk/leksikon 
 

Du kan vinde: 

- 1 x Bogen Sydslesvig – Steder og mennesker af Kristian Ditlev Jensen 
- 1 x Hættetrøje med teksten ”Danskerne findes i mange modeller” 

 

Udfyld navn og e-mail for at være med i lodtrækningen. 

Navn  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) □ Ja, tak. Jeg vil gerne modtage Grænseforeningens elektroniske nyhedsbrev to gange om 

måneden. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. 

Grænseforeningen overholder persondatalovgivningen. Det betyder, at ovennævnte persondata udelukkende vil blive anvendt i 
forbindelse med udtrækning af en vinder af konkurrencen, og hvis der afkrydses for modtagelse af Grænseforeningens nyhedsbrev. 

http://www.gr%C3%A6nseforeningen.dk/leksikon


    
 
 
 

Hvad ved du om grænselandet og dets historie? 
Test din viden og vind spændende præmier! 

1. 10. februar er en vigtig dag i Sønderjylland. Hvad 
fejrer sønderjyderne hvert år denne dag? 
 

a. At de stemte sig ”hjem” til Danmark ved 
folkeafstemning i 1920 

b. Danmarks sejr i slaget ved Isted 
c. Grænselandspolitikeren H.P. Hanssens 

fødselsdag 
 

I hvilken sønderjysk by opsatte borgmesteren i 
2015 et byskilt på både dansk og tysk, der kort 
efter blev fjernet af ukendte gerningsmænd? 
 

a. Tinglev 
b. Haderslev 
c. Tønder 

 
 

3. Hvilken dansk digter er forfatter til det kendte 
genforeningsdigt ”Det lyder som et eventyr”/”En 
røvet datter”? 

a. Henrik Pontoppidan 
b. Martin N. Hansen 
c. Johan Ottosen 

Christian X red den 10. juli 1920 over den gamle 
Kongeå-grænse. Hvad var navnet på hesten, han 
red på? Malgré Tout / Søren / Ambrosius Arkimedes 
Julius III 

4. Hvis en sønderjyde beder om ”Gode råd”, hvad 
forventer vedkommende så at få? 
 

a. En række velovervejede forslag til, hvordan 
vedkommende bør handle i en bestemt 
situation 

b. En stor, rund småkage 
c. En lidt for stærk flyversjus [lavet på 

Bommerlunder-snaps] 

6. Hvilken fremtrædende dansker besøgte 
Sydslesvig i september 2019? 
 

a. Dronning Margrethe II 
b. Statsminister Mette Frederiksen 
c. Lars Mikkelsen 

5. ”De skal ikke blive glemt” sagde den danske 
statsminister efter Genforeningen i 1920. Hvem 
var statsminister? 
 

a. Niels Neergaard 
b. Thorvald Stauning 
c. Vilhelm Buhl 

 
Gå på opdagelse i flere fakta om grænselandet på 
www.grænseforeningen.dk/leksikon 

Du kan vinde: 

- 1 x bogen Grænsen, folket og staten af Axel Johnsen 
- 1 x quizspillet ”Lige til grænsen” 
- 1 x rødvin/t-shirt/… 

 

Udfyld navn og e-mail for at være med i lodtrækningen. 

Navn  
 

E-mail  
 

Nyhedsbrev 
(sæt kryds) □ Ja, tak. Jeg vil gerne modtage Grænseforeningens elektroniske nyhedsbrev to gange om 

måneden. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. 

Grænseforeningen overholder persondatalovgivningen. Det betyder, at ovennævnte persondata udelukkende vil blive anvendt i 
forbindelse med udtrækning af en vinder af konkurrencen, og hvis der afkrydses for modtagelse af Grænseforeningens nyhedsbrev. 

http://www.gr%C3%A6nseforeningen.dk/leksikon
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