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Før og efteropgaver - Soldat på Vestvolden 

I forløbet ”Soldat på Vestvolden” skal vi gå i soldaternes fodspor, og for at give eleverne de bedste forudsætninger, kan det være en fordel 

at I har arbejdet med disse opgaver inden besøget, i det omfang I mener er passende til jeres elevgruppe. 

Informationerne i føropgaverne er noget vi også formidler ved jeres besøg, men det er en fordel hvis eleverne ved noget om dette i forvejen 

og kan genkende det, når de kommer ud på stedet. 

Vi ved at eleverne ikke har historie som fag endnu, men vi ved at den gode fortælling virker godt hos denne målgruppe og fascinationen af de 

steder som eleverne ser på dagen, kan være med til at understøtte oplevelsen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FØR 
Stedet hvor vi starter på dagen, hedder Batteritogsmagasinet 

(Billede 1). Batteritogsmagasinet blev opført i år 1892, som en del 

af opførelsen af Vestvolden, som er knap 15 km. lang. Batteritoget 

kørte langs Vestvolden og kunne fragte kanonerne frem og tilbage 

til batterierne, så man kunne komme med forstærkning hvis volden 

var under angreb. Batteritogsmagasinet var der hvor man 

opbevarede toget hvis det skulle repareres eller stå i tørvejr. 

I Danmark frygtede man et angreb fra Tyskland, da man i 1864 

havde tabt den 2. slesvigske krig (Slaget ved Dybbøl) og mistede 

en stor del af Danmarks land.  

Man opførte Københavns Befæstning (Billede 2) og indkaldte over 

50.000 soldater i Danmark under 1. verdenskrig (1914-1918) til at 

holde vagt på Københavns Befæstning. Men Danmark var neutrale 

under 1. verdenskrig og kom aldrig i krig. Soldaterne var på 

Københavns Befæstning i ca. 4 år. 

 

 

 

OPGAVER 

Billede 1  

Vis eleverne billedet af Batteritogsmagasinet 

- Er der noget særligt I lægger mærke til? 

- Hvad tror I det røde hus har været brugt til? 

Billede 2  

Giv eleverne til opgave at finde Vestvolden på kortet over 

Københavns Befæstning.  

- Kan I gætte eller læse hvor det er, ud fra de informationer I 

har fået? 

- Hvad tror I, at de små ”pile” betyder?  

(det forestiller batteriopstillinger – altså de steder, hvor man 

har haft kanoner stillet op) 

Billede 3 

- Hvordan tror I soldaterne har sovet mens de var soldater? 
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Billede 1 – Batteritogsmagasinet 

 



3 

 

Billede 2 – Kort over Københavns Befæstning  
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Billede 3 – Soldater i deres lejr 
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EFTER 

Efter jeres besøg kan I arbejde videre med følgende opgaver, for 
at konsolidere elevernes oplevelser og viden. Opgaverne kan 
evt. udføres som skriveøvelser eller interviewøvelser 
 
Opgave 1 
Eleverne skal reflektere videre over soldaternes opgaver og 
formål, som de har stiftet bekendtskab med på Vestvolden. 
Lad eleverne skrive eller interviewe hinanden med tanker om 
følgende spørgsmål 

- Hvad er en soldat? 
- Findes der flere slags soldater? 
- Hvad har soldater af opgaver? 
- Hvor bor soldaterne? 

 
I kan arbejde videre med ”Soldatertyper”, hvor eleverne skal 
kæde en række udklip af genstande sammen med soldaterne.  
Find opgaverne gennem beskrivelsen af vores andet 
undervisningstilbud ”Soldat for en dag” 
www.skoletjenesten.dk/tilbud/soldat-en-dag 

 
 
Opgave 2 

- Eleverne skal gå sammen to og to med deres 
diplomer fra forløbet. De skal én ad gangen fortælle 
for den anden, hvilke 4 ting de har valgt at ville tage 
med, hvis de skulle være soldater i 4 år og hvorfor 
de synes det er vigtigt 
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