
Landskabet
Barstenen. Barstenen er Danmarks næststørste sten. Den vejer 130

tons, måler 26 m i omkreds og er af rødlig storkornet granit af usikker
herkomst. 

Græsarealer. Skanserne og de tilstødende marker afgræsses af får og
kreaturer. På selve skanserne foretrækkes får, da de ikke ødelægger vold-
anlæggene. Græsningen er med til at bevare det karakteristiske
overdrevslandskab med fritstående tjørne og med den specielle flora, der
nu findes i skanserne. Det er tilladt at færdes overalt på græsarealerne,
men både af hensyn til det tamme og det vilde dyreliv gælder det overalt
i området, at hunde skal holdes i snor.

Landbrugsarealer. De statsejede landbrugsarealer er siden 1997 ble-
vet drevet økologisk, og en del henligger i græs, hvilket gør området til-
gængeligt og levende. Nogle langbrugsarealer drives med andre former
for planteavl. Muligheden for at udlægge jord til forsøgs- og demonstra-
tionsformål er også et mål med driften.

De levende hegn. Selv om landskabet på Dybbøl Banke i dag er rigt
på levende hegn, var der i 1864 tre til fire gange så mange. For at illu-
strere det historiske landbrugslandskab er nogle af de oprindelige hegn
genplantet i foråret 1992 på arealerne syd for Langdamgård.

Kystskrænten. Geologisk set består Dybbøl Banke af plastisk ler, der
ved kysten af og til forårsager udskridninger. På skrænterne og i skrede-
ne er der i tidens løb vokset et uigennemtrængeligt krat op. Området får
lov at ligge uden menneskelig indgriben som urørt skov, og er levested
for mange forskellige planter og dyr.

Stævningsskoven. I den lille løvskov mellem Skanse I og Skanse II
kan man om foråret opleve et rigt blomsterflor med bl.a. hulrodet lærke-
spore og flere fredede orkidé-arter. Skoven har som andre gamle, dan-
ske bønderskove været drevet i stævningsdrift, dvs. at den blev skåret
ned cirka hvert 20. år, hvorefter nye træer skød frem fra stubbene. Det er
længe siden, træerne sidst har været stævnet (nedskåret), men den
historiske driftsform er nu genoptaget.

Avnbjerg. Cirka 2 km vest for skanserne umiddelbart syd for landeve-
jen ligger højen Avnbjerg. Herfra, hvor der var en glimrende udsigt over
dele af skanserækken, fulgte den preussiske overkommando slaget.
Højen er i tidens løb blevet bortgravet, men er nu genskabt med jord, der
blev i overskud ved bygningen af Historiecentret og vejarbejder. Fra Avn-
bjerg er der stiforbindelse til Gendarmstien.
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Skov- og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet. De omfatter næsten alle danske naturformer. Driften af
statsskovene tilgodeser både fritidsformål, produktionshensyn og naturbe-
skyttelse. Foldere over vandreture i statsskovene kan fås i turistbureauer
og på biblioteker.

Historiecenter Dybbøl Banke. I dette videnpædagogiske besøgscenter
skildres især kampene ved Dybbøl gennem modelopstillinger, dioramaer,
rekonstruktioner og billed-lyd-spil. Åbent 18. april til 30. september,
samt påske og efterårsferie alle dage kl. 10 - 17. Om vinteren gruppebe-
søg efter forudgående aftale. Nærmere oplysning hverdage kl. 10 - 15 (14
vinter) på tlf. 74 48 90 00.

Museet på Sønderborg Slot. På museet findes omfattende samlinger
af originale genstande (våben, uniformer, malerier m.v.) fra 1848 - 50 og 
1 864. Museet rummer også store samlinger fra tiden efter 1864 og Gen-
foreningen. Åbent året rundt. Nærmere oplysning på tlf. 74 42 25 39.

Dybbøl Mølle. Stedet var midtpunkt for hårde kampe både i 1848 og  
1864. I møllen og kornmagasinet er indrettet udstillinger, der fortæller
om møllens historie og Dybbøl som nationalt symbol for danske og
tyske samt om krigergrave i Sønderjylland. Åbent 18. april -30. september
kl.10 -17. Nærmere oplysning på tlf. 74 48 90 00.

P-pladser. Der er parkeringsmuligheder for private biler ved Historie-
centeret og på pladsen over for møllen. Her er også busparkering.

Offentlig transport. Der er flere tog og busforbindelser til Sønder-
borg. Fra Sønderborg centrum er der ca. 2 km til Dybbøl. Bybus linie 1
stopper ved Historiecentret.

Handicapegnethed. Det meste af stisystemet i Dybbølområdet består
af græsklædte stier i bakket terræn. Stierne kan generelt benyttes i køre-
stol eller med barnevogn, men nogle af dem er stejle med stigninger på
mere end 10%. I det centrale område er der adgang til både Historiecen-
tret, Dybbøl Mølle, Kongeskansen og Skanse IV ad befæstede veje. Inde i
skanserne samt på de åbne græsklædte arealer er det derimod svært at
færdes med kørestol eller barnevogn.
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Velkommen til Dybbøl
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Området
Dybbøl Banke og Als var i 1864 scenen for de seneste egentlige krigs-
handlinger på dansk grund. Kampene mellem den preussiske og den
danske hær krævede store tab af menneskeliv. 

Efter Genforeningen i 1920 gav en folkeindsamling tilstrækkelig med
penge til, at man kunne købe skanserne, og de blev overdraget til den
danske stat som en nationalpark.

Kampene i 1864, de 56 år hvor Sønderjylland var under tysk styre, fol-
keafstemningen og Genforeningen i 1920 har betydet, at Dybbøl er blevet
et dansk nationalsymbol. Også i tysk sammenhæng har Dybbøl haft stor
betydning, idet samlingen af Tyskland blev grundlagt her.

Ved et samarbejde mellem staten, Sønderjyllands Amt og Sønderborg
Kommune er der foretaget en omfattende planlægning for området.
Mange arealer er opkøbt, således at Miljøministeriet i dag administrerer
ca. 200 ha.

Herved er området blevet sikret mod yderligere bebyggelse, og tillige
er en del bygninger fjernet, så man bedre kan danne sig et indtryk af
landskabet i 1864. Samtidig er området åbnet for publikum ved omlæg-
ning af landbrugsarealer til græsarealer og ved anlæg af omkring 10 km
vandrestier.

repræsentanter for det danske folketing, regeringen og kongehuset med
titusinder sønderjyder.

Skanse II. Kanonerne i Skanse II kunne som de eneste nå de tyske
batterier på Broagerland. Bombardementet blev fra tysk side besvaret
med særlig kraftig beskydning af Skanse II, hvilket havde den lille fordel,
at det gav danskerne mere ro til reparationsarbejde på de andre skanser.

Fra Skanse II er der god udsigt over Vemmingbund. Man kan se
området oven for campingpladsen ved Gammelmark, hvor de tyske bat-
terier var placeret. I skansen er der mindesten for de personer, der siden
hen er blevet symboler for begge parter i slaget: Skansens kom-
mandører løjtnanterne Johan Peter Anker og Carl Vilhelm Castenschiold
og den preussiske pioner Karl Klinke.

Skanse IV. På resterne af Skanse IV rejste tyskerne i 1872 et stort
sejrsmonument, Düppel-Denkmal, der blev ødelagt af ukendte gernings-
mænd 12. maj 1945. Senere er den danske skanses omrids blevet marke-
ret, for at man kan danne sig et billede af en dansk skanse.

Fællesgravene
En del af de soldater, der faldt under angrebet den 18. april - både danske
og tyske - er begravet her. I alt er der begravet 334 danske og 28 tyske
soldater i fire store massegrave. En del af de sårede døde efter nogle
dage på feltlazaretter og er begravet på omegnens kirkegårde, Dybbøl,
Broager, Nybøl, Sottrup, Sønderborg, Ulkebøl og Augustenborg.

Spredt i hele Dybbøl-området står mindesten på mange af de steder,
hvor danske og preussiske soldater faldt.

Den 18. april 1864 kl. 10.00 indledte de preussiske styrker angrebet på
de sønderskudte skanser. Forud var gået 6 timers uafbrudt bombarde-
ment, hvorunder der faldt over 8.000 granater. Hovedangrebet foregik
mod den centrale og sydlige del af skanserækken, der faldt efter ca. 1/2
times kamp.

Den danske 8. Brigade, der stod som reserve ved baraklejrene mellem
skanserne og Alssund, indledte kl. 10.30 et modangreb og kæmpede sig
med store tab frem til Dybbøl Mølle og Langdamgård. Ved middagstid
brød modangrebet sammen, og de resterende danske styrker måtte
trække sig tilbage til Als.

Det danske tab var cirka 1.800 døde, sårede og savnede samt cirka
3.000 tilfangetagne. Tabet på den preussiske side var på cirka 1.200
døde, sårede og savnede.

Efter en våbenhvile og resultatløse fredsforhandlinger begyndte krigen
igen. Den 29. juni erobrede preusserne Als, og den danske hær måtte
opgive yderligere kampe. I oktober blev der indgået en fredsaftale, hvor-
ved hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg blev afstået til sejr-
herrerne. Det danske rige blev formindsket med 1/3 af arealet og 2/5 af
befolkningen.

Dybbøl Banke

Historie
Efter krigsudbruddet 1. februar 1864 og rømningen af den sydlige for-
svarsstilling ved Dannevirke 5. februar blev de danske styrker trukket til-
bage til Dybbøl-stillingen, som i hast blev fuldført, så den var kampklar
15. marts.

Samme dag begyndte ødelæggelserne af anlæggene, idet de preussi-
ske belejringsstyrker indledte beskydningen af stillingerne. Den preussi-
ske hærs riflede kanoner havde større rækkevidde end de danske kano-
ner. Preusserne kunne således fra batterier ved Gammelmark på Broa-
gerland beskyde de danske stillinger på langs uden at få betydende mod-
stand.

I den følgende måned blev de danske skanser udsat for kraftigt bom-
bardement, samtidig med at den preussiske hovedstyrke gennem løbe-
grave arbejdede sig frem til en position tæt på skanserækken.

Skanserne
Efter krigen blev resterne af de danske skanser nedbrudt, og i 1865
opførte preusserne de store skansesystemer, der kan ses i dag. De var
led i en større befæstning af Sønderborg by, der også omfattede skanser
på Als-siden. Skanserne kom dog aldrig i brug og blev allerede i 1883
opgivet som militære anlæg.

De danske skansers indre omrids (ildlinien) er i dag markeret med
hvidmalede kantsten, og i skanserne I, II, IV, VII, VIII og X, der ikke lå i
vejen for de senere anlagte tyske skanser, samt i Skanse IX kan man se
fundamenter og betonrester fra ammunitionsmagasinerne og de blok-
huse, som de danske soldater opholdt sig i under bombardementerne.

Kongeskansen. Kongeskansen er en af de tyske skanser, der blev
anlagt i 1865 oven på resterne af de danske skanser V og VI. Her afhold-
tes 29. juni 1914 en stor tysk jubilæumsfest på 50 årsdagen for den
endelige erobring af Slesvig. Repræsentanter for det tyske kejserhus,
den tyske regering og talrige veteraner deltog i festen. Den samme skan-
se blev i 1920 valgt til ramme om Genforeningsfesten 11. juli. Her mødtes

Gendarmstien
Fra Genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse til Tyskland blev
fastlagt, og helt frem til nedlæggelsen af grænsegendarmeriet i 1958 er
den såkaldte Gendarmsti langs kysten og landegrænsen blevet brugt af
de blåklædte grænsegendarmer. Afpatruljering og bevogtning foregik til
fods.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt, Sønderborg Kommune
og Gråsten Statsskovdistrikt er stien nu genoprettet på størstedelen af
strækningen fra Padborg til Høruphav. Gendarmstien er overalt afmærket
med særlige skilte med en blå gendarm som logo.


