
DANEVIRKE MUSEUM
Danevirke er det største arkæologiske mindesmærke i hele 
Nordeuropa. De første forsvarsvolde blev opført omkring 
år 650. Indtil omkring år 1200 blev det rejst ialt 30 km 
voldanlæg mellem Hollingsted ved Trenen og Vindeby Nor. 
Danevirke Museum viser på sine udstillinger Danevirkes 
omskiftelige historie fra Jernalderen over Middelalderen til i 
dag. Yderligere vises udstillinger over emnet „Grænselandets 
Historie“. Parkanlægget i tilknytning til museet omfatter 
Hovedvolden, Valdemarsmuren, borgvolden Thyras Borg og 
Skanse 14 fra året 1864.
www.danevirkemuseum.de/dk

MISSUNDE/MYSUNDE
Et par kanonkugler, indmuret i husmure, minder om slaget 
mellem danske og preussiske styrker. Et preussisk fremstød 
for at gå over Slien ved Mysunde og dermed omgå Danevirke, 
mislykkedes her.

KONGEMORD
Erik IV. Plovpenning var søn af Kong Valdemar Sejr og fra 
1232 medkonge i Danmark, fra 1241 enekonge til stor 
ærgrelse for sine brødre Abel og Christoffer. Dette førte til 
langvarige opgør og krige. På ordre fra sin bror Abel blev Erik 
myrdet den 10. august 1250. Han fik sit hovede hugget af på 
en båd i nærheden af Mysunde, og hans legeme blev sænket 
ned i Sliens vande. 

Hvad man kan se i Ostsee-
fjord Schlei regionen

Informationer og booking:
Slesvig:  Plessenstr. 7, 24837 Schleswig, Tel. 0049 4621 850056
Kappel: Schleswiger Str. 1, 24376 Kappel, Tel. 0049 4642 4027
Slilandsbyer:   Königstr. 3, 24392 Süderbraup, Tel. 0049 4641 2047

Vi er der dagligt fra mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 18, lørdag og 
søndag fra 10:00 til 14:00 - og vi hjælper gerne!

info@ostseefjordschlei.de
www.ostseefjordschlei.dk

Udgiver: Ostseefjord Schlei GmbH, Plessenstraße 7, 24837 Schleswig
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Et megetsigende stykke fra den 
dansk-tyske historie: en med 
guldbrokat gennemvirket 
festfrakke, båret af Kong 
Christian VIII. i anledning 
af salvelsen på Frederiksborg 
Slot d. 28. Juni 1840.

S TA D T M U S E U M  S C H L E S W I G

Et megetsigende stykke fra den 

Friedrichstraße 9–11 · Schleswig · Tel. +49 (0) 4621 9368-20
tirsdag – søndag, kl. 10–17 ·  www.stadtmuseum-schleswig.de 

Det fordums adelige palæ med sit fl otte gårdanlæg byder en 
passende repræsentativ ramme for byen Slesvigs Historie, dennes 

museumssamlinger og temamæssige udstillinger. 
1200 år begivenhedsrig historie, handel og økonomi, befolkningens 
virke og liv. Dette skildres fremragende i ord og billeder, følbart og 

begribeligt med ting og multimedialt. 

Tag med på og oplev  forskellige byvandringer i  Slesvig og Kappel – på danskVi kommer gerne med  forslag og giver gode råd!Tel. 0049 (0)4621 850056

HÆRVEJEN / OCHSENWEG
Den som rejser hertil på cykel eller til fods, bør gøre det via 
den ældste fjernrute igennem Slesvig-Holsten. Den helt fra 
Frederikshavn og Hirtshals forlængede Hærvejsrute fører 
forbi Viborg hen over den dansk-tyske grænse, forbi byerne 
Flensborg og Slesvig fgor at slutte af i Wedel ved Hamborg. 
I gamle dage  tjente ruten til jyske bønders kvægdrift, men 
også riddere, soldater, pilgrimme, handlende og tiggere 
benyttede Hærvejen/Ochsenweg. I dag kan den næsten 500 
km lange fjernrute bruges til at opleve den gamle natur- og 
kulturhistorie i Danmark og Nordtyskland.
sh-ochsenweg.holstein-tourismus.de

INDKØBSBYERNE SLESVIG OG KAPPEL
Vil man shoppe, tager man til Slesvig. I amtsbyens centrum 
får man alt, hvad man behøver og også det, man ikke behøver, 
men altid egentlig gerne ville have…
Med gågadens charme tilbydes modeartikler fra top til  
tå, dekorativt og udstyr for de små og de store og i bøger  
alt fra A–Z. Idyllisk og indbydende som sit navn er det 
brostensbelagte Korntorv, der er præget af små privatejede 
forretninger fyldt med hjerteblod, inspirerende ideer og 
overraskelser. 
Kappel er ikke kun som by en fryd for øjet – også forretningslivet 
udmærker sig ved små individuelle butikker med udsøgte 
varer og skønne ting, som det gælder om at opdage. Med 
viden og sagkundskab, samt glæden ved at kunne give gode 
råd, opstår her en indkøbsatmosfære som virker tiltrækkende 
og dragende på alle, der elsker personlig service. Ligegyldigt 
om man er feriegæst, Kappel-fan eller ́ blot´ nabo – her bliver 
man hurtigt forvandlet til stamkunde. 
www.stadtmanagement-schleswig.de
www.wtk-kappeln.de

RESTAURANTER
I disse spisesteder arbejder også et dansktalende personale: 
• Hotel-Restaurant Strandhalle*, Strandweg 2, Schleswig
• Odins Haddeby*, Haddebyer Chaussee 13, Busdorf
• Restaurant Senator-Kroog, Rathausmarkt 9-10, Schleswig
• Luzifer, Königstraße 27, Schleswig
• Wikingturm, Wikingeck 5, Schleswig
• Schleimöwe, Süderholmstraße 8, Schleswig
• Alte Räucherei, Am Hafen 16, Kappeln
• Schleiperle Arnis, Strandweg 125, Arnis
• Noor Kate, Am Noor 6, Lindaunis
* Her findes tillige et dansk spisekort.

VÆRELSER OG LOGI
Det passende logi for ferieopholdet i regionen Ostseefjord 
Schlei findes i vort Feriemagasin/Urlaubsmagazin. Dette 
fås på Turistkontoret eller via brochure-bestillingen. 
Dansk talende udlejere er i gæstgiverdelen opført med et 
lille Dannebrogsflag.

Yderligere restauranter og overnatingsmuligheder findes 
på internettet under www.ostseefjordschlei.de
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SKT. PETRI-DOMKIRKEN SLESVIG
Byggeriet på den i året 1134 for første gang nævnte 
Sankt Petri domkirke blev  fædiggjort som gotisk halkirke 
i slutningen af 1200-tallet. Fra den førreformatoriske 
tidsalder skal særligt kalkmalerierne, Korsbærer-, Hellig-
Tre-Konger- og Triumfkorsgruppen, kor-stolerækkerne og  
bronzedøbefonten fremhæves. Senere prægede donationer  
og stiftelser fra landsherrernes og højadelen domkirkens 
mindesmærker, her især Kong Frederik I.´s gravmæle. 
Virkeligt iøjnespringende er det i året 1666 fra Bordesholm 
Klosterkirke overførte Brüggemann-alter med sine næsten 
400 i egetræ udskårne figurer. 
www.schleswiger-dom.de

A.P. MØLLER-SKOLEN
I den nye bydel „Auf der Freiheit“ kommer begreberne 
dannelse og uddannelse ikke til kort. Omkring 600 elever i  
årgangene 7–13 går her på den arkitektonisk helt enestående 
A.P.Møller Skole, som drives af Dansk Skoleforening for  
Sydslesvig og er en skole for det danske mindretal i landsdelen. 
Her er der hyppigt arrangementer for hele regionen.
www.apmoellerskolen.org

SLESVIG-HOLSTEN FANEN
På Bymuseet Slesvig hænger delstaten Slesvig-Holstens ældste 
blå-hvid-røde banner fra 1845. En forløber for denne trikolore 
blev brugt første gang i 1844 i byen Slesvig  på den Store 
Sangerfest for den tysksindede del af befolkningen. 
På Bymuseet kan man tillige se en film om byen Slesvigs historie 
fra starten til den dag i dag, også på dansk. 
www.stadtmuseum-schleswig.de

GOTTORP SLOT
Slottet – sædet for de slesvig-holstenske delstatsmuseer – 
huser de mest betydelige samlinger inden for kunst, kultur og 
arkæologi i Nordeuropa. Længe før slottet blev hjemsted for 
de to delstatsmuseer, tjente det allerede i 1448 som residens 
for danske og slesvigske hertuger, konger og grevelige 
statholdere. 
Et aktuelt absolut højdepunkt er „Nydamsbåden 150 år“ 
– en særudstilling om jernalderskibet, der blev opdaget 
for halvandet hundrede år siden i Nydam Mose,  samt 
moseligene fra denne tid. I barokhaven fra 1600-tallet ses 
en rekonstruktion af havens globus, der blev fejret som et 
verdensvidunder.
www.schloss-gottorf.de

OSTSEEFJORD SCHLEI REGIONEN

Historie, nydelse, vikingermetropol. For mere end tusind 
år siden herskede vikingerne i hele området på Slien og i 
Østersøen (Schlei-Ostsee-Region). Mellem det 8. og det 
11. århundrede havde de et sikkert greb om det nordlige 
Europa. Til de vigtigste bygder og handelscentre regnes 
havnebyen Haithabu/Hedeby i bunden af østersøarmen 
Slien ikke langt fra den nuværende Vikingeby Slesvig. Det 
mest værdifulde vidnesbyrd er Wikinger Museum Haithabu 
med sin mangfoldighed af oplevelser rundt om de originaltro 
Vikingehuse, samt det middelalderlige befæstningsværk 
Danevirke. Gottorp Slot  med sin barokhave og Gottorp 
Globussen er derimod et vidnesbyrd om tiden med de 
slesvigske hertuger og danske konger. Sporene fra den 
dansk-tyske historie findes iøvrigt også den dag i dag ved 
endelserne i adskillige landsbynavne:
-by: oprindeligt „bygd“, en bevidst anlagt, samlet bebyggelse 
fra „landnamstiden“
-rup: lille landsby
-thorp: begreb for en lille udflytterlandsby
-gaard: en enkelt gård (beskyttet plads)  
-holm: betegnelse for lille ø hvor man kunne lægge til med en båd
Ved Østersøen ligger den hyggelige havneby Kappel/Kappeln 
som porten til Slien. Få kilometer vestligt indbyder Tysklands 
mindste by Arnis/Arnæs til en hyggelig spadseretur. Talrige 
strandarealer med badefornøjelser findes på de afgiftsfri 
kyststrækninger i Gelting Bugt og på halvøen Schwansen.

SLESVIG RÅDHUS / SCHLESWIGER RATHAUS
Slesvigs bybillede præges stærkt af det danske Kongehus. 
For eksempel også det nuværende rådhus. Den her liggende 
Stænderforsamlingssal var engang mødested for de 
slesvigske Stænderdeputerede. Her blev sprogspørgsmålet 
et stridsemne i Hertugdømmet, således at de dansksindede 
Deputerede boykotterede møderne i Stænderforsamlingen, 
da de ikke ville acceptere, at det blev fordbudt at bruge det 
danske sprog på Stænderforsamlingens møder. 
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WIKINGER MUSEUM HAITHABU
Indtil 1066 var Haithabu med sin havn en af vikingernes 
vigtigste bosteder i Nordeuropa – og efter vikingernes 
målestok en sand metropol. På Wikinger Museum 
Haithabu (Hedeby) ses de mest fascinerende genstande 
fra findestedet. Her kan de legendariske vikingers historie 
og udgravningerne hertil fra omk. 1900 opdages, og 
man kan tage på en tidsrejse tilbage til fortiden. Ikke langt 
fra museet ligger en rekonstrueret vikingebygd med syv 
huse, som lader vikingetiden genopstå påny. Her kan store 
og små vikinge-venner dykke ned i det sande vikingeliv, 
deltage i spændende rundture og eksperimenter – og hele 
tiden indbyder vikingetorvedage- og -markeder til kig & 
gør-det-selv oplevelser.
www.haithabu.de

RUNESTEN
„Kong Svend satte denne sten for Skarthe, hans hirdmand, 
der var draget mod vest, men som nu faldt ved Haithabu“. 
Således lyder den omskrevne olddanske indskrift på den i 
1857 syd for landsbyen Bustorp fundne runesten. 
Det formodes, at det med denne Svend Konge drejer sig  
om Svend Tveskæg. Kong Svends sten samt de andre tre 
runesten fra Sli-regionen kan ses på Wikinger Museum 
Haithabu. Rekonstruktioner af de tre runesten findes i dag på 
de tre findesteder:
Skarthi-stenen: Alte Landstraße 10, D-24866 Busdorf
Den store Sigtrygg-sten: På vadestedet mellem Haddeby og 
Selk Nor
Erik-Stenen: Ved vejen fra Bustorp mod Selk ved rastepladsen 
„Höhe Wedelspang“

DANSK-TYSKE KRIGE 
Sli-regionen blev også et centralt område i de  
dansk-tyske krige. For eksempel i Istedslaget  
(25. juli 1850) hvor ca. 37.000 danske  
landsoldater i første omgang kunne besejre  
de slesvig-holstenske styrker, før de i 1864  
mistede magten over Slesvig og Holsten.  
I „Gedächtnishalle“/Mindehallen i Isted  
finder man i dag gamle dokumenter,  
malerier, billeder og illustrationer  
omhandlende denne politiske og  
militære historie. Rundvisning på  
dansk er mulig efter tilmelding på  
+ 49 46 25 402.
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