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Turen går til Hammershus på Bornholm. Nogle af opgaverne skal du løse ved at bruge 
oplysninger fra internettet. Et klik på [  ] ud for opgaverne bringer dig ud på internettet.  
God tur! 

 
Opgave 1:    
 

1. Find Hammershus på et kort. Beskriv beliggenheden. [  ]    

 
 

Opgave 2: 
 

1. Hvordan kan man komme til Bornholm fra det 
øvrige Danmark?   [  ] 

2. Hurtigfærgen sejler fra Ystad i Sverige til 
Rønne. Afstanden er ca. 70 km.  
Hvor mange km/t sejler hurtigfærgen i  
gennemsnit? [  ] 
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http://maps.google.dk/
http://www.bornholmstrafikken.dk/1we.aspx
http://www.faergen.dk/media/173068/dk_bornholm_sejlplan_190112.pdf
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Og, hvis ej du søsyg er, 
men har Mod en Tur at sejle, 
end vi Bornholm bør pejle - 

dêr er ogsaa Mennesker! 
Hammershus paa Klippens Svale! 

Egekrat med Nattergale! 
Golde Skjær, men fulde Ax, 

Djærve Folk og gode Lax 
 

Fra ”Vort land” af Christian Richardt 1889 
Opgave 3: 
 

1. Læs verset om Bornholm højt. Skriv de ord ned, du ikke forstår.  
 
Læs om Hammershus historie [  ]  
 
Opgave 4: 
 

1. Hvor mange år siden er det, man begyndte 
opførelsen af Hammershus? 

2. Hvad kaldes denne periode i historien? 
3. Hvorfor var Hammershus meget svær at 

indtage? 
4. Hammershus blev fredet i 1822. Hvor mange 

år siden er det?  
5. Hvad betyder det, at en bygning er fredet?  

 
 
Solen står op og går ned på forskellige tidspunkter, alt efter hvor 
man befinder sig i Danmark. I Almanakken kan du se, hvornår solen 
står op og går ned alle steder i Danmark.  [  ] 
 

Opgave 5: 
 

1. Hvornår stod solen op og hvornår går solen ned i dag ved Hammershus? 
2. Hvornår stod solen op og hvornår går solen ned, der hvor du bor?  
3. Hvor mange minutters forskel er der på dagens længde de to steder? 
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http://www.sns.dk/fortidsm/netpub/hammershus/hammershus.htm
http://www.nakskov-gym.dk/almadk/almadk.aspx
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Bornholmske folkesagn er historier som er ”gået fra mund til mund”. Nogle bygger på 
overtro og andre på den rene og skære virkelighed.  
Hør disse to folkesagn ”Varperne” [  ] og ”Brændte Ole” [  ].   
De to folkesagn giver et godt billede af livet på Bornholm i 1600 - tallet.  
 
 

   Netop i den periode fra 1660 – 61 sad Christian IV's datter,  
   Leonora Christine og hendes mand, Corfitz Ulfeldt spærret inde i  
   Manteltårnet på Hammershus på grund af landsforræderi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I en turistbrochure om Bornholm står der om Hammershus: 
 
 
The best-known Bornholm landmark is northern Europe’s largest castle ruins, 
Hammershus. It towers up on a steep cliff knoll above the Baltic on the northern tip of the 
island. 
 
 
 
Opgave 6: 
 

1. Oversæt den engelske tekst til dansk. 
 
 
Opgave 7: 
 

1. Har du været på Hammershus? 
2. Undersøg hvor mange i din klasse, der har været på Hammershus. 

Forl

http://www.youtube.com/watch?v=nRjF8AXbolg
http://www.youtube.com/watch?v=JvqZScOTu6U

