
Bilag 1a:  
  

Baggrundstekst  

  

Engelsk angreb på Stenbjerg i 1809  

Tekst af Svend Sørensen fra bogen Nordjylland und Englandskrigen:  

  

I Stenbjerg kom en engelsk kutterbrig ind under land ved bavnen kl. 9 om formiddagen den 19. 

maj 1809. Den satte to bemandede barkasser (robåde) ud for at bemægtige sig en norsk slup, der 

var sat på grund og blevet lastet med rug. Det lykkedes i første omgang, men da en del fra 

kystmilitsen mødte op, blev de igen fordrevet fra det norske fartøj, oven i købet med et tab på to 

mand. Englænderne gav dog ikke op, og kutteren gik nu nærmere land og udsatte fire barkasser, 

mens der blev givet ild med geværer og store kanoner. Kystmilitsens få geværer kunne intet 

udrette, og englænderne slæbte af med den norske slup.  

  

  

Elevopgave:  

  

Læs teksten selv.  

Sæt streg under de ord du ikke forstår.  

  

Sammen to og to arbejder I med at finde ud af hvad ordene betyder.  

Brug eventuelt www.wikipedia.dk (søg på ”brig” i stedet for ”kutterbrig”)  

  

Læs nu teksten igen.  

Samlet på klassen gennemgåes, hvad det er der sker i fortællingen.  

  

Bilag 1b:  
  

Baggrundstekst  

  

Engelsk angreb på Stenbjerg i 1809  

  

Den 19. maj 1809 kom der et mindre engelsk skib ind under land ved Stenbjerg. Det engelske skib 

satte to robåde i vandet for at erobre en norsk båd (slup), der var ved at blive lastet med rug. Det 

lykkedes i første omgang for englænderne at erobre den norske båd, men så kom det danske 

kystmilitær og jog dem væk. Selvom der døde to englændere, gav de ikke op, men sejlede tættere 

på land og hentede nu fire robåde.  

Mens de skød med geværer og kanoner, slæbte englænderne den norske båd væk. Kystmilitsen 

kunne ikke gøre noget, da de kun havde geværer.  

http://www.wikipedia.dk/
http://www.wikipedia.dk/


  

  

Elevopgave:  

  

Læs teksten selv.  

Sæt streg under de ord du ikke forstår.  

  

Sammen to og to arbejder I med at finde ud af hvad ordene betyder.  

  

Læs nu teksten igen.  

Samlet på klassen gennemgåes, hvad det er der sker i fortællingen.  

  

    

  

Bilag 2, matematik:  

  

Der findes en lang række forskellige måleenheder, der er blevet brugt i Danmark i ældre tid, feks 

alen, favn og fod som afstandsmål. I sø- og luftfart bruger man stadig i mange sammenhænge 

måleenheden fod og hastighedsmålet knob.  

  

1 favn (3 alen)  1,884 m  

1 alen (2 fod)  0,628 m  

1 fod (12 tommer)  314 mm  

1 tomme   26,14 mm  

  

I opgaven kan der arbejdes med at udmåle skansen både i elevernes fødder, deres alen og siden i 

meter for at få en fysisk fornemmelse af forskellene.  

  

Elevopgave:  

Vi skal bygge en skanse til forsvar af kysten. I gamle dage regnede man i ”alen”, det er længden af 

en underarm.  

Hvor lang er din underarm? Mål det med et centimetermål.  

Skansen skal være 100 alen lang – hvor langt er det?  



1 alen = 0,628 meter  

  

Det er svært at måle så langt med et målebånd. Hvordan kan vi ellers afsætte afstanden?  

Skanse. Model af Svend Sørensen    

Bilag 3.  

  

Prøv at kaste til mål.  

Hold af ca 3 elever / pind  

  

Sæt en pind i sandet. Tegn en cirkel rundt om pinden med en radius på 30 cm.  

Saml selv 6 håndstore sten.  

Gå 5 skridt baglæns  

I skal skiftes til at kaste mod pinden. Når du rammer i cirklen, tager du et skridt baglæns.  

  

Hvem kommer længst væk?  

 


