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Volden
Danevirke består af en række delvist 
forskudte jordvolde med samlet længde 
på næsten 30 km. Anlægget er blevet 
udbygget flere gange over det tidsrum på 
mindst 750 år, det har været i brug.  

Thyraborg
er en borghøj i nærheden af Danevirkes 
hovedport. Stedet blev senere opkaldt 
efter Thyra Danebod. Her har der formo-
dentlig stået en borg af træ. Området er 
dog ikke udgravet endnu.

Valdemarsmuren
Omkring år 1170 lod kong Valdemar den 
Store en imponerende 4 km lang, 5-7 m 
høj og 2 m bred teglstensmur bygge ved 
Danevirke. Den var datidens største byg-
ningsværk i Nordeuropa.

Skanse 14
Ved krigsudbruddet i 1864 lå der 27 
skanser ved Danevirke. Men i natten 
mellem 5. og 6. februar trak hæren sig 
tilbage til Dybbøl. Den historiske Skanse 
14 er rekonstrueret tæt på museet.

Hedeby (Haithabu)
Danevirke er forbundet med Hedeby, der 
har været Nordeuropas største handels-
plads i vikingetiden. Her blev Danmarks 
første kirke bygget. I dag liger her et 
vikingemuseum og rekonstruerede huse. 
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Danevirke 
er det største fortidsminde i Nordeuropa 
og siden juni 2018 UNESCO-verdens-
arv. Det er en kombination af volde og 
mure, som forløber tværs over den gamle 
danske landsdel Sydslesvig i det nuvæ-
rende Nordtyskland.

Voldanlægget med en samlet længde på 
ca. 30 kilometer strækker sig fra Østersø-
en ved Slesvig over den jyske højderyg. 
Landskabet vest for Danevirke ud mod 
Vesterhavet var i tidligere tider ufarbart 
vådområde, så dette befæstningsanlæg 
spærrede effektivt af for hele den jyske 
halvø på dens smalleste sted.

Danevirke blev antagelig bygget af 
Danerne i 400- og 500-tallet for at 
markere deres territoriums sydgrænse. 
Der var kun én port i volden, så der var 
kontrol med, hvem der kom op i landet. 

Anlægget er sidenhen blevet udbygget 
i flere omgange. I vikingetiden blev det 
også brugt til at beskytte handelsvejene 
fra Vesterhavet til den vigtige handelsby 
Hedeby i nærheden af Østersøen.

Med Danevirke blev der lagt grundlag 
for, at der nord for volden kunne opstå et 
samlet område. Det blev få århundreder 
senere til kongeriget Danmark. Danevir-
ke er Danmarks fødselsattest, lige-
som Jellingestenene er dåbsattesten.

I dag er Danevirke og omgivelserne fre-
det både som naturområde og som histo-
risk mindesmærke. Det gamle grænsean-
læg tiltrækker hvert år mange mennesker, 
der cykler eller vandrer i det naturskønne 
historiske område langs med volden. 

Danevirke Museum ligger ved portåb-
ningen og Valdemarsmuren og fortæller 
anlæggets historie på dansk og tysk. 

Danevirkes voldprofil 
fra 1100-tallet


