Mam Mil op
Zäitrees

Moien !
Gudde Moien, ech heesche Mil,
Ech sinn e Mupp hei aus der Stad.
Maach mat mir eng Zäitrees als Spill.
Dofir kriss de dëse Rucksak!
Op der Rees entdecke mer, wéi d’Stad Lëtzebuerg entstanen
ass a wéi se gewuess ass vum Joer 963 un.
Mir léiere vill Leit, Plazen a Geschichte kennen, déi gehollef
hunn, datt d’Stad Lëtzebuerg haut sou grouss an d’Haaptstad
vum Land Lëtzebuerg ass.
Komm, mir maachen eis op de Wee!

A lass!

Niveau 0
Viru méi wéi 1000 Joer huet de Grof Siegfried, deen
am Norden zu Feelen doheem war, eng Plaz fonnt,
op där den ale réimeschen Tuerm „Lucilinburhuc“
stoung.

Mam grousse Lift hei fuere mer
Laanscht d’Steng an d’Fielsen déif erof.
A kommen 1000 Joer méi fréi
Ënnen un: beim Siggy, dem Grof.

© J. Zimmer, Aux origines de la Ville de Luxembourg, 2002

Lucilinburhuc, dat heescht „kleng Buerg“. E stoung
op engem Fiels, dem Bockfiels, héich iwwert dem
Floss Uelzecht. Dem Siegfried huet déi Plaz sou
gutt gefall, datt hien do wollt eng bedeitend Buerg
bauen.

Wann s de um Niveau 0 ukënns,
gees de lénks duerch de laange
Gank bis bei de grousse Schierm.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Mä de Bockfiels huet awer dem Klouschter
St. Maximin vun Tréier gehéiert. De Grof an
d’Klouschter hunn du getosch. D’Klouschter krut
seng Lännereien zu Feelen an de Siggy krut de
Bockfiels a konnt seng Buerg bauen.

de Bockfiels
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Niveau 0

Niveau 0
Aus „Lucilinburhuc“ gouf Lützelburg an du Lëtzebuerg.
An de Siegfried gouf deen éischte Grof vu Lëtzebuerg.
Dat war am Joer 963.

Ëmmer méi Leit sinn heihi komm
‘t war net genuch Plaz an der Buerg.
Et goufen nei Haiser gebaut
an d’Zaldote stoungen do Wuecht.

Hei um Schierm kanns du gesinn, wéi de Pabeier
ausgesinn huet, mat deem de Grof Siegfried an d’Abtei
St. Maximin hir Terraine getosch hunn.

Kuck, ob s de d’Wuert
“Lucilinburhuc” gesäis,
du kanns mat de Fangeren
um Schierm duerno
sichen.

Hues de gesinn un de Modeller vum Bockfiels, wéi
d’Stad méi grouss ginn ass? Et koumen ëmmer méi
Haiser an ëmmer méi Stroossen an op eemol war
et eng richteg Festung gi mat Mauere ronderëm als
Schutz.

© Depositum der Stadt Trier, Tauschurkunde, 963
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Niveau 0

Niveau 0
A bewaacht gouf d’Festung natierlech vun
Zaldoten. Déi hate besonnesch Kleeder un fir
net blesséiert ze ginn. Mat Kettenhiemer an
Helmer hu se sech geschützt, wann ee se mat
engem Säbel oder Messer ugegraff huet. Spéider
haten se och scho Schéisspolver fir hir Waffen,
deen hu se an extraen Douse versuergt.

‘t wollt jiddereen hei Meeschter ginn
an dëser Festung Lëtzebuerg
Spuenien, Frankräich oder Éisträich...
Déi Kricher waren dacks ganz uerg.

Kettenhiem
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Kuck hei an der Këscht, do
fënns du e Kettenhiem. Mooss
et un, da kanns du spieren, wéi
schwéier de Beruff fir d’Zaldoten
deemools war. Hir Waffe gesäis
du am nächste Raum.
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Op dësem Modell vun der Stad kanns
de gesinn, wéi e Kampf et war, wann
d’Festung ageholl ginn ass.
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Niveau 0
An deem Sall hei fënns du kleng Zaldotefigure mat den
Uniforme vun deenen Natiounen, déi Meeschter an der
Festung Lëtzebuerg waren. Besonnesch de Spuenier
hiren Helm huet eng ganz extra Form, dat ass en
„Morion“.

Lo huelen ech dech mat an e
Raum, an deem s du ronderëm
dech kanns kucken a da gesäis
de, wéi d’Stad Lëtzebuerg eemol
ausgesinn huet.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

08
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Niveau 0

Niveau 0

Wann s de riichtaus kucks, gesäis de
eng Kierch, d’Nikloskierch. Déi gëtt
et haut net méi. Si war net wäit ewech
vun deem Musée, an deem s de elo
bass. A si war just nieft dem Palais,
deen ass op der lénker Säit.
Kuck emol, ob s du Zaldote fënns!
A kuck d’Uniform, da weess de och,
wéi eng Natioun deemools an der
Festung war.

d’Nikloskierch
Uewe beim Kierchtuerm, do gesäis
de eng kleng Hütt. Weess de, wien
do gewunnt huet? Et war net de
Paschtouer, mä de „Feierwiechter“.
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Niveau 0

Niveau 0

De Feierwiechter war e ganz wichtege Beruff. Hien huet méi héich
gewunnt wéi all déi aner Leit an der Stad. Hien hat vun do e Bléck iwwer

D’Nikloskierch, déi s du grad gesinn hues,
gëtt et haut net méi, awer nach vill aner
Kierchen. Kuck emol op dësem Modell vun
der Stad. Iwwerall, wou Luuchte sinn, do
stoung eng Kierch. Wëlls du se zielen?

d’ganz Festung an iwwer d’Mauere vun der Festung. Hie konnt gesinn,
wann eng Gefor ënnerwee war: zum Beispill en Iwwerfall op d’Festung
oder e Feier. Wann anzwousch an de Stroossen an Haiser e Feier
ausgebrach ass, da war et de Feierwiechter, deen et fir d’éischt gesinn

Hei gesäis de och eng
Klack, et ass déi aus der
Kierch vum Sichenhaff.

huet an Alarm geschloen huet. Mat de Klacken!
Sireene goufen et deemools nach keng an och keng Telefonen, iwwer
déi ee konnt Hëllef ruffen.
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

13

Niveau 0

Niveau 0

Déi gréisst vun de Kierchen ass d’Kathedral.
Si heescht „Notre-Dame“, well hei steet eng
Statu vun der Muttergottes.

Vill Mënschen, déi krank waren an nees gesond goufen, hunn
der Muttergottes e Kaddo gemaach. Zum Beispill en Häerz
aus Gold.

D’Maria ass zënter dem Joer 1666
d’Patréinesch vu Lëtzebuerg, dat heescht si
passt op d’Stad an d’Land op. D’Mënschen
hunn zu hir gebiet a si bei se gepilgert, wa
se krank waren oder Suergen haten. Dat
ass och haut nach esou: Dat nennt een
„d’Oktav“.

D’Muttergottes krut awer och ganz vill Räck geschenkt. An der
Kathedral gëtt et eng Madame, déi sech drëm këmmert, datt
d’Statu vun der Muttergottes ëmmer anescht ugedoe gëtt.

Uff, dat war lo schonn eng grouss Rees,
déi mir zesumme gemaach hunn.
Rascht a bastel e bëssi hei:
Bau eng Buerg an do d’Poppen un!

© Fabrique d’église Notre-Dame

d’Maria
© Fabrique d’église Notre-Dame
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Niveau 1

Niveau 1
Eis Rees geet lo hei d’Trapen erop
Eng nei Zäit ass fir Lëtzebuerg komm:
An deem neien, klenge Land ass
e Grand-Duc op den Troun geklomm.

Virun iwwer 200 Joer huet de franséische Keeser Napoleon ganz vill Länner
eruewert, hien huet se mat senger Arméi iwwerfall a wollt do Meeschter
ginn, bis hien an der Schluecht vu Waterloo an der Belsch verluer huet.
Dofir war vill Duercherneen a Misère a ganz Europa.
Zu Wien hate sech all d’Länner aus Europa zesummegesat an hu probéiert,
alles nei z’organiséieren. Et sollt endlech iwwerall Fridde ginn.
Aus dem Land Lëtzebuerg gouf 1815 e Grand-Duché an den hollännesche
Kinnek gouf Grand-Duc vu Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg ass deen eenzege Grand-Duché,
dat eenzegt Groussherzogtum op der Welt.
Et gëtt also nëmmen ee Grand-Duc op der
Welt an dat hei ass säin Troun.
Dat ass esou gaangen:

© Cour Grand-Ducale, Luxembourg
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An nach 24 Joer méi spéit, am Joer 1839, krut Lëtzebuerg nei Grenzen an
déi sinn haut nach esou. Et war dunn en onofhängegt, awer klengt Land an
huet kengem méi gehéiert. Just den hollänesche Kinnek war nach ëmmer de
Grand-Duc vu Lëtzebuerg. Bis 1890!
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Niveau 1

Niveau 1

Stammbam vun der Famill Nassau

Dunn ass de Kinnek Wëllem III vun Oranien-Nassau vun Holland gestuerwen,
hien hat awer kee Jong. Dofir ass een anere Mann aus der Famill Nassau
Grand-Duc ginn: den Adolphe vun Nassau-Weilburg.
Lëtzebuerg krut also säin eegene Groussherzog an deen ass och mat senger
ganzer Famill op Lëtzebuerg wunne komm.
De Grand-Duc Adolphe ass den Ur-Ur-Grousspapp vum Grand-Duc Henri.
Hei am Sall kanns du gesinn, wéi de Grand-Duc Henri am Joer 2000 op den

Grand-Duchesse Charlotte

Troun geklommen ass.

Grand-Duc Jean

fëll déi Nimm
an, déi fehlen!
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Niveau 1
Kuck, hei steet e Stereoscope.
Ech stellen den Apparat vir,
An deem ee Biller konnt kucken.
Iwwer 100 Joer ass dat hier.

Op deem grousse Bild un der Mauer gesäis de e
Stereoscope. Dat war sou e ronne Stand mat
Spektiven, an do konnten d’Leit derduerch kucken
an hu gesinn, wéi et an anere Stied op der Welt
ausgesinn huet. Si hu sech da gefillt, wéi wa se
direkt do wieren. Deemools konnten d’Leit nach
net vill reesen. An et gouf nach kee Kino, kee
Fernseh a kee Computer.

Bass de virwëtzeg, wéi sou e Stereoscope geet?
Hei un de Mauere sinn och esou Spektiven. Einfach
derduerch luussen an da bass du matten dran an
der Stad Lëtzebuerg, sou wéi se vrun 150 Joer ausgesinn huet. Et ass bal wéi an engem 3D-Film.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Oh, wat
fir schéi
Bierger!

Niveau 1

Niveau 1

Hei ass erëm e Modell vun der Stad Lëtzebuerg.
Déi Kéier gesäis de, datt d’Festung sech vill
verännert huet. Si ass nämlech no 1867 bal
ganz verschwonnen.
Dat huet mam Krich ze dinn. Awer net, well e
Krich se zerstéiert hätt. Neen, si ass ofgerappt
ginn, fir datt et kee Krich méi ëm d’Festung
Lëtzebuerg sollt ginn. Well all déi grouss
Länner wollten ëmmer d’Festung fir sech
hunn, si gouf och nach „Gibraltar aus dem
Norden“ genannt.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

D’Mënsche konnten also elo roueg an zefridden an der Stad Lëtzebuerg liewen. Si
si mat Kutschen, Päerd a mam Tram gefuer.
Sou en Tram, wéi och elo erëm een an der
Stad fiert.

A wéi a wat d’Mënsche geschafft hunn, dat
gesäis de am nächste Sall.
22

‘t gouf net méi ëm d’Festung gekämpft.
Lëtzebuerg ass méi roueg ginn.
Grouss Fabricken hunn opgemaach,
d’Leit haten elo all vill ze dinn.

An dësem Sall fënns du elauter Saachen,
déi zu Lëtzebuerg fabrizéiert goufen.
Kuck, wat s de alles erkenns:
An der Stad stounge Gasluuchten, datt et
owes schéin hell an de Stroosse ginn ass.
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Niveau 1
Am Rollengergronn gouf Parzeläin vun
der Firma Villeroy & Boch produzéiert.
De Kaffisbiz huet eng ganz besonnesch
Molerei: blo Blimmercher. Déi gëtt et op
Telleren an Tasen, op Kréi a Schosselen.
Dësen Zerwiss heescht haut „Vieux
Luxembourg“.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Hei kanns du der selwer en Zerwiss
molen. Huel d’Faarwen a fuer duer.
Ech si gespaant, wéi däi „Vieux
Luxembourg“ ausgesäit. Vläicht
wëlls du en och ganz anescht nennen.
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Niveau 1

Niveau 1

Oder hues de Loscht, Händschen ze molen?
Am Gronn gouf et eng Händschefabrick, déi ganz
vill verschidde faarweg Händsche gemaach huet.
Du gesäis, wéi eng Formen a Faarwen do
erauskomm sinn.

Huel d’Händschen aus
dengem Rucksak a
maach se faarweg.

An eiser Stad waren och vill Rousenziichter.
Mat hire flotte Rousen hu si vill Medailen
uechter ganz Europa gewonnen. An dësem
Raum fënns du e Schierm mat engem
Rouse-Memory-Spill. Kuck, ob s du dat
hikriss.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Niveau 1
D’Leit haten also Aarbecht, leider hunn awer
deemools och vill Kanner misse schaffen.
Et waren d’Kanner vun deenen aarme Leit, déi
och schonn hu misse Sue verdéngen.

e Spillaltor
Deene méi räiche Leit hir Kanner konnten an
d’Schoul goen an haten donieft méi Zäit fir ze
spillen. Si hunn zur „Bourgeoisie“ gehéiert. Un
de Mauere gesäis du Biller vu bekannte Leit
vun deemools a Spillsaachen, mat deenen hir
Kanner gespillt hunn.

© Michel Sinner, 1863
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© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Wat erkenns de alles vu Spillsaachen? Mol se an däi Buch!

Niveau 1
Hei an dengem Heft ass d’Bild vun engem vun den aarme Kanner, déi schonn
hu misse matschaffen.
Déi aarme Leit haten och ganz komesch Beruffer. Ee war dee vum „Knollereefer“. D’Leit hunn den Hondsdreck gesammelt, deen an de Stroosse louch.
Deen hu se duerno an der Händschefabrick ofgeliwwert. An der Fabrick ass
deen nämlech gebraucht gi fir d’Lieder ze gierwen, aus deem Händsche
gemaach gi sinn. An natierlech kruten „d’Knollereefer“ dann och e puer Su,
wann se déi Hondsdrecker ofgeliwwert hunn.
Haut ginn et och nach sou Sammler, well wann ech als Mupp mat mengem
Meeschter spadséiere ginn, da muss dee mäi Kacka och mat enger Tut
oprafen. E kritt dofir awer keng Suen, mä hëlleft, datt d’Stad propper bleift.
Vläicht hues du jo och e Mupp an da muss du dat och maachen!
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Niveau 2

Niveau 2
Lo geet de Wee weider erop
D’Zäit vun haut kënnt ëmmer méi no
D’20. Joerhonnert stellt sech vir
Mä – Stopp! A wien hu mer dann do?

„Mengs de mech, Mil? Du kenns mech dach.
Mä duerf ech mech virstellen: Mäin Numm ass ,Renert’, ech sinn am
ganze Land bekannt. E grousse Schrëftsteller, de Michel Rodange, huet
mech esou genannt a meng Geschicht néiergeschriwwen. Eng komesch
Geschicht, e bëssi komplizéiert. Et geet do ëm d’Déieren, déi zesumme
komme viru Geriicht a mech – de Fiisschen – ukloen! Ech hätt eppes
verbrach a si all ugeschmiert! Dobäi sinn ech just méi gescheit wéi all déi
aner. Dofir kann ech jo net. Souguer de Kinnek, de Léiw, gleeft mir dat an
ech ginn nees fräigelooss. Sou wéi hei sëtzen ech och matten an der Stad
um Knuedler. Vläicht begéine mer eis och do.“

de Renert
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Niveau 2

Niveau 2
Et komme lo schwéier Zäiten.
Zwee Kricher bréngen de Mënschen op
der ganzer Welt schrecklech vill Leed.
Mä endlech gëtt et och nees Freed.

Lëtzebuerg
Nom Zweete Weltkrich 1945 hunn d’Länner
an Europa decidéiert, ni méi géinteneen ze
kämpfen, mä just nach zesummenzehalen.
Si hunn dofir sou eppes wéi e Club gegrënnt:
d’Europäesch Unioun (EU).
Ganz um Ufank waren dat dës 6 Länner:
Frankräich, Italien, Däitschland, Belsch,
Holland a Lëtzebuerg.

Däitschland
Belsch
Frankräich
Hei sinn d’Fändele vun
deene 6 Länner: Weess
du, wéi e Fändel bei wéi e
Land passt?

Italien
Holland

34

35

Niveau 2

Niveau 2
All Joer gëtt et zu Oochen an Däitschland och
e Präis fir Leit, déi sech ganz besonnesch fir
Europa asetzen: de Karlspräis, deen ass
benannt nom Keeser Karel de Groussen
(Charlemagne), dee scho virun iwwer 1000
Joer wollt Europa zesummebréngen.

Kuck an dengem Kuerf ass eng
Spéngel, déi de Karlspräis duerstellt.
Spéngel der se un de Pullover, da
krus du och de Karlspräis.

1986 ass dee Präis un e ganzt Vollek gaangen:
u Lëtzebuerg!
All d’Lëtzebuerger duerfen also soen: Mir hunn
de Karlspräis kritt. Well et awer net méiglech
war, datt all d’Lëtzebuerger de Präis zu Oochen
iwwerreecht kriten, ass de Grand-Duc Jean e
fir säi Land siche gaangen.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg
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Niveau 2

Niveau 2

„Mech kann een net vergiessen. Besonnesch wann ee mech eemol héieren
Eis Zäitrees ass gläich eriwwer
Ech weess, du hues lo vill gelies.
Dofir kriss du och e Präis – mä ...
Ech mengen, mir hunn eent vergiess!

huet sangen. Ech sinn d’Melusina a meng Geschicht ass déi schéinst an déi
trauregst aus der Stad Lëtzebuerg. Och wa gesot gëtt, et wier e Mäerchen.
Ech war laang verschwonnen. Ech war rosen. Mäi Mann hat bei der
Hochzäit versprach, hie wéilt mäi grousst Geheimnis ni wëssen.
Samschdes sollt hie mech eleng a mengem Buedzëmmer loossen. Mä hie
war mer nogeschlach an huet dunn erausfonnt, datt ech eng Fëschfra sinn.
Du sinn ech vum Bockfiels an d’Uelzecht gesprongen an ni méi erëmkomm.
Dat alles ass iwwer 1000 Joer hier, deemools hat mäi Mann eng Buerg do
gebaut. Si huet Lucilinburhuc geheescht. Weess du dann nach, wéi mäi
Mann geheescht huet?
Da schreif et hei an däin Heft.

d’Melusina

Oder ass dat awer alles e Mäerchen???“
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Äddi!
Hei ass eis Rees elo eriwwer. Gëff däi Rucksak nees of.
D’Heft kanns de mathuelen an doheem fäerdeg molen.
Vu mir kriss du och en Uerden: net de Karlspräis, mä den
„Milspräis“.
Äddi a bis geschwënn eemol,
De Mil
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