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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d’Schüler aus 
dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D’Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

D'Skelett vum Loschbuer bei Reiland, Facsimile aus dem MNHA, Foto aus dem MNHA vum Christof Weber
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ZESUMMEFAASSUNG

D‘KULTURGESCHICHT VU LËTZEBUERG 
AN ENGER TRANSNATIONALER 
PERSPEKTIV. WOU FÄNKT D’GESCHICHT 
UN? A WAT HUET SE MARKÉIERT BIS 
ZUM 19. JOERHONNERT?
Fir d‘Geschicht vu Lëtzebuerg ze verstoen, muss ee Lëtzebuerg 
an engem méi grousse Kulturraum gesinn, an dee ka jee no 
Epoch ganz ënnerschiddlech sinn. De Raum, an deem een 
déi Geschicht situéiert, muss méi grouss si wéi dat haitegt 
Groussherzogtum, an d‘Zäit muss iwwer d‘Entstoe vun enger 
Natioun Lëtzebuerg erausgoen.

D‘VIRGESCHICHT
Mee wou fänkt d‘Geschicht un? Dat eelst Skelett, wat um 
Territoire vum haitege Lëtzebuerg fonnt gouf, datéiert vu 
6.000 v. Chr. Et ass de sougenannte Loschbur-Mann, den 1935 
op der Plaz bei Reiland fonnt gouf. Alles deit drop hin, datt 
hie bewosst begruewe gouf. Et gouf deemools also schonn e 
Kult ëm déi Doudeg. Dernieft gouf en zweet Graf fonnt, an 
deem d‘Äsche vun enger Fra louchen, déi scho 7.000 v. Chr. 
hei gelieft huet. Neierdéngs wësse mer, datt dee Mënsch zur 
Urbevëlkerung vun Europa, déi sech ëm 10.000 v. Chr. hei néi-
ergelooss huet, gehéiert. Domadder ass hie méi al wéi dee 
Grupp vu Mënschen, deen ëm 5.500 v. Chr. aus dem Noen 
Osten agewandert ass an aus Bauere bestanen huet.

DÉI GALLO-RÉIMESCH ZÄIT
Och aus keltescher Zäit sinn eis Griewer erhale bliwwen. Ëm 
80 – 65 v. Chr. gouf bei Kënzeg e Fürst begruewen. An senger 
Grafkummer, ënnert engem Hiwwel, huet een net manner wéi 
zéng Amphore fonnt, eng bronze Schossel, eng Uelegluucht 
aus Kampanien. Dee Fürst hat also Kontakt mat de Réimer, 
nach ier den Caesar Gallien eruewert hat. Déi fënnef Griewer 
vu Giewel-Nouspelt sinn tëscht 50 a 15 v. Chr. ugeluecht ginn. 
Vu Graf zu Graf goufe méi Importwuere fonnt. Déi gallo-réi-
mesch Mëschkultur, déi an onse Géigenden entstanen ass, 
weist sech schéin an der Architektur: Dat klassescht gallescht 
véiereckegt Haus krut e Porticus an zwee Ecktierm virun d‘Fas-
sad gesat an den Daach gouf mat Zillen amplaz Stréi gedeckt. 
Dat bekannt Mosaik vu Viichten ass e Beleeg vun der gallo-réi-
mescher Wunnkultur.

D‘MËTTELALTER
Den Numm Lucilinburhuc – eng Buerg op engem Fiels iwwer 
der Uelzecht an der haiteger Haaptstad – taucht eréischt am 
10. Joerhonnert op. 

De Grof Sigfrid hat déi Plaz vun der Abtei Sankt Maximin 
virun Tréier géint e puer Stécker Land zu Feele getosch. 
Mee och hei bezitt sech de Begrëff just op eng Buerg an 
eréischt méi spéit, am 12. Joerhonnert, och op d‘Stad ëm 
dës Buerg. D‘Abtei Iechternach liwwert e gutt Beispill vun 
der Aglidderung vu Lëtzebuerg an e méi grousse Kulturraum 
am Mëttelalter. D‘Klouschter gouf vum Willibrord gegrënnt, 
deen aus dem angelsächsesche Raum staamt. Vun do huet hie 
warscheinlech och dat berüümt Evangeliebuch matbruecht. 
D‘Kléischter aus onser Géigend hunn op jidde Fall Mënschen 
aus verschiddenen Ecke vun Europa ugezunn.

VUN DER NEIZÄIT  
BIS ZUM 19. JOERHONNERT
An der Renaissance léisst sech d‘Abanne vun der Lëtzebuerger 
Kulturgeschicht an engem grousse Kulturraum virun allem 
iwwer Persoune beleeën. Iwwerdeems aus dem Mëttelalter 
ausser dem Yolanda-Eepos aus dem Mariendall keng litera-
resch Texter aus der Grofschaft bekannt sinn, stamen awer eng 
Rei Schrëftsteller aus der Renaissance aus dem Herzogtum, 
déi op den Unie vu Louvain, Köln, Paräis, Heidelberg oder 
Tréier studéiert haten. De Grof Ernst vu Mansfeld, dee vu 
1545 bis 1604 Gouverneur vum Herzogtum war, huet a Clause 
vun engem flammänneschen Architekt d‘Schlass La Fontaine 
baue gelooss, wou e seng Sammlung vun enge sëllege gallo-
réimesche Statuen, mee och rezenten Tabloen ënnerbruecht 
huet. Vum 16. bis 18. Joerhonnert huet dat haitegt Lëtzebuerg 
zum Habsburger Räich gehéiert. Bis an d‘18. Joerhonnert 
goufen d‘Awunner vun der Stad iwwregens praktesch ni als 
Luxemburgenses/Lëtzebuerger bezeechent. Viru 1789 ass mat 
Lëtzebuerger entweeder d‘Dynastie vun de Grofen a Kinneke 
gemengt oder den Term bezitt sech op d‘Awunner vun der 
Stad; an de seelenste Fäll awer sinn d‘Awunner vun engem 
Land gemengt. Kann een also eréischt am 19. Joerhonnert, 
wéi Lëtzebuerg schrëttweis seng Eegestaatlechkeet krut, vun 
enger Geschicht vu Lëtzebuerg schwätzen?
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PEDAGOGESCHE 
VOLET

2. 

3. 

1. 

AUFGABEPROPOSEN
AUFGAB 1: 
Fir den transnationale Charakter vun der Lëtzebuerger 
Kulturgeschicht ze verstoen, erstellen d‘Schüler an dësem 
Projet eng interaktiv Kaart. Dofir gëeegent ass een Opensource-
Format wéi zum Beispill www.openstreetmaps.org.

Et ass de Schüler fräigestallt, sech een oder méi historesch 
kulturell Elementer erauszesichen an Informatiounen zu hirer 
geografescher Verbreedung ze sichen. Dës Informatioune 

LÉIERZILER
WËSSEN:
 • D‘Schüler verstinn, dat eng Reduktioun vun enger 

National- oder enger Kulturgeschicht an engem nationale 
Kader net méiglech ass. 

 • Si gi sech der Bedeitung vun engem Kulturraum bewosst  
a léieren, dat dëse permanente Changementer ausgesat ass. 

 • Si léieren, d‘Geschicht vu Lëtzebuerg aus engem méi 
grousse Bléckwénkel ze betruechten.

METHODEKOMPETENZEN: 
 • D‘Schüler verbesseren hir Kompetenzen am Beräich vun 

der Informatiounsrecherche an der Dokumentatioun.
 • Si sinn an der Lag, déi gefiltert Informatiounen mat Hëllef 

vun engem digitalen Tool an enger geografescher Kaart  
ze verschaffen an ze presentéieren. 

 • Si verbesseren hir Orientéierungskompetenzen.

KUERZEN  
IWWERBLÉCK
An dësem Kapitel geet et dorëms ze weisen, dass eng 
Lëtzebuerger Kulturgeschicht an engem reng nationale Kader 
wëssenschaftlech net haltbar ass. D‘Geschicht vu Lëtzebuerg 
muss dofir a méi engem grousse Kulturraum gesi ginn, deen 
sech am Laf vun der Zäit verännert. 

sollen dann unhand vun enger Kaart visuell duergestallt ginn. 
Dobäi sollt däitlech ginn, dat dës kulturell Aspekter sech 
iwwer de strengen nationale Kader ewechsetzen. Déi eenzel 
Kaarte kënnen dann a Form vu Layeren iwwereneegeluecht 
ginn, soudatt d’Kaart eng interaktiv Dimensioun kritt. 
Am Verglach mat anere Kaarten dierften och ganz 
ënnerschiddlech Verbreedungsraim erkennbar ginn. 

Dëst kéint dann den Usazpunkt fir d‘Sich no den Ursaache 
sinn. 

D‘Schüler sollte méiglechst vill Fräiheeten hunn, sech selwer 
een oder méi kulturell Elementer erauszesichen, déi se gär 
géife kartograféieren. 

Méiglech wieren zum Beispill: 

 •  typesch „Lëtzebuerger“ Plate wéi zum Beispill de Kachkéis 
oder de Judd mat Gaardebounen

 •  gallo-réimesch Wunnhaiser
 • angelsächsesch Kléischtergrënnungen am fréie Mëttelalter

Manner gëeegent, mee dofir net manner interessant 
wiere ganz rezent Elementer wéi Kleedermarquen etc. Hir 
Verbreedung ass an engem Kontext vun der Globaliséierung 
a manner am Kader vun enger Lëtzebuerger Kulturgeschicht 
ze gesinn. Trotzdeem géif sech hei eng interessant 
Diskussioun iwwert d‘Bedeitung vu Kulturraim an engem 
ëmmer méi staarke globaliséierte Kontext erginn.

AUFGAB 2: 
Den Internetsite Infolux – Fuerschungsportal iwwert 
d‘Lëtzebuergescht | Online-Atlas der Familiennamen (uni.lu) 
bitt en interaktiivt Beispill vu Kaarten iwwer d’Verbreedung 
vu Familljennimm zu a ronderëm Lëtzebuerg. Domadder 
liwwert dëse Fuerschungsportal de Schüler eng alternativ 
Rechercheméiglechkeet: Si kënnen hei no „typesch“ 
Lëtzebuerger Familljennimm sichen an deenen hir Originnen 
erfuerschen. Doduerch gewannen se e weideren Zougang  
zu engem grenziwwerschreidende kulturhistoreschen Aspekt. 

4. DISKUSSIOUNEN
Wat sinn d‘Chancë vun enger Kulturgeschicht, déi iwwert 
d‘Grenzen ewech kuckt?

D‘Bedeitung vu Grenzen an der Geschichtsfuerschung. 

Wat ass d‘Roll vun engem Nationalstaat an enger 
historescher Perspektiv?

http://www.openstreetmaps.org
https://infolux.uni.lu/familiennamen/lfa/
https://infolux.uni.lu/familiennamen/lfa/
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5. VISITTEN 
Eng Visitt an de Musée national d‘histoire et d‘art (MNHA) 
mat de fréiste Beleeger vu mënschlechen Aktivitéiten um 
Territoire vum haitege Lëtzebuerg. Am MNHA gëtt iwwert 
déi eenzel Stäck, déi sech mat ënnerschiddlechen zäitleche 
Phase vum Territoire Lëtzebuerg, vun der Virgeschicht bis  
an d‘Mëttelalter, beschäftegen, besonnesch däitlech, wéi 
sech de „Lëtzebuerger“ Kulturraum verännert.

NOTES:




