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Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer jer på en rejse igennem grænseegnens arkitektur 
og kulturhistorie. På rejsen vil de deltagende skoler og elever lære om egnens særlige historie og 
kulturarv, lave et re-design og se deres visioner for fremtiden. Eleverne får mulighed for at engagere 
sig i interkulturelt arbejde og skabe nye forbindelser på tværs af grænser.
To ekskursioner vil introducere de danske og tyske elever til hinanden og udvalgte byer i begge lande. 
Her er der rig mulighed for at tale sammen og finde gode sparringspartnere, som eleverne kan bruge 
senere i forløbet.

Elevernes kreativitet og nyerhvervede forståelse kommer i spil gennem re-design fasen. Her arbejder 
de selvstændigt og skal bruge alt det, de har lært. Målet er, at de kan skabe et meningsfuldt re-design, 
der eksemplarisk viser, hvilken fremtid for grænseregionen de drømmer om. De skal til sidst fremlægge 
deres visioner for grænseegnen for hinanden og fremvise grænseegnens ungdoms ønsker og håb for 
fremtiden.

Forløbet er skruet således sammen, at underviserne har stor fleksibilitet. Elevopgaverne gør 
elevaktiviteten til en rød tråd i projektet, og man kan som lærer enten anvende dem i den krono-
logiske rækkefølge, de her præsenteres, eller bearbejde dem og eventuelt indarbejde specifikke 
tyngdepunkter fra det fag, man har klassen i. Uanset hvad man beslutter sig for, så ligger projektets 
helt store gevinst i, at det skaber rammen for, at eleverne kan diskutere områdets fremtid på tværs af 
grænsen.

En rejse igennem grænseegnens 
 arkitektur og kulturhistorie

Forord
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MÅLGRUPPE
STX, HHX, HTX, EUX, HF

Tidsplan

Indhold
Prioritering og skitsering af elementer i en 
arkitektonisk designproces.

Grænseregionens historie og dens betydning 
for områdets arkitektoniske udtryk.

Internationalt, grænsenært kultursamarbejde  
om fælles innovative processer.

MÅLGRUPPE 
OG FORMÅL

Mål
At styrke fag/sag-perspektivet i et fagligt samspil.

At udvikle elevernes evne til at anvende faglig 
refleksion i et innovativt projekt.

At fremme elevernes interkulturelle kompetencer 
med henblik på såvel international kommunikation 
som interkulturel forståelse.

Formål:
Eleverne tilegner sig viden om grænseområdets særlige kulturarv gennem udforskning og undersøgelse af 
arkitekturen. Derudover styrkes deres dannelsesproces ved at kvalificere dem til, som myndige borgere, at 
deltage i udformningen af grænseområdets fremtid. 

Re-Design og præsentation 
3-4 lektioner

Introduktion til forløbet
3-4 lektioner

2 dagsekskursioner

Intro og faglig opvarmning Ekskursion Re-Design



Introduktion

Introduktion til emnet: Byen på 
hovedet

I dette projekt vil vi tage jer med ud på en rejse. En rejse 
ud i fremtiden. Til en tid hvor unge bestemmer, hvordan 
vores byer skal indrettes, unge fortæller, hvad der er pænt, 
hvad der er grimt og skal på lossepladsen, hvad der er 
upraktisk, hvad der ville være cool, og hvad der ville være 
enormt uncool. Projektet inddrager gymnasieklasser syd 
og nord for grænsen, der arbejder med det samme pro-
gram og som delvist gør det sammen.   

Rejsen, vi skal ud på, starter i den by, hvor I går i skole 
(skolebyen), derefter fører den jer ud i området omkring 
den dansk-tyske grænse og ender hjemme i skolebyen 
igen. Undervejs på denne rejse skal vi gennem forskellige 
stationer, der forbereder os på rejsens mål: at lave om på 
en gade i vores skoleby så den bliver sådan, som vi gerne 
vil have den, og samtidig er et stort fremskridt for be-

Hvad nu hvis man fjernede Triumfbuen i Paris? Eller hvis man afskaffede alle gågader og gjorde dem til almindelige 
veje igen? Eller byggede alle kirker om til fitnesscentre? Ville det gøre en forskel? For hvem? Hvad ville forskellen 
være?

folkningen. Der skal overvejes, hvordan den skal se ud, 
hvilke aldersgrupper der skal bo der, hvad der skal være 
af offentlige institutioner såsom børnehaver, skoler, 
boliger for ældre, boliger for unge, hvilke forretninger 
der skal være, hvilke andre arbejdspladser der skal være 
plads til, hvorledes mødesteder skal indrettes, om der 
skal være plads til grønne områder/skaterplads/en lille 
skov/en speedwaybane, hvordan boliger skal bygges og 
se ud, og hvad vi gerne vil beholde af alt det, der alle-
rede er der. Og vi skal finde ud af, hvad vores gade skal 
hedde. Vi giver gaden en ny start, og alt er tilladt. Vi ryster 
idéboksen grundigt, stiller alting på hovedet og beslutter, 
hvordan vores favoritgade skal være, således at vi ville 
ELSKE at bo i den.
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TRADITION
Den første station er stationen TRADITION. Det er en station, hvor vi spørger, om bygning-
erne ligner hinanden/har samme stil, og hvorfor bygninger og gader ser ud, som de ser ud. 
Og vi spørger os selv, om vi tror, vi bliver klogere på et svar ved at undersøge den lidt 
ind viklede historie, vi har mellem Danmark og Tyskland? Tror I på, at det har nogen betydning 
for, hvor dan jeres skoleby ser ud, at grænsen flyttede i perioder, således at jeres skole ikke 
var en del af det land, den nu ligger i? Vi udveksler, hvad vi umiddelbart tror, og vi minder 
hinanden om, hvor det nu var, at vores skoleby var tidligere, før den endte i det land, den  
er i nu.   

YNDLINGSSTED
Den næste station er YNDLINGSSTED. Her skal vi hver for sig beskrive de steder i skolebyen, 
hvor vi synes, det er allerbedst at være – og finde ud af, hvad det er for ting, der får os til at 
synes, det er et rart sted.  Ofte tænker vi overhovedet ikke over, hvorfor noget er rart. Men 
hvis vi skal lave en yndlingsgade, så skal vi nok lige have lidt styr på, hvad der konkret skal 
være i den, for at den kan blive mindst lige så dejlig som mit YNDLINGSSTED.

YNDLINGSHUS
Den næste station bliver et sted, hvor vi bliver rigtigt konkrete. Det er stationen YNDLINGS-
HUS. Hver for sig og/eller i grupper finder vi et hus, som vi synes er særligt flot/pænt/smukt. 
Vi tager et billede af huset, og vi sammenligner klassens billeder. Der er sikkert forskel på, 
hvad vi har fotograferet, men hvad er det præcis ved de forskellige huse, som vi så godt kan 
lide? YNDLINGSHUS er der, hvor vi begynder at undersøge vores egen smag helt konkret for 
at blive klogere på os selv, på bygge- og arkitektoniske stile og på vores klassekammeraters 
måde at tænke på.

DET LILLE VÆRKSTED
Herefter kommer vi til stationen DET LILLE VÆRKSTED. Her bliver der tegnet. De billeder, vi 
har taget, skal forvandles til en tegning. Når man laver et foto om til en tegning, tænker man 
mere over detaljerne på billedet, skelner mellem dem, der er vigtige, og dem der er mindre 
vigtige, og får mulighed for at bruge dem på sin egen måde på tegningen. Fotografiet er 
vores inspiration – tegningen er vores egen brug af inspirationen. Og det er fint. Den første 
lille udstilling af tegninger hænges op sådan, som vi synes, de skal placeres i forhold til 
hinanden, for at det ser bedst ud. Vores første lille øvelse i at lave en favoritgade er færdig.   

BYEKSKURSION 1
Næste station ligger lidt længere væk. Vi skal rejse med bus til to byer, der ligger på hver 
deres side af den dansk-tyske grænse, hvor vi skal præsentere vores arbejde for partner-
klassen og derefter på fælles ekspedition. Først skal vi til Flensburg. I skolebyen så vi kun på 
et enkelt hus, og hvordan det var bygget, men nu skal vi se på indretningen af en hel by. Her 
skal arbejdes med at beskrive, hvad bygningerne bruges til, hvad der er typisk for facaderne, 
og hvordan man kan karakterisere gaderne, og hvad der sker i dem. Vi får en byvandring af 
en ekspert og laver en række undersøgelser. Undersøgelserne laver vi sammen med klassen 
fra den anden side af grænsen, og vi vil forsøge at tale os frem ved hjælp af dansk, tysk og 
engelsk. Vi skal udveksle indtryk af forskelle mellem den by, vi kommer fra, og Flensburg.   
Er klasserne enige om, hvad der udgør en favoritgade? 

De 9 stationer
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REFLEKSION
Stationen, der nu venter er hjemme på egen skole og den hedder: REFLEKSION. Her 
kan vi overveje, om der er ting vi så i Flensburg, der gav os ideer til noget vi kunne 
bruge til vores yndlingsgade. Klasserne sender resultatet af det, de finder ud af til 
hinanden som inspiration. Vi tager igen fat på det vi snakkede om på stationen 
TRADITION: Hvad betyder det for en by at den ligger i det, der i dag er et grænse-
område, men som tidligere havde en fælles historie? Hvad menes der, når man taler 
om ’dansk arkitektur’ og ’tysk arkitektur’? Giver det mening? Hvad betyder det for 
vores favoritgade – skal den også have minder fra gadens/byens historie? Hvis ja, 
hvilke minder? Og har de noget med Danmark og Tyskland at gøre? Hvis ja: hvordan? 
Hvis nej: hvorfor ikke?

BYEKSKURSION 2 
Men vi skal ud i landskabet igen! Rejsen fører os igen ud på landevejen for at 
komme til næste by-station: Tønder. Nu får vi mulighed for at sammenligne: Hvad 
er forskellen på Flensburg og Tønder? Hvad er grundene til forskellene? Hvad er 
lighederne og hvorfor er der ligheder? På baggrund af vores arbejde på den sidste 
station REFLEKSION: Hvordan kan vi her skelne mellem dansk og tysk tradition?   
Vi får også nye input til indretning af byer, som vi kan bruge som inspiration til vores 
favoritgade. Denne tur er også sammen med den klasse vi arbejdede sammen med 
i Flensburg. 

DET STORE RE-DESIGN VÆRKSTED
Dermed er vi nået frem til den sidste station og den er hjemme på skolen: DET 
STORE RE-DESIGN VÆRKSTED. Her tager projektet det helt store spring med 
hensyn til ambitio nerne og det er her vi oplever højdepunktet: Vores favoritgade 
skal udformes. Dette arbejde har flere aspekter:

1. Idé-fasen: Her skal tænkes ud af boksen for at samle vores ideer til, hvordan 
gaden bliver den bedste for alle. I skal bruge alt det, i har lært og erfaret og forsøge 
at brainstorme en god idé. Der er et udvalg af benspænd – altså temaer som skal 
inddrages - til skitseringen af favoritgaden. Hvilke der udvælges, beslutter 
klasserne. Benspændene skal sikre at al kreativiteten bruges til også at løse et eller 
flere påtrængende udfordringer, som vi har i dag i udviklingen af byerne.  Klasserne 
arbejder hver for sig, men kommunikationen fortsætter virtuelt med inspiration og 
kommentarer til arbejdet med benspændene. 

2. Design-fasen: Her skal I arbejde med jeres idé og lave jeres helt eget design.  
Vi skal her skabe vores vision for fremtiden og give vores bud på, hvordan 
favoritgaden kunne se ud.

3. Præsentationen: Her skal klassen tage stilling til, hvem den gerne vil præsentere 
for og hvordan. Er det en politiker I mødes med? Et opslag på facebook? Hvilket 
medie og publikum vi vælger bestemmer ikke hvad der skal fortælles, men 
hvordan.

Nu ved vi noget, vi ikke vidste før. Hvad det er, vi nu ved – det ved 
vi kun selv. Men vi fortæller det til hinanden. Rejsen er slut. Men vi 
sørger for at ideerne lever videre. 
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Dansk-tyske relationer i den by, I bor i 

Sted: På skolen  

Overordnet spørgsmål::  
Hvorvidt kan man egentlig tale om typisk dansk/typisk tysk arkitektur  
i vores region?  

Mål:  
I første omgang handler det om at blive bevidst om de eksisterende forestillinger om begreberne 
dansk-tysk og finde de første svar på ovenstående spørgsmål.

Arbejdsfase:
a)   Opdelt i grupper laver I hver jeres ”word cloud“ med ord, som I spontant associerer  

med Danmark og Tyskland.  

b)  Næste skridt er at lave et Venn-diagram1 i jeres grupper om spørgsmålet:  
”Hvilke bygningsformer forbinder vi mere med Danmark og hvilke mere med Tyskland –  
eller med begge?“  

c)  I udveksler jeres resultater med de andre grupper i klassen.
                                                                                                                                    

d) Valgfrit: 
I får som opgave at finde arkitektur, der efter jeres mening er typisk ’dansk-tysk‘‚  
i den by, I bor i, fotograferer den og efterfølgende præsentere den i undervisningen.

Tradition

1  Mængdediagram her bestående af to cirkler (dansk/tysk) med en fællesmængde 



Men når vi taler om dette grænsenære områdes byer, 
deres indretning og arkitektur, så taler vi ikke bare om 
tiden siden 1920. Byerne har jo bygninger, der er meget 
ældre. Både Flensburg og Tønder har således huse, der 
er flere hundrede år gamle, og før 1920 var ingen af de to 
byer grænsenære. Således var den dansk-tyske grænse 
fra 1864-1920 70 km nord for den nuværende grænse og 
løb langs en å: Kongeåen i nærheden af Kolding. Så når vi 
nord for den nuværende grænse kalder noget et grænse-
område, så passer det ikke helt for tiden 1864-1920. Hvad 
vi i dag kalder grænseområdet, var i den periode 100% en 
del af Preussen, som det hed, før det kaldte sig Tyskland.

Alt dette grænseflytteri gør, at området mellem  Flensburg 
(den nuværende grænse) og Kolding (1864-grænsen ved 
Kongeåen) både har været en del af Danmark (se dog ne-
den for, at det var på en ret speciel måde) og af Tysk land. 
Men hvordan så det ud før 1864, hvor var grænsen da? 

Det er først nu, at det bliver rigtigt indviklet. Hvis man i 
1850 spurgte den danske konge, hvor han var konge, så 
svarede han, at han var konge i Danmark. Og i 1850 var den 
danske grænse ved Kongeåen. Men kongerigets nabo mod 
syd havde allerede i 1850 i flere hundrede år ikke været 
Tysk  land men et hertugdømme, der hed Slesvig. Og hvem 
var hertug i hertugdømmet Slesvig: den danske konge! Og 
hvem bestemte over hertugen – den danske konge!! Det 
betød at kongen af Danmark i 1850, han hed Frederik 7., 
både var konge over kongeriget Danmark og over hertug-
dømmet Slesvig. Og hvis hertug Frederik i Slesvig be-
sluttede noget i hertugdømmet, så skulle han lige sikre  
sig, at kong Frederik 7. i Danmark syntes, det var en god ide. 
Nogle mener, at Slesvig derfor kunne kaldes et dansk 
område, men det var der på ingen måde enighed om. 

Og så er det, man tænker – kan det blive mere indviklet? 
Ja, det kan det! Frederik 7. var ikke alene konge i kongeriget 
Danmark og hertug i hertugdømmet Slesvig (med sig selv 
som chef). Han var også hertug i hertugdømmet Holsten, 
som lå syd for hertugdømmet Slesvig – grænsen imellem 
de to hertugdømmer løb langs floden Eider. Og dér skulle 
han spørge den tyske kejser. For hertugdømmet Holsten 
bestemte den tyske kejser over.

Hvor var Tyskland, og hvor var Danmark?

Dette projekt handler om de grænsenære erfaringer på begge sider af grænsen mellem Tyskland og Danmark. 
’Grænsenær’ er defineret i forhold til den nuværende grænse, som har ligget der, hvor den ligger, siden 1920: 
 Danmark nord for grænsen og Tyskland syd for den.

Men hvad betyder det for vores undersøgelse af grænse-
området? Det betyder, at vi taler om et område, som først 
blev grænseområde i 1920. Og at begge byer, Flensburg 
såvel som Tønder, eksisterede lang tid før 1920 og derfor 
i lang tid udviklede sig under det samme politiske  styre: 
som byer i Hertugdømmet Slesvig under den danske 
konge frem til 1864 og som en del af Preussen (der senere 
blev til Tyskland) fra 1864 og frem til 1920. Fra 1866 var det 
i øvrigt slut med de to hertugdømmer Slesvig og Holsten. I 
det år blev hertugdømmerne nedlagt og området var,  
da grænsen skulle flyttes næste gang i 1920, altså en 
almindelig del af Tysk land. 

Dertil kommer – for at gøre forvirringen komplet – at hele 
denne måde at snakke om de to lande på som henholds-
vis Danmark og Tyskland og som nogle stater, der hver 
for sig var noget særligt, først rigtig kom på mode i løbet 
af 1800-tallet. Før denne nye trend tænkte man ikke i 
folk/nationer, men interesserede sig meget mere for, 
 hvilken fyrste man var underlagt. Således var en hertug en 
fyrste, der på stedet traf beslutninger, der betød noget for 
befolkningerne. Konger og kejsere var langt væk. Det var 
vigtigere at snakke lokale dialekter end at udvikle natio-
nale sprog, der blev talt i store lande. Og i begyndelsen 
af 1800-tallet syntes også den danske konge, at det var 
helt normalt, at hertugdømmet Slesvig havde tysk som 
officielt sprog. 

Det betyder, at grænseområdet, der opstod i 1920 om-
kring den nuværende grænse, var i et område, hvor tysk-
talende og dansktalende og de, der snakkede plat, og de, 
der snakkede sønderjysk, boede på kryds og tværs. Hvor 
meget de forskellige kulturer blandede sig med hinanden 
i indretning af byerne og i arkitekturen, og hvor forskellige 
de var på dette område, det finder vi måske ud af.
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Skagerrak

Ostsee

Nordsee

Kattegat

Deutschland

Bornholm

Polen

Kolding

Eider

Kongeå

Forståelsestest

Tegn grænsen mellem Danmark og 
Hertugdømmet Slesvig og angiv, 
hvornår den forsvandt.

Angiv grænsen mellem Hertugdømmet 
Slesvig og Hertugdømmet Holsten,  
og hvornår den blev ophævet.

Tegn den nuværende grænse og angiv, 
hvornår den blev indført.

Kortet stammer fra Sønder jyllands Historie, 2, 2009 ©Historisk 
Samfund for Sønderjylland, tegnet af Jørgen Ander sen. Trykt 
med tilladelse

Hvad var ifølge sprogkortet omkring 1840 det 
mest udbredte sprog i den by, du bor i? Og 
hvordan var det i Flensburg og Tønder? 
(OBS: Plattysk og højtysk er forskellige 
måder at snakke tysk på. I hertug-
døm met Slesvig blev højtysk 
især brugt af de bedrestillede, 
mens almindel ige tysktalende 
bønder og hånd værkere snarere 
snakkede plattysk).

1.

2.

3.

4.

Dansk

Overvejende dansk

Dansk i tilbagegang

Frisisk

Frisisk og Dansk

Plattysk

Altovervejende plattysk

Overvejende plattysk



Find ’yndlingssteder‘ i den by, I bor i 

Yndlingssteder

Opgave: 
I får til opgave at fotografere jeres yndlingssted i byen og præsentere det kort i skolen. 

Perspektivering:  
Ved præsentationen skal I beskrive jeres sted. I skal også komme ind på arkitektoniske og/eller 
infrastrukturelle aspekter. Måske skal I begrunde jeres valg nærmere, hvis der bliver stillet uddyben-
de spørgsmål som f.eks.: ”Hvorfor lige det sted og ikke sted XY?“ I kan så allerede udlede de første 
kriterier for ”et godt design“ og en ønskværdig infrastruktur og dermed få idéer, som I også kan bruge 
senere i forløbet, når I skal lave jeres egen gade.  

                                                                                                                                    
Valgfrit:  
I ser på særligt forfaldne kvarterer i jeres egen by som provokation og anledning til at lave et målret-
tet re-design. Derefter laver I en brainstorm om byens nuværende ’arkitektoniske ansigt’, sådan som I 
oplever det. Den kan I også bruge som afsæt til at udvikle de første idéer til et muligt re-design af et af 
kvartererne senere i projektet.
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Sted:    Gade eller plads i den by, I bor I, med så forskellig arkitektur som muligt. 

Materiale:  Fotografiapparater/mobiltelefoner med kamera. 
Valgfrit:  Arbejdsark nr. 01 spørgeskema facader +nr. 02 afkrydsningsark om arkitekturstile  

(skabeloner af alle arbejdsark befinder sig i appendiks)

Forløb:  
1. Alle mødes i/på den pågældende gade/plads.  

2.  Opgave 1: I skal nu – hver for sig eller gruppevis - vælge en facade, som I  
”spontant bedst kan lide“. 

3.    Opgave 2: Alle udfylder arbejdsark nr. 01.

4a.   Underviseren noterer, hvor mange elever, der står foran den respektive bygning. 
4b.  Underviseren fotograferer jer foran den valgte bygning.  

5.   Opgave 3: På arbejdsark nr. 02 sætter I kryds ud for den stil, som I mener passer til jeres bygning. 

6.   Undervisningsdialog: Underviseren vil bede jer om at begrunde jeres valg af bygning. Desuden 
skal I også beskrive forskelle og ligheder mellem facaderne.  

7.   Opgave 4: I fotograferer selv den bygning, I har valgt med mobiltelefonen (herunder også detaljer 
af bestemte facadeelementer).

Yndlingshus

Arkitektonisk introduktion



Sted:  På skolen

Materiale: Elevernes fotografiapparater/mobiltelefoner med kamera, arbejdsark nr. 01: 
spørgeskema om facader, arbejdsark nr. 02: afkrydsningsark om arkitekturstile, PC/Active Board 
eller lign. til præsentationen.

Forløb:  
1. Hjemmeopgave  
I tager selv hen til et sted i den by, I bor i, med så forskellige arkitekturstile, som det er muligt. 
Her vælger I hver en facade, som I særligt godt kan lide, og fotograferer den. Et foto bør vise hele 
facaden set forfra. På andre fotos kan I vise detaljer ved facaden, som I synes er særligt vigtige. I 
udfylder spørgeskemaet ”Facadesign” om den valgte facade ude i byen. 

Valgfrit: I sætter kryds ud for bygningens mulige stil på afkrydsningsarket ”Byggestilsepoker”, 
arbejdsark nr. 02 i appendiks.

2. Undervisningsdialog: 
2a. På baggrund af jeres fotos vil der i den efterfølgende, fælles undervisning først blive set på, 
hvilke facader I hver især har valgt. Der bliver skabt et første overblik og eventuelt dannet grupper 
om de samme facader. Resultatet heraf kan også allerede deles med den tyske klasse. 

2b. Begrund jeres valg af bygning, og find ved hjælp af jeres fotos og spørgeskemaerne frem til 
forskelle og ligheder mellem facaderne. Inddrag her også de detaljer, som I synes, er vigtige.

Yndlingshus

Alternativ til kort ekskursion



Det lille værksted

Sted:  På skolen

Materiale: Arbejdsark nr. 03 udformning af facadeskitsen eller tykkere (tegne-)papir i A3-format, 
blyanter, geometritrekanter/linealer, hvis skitserne bearbejdes med farver evt. akrylfarver, elevernes 
fotografier, planche til designkriterier

Opgave: Tegn en blyantskitse af den valgte facade i A3-format. 

Videre proces: I vælger en af de præsenterede/besøgte facader og danner grupper (mindst to og højst 
fire personer pr. facade).

Kriterier:  
1. Bygningen skal kun tegnes forfra. 
2. Blyantskitse    (valgfrit: bearbejdes efterfølgende med f.eks. akrylfarver)
3. Længde og bredde angives så nøjagtigt som muligt i margenen.

Bemærk:   
Facaden skal ikke overføres 1:1 til tegningen. Det handler i højere grad om at gengive elementer, som I 
synes, er særligt vigtige. På den måde når I også frem til de første designkriterier, som I synes er vigtige 
med henblik på at finde ud af, hvordan god arkitektur skal se ud. Drøft kriterierne undervejs og opstil 
dem på en planche

Valgfrit: I supplerer ved også at skitsere detaljer ved facaden og fremhæver således de elementer, som I 
synes, er særligt vigtige.

Alle facader præsenteres i klassen i form af en gallery walk. Herefter beslutter I i fællesskab, hvilke 
facader der skal hænges op ved siden af hinanden. På den måde forholder I jer også allerede til det at 
udforme en gade.

Praktisk opgave – facadedesign
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Sted:  Et større lokale i Flensburg med central beliggenhed 

Material: De to klassers facadeskitser fra undervisningen, skriveredskaber og clipboards eller 
spiralblokke, malertape (til navneskilte og ophængning af facadeskitser), liste med engelske 
fagbegreber, observationsopgaver (fra arbejdsark nr. 04 og nedenfor).

Forløb:  
Præsentation   
Vi starter med at præsentere os for hinanden (navneskilte), derefter følger et overblik over dagens 
program.
Kommunikationssprogene for det grænseoverskridende samarbejde skal også italesættes: 
byvandringen foregår skiftevis på dansk og tysk, partnerklasserne kommunikerer med hinanden 
enten på engelsk, dansk eller tysk. Det afgørende er, at alle kan kommunikere godt med hinanden. 
For at lette kommunikationen på engelsk er der forberedt en ordliste med de vigtigste fagbegreber 
på dansk-tysk-engelsk, som I kan finde i appendiks. 

Facadeskitser  
De medbragte facadeskitser placeres på to (stander-)vægge over for hinanden i den rækkefølge, 
som de to klasser har fastlagt på forhånd.
 På en gallery walk ser I partnerklassens forslag og noterer evt. spørgsmål og kommentarer til 
facadernes design og placering på de papirer, der er lagt frem.

Sammenligning
Efterfølgende finder I frem til forskelle og ligheder mellem den danske og den tyske klasses forslag. 
Resultaterne skal noteres ned.

Byekskursion 1

Guidet byvandring Flensburg

1. Partnerklasserne lærer hinanden at kende og den første udveksling



Forløb:   
De to klasser inddeles i tre grupper og får tildelt forskellige observationsopgaver (arbejdsark):

1.  Gader (brede eller smalle, lange eller korte, lige eller snoede, benyttes de af  
biler/cykler/fodgængere? osv.)

2.  Facader (høje eller flade, gamle eller nye/moderne, enkle/udsmykkede, osv.)
3.  Funktion/målgruppe (erhvervsbygninger, industribygninger, forretninger, offentlige bygninger, 

beboelsesbygninger: flerfamilie- eller parcelhuse, osv.)

Opgave til alle: Læg mærke til, om guiden henviser til ”typisk dansk“ eller ”typisk tysk“ arkitektur på 
byvandringen, og skriv et par korte notater.

Byvandringen foregår skiftevis på dansk og tysk. Den klasse, som guiden ikke taler til på et givent 
tidspunkt, udnytter pausen til at arbejde med deres observationsopgaver. 

Observationsopgaverne evalueres efter byvandringen i blandede dansk-tyske grupper. Lokalet, hvor 
I tidligere mødtes med den anden klasse, kan med fordel benyttes igen. Inddrag idéer til punkter. I kan 
tage op – se idébanken i kassen nederst på siden. Igen skal resultaterne noteres ned.

I diskuterer fortsat i de blandede grupper, hvorvidt der under byvandringen viste sig at være eksempler 
på typisk dansk eller typisk tysk arkitektur, og hvorvidt de to klasser har ens eller forskellige forestillinger 
om ”god” arkitektur eller ej (facader, bygningers funktion og gaders udformning). 

Idébank > Idéer til punkter, der kan bruges til dansk-tysk evaluering af, hvad I har fået ud af  
byvandringen

Dan blandede dansk-tyske grupper af seks (tre) elever, så alle tre fokuspunkter i observationsopgaven er 
repræsenteret i hver gruppe.

> Fortæl indledningsvis, hvad I har observeret.

>  Bliv herefter enige om en gade, som I har syntes særligt godt om, og find et par begrundelser for valget 
af jeres ”yndlingsgade“.   

>  Er der i jeres gruppe forskel på, hvad danskerne og tyskerne anser for ”smukt og vellykket“  
arkitektonisk design?                                                                                                                        

>  Visualisér kort og præcist på en planche ligheder og forskelle mellem jeres forestillinger om en ”smuk“ 
gade, og præsentér jeres planche for den samlede gruppe

>  Diskutér forskelle og ligheder mellem opfattelsen af den undersøgte bydel ud fra alle plancher.

Valgfrit: Med afsæt i de hidtidige resultater udarbejder hver klasse for sig en planche i undervisningen, 
hvoraf fremgår, hvad der efter deres mening kunne være en vellykket byarkitektur for fremtiden, og 
forbereder sig på at uddybe og begrunde deres overvejelser for partnerklassen.

2. Den første guidede byvandring 
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Fælles kulturarv?

Refleksion

Arver du en ring fra din mormor betyder det, at du har 
mulighed for at sige ja tak eller at give den væk. At arve 
kultur fungerer meget anderledes. På den ene side er det 
ligesom med ringen noget, der kommer fra tidligere 
generationer. På den anden side er det ikke noget, der lige 
så enkelt kan vælges til eller fra. Kultur er dels holdninger 
til, hvad der er vigtigt i livet (f. eks. kærlighed, uddannelse, 
penge, stor bil, dyrt tøj, udseende, humor), idealer om, 
hvordan livet skal leves sammen med andre (f.eks. om vi 
mennesker skal konkurrere, om vi skal finde fællesskaber, 
hvem der må være med i fællesskaberne, hvilken plads vi 
mener, at de, der ikke er med i vores fællesskaber, skal 
have), hvad man synes, der er pænt, og hvad man afskyr 
(det gælder alt fra tøj, musik, frisure, clubs til fritids-
interesser, spisevaner, yndlingsdyr, yndlingsby – you name 
it). Oven i alle disse holdninger til livet er der alt det, vi 
lærer af vores forældre, fra vi er helt små af, og som vi 
arver uden at tænke over, om det er godt eller skidt –  
det er bare sådan. Så kulturarv er altså ikke som at arve 
mor mors ring, det er derimod dels noget vi lægger mærke 
til, og dels en black box, der ender inde i os med en måde 
at se os selv og verden på.

Inden den næste byvandring vil vi lige kaste et blik på historien igen for at finde ud af, hvilke politiske, samfunds-
mæssige og kulturelle påvirkninger der har ført til, at byerne i vores region ser ud, som vi oplever dem i dag. I den 
forbindelse bør vi også forsøge at få afklaret, hvorvidt vi kan tale om ”dansk“ og ”tysk“ arkitektur i det nuværende 
grænseområde, og hvordan begrebet ”Fælles kulturarv“ skal forstås. 

Tysk eller dansk
I grænseområdet har vi et stykke kulturarv, der lyder: 
er det tysk eller dansk?  Det spørgsmål kender alle i 
grænseområdet. Men hvorfor stiller vi det hele tiden? 
Og hvilke svar kan vi finde – både på spørgsmålet og på 
hvorfor vi stiller det? Er der i dag andre spørgsmål, der 
er vigtigere, når vi skal tænke over fremtiden og over, 
hvordan fremtidens byer skal se ud?

Det er jo således, at en bygning ikke bare er en bygning. 
Nogen har designet den med et specifikt formål for øje 
og med en bestemt æstetisk sans. Dette design har, med 
få undtagelser, været begrænset af de materialer, man 
har kunnet fremskaffe, og hvem i nærområdet der havde 
evnerne til at udføre det. Bygmestre og håndværkere 
udviklede over tid deres egne metoder og teknikker, og 
disse reflekteredes i arkitekturen i området. Var man 
vant til at lave et bygningselement på en bestemt måde, 
så var det også den måde, lærlingene blev oplært til at 
bruge. Designet var også påvirket af andre ting, nemlig 
det vi kan kalde zeitgeist eller ”tidsånden”. Dette udtryk 
bruges som beskrivelse for de mange kulturelle, politiske 



og samfundsmæssige tendenser, der gælder for en given 
tidsperiode. To bygmestre fra samme område men med 
forskellige kulturelle baggrunde har som regel to helt 
forskellige ideer om, hvad der er ”kønt” og to forskellige 
meninger om, hvordan man anvender og bearbejder 
materialerne bedst muligt. Dertil kommer, at alle tidsaldre 
har deres egne unikke udfordringer og begrænsninger. 

Inden industrialiseringens frembrud var arkitekternes 
fokus nærmest udelukkende på statslige bygninger såsom 
skoler, paladser, kirker og togstationer. Boligbyggeriet 
blev overladt til lokale håndværkere og bygmestre, da 
det ikke blev anset som særligt prestigefyldt. Men med 
de officielle bygninger, det der blev betalt af kirken, 
af kongen eller af den lokale overklasse i Slesvig, var 

situationen en anden. Denne rige del af samfundet ville 
gerne have, at bygningerne fik en stil, som mindede 
folk om, hvem der havde betalt for byggeriet. Således 
var den danske konge glad for en anden byggestil end 
de rige i hertugdømmet Slesvig, og ingen af dem kunne 
lide den stil, som overklassen i Preussen foretrak. Efter 
at Preussen i 1864 havde erobret hertugdømmet Slesvig 
fra Danmark, prøvede Preussen at styre byggestilen i 
hertugdømmet, således at den blev, som Preussen kunne 
lide det. Det var ikke mindst de danskere, der boede i 
hertugdømmet Slesvig meget utilfredse med, fordi de i 
forvejen af Preussen og det, der fra 1871 blev til det tyske 
kejserrige, på en masse områder blev tvunget til at skulle 
være tyskere og f.eks. ikke måtte tale dansk. De officielle 
bygninger blev et synligt bevis på den undertrykkelse, de 
oplevede i hverdagen.

Funktion i stedet for form
Gældende for begge lande i perioden efter 1864 er den 
tiltagende industrialisering, der medførte en massiv 
befolkningstilvækst i byerne til den nye arbejderklasse. 
Denne nye udfordring skulle løses, men som før var det 
hovedsageligt håndværksuddannede bygmestre og ikke 
arkitekter, der stod for boligbyggeriet. Deres fokus var 

hovedsageligt på funktion frem for form, og de gjorde sig 
ikke mange overvejelser om lokale stilarter. Det gjaldt slet 
og ret om at møde udfordringen på den mest effektive 
måde nu og her. Men en række arkitekter begyndte at 
interessere sig mere for området, særligt fordi de mange 
nye bygninger, der skød op, ikke blev anset som særligt 
pæne. 

Heimatschutzarchitektur og Bedre Byggeskik
Man frygtede tillige, at de ville ødelægge de lokale 
håndværkertraditioner, som ville gå i glemmebogen.  
Og endelig ændrede det Tyske Kejserrige også opfattelse. 
Kejserriget var så stort og så forskelligt, at den tyske kejser 
og hans folk blev nødt til at følge en tendens i Europa  
i slutningen af 1800-tallet, der gik ud på at bygge efter 
lokale skikke og dermed give lov til at bygge forskelligt  
i forskellige dele af Tyskland. Det udnyttede danskerne  
i Slesvig og inviterede blandt andet danske arkitekter til at 
tegne forsamlingshuse, som man gjorde det i Danmark. 
Og den tysksprogede del af befolkningen i hertugdømmet 
Slesvig gravede også lokale byggeskikke frem igen. 
Derfor grundlagde man i 1904 i Tyskland den såkaldte 
Heimatschutzarchitectur og en lignende organisation 
i Danmark i 1915 kaldt Bedre Byggeskik. Samfundet 
som helhed begyndte langsomt at interessere sig for 
boligernes æstetik.

Byggekultur og bykultur
Den byggekultur, der handler om, hvordan bygninger 
skal se ud, og den bykultur, der handler om, hvordan 
li vet skal organiseres i byen (fordelingen af trafik, bo-
liger, institutioner, grønne områder, parkeringspladser, 
arbejdspladser) var i tidligere tider noget, der handlede 
dels om en masse praktiske ting og dels om, hvor mange 
penge der var i samfundet. Men det handlede også meget 
om at udstille sin magt. Det var en tid, hvor spørgsmålet 
om, hvem der skulle bestemme i grænseområdet, ikke 

Kredshuset Tønder fra 1907 er et godt eksempel på Heimatschutzarchi-
tektur og Bedre Byggeskik-strømningen. 18
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var afklaret, som det er i dag. Det er blev afklaret i 1920 
efter mange år med heftige diskussioner og på grund af 
1. verdenskrig (også selv om krigen handlede om noget 
andet).

I dag er det andre diskussioner, der bliver ført i grænse-
området. Det er diskussioner om demografi (der bliver 
flere gamle), det er spørgsmål om klima (er bygningerne 
lavet af bæredygtige materialer? Sparer de på energien?), 
det er spørgsmål om trafik (skal bilerne ud af byen? Skal 
der være meget mere offentlig trafik?), giver byerne plads 
til at samles og lave forskellige ting, kan alle finde en 
plads i byen eller er den kun for de rige?

Hvad betyder det for os i dag, at der har været et par 
hundrede års dansk-tysk uenighed og ind imellem endda 
krig om dette område? Er det stadig betydningsfuldt, 

Prøv at forklare, i hvilken grad man kan tale om tysk 
og dansk kulturarv i vores grænseområde.

Hvordan synes, I at jeres yndlingsgade skal/kan 
bære præg af grænseegnens fortid? 
Giv en god begrundelse for jeres besvarelse.

eller står vi i dag med helt andre udfordringer? Og hvad 
er baggrunden for at diskutere, om vi har en ’fælles 
kulturarv’, når vi bor i et område, der både er præget af 
tyske, danske og slesvig-holstenske særtræk? 

Hvordan skal I unge forholde jer til den kulturarv, I har 
med, der oftest består af noget, der befinder sig i en 
”black box” af holdninger, som vi synes er helt naturlige, 
og som vi slet ikke diskuterer eller udfordrer? Er frem-
tidens by også en, der bør bære præg fra fortiden, set  
med ungdommens øjne? Hvilke præg? Og hvorfor netop 
de præg? 

Kulturarv er ikke kun noget, der har været, men er noget, 
der er lige nu. Jeres tanker og overvejelser indgår også i 
grænseegnens nuværende og fremtidige kulturarv, for det 
er jo jeres relation og reaktion på grænseegnens kulturelle 
og samfundsmæssige fortid, der afgør fremtiden.  

Idébank:

Idéer til punkter, der kan bruges til dansk-tysk evaluering af, hvad I har fået ud af den 2. byvandring.  
Dan blandede grupper bestående af hver seks (tre) elever, så alle tre fokuspunkter i observationsopgaven 
er repræsenteret i hver gruppe. 

>   Fortæl indledningsvis, hvad I har observeret, og forsøg at forklare forskelle mellem det oplevede.

>   Bliv enige om en bygning i gruppen, som efter jeres mening illustrerer de historiske påvirkninger af 
arkitekturen særlig godt.  
Forbered jer på at uddybe jeres valg over for de andre grupper.

Opgave (gruppe)

1.

2.

3. Hvilket nutidigt tema eller hvilken udfordring 
synes I er vigtigst at inddrage i planlægningen 
af fremtidens byer?

Forbered en kort præsentation af jeres 
resultater til partnerklassen.

4.



Byekskursion  2

Guidet byvandring Tønder

Sted:  Her ville det igen være en fordel, hvis partnerklasserne kunne mødes i offentlige lokaler før og 
efter byvandringen.

Materiale: Navneskilte, arbejdsresultater fra undervisningen mellem byvandringerne, observationsop-
gaver (arbejdsark nr. 05: opgaver til byvandring Tønder), liste med spørgsmål og ideer til evalueringen

Forløb:  
Begge klasser starter med at drøfte resultaterne omkring ”Fælles kulturarv“.

Valgfrit: Hvis klassen har arbejdet med den pågældende opgave, drøfter den også sine plancher med
dens egne kriterier for en vellykket byarkitektur (jf. s. 17).

De to klasser inddeles igen i tre grupper og får tildelt lignende observationsopgaver som under den 
første byvandring. Denne gang udvidet med spørgsmålet om, hvilke arkitektoniske og byplanmæssige 
elementer de mener er værd at bevare og hvorfor.

Byvandringen foregår skiftevis på dansk og tysk. Den klasse, som guiden ikke taler til på et givent 
  tidspunkt, udnytter pausen til at arbejde med deres observationsopgaver.

Observationsopgaverne evalueres efter byvandringen i blandede dansk-tyske grupper. Lokalet, hvor 
I tidligere mødtes med den anden klasse, kan med fordel benyttes igen. Inddrag ideer til punkter I kan 
tage op – se idébanken i kassen til venstre. Igen skal resultaterne noteres ned.
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Det store 
Re-design værksted

”Vis mig, hvordan du bygger, og jeg siger dig, hvem du er.“
Christian Morgenstern (tysk forfatter, 1871-1914)

Målet er at få jer til at reflektere over lokalområdets arki-
tek tur og design ved at ændre i det. Man lærer nemlig 
ofte mere ved at pille ting fra hinanden og samle dem 
igen end ved at studere ting endeløst. På samme måde 
skal i nu ”pille” jeres udvalgte gade fra hinanden og 
skabe noget helt nyt. I må dog også gerne genbruge 
”gamle” stiludtryk eller bevare det, der allerede findes i 
gaden. Er der for eksempel en flot barok-bygning kunne 
I re-designe hele gaden, så den passede sammen med 
denne. Ligesom byggestilene for de historiske bygninger 
I så i Flensburg og Tønder kan ses som svar på politiske 
og samfundsmæssige udfordringer i deres samtid, vil 
moderne byggestile være svar på de udfordringer, vi er 
konfronteret med i vores. Tysk vs. dansk spiller i dag ingen 
rolle for byens indretning, men det gør mange andre 
udfordringer. Spørgsmålet om, hvor vi finder arbejdskraft 
til alle byens funktioner - en arbejdskraft der kan supplere 
en relativt set skrumpende arbejdsstyrke -, hvorledes 
vi laver ressourcebesparelse og et dertil hørende 
transport system, og hvordan vi laver et bæredygtigt 
boligbyggeri.  Kulturarven afspejler datidens prioriteringer 
af løsningsforslagene på datidens udfordringer og æstetik, 

re-design projektet handler om nutidens prioriteringer af 
løsningsforslagene på nutidens/fremtidens udfordringer 
og vores æstetik.

Når I laver jeres re-design, skal I tage udgangspunkt i de 
erfaringer, I har gjort jer på byvandringerne og i arbejdet 
med skitserne. Under arbejdet og i produktet må I gerne 
anvende alle billeder og skitser fra hinanden og sparre 
med andre grupper, særligt dem fra partnerklassen.  
Afhængigt af det fag I gennemfører forløbet i, kan jeres 
underviser fastlægge et bestemt benspænd, I skal 
inkorporere i jeres endelige præsentation. I kan for 
eksempel arbejde med temaet FN’s verdensmål (f.eks. 
bæredygtighed), demografi (f.eks. diversitet/inklusion), 
offentlige institutioner (f.eks. skoler, alderdomshjem, 
ungdomsklubber, handicap-boliger), spørgsmål om 
fredning af nogle af bygningerne. Hvis underviseren ikke 
fastsætter et benspænd, står det frit for jer at vælge et. 

Nu er vi nået til den sidste station, nemlig DET STORE RE-DESIGN VÆRKSTED. Her skal I lave et ”mini-projekt”, 
hvor I re-designer jeres yndlingsgade, enten fra jeres lokalområde eller fra en af de to byer, som I har besøgt på 
byvandringen. 



Der skal dannes flere grupper i hver klasse, der hver 
arbejder med deres forslag til re-design. Forskellen på 
disse gruppers opgave kan enten udspringe af forskelle i 
gruppernes æstetiske præferencer eller knytte sig til 
forskelle i de benspænd, der besluttes, at I skal/vil arbejde 
med.

Når I har afsluttet jeres brainstorm, har I forhåbentligt en 
bedre idé om, hvad I gerne vil arbejde videre med. Husk at 
jeres valgte benspænd skal indgå i jeres endelige design, 
men det er helt op til jer at vælge, hvordan dette bliver 
gjort. I har derfor mulighed for at være så kreative som I 
har lyst til inden for de fastsatte rammer. 

I arbejdet med jeres idé må I meget gerne inddrage 
jeres partnerklasse som sparringspartnere. I kan dele 
ideer, billeder og meget andet og bruge dem som et 
testpublikum. Selvom I arbejder hver for sig nord og syd 

Brainstorming
Start med en Brainstorm. Den skal hjælpe jer med at finde ud af, hvad I godt kunne tænke jer at arbejde 

med i gruppen. Følgende er refleksionsspørgsmål, der måske kan hjælpe jer i gang:

for grænsen, måske endog med hvert jeres benspænd, er 
det en stor styrke, at I kan trække på hinanden. Det kan jo 
være, at en gruppe i den anden klasse har rigtig gode ideer 
eller er i gang med et re-design, der komplementerer jeres 
rigtig godt. 
Hvis jeres gruppe har mod på det, vil vi anbefale jer, at I 
finder en modsvarende gruppe i jeres partnerklasse og 
arbejder sammen med dem. I skal stadig lave hvert jeres 
produkt, men I kunne arbejde med samme benspænd, 
samme æstetik eller dele andre elementer af jeres 
designs, der ville matche hinanden. I kunne også arbejde 
med helt det samme som en gruppe i partnerklassen og 
se, hvor forskellige tilgange og produkter, man kunne få 
ud af et sådant arbejde, skønt I har samme udgangspunkt.

Hvad mangler der i byen?

Kan vi ændre gaden, så den gavner folk med fysiske 
handicap?

Er der gader i byen, som vi kunne genoplive?

Er der bestemte facader/bygninger i gaden, man bør 
bevare? Kunne man designe resten af gaden omkring 
disse særlige bygninger?

Kunne gaden gøres mere bæredygtig?

Hvilket gadeliv skal der være?

Er der brug for parker/legepladser/skater-
bane/bane til street basket?

Lad os gå i gang!
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Beskrivelse af den gade, I har valgt at arbejde med. 

a. Hvorfor valgte I den?
b. Hvad er gadens historie? Ny eller gammel? 
c.  I skal beskrive gaden for de andre grupper. Brug gerne det 

materiale, I allerede har arbejdet med før.
d.  Hvem bor I gaden? Hvordan ser den ud? Er der nogen 

særtræk? Etc.

Beskrivelse af, hvad det er I vil ændre, hvorfor I vil ændre det, 
og hvilken effekt I mener, det vil have.

a. Hvordan kunne det ændre gadens æstetik/demografi/
bæredygtighed/anvendelighed?

b.   Hvordan overholder jeres re-design det valgte benspænd?

1.

2.

3.

4. En præsentation af jeres re-design. 

a.  Jeres re-design skal kunne præsenteres digitalt, så hvis I laver en model, skitse eller andet, skal det kunne 
 fotograferes eller scannes.

b.  Jeres præsentation skal kunne præsenteres for partnerklassen på dansk/tysk eller engelsk.
c.  Aftal med partnerklassen, hvilket sprog materialet skal være på og send det til hinanden, så begge klasser kan 

følge med. Materialet skal kunne tilgås efter præsentationerne.
d. Præsentationen må maksimalt vare 10 minutter.
e. Husk at tilpasse jeres præsentation efter målgruppen. 

Et produkt, der illustrerer jeres design.

a.  Det må gerne være en model,  skitser, 
BookCreator, plancher eller noget 
helt andet. I må også gerne lave flere 
 produkter end ét. Dette er jeres mulighed 
for at være så kreative som muligt.

b. I må gerne anvende billeder og skitser fra 
andre grupper som del af jeres produkt, 
men det må ikke udgøre størstedelen. 

c.  Til sidst skal I finde på et navn til gaden.

Publikum

Jeres re-design skal præsenteres i sidste del af forløbet, men I skal allerede nu forholde jer til, hvilken målgrup-
pe jeres præsentation skal henvende sig til. I må gerne vælge, at målgruppen bare er den anden klasse, men I 
må også gerne vælge at forberede præsentationen, som om I skulle fremlægge for en lokalpolitiker, journalist, 
arkitekt, Foreningen for Hyggesokker, eller andre I kunne finde på. Klassen kan enten vælge en fælles målgrup-
pe eller overlade det til grupperne.

Oversigt over re-designet

Nu kan I gå videre til næste skridt, nemlig selve re-designet. Der er 4 ”faser” i arbejdet med jeres re-design. 



Endestationen

Præsentation

I skal præsentere jeres arbejde for begge klasser og vise jeres re-designede gade frem. Husk, at det skal 
 præsenteres digitalt, så overvej, hvordan I gør det bedst muligt. 

Har I lavet en fysisk model, ville det være en rigtig 
god idé at lave en video eller nogle gode billeder, 
der viser jeres designs fra de bedste vinkler. I 
må også gerne lave et digitalt galleri, en e-bog 
eller andet. I skal dog præsentere jeres arbejder 
mundtligt og huske at tale til jeres målgruppe. 
Man ville jo ikke anvende arkitektur-lingo, når 
man taler til en børnehave eller bruge 1337- til en 
pensionistforening.

Efter præsentationen skal grupperne kort diskutere de 
re-designs, I har fået præsenteret. Hvad kunne I særligt 
godt lide ved de forskellige re-designs og hvorfor? Er der 
bestemte detaljer, I kan fremhæve? Hvilke æstetiske eller 
funktionelle valg var gode? Fortæl kort de andre grupper, 
hvad jeres diskussion har bragt jer af overvejelser. 

I må også meget gerne tage stilling til gruppernes 
præsentation. Har de opnået det, de ville med deres  
re-design? Talte de til den rigtige målgruppe? Kunne man 
se en særlig dansk eller tysk indflydelse i deres design?

Valgfrit 1 
Vælg en gruppe i jeres partnerklasse, som I gerne vil arbejde sammen med efter præsentationerne. Sammenlign 
jeres re-designs og forsøg at lave et nyt fælles design baseret på begge gruppers emne/tema.

Valgfrit 2 
Du skal nu forestille dig, at du går gennem én af de re-designede gader. Det behøves ikke være din egen/din 
 gruppes. Beskriv, hvad du ser og oplever på gaden. Er det et rart sted at være? Hvad lægger du mest mærke til? 
Hvilke mennesker er der i gaden? Send jeres besvarelser til hinanden. Titlen skal være gadenavn, dit navn. 24
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Mange tak for at I havde lyst til at tage med os på 
denne rejse gennem arkitekturen. I har forhåbentligt 
fået ny viden og en ny påskønnelse at arkitekturens 
sprog og måske endog en masse nye idéer og visioner 
for det område, som I kalder hjem. De bygninger, der 
omgiver os er nemlig meget mere end blot sten og 
mørtel. De er et mangfoldigt bidrag til en mangfoldig 
kultur. 

Afslutning

Samarbejdet tværs over grænsen er ufatteligt vigtigt for 
vores område, og vi håber, at I har knyttet nye bånd og 
mødt nye venner gennem forløbet

Opfordring: 
Print alle jeres re-designede gader ud og 
sæt dem op sammen i jeres klasselokale! 

Det kunne være, at jeres vision engang 
bliver grænseegnens nye ”skyline”!

Dette undervisningsmateriale findes selvfølgelig også online på  
www.kulturakademi.dk.

www.kulturakademi.dk


Language Support

Tysk Dansk Engelsk
Ekstra sprog:

Baustil Byggestil Building style

Fassade Facade Facade

Fassadengestaltung Facadedesign Facade Design

Klassizismus Klassicisme Classicism

Jugendstil Jugendstil Art Nouveau

Barock Barok Baroque Architecture

Unter Denkmal- 
schutz

Bygningsfredning/  
Bevaringsværdig

Under monumental protection/  
Under preservation order

Backstein Mursten Brick

verputzte Fassaden Pudsede facader Plastered Facades

Kulturerbe Kulturarv Cultural Heritage

Erker Karnap Bay Window

Giebel Gavl Gable

Kopfsteinpflaster Brostensbelægning Cobblestone

Wohnhaus Bolig Residential House

Gewerbegebäude Erhvervsbygning Commercial Building

Bildungseinrichtung Undervisningsinstitution Educational Institution

Verwaltungsgebäude Administrationsbygning Administration Building

Freizeiteinrichtungen Fritidsbygning Recreational Facility

Fußgängerzone Fodgængerområde Pedestrian Zone

Zielgruppe Målgruppe Target Group

Nachhaltigkeit Bæredygtighed Sustainability
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Phase 1: Geführte Stadterkundung (deutsch/dänisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung der Fassadenskizze 

Udformning af facadeskitsen  

Höhe/Højde: ____________ 

Länge/Længde: ____________ 
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Gruppe: Fassaden in / Facader i Flensburg 

Notiert an den folgenden Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …)  
Notér ved nedenstående stationer jeres observationer om nogle karakteristiske 
træk ved bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle /     
udsmykkede, mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og 
vinduer, …)  
Hotel Flensburger Hafen _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Oluf-Samson-Gang ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Dansk Centralbibliotek _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Flensborghus _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Duborg Skolen ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ein oder mehrere Gebäude in der Toosbüystraße 

En eller flere bygninger i Toosbüystraße ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Burghof _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ein oder mehrere Häuser in der Marienstraße 

Et eller flere huse i Marienstraße ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Altes Gymnasium _____________________________________________________________ 
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3 

Gruppe: Fassaden in / Facader i Flensburg 

Notiert an den folgenden Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …)  
Notér ved nedenstående stationer jeres observationer om nogle karakteristiske 
træk ved bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle /     
udsmykkede, mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og 
vinduer, …)  
Hotel Flensburger Hafen _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Oluf-Samson-Gang ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Dansk Centralbibliotek _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Flensborghus _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Duborg Skolen ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ein oder mehrere Gebäude in der Toosbüystraße 

En eller flere bygninger i Toosbüystraße ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Burghof _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ein oder mehrere Häuser in der Marienstraße 

Et eller flere huse i Marienstraße ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Altes Gymnasium _____________________________________________________________ 
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Gruppe: Nutzung der Gebäude / Bygningernes funktion 

a. Betrachtet an den folgenden Stationen des Stadtrundganges die Gebäude in der 
näheren Umgebung und notiert, welche Gebäudenutzung ihr erkennen könnt. 
(Wohnhäuser, Geschäfte, Gewerbegebäude, Verwaltungsgebäude, Bildungs- oder 
Freizeiteinrichtungen, …) 
Kig på bygningerne i nærheden af nedenstående stationer på byvandringen og notér, 
hvilken funktion bygningerne har. (Boliger, butikker, erhvervsbygninger, 
administrationsbygninger, undervisningsinstitutioner eller fritidsbygninger, ...)  
b. Diskutiert in eurer Gruppe, inwieweit die unterschiedlichen Gebäudenutzungen im 
Gesamtzusammenhang der jeweiligen Straße aus eurer Sicht sinnvoll zusammenpassen. 
Notiert kurz eure Ergebnisse. 
Diskutér i jeres gruppe, om de forskellige bygningsfunktioner efter jeres mening giver 
mening for den respektive gade som helhed.  
Notér kort jeres resultater ned. 
 
Schifffahrtsmuseum __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hotel Flensburger Hafen_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dansk Centralbibliotek ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Duborg Skolen _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Toosbüystraße ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Marienstraße _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Altes Gymnasium ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nordergraben _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Beobachtungsaufträge Stadtrundgang / 

Observationsopgaver byvandring 

1. Straßen – Anzahl / Gader - antal 

a) Lange Straßen / Lange gader __________________________________________ 

b) Kurze Straßen  / Korte gader __________________________________________ 

c) Schmale Straßen / Smalle gader _________________________________________ 

d) Breite Straßen / Brede gader ________________________________________ 

e) Alte Straßen / Gamle gader ___________________________________________ 

f) Neue Straßen / Nye gader ____________________________________________  

 

2. Fassaden – Anzahl / Facader - antal 

a) Hohe Fassaden / Høje facader ________________________________________ 

b) Flache Fassaden / Flade facader ______________________________________ 

c) Breite Fassaden / Brede facader ______________________________________ 

d) Schmale Fassaden / Smalle facader ____________________________________ 

e) Alte Fassaden / Gamle facader _____________________________________ 

f) Neue Fassaden / Nye facader _________________________________________ 

 

3. Nutzen/ Zielgruppe – Anzahl  / Funktion/målgruppe - antal 

a) Wohngebäude / Bolig _______________________________________________ 

b) Gewerbegebäude / Erhvervsbygning ___________________________________ 

c) Industriegebäude / Industribygning ___________________________________ 

d) Verwaltungsgebäude / Administrationsbygning _________________________ 

e) Bildungseinrichtungen / Undervisningsinstitution ______________________ 

f) Freizeiteinrichtungen (z.B. Kino, Schwimmbad, Sporthallen, Jugendhäuser usw.) /  

Fritidsbygninger (f.eks. biograf, svømmehal, idrætshaller, ungdomshuse osv.)  

_ 
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Beobachtungsaufträge Stadtrundgang / 

Observationsopgaver byvandring 

1. Straßen – Anzahl / Gader - antal 

a) Lange Straßen / Lange gader __________________________________________ 

b) Kurze Straßen  / Korte gader __________________________________________ 

c) Schmale Straßen / Smalle gader _________________________________________ 

d) Breite Straßen / Brede gader ________________________________________ 

e) Alte Straßen / Gamle gader ___________________________________________ 

f) Neue Straßen / Nye gader ____________________________________________  

 

2. Fassaden – Anzahl / Facader - antal 

a) Hohe Fassaden / Høje facader ________________________________________ 

b) Flache Fassaden / Flade facader ______________________________________ 

c) Breite Fassaden / Brede facader ______________________________________ 

d) Schmale Fassaden / Smalle facader ____________________________________ 

e) Alte Fassaden / Gamle facader _____________________________________ 

f) Neue Fassaden / Nye facader _________________________________________ 

 

3. Nutzen/ Zielgruppe – Anzahl  / Funktion/målgruppe - antal 

a) Wohngebäude / Bolig _______________________________________________ 

b) Gewerbegebäude / Erhvervsbygning ___________________________________ 

c) Industriegebäude / Industribygning ___________________________________ 

d) Verwaltungsgebäude / Administrationsbygning _________________________ 

e) Bildungseinrichtungen / Undervisningsinstitution ______________________ 

f) Freizeiteinrichtungen (z.B. Kino, Schwimmbad, Sporthallen, Jugendhäuser usw.) /  

Fritidsbygninger (f.eks. biograf, svømmehal, idrætshaller, ungdomshuse osv.)  

_ 

 

 



Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 

Gruppe: Straßen / gader 

a. Notiert an jeder Station des Rundganges den Namen der Straße oder des Platzes und 
welche Erscheinungsmerkmale euch auffallen (breit / schmal, lang / kurz, gerade / 
gewunden, offen / geschlossen …) 
Notér ved hver station på turen navnet på gaden eller pladsen, og hvilke kendetegn I 
lægger mærke til (bred / smal, lang / kort, lige / snoet, åben / lukket ...) 
 
b. Notiert, wie die genannten Straßen / Plätze genutzt werden (Fußgänger, Fahrräder, 
Autos, Busse) und woran diese Nutzung erkennbar ist/wie sie die Straße prägt.   
Notér, hvordan de nævnte gader/pladser bruges (fodgængere, cykler, biler, busser), og 
hvordan denne brug kan ses/hvordan den præger gaden.   
 
 
1 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3 _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6 _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

34
35

05 Arbejdsark



Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 

Gruppe: Fassaden / Facader 

a. Notiert an den verschiedenen Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …). 
Notér ved de forskellige stationer jeres observationer om nogle karakteristiske træk ved 
bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle / udsmykkede, 
mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og vinduer, ...)  
    
b. Lässt sich bei den Gebäuden erkennen, welche kulturellen Einflüsse sie widerspiegeln? 
(Erinnert euch an den Text zum Kulturerbe.) 
Kan I identificere, hvilke kulturelle påvirkninger bygningerne afspejler? (Tænk på teksten 
om kulturarv.) 
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Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 

Gruppe: Fassaden / Facader 

a. Notiert an den verschiedenen Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …). 
Notér ved de forskellige stationer jeres observationer om nogle karakteristiske træk ved 
bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle / udsmykkede, 
mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og vinduer, ...)  
    
b. Lässt sich bei den Gebäuden erkennen, welche kulturellen Einflüsse sie widerspiegeln? 
(Erinnert euch an den Text zum Kulturerbe.) 
Kan I identificere, hvilke kulturelle påvirkninger bygningerne afspejler? (Tænk på teksten 
om kulturarv.) 
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Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 

Gruppe: Fassaden / Facader 

a. Notiert an den verschiedenen Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …). 
Notér ved de forskellige stationer jeres observationer om nogle karakteristiske træk ved 
bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle / udsmykkede, 
mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og vinduer, ...)  
    
b. Lässt sich bei den Gebäuden erkennen, welche kulturellen Einflüsse sie widerspiegeln? 
(Erinnert euch an den Text zum Kulturerbe.) 
Kan I identificere, hvilke kulturelle påvirkninger bygningerne afspejler? (Tænk på teksten 
om kulturarv.) 
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Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 
 

Gruppe: Nutzung der Gebäude / Bygningernes funktion 

a. Betrachtet an allen Stationen des Stadtrundganges die Gebäude in der näheren 
Umgebung und notiert, welche Gebäudenutzung ihr erkennen könnt. (Wohnhäuser, 
Geschäfte, Gewerbegebäude, Verwaltungsgebäude, Bildungs- oder Freizeiteinrichtungen …) 

Kig på bygningerne i nærheden af alle stationer på byvandringen og notér, hvilken 
funktion bygningerne har. (Boliger, butikker, erhvervsbygninger, administrationsbygninger, 
undervisningsinstitutioner eller fritidsbygninger ...) 

b. Mitunter verändert sich die Nutzung eines Gebäudes im Laufe der Zeit. Notiert an den 
verschiedenen Stationen auch kurz, was ihr über die Geschichte der Gebäude erfahrt.  

Undertiden ændrer en bygning funktion. Notér også kort ved de forskellige stationer, hvad 
I får at vide om bygningernes historie.   
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Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 
 

Gruppe: Nutzung der Gebäude / Bygningernes funktion 

a. Betrachtet an allen Stationen des Stadtrundganges die Gebäude in der näheren 
Umgebung und notiert, welche Gebäudenutzung ihr erkennen könnt. (Wohnhäuser, 
Geschäfte, Gewerbegebäude, Verwaltungsgebäude, Bildungs- oder Freizeiteinrichtungen …) 

Kig på bygningerne i nærheden af alle stationer på byvandringen og notér, hvilken 
funktion bygningerne har. (Boliger, butikker, erhvervsbygninger, administrationsbygninger, 
undervisningsinstitutioner eller fritidsbygninger ...) 

b. Mitunter verändert sich die Nutzung eines Gebäudes im Laufe der Zeit. Notiert an den 
verschiedenen Stationen auch kurz, was ihr über die Geschichte der Gebäude erfahrt.  

Undertiden ændrer en bygning funktion. Notér også kort ved de forskellige stationer, hvad 
I får at vide om bygningernes historie.   
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Aufgaben Stadterkundung Tønder– Opgaver byekspedition Tønder 
 

Gruppe: Fassaden / Facader 

a. Notiert an den verschiedenen Stationen eure Beobachtungen zu einigen charakteristischen 
Merkmalen der Gebäudefassaden (hoch / flach, breit / schmal, alt / modern, schlicht /     
verziert, Backstein / verputzt, einfarbig / mehrfarbig, Verhältnis Wand – Fenster, …). 
Notér ved de forskellige stationer jeres observationer om nogle karakteristiske træk ved 
bygningsfacaderne (høje / flade, brede / smalle, gamle / moderne, enkle / udsmykkede, 
mursten / pudsede, ensfarvede / flerfarvede, forholdet mellem vægge og vinduer, ...)  
    
b. Lässt sich bei den Gebäuden erkennen, welche kulturellen Einflüsse sie widerspiegeln? 
(Erinnert euch an den Text zum Kulturerbe.) 
Kan I identificere, hvilke kulturelle påvirkninger bygningerne afspejler? (Tænk på teksten 
om kulturarv.) 
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Arbejdsark



! Plads til noter
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