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FORORD
Temaerne sprog, kultur og skole har altid haft en stor betydning
i Region Sønderjylland-Schleswig. I de sidste 15 år er der blevet
iværksat og støttet mange dansk-tyske projekter. Borgernes møde
hen over grænser stod og står stadigvæk i fokus ved det grænseoverskridende samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt KursKultur er et paraplyprojekt, der støtter projekter
hen over grænsen indenfor kultur, sprog, børn og unge, fritid og
sport. Desuden har KursKultur etableret Kulturakademi for at skabe
kontakt mellem skoler og museer. Sammen udvikles der læringsforløb og undervisningsmaterialer. Elever fra begge lande besøger
et dansk og et tysk museum og løser sammen forskellige opgaver.
På denne måde styrkes elevernes interkulturelle kompetencer og
sprogfærdigheder. Det nærværende undervisningsmateriale kan
bruges af skoleklasser til forberedelse af museumsbesøg i hjem- og
nabolandet.

Dette temahæfte fra museumspartnerne Kulturhistorie Tønder og
Museumsberg Flensburg kan både downloades og fås i en printet
version. Kulturakademi er en grænseoverskridende læringsportal
for skoler og dagtilbud. På hjemmesiden vil museernes pædagogiske
tilbud blive præsenteret, og der vil være forslag til materialer og
aktiviteter, som skal motivere til at lære nabosproget. Har I brug for
hjælp til at finde en partnerklasse eller til at dække transportomkostninger, så kontakt os gerne.

Team KursKultur

SÅDAN
ARBEJDER DU MED
TEMAHÆFTET
Dette temahæfte med titlen “Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til
2018“ er et fælles projekt mellem Museum Sønderjylland Kulturhistorie
Tønder og Museumsberg Flensburg.
Hæftets hovedtema er udforskningen af udvalgte museumsgenstande,
det personlige møde med disse, og at bygge bro til det 21. århundrede
på en kreativ måde. I begge museer bliver eleverne gjort bekendte med
videnskabelig forskning og kildearbejde og lærer, at hver museumsgenstand fortæller sin helt egen historie. I den efterfølgende praksisdel gælder det om at anvende den nyerhvervede viden og erfaringerne med genstanden. Her udvikler eleverne i et kreativt, praktisk forløb nye genstande
eller egne statements. Hæftet indeholder forslag til og eksempler på,
hvordan en tidsrejse fra middelalderen til dette århundrede kan se ud.
Derudover indeholder hæftet baggrundstekster om emner, som bliver
behandlet på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og på Museumsberg Flensburg, samt forslag til yderligere læsning.

Download af pdf-filen: http://www.kulturakademi.dk/graenseland/

Kulturhistorie Tønder &
Museumsberg Flensburg
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Om Kulturhistorie Tønder
Om Museumsberg Flensburg
Baggrundsmateriale

MÅLGRUPPE

Hvor gamle skal eleverne være?
Målgruppen for forløbet på hhv. Museumsberg Flensburg og
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder er elever på 7.-10.
klassetrin. For at få det optimale udbytte af dette undervisningsforløb, skal den tyske klasse gerne være årgangen over den danske
klasse, så eleverne dermed har nogenlunde samme alder. Eleverne
skal på tværs af grænsen både før og under besøget kunne kommunikere med hinanden på dansk, tysk eller engelsk. Desuden kræver
emnet et vist abstraktionsniveau, forståelse af forskellige begreber
og ikke mindst historisk bevidsthed. I den alder har eleverne historiebevidsthed, og ved at forske i udvalgte genstande i epokerummene oplever de forskellige tidsperioder på en levende måde. I et
praktisk forløb skal der bygges bro til nutiden, til ungdomskulturen,
hvor eleverne bringer deres egne erfaringer i spil. Ideerne drøftes i

mindre grupper og omsættes derefter til praksis i museumsatelieret.
Eleverne på dette klassetrin har tilstrækkeligt materialekendskab
og kan arbejde selvstændigt og vil således kunne løse opgaven. Det
er bedst, hvis hvert hold ikke er på mere end ca. 25 personer. Derfor
er det en god idé, at dele begge klasser i to hold, så det ene hold
besøger det tyske og det andet hold det danske museum. Næste
dag byttes, så eleverne besøger det andet museum. På denne måde
bliver deltagertallet overskueligt.
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klasse 7-10
LÆRINGSMÅL

Derigennem skal de:

Kulturakademiets undervisningsforløb har til formål, at give eleverne
mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompetencer. Danske
og tyske elever arbejder sammen i grupper og får derigennem en
større indsigt i nabolandets kultur og levevilkår. Derudover træner de
deres kommunikative kompetencer, mens de løser opgaver i fællesskab. Når eleverne samarbejder på tværs af nationalitet, er de nødt
til at bruge nabosproget eller engelsk for at kunne gøre sig forståelige. ”Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018” er et forløb,
der har fokus på udvalgte museumsgenstande. Eleverne skal tilegne
sig viden om genstandenes oprindelse og funktion og skal derefter
sætte dem i perspektiv med nutiden.

• f å en forståelse for, at samfundet bliver påvirket af historiske
forandringsprocesser både politisk, kulturelt, økonomisk og
socialt.
• tilegne sig viden om historiske epokers tidsmæssige placering og
deres særlige kendetegn.
• lære at arbejde med forskellige kildetyper og udvikle kildekritik.
• udvikle interkulturelle kompetencer.
• lære at arbejde videnskabeligt og fremlægge resultaterne
selvstændigt i gruppen.
• prøve at kommunikere på nabosproget og formulere ideer.
• blive i stand til at omsætte egne ideer til praksis på en kreativ
måde.

TIDSPLAN
A
Forberedelse
Kulturhistorie Tønder

2 timer

Museumsberg Flensburg

4-6 timer
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B
Museumsbesøg

C
Opfølgning

Læringsforløbet ved Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder kræver:

1 dag

2 timer

Læringsforløbet ved Museumsberg Flensburg kræver:

1 dag

2 timer

INTRODUKTION TIL TEMAET
Levende historie? Er det muligt?
Kulturhistorie Tønder blev oprettet som kulturhistorisk museum i
1923. Fra begyndelsen har museets fokusområde været “Det gode
Håndværk“ især i form af kniplinger, sølv, møbler, fajancer og hollandske fliser. I Tønders gamle vandtårn, opført 1902, vises en
udstilling af møbelarkitekten Hans J. Wegners stole. Vandtårnet
og det tilhørende pumpehus er bygget i tidens karakteristiske stil
og i gode og solide byggematerialer. Pumpehuset bruges i dag som
foredrags- og koncertsal, og det er også her, at jeres undervisning
kommer til at foregå. Undervisningsforløbet på Kulturhistorie Tønder
handler om kulturhistorie og det gode håndværk. Det handler også
om, hvordan man arbejder med indsamling, registrering, konservering,
forskning og formidling af de ting, man
Kulturhistorie har på museet. Hvornår er tingene fra?
Tønder
Hvad er de lavet af, og hvad blev de brugt
til? Hvordan ser tilsvarende ting ud i dag? Eleverne starter med en
rundvisning på museet, hvor de relevante udstillinger præsenteres.
Resten af dagen arbejder eleverne sammen i grupper. De vælger
selv et tema inden for emnerne sølv, møbler, fajancer, hollandske
fliser og bygningskultur. De arbejder dels på museet, de kommer til
at snuse til faglitteratur og skal i dagens løb også på feltarbejde i
Tønder by. Som eksempel på formidling udarbejder eleverne en kort
PowerPoint-præsentation, som de sidst i forløbet præsenterer for
hinanden.

Museumsbergs Flensburg epokerum fra middelalderen til renæssancen repræsenterer borgerlivet. De unge ser og oplever her
ting fra hverdagen. De udvalgte museMuseumsberg
umsgenstande hjælper dem til bedre
Flensburg
at kunne sætte sig ind i adfærdsmønstre
og -normer. Det tosprogede skema i undervisningsforløbet på
museet lægger op til at undersøge genstandens størrelse og
materiale nøje. Skærmterminalerne på museet kan være en hjælp
for eleverne til at finde baggrundsinformation om, hvad genstanden
har været brugt til tidligere, og hvor den mere præcist stammer
fra. Har gamle museumsgenstande i det hele taget en værdi for de
unge? Det spørgsmål vil blive besvaret i en praktisk transformation
fra før til nu. I museumsatelieret kan eleverne benytte forskellige
materialer som papir, farver, karton, stoffer, printmateriale, snor,
sugerør, balloner og meget mere. Derefter præsenterer hver gruppe både den valgte museumsgenstand og deres ide om, hvordan
genstanden kan bruges i dag.
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A

INDEN BESØGET
Hvordan kan man arbejde med emnet i klassen?
Det vil være en stor fordel, hvis eleverne ved lidt om stilperioder fra
renæssance til historicisme. Den bedste forberedelse til besøget vil
være at diskutere emner som arkitektur, bygningskultur, håndværk,
boligindretning og møbler, borddækning og smykkebrug før og nu.
Snak gerne med jeres bedsteforældre om, hvordan deres hverdagsliv
var, hvordan så deres hjem ud? Undersøg også gerne noget om
materialer og forarbejdningsprocesser. Hvad var tingene lavet af i
gamle dage, hvad er de lavet af i dag?

De emner I kan vælge mellem på
Kulturhistorie Tønder er:
1. Sølv
Smykker, brugsgenstande eller pyntegenstande som
f. eks. drikkehorn, murske og kaffebordsting

Museumsberg Flensburg samler, bevarer og forsker i ting, der
bærer vidnesbyrd om den dansk-tyske kunst-og kulturhistorie.
De unikke originale genstande er udstillet i epokerum, hvor livet
dengang bliver nærværende. Før museumsbesøget vil det være en
fordel, hvis eleverne har beskæftiget sig med forskellige historiske
tidsperioder med fokus på det respektive lands historie. Hvordan
levede man dengang? Hvordan så de samfundsmæssige og politiske
forhold ud?
Det vil også være en rigtig god idé at øve sig i at tale tysk med
hinanden, I kommer jo til at arbejde i firmandsgrupper - to tyske og
to danske elever sammen, og det bliver sjovest, hvis I tør at snakke
med hinanden! Prøv gerne at slå nogle af de fagudtryk op, som I
kan få brug for!

2. Møbler
Gemmemøbler som kister, skabe og chatoller eller siddemøbler
som spisestuestole, armstole og lænestole

3. Hollandske fliser
Her kan man arbejde med tidsperioder, motiver, fremstilling og
funktion

4. Bygningskultur og kulturarv
Porthuset og Vandtårnet/Pumpehuset – stil, bygningsdetaljer,
historie, brug før og nu

5. Kirkens kulturarv
Romanske gravsten i museumsgården
8

„Byens museer med tilhørende samlinger repræsenterer landsdelen Slesvig og søger at synliggøre den fælles kultur på tværs af grænserne:
De bærer vidnesbyrd om vores fælles historie
for kommende generationer.” - Dr. Michael Fuhr,
Museumsberg Flensurg

INDEN BESØGET
Hvordan forbereder jeg mig
på museumsbesøget?

1
2
3
4
5
6

Det vil være rigtig godt, hvis så mange som muligt har smartphone, iPad og/eller en pc med. I får brug for dem, når I skal lave jeres
PowerPoint-præsentation.

Ideen med besøget på Kulturhistorie Tønder er blandt andet at lære museumsarbejde at kende, specielt forskning og formidling, men
formålet er også at I oplever kulturmødet på egen krop. På museerne kommer I til at arbejde i grupper bestående af to danske og to
tyske elever. Det er en god idé at have forberedt en superkort præsentation af jer selv på et af nabosprogene, f.eks.: Ich heiße…, Ich
komme aus …, Ich wohne in …, Meine Hobbies sind ..., Am liebsten esse ich … .

Prøv at diskutere, hvordan man bedst formidler for forskellige publikumsgrupper, f.eks. børn, gamle, fremmedsprogede, handicappede.
Diskutér også kropssprog, mimik og stemmens brug.

Det er vigtigt, at I har kendskab til de forskellige historiske tidsperioder.

Det vil være en fordel, hvis I allerede på forhånd har valgt en af de otte genstande fra Museumsberg Flensburg, som I ønsker at
beskæftige jer med (se side 10). Det en god idé, hvis I også orienterer jer om genstandene på nettet.
Til ryst-sammen-aktiviteteten skal eleverne tage en genstand med, der har stor betydning for dem og fortæller noget om dem selv.
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INDEN BESØGET

Epokerum på Museumsberg Flensburg
Vælg din genstand før museumsbesøget:

A

01 Middelalder

Emner: Drikkebeholdere
før og nu, selskabelighed,
spise-/drikkekultur.

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne lave
skitser eller tredimensionale
genstande.

Emner: Fotos af familien.
Hvordan ville I præsentere
familiebilleder i dag?

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
tegne, klistre, klippe og
medbringe gamle fotos.

Emner: Samle lugte.
Hvilke lugte bliver
konserveret og hvorfor?
Fremstillingsmetoder

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
udvikle en opskrift, lave en
lille dåse.

Emner: Hvilke særlige
håndværksfærdigheder har
I? Hvilke små skatte har I, og
hvor opbevarer I dem?

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
lave en skattekiste eller en
værktøjskasse.

05 Rokoko

Emner: Hvordan opstod
denne form? Hvordan blev
fester afholdt?

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
lave en opskrift på en punch
og en tilhørende skål
(kaldet punchebolle).

06 Renæssance

Emner: Finde på dialoger.
Hvilke symboler indgår
der i tæppet? (Æble, falk,
papegøje, ring, sværd)

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
omdanne fortællingen på
tæppet til en billedhistorie
eller en tegneserie. Hvordan
fortsætter fortællingen?

07 Bondestuer

Emner: At være på farten.
Tyde billeder i træskærerarbejdet. Håndværksteknikker
som snitning, vævning og
knytning.

Ideer til en relancering af
genstanden: Man kunne
genskabe rummet og lave et
lille teaterstykke, designe
jeres eget moderne
rejsemøbel.

08 Bondestuer

Emner: Mode, beklædning,
håndværksteknikker som
broder, vævning, syning og
bryllupsskikke.

Ideer til en relancering
af genstanden: Man kunne
nyfortolke folkedragter,
bryllupskjolen i dag.

Hundeaquamanile fra
Nürnberg, ca. 1400

02 Biedermeier
Miniaturer

03 Biedermeier
Lugtedåser

04 Biedermeier

Sy- og arbejdsborde

Biskopbowle

Vægtæppe fra Haderslev

Alkove/kistemøbel

Bryllupsdragt fra Sild
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FØR BESØGET
Grundlæggende
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Tønder ligger på den gamle slotsbanke i Tønder.
Her lå frem til 1750 borgen/slottet Tønderhus, i dag står kun
porthuset tilbage. Her blev museet oprettet i 1923 som kulturhistorisk museum for Vestsønderjylland. Museet arbejder i
dag med forskning og formidling af sønderjysk kunsthåndværk
og kunstindustri. I museets basisudstillinger vises eksempler
på “Det gode håndværk“, især i form af kniplinger, sølv, møbler,
fajancer og hollandske fliser.
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A

FØR BESØGET
Hvorfor er der så mange værdifulde ting på de to museer?
Søfart, handel og håndværk blomstrede i 17- og 1800-tallets
Vestsønderjylland. Søfolk fra Vadehavsøerne drog på hvalfangst i
Nordatlanten, bøndernes marskkvæg og korn blev eksporteret til
Holland, hvorfra man bl.a. hjembragte byggematerialer, herunder
de hollandske fliser. Kniplingsproduktionen på Tønderegnen var på
sit højeste, og de gode økonomiske forhold skabte grundlag for de
mange guldsmede, der fremstillede det smukke sølv, som vises i museets sølvkammer. Både de velhavende borgere i købstæderne og de
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rige bønder i marsken mod vest havde råd til at købe luksusvarer og
bygge gode huse. Udstillingerne afspejler denne velstand og sans
for kvalitet i 17-1800-tallets Sønderjylland, og samtidig fornemmer
man den stærke kulturpåvirkning, der også tidligere har været fra
det nordtyske og frisiske område, som det blandt andet fremgår af
museets samling af kister og skabe.

Museumsgenstande
Hvordan har museerne fået fat i de mange genstande og hvor
kommer tingene fra?
Mange af tingene er gaver, givet til museet af private ejere i hele
perioden fra 1923 til i dag. Andre genstande er købt enten privat
eller på auktioner for museets egne midler eller med tilskud fra
fonde.
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FØR BESØGET
Historien bag
Museumsbergsamlingen
Det museum, som Heinrich Sauermann oprettede i 1876, var
den første kulturinstitution i Flensburg. Museumsbygningen, det
nuværende Heinrich-Sauermann-Haus, blev indviet i 1903. Heinrich
Sauermanns intensive samlerpassion gjaldt især antikke møbler,
kunstfærdigt indbo og kirkekunst, som stadigvæk indgår som centrale
elementer i det kulturhistoriske museum. Møbelsamlingen hører til
den mest omfattende af sin art i hele Tyskland.
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De tidlige dele i samlingen var først og fremmest værker udført
som træskærerarbejde. Ornamentformene benyttede lærlingene
på Sauermanns snedkerværksted som skabeloner. Hans primære
opgave lå ifølge ham selv i at formidle kunstneriske færdigheder.
Heinrich Sauermann interesserede sig også for komplette interiører
fra lokale bondehuse og borgerhjem.

I 1886 købte han en storstue kaldet pisel fra 1611 i Genner i Sønderjylland til sin udstilling. Den blev suppleret med
inventar og hverdagsgenstande. Bondestuerne, som er integreret
i museumsbygningen, stammer fra halligerne og de nordfrisiske
øer fra 1600- og 1700-tallet og er et af højdepunkterne i museets
kulturhistoriske samling.
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B

UNDER BESØGET
Kulturhistorie Tønder
Tønder ligger i den sydlige udkant af Tønder. Jeres
1 Kulturhistorie
besøg starter i Pumpehuset, hvor I i små grupper præsenterer jer
selv på dansk, tysk eller engelsk.
får I en rundtur på museet og ser de mange forskel2 Derefter
lige ting og rum fra forskellige tidsperioder. Så skal I i gang med
arbejdet med opgaverne. I skal vælge emne og genstande, søge
information, undersøge og fotografere/filme genstande, og gøre
jer tanker om, hvordan I vil formidle informationerne via PowerPoint til resten af holdet. Jeres arbejde foregår dels rundt omkring i
museets udstillinger, dels i Pumpehuset.

De, der vil arbejde med hollandske fliser, kan se et eller flere af de huse,
hvor der stadig er fliser på væggene, og de, der gerne vil arbejde med
bygningskultur, kan besøge Kristkirken eller se på byens gamle huse
og gader.
jeres viden til at definere tidsperioder - huse, døre og detaljer. I
! Brug
skal se jer godt omkring og fotografere undervejs, så I også har materiale
til power-pointen fra denne tur. Tønders bymidte er ikke særligt stor,
så I kommer hurtigt rundt, og I får et bykort, så I kan finde vej. Når I
kommer tilbage til museet, skal I færdiggøre og vise jeres PowerPointpræsentation for resten af holdet.

frokostpausen skal I op i Tønder by i jeres firmandsgrupper
3 Efter
for at finde ud af noget om sølv, møbler, hollandske fliser og bygningskultur/kulturarv “ude i virkeligheden“. De af jer, der arbejder
med sølv og møbler, skal besøge de forretninger, der forhandler
moderne versioner af disse produkter. Hvordan ser tingene ud i
dag i forhold til dem, der står på museet?
16
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UNDER BESØGET
Museumsberg Flensburg

1

Tid

Sted

Indhold

9.00 til 9.30

Museumsatelier

Eleverne ankommer og lærer hinanden at
kende.

2

9.30 til 10.00

Museumsatelier

Formålet med dagen
Eksempler på kreative udmøntninger,
gruppeinddeling og skema.

3

10.00 til 10.45

Museum

Eleverne går på jagt efter deres genstand
og finder på ideer.

4

10.45 til 11.15

Museumsatelier

Pause

5

11.15 til 12.45

Museumsatelier

Eleverne arbejder med præsentationen.

6

12.45 til 13.15

Museumsatelier

Grupperne præsenterer deres arbejde.
17

C

EFTER BESØGET
Opgaver til opfølgning

1

18

Overvej, hvilke genstandstyper I så på de to museer.
Var der forskelle? Hvis ja, hvilke?

Som opfølgning efter besøget foreslår vi, at man som gruppearbejde i klasserne
arbejder med en eller flere af følgende opgaver:

2

Overvej forskelle og ligheder mellem den boligkultur, som
vi er omgivet af i dag, som f.eks. huse, møbler, køkkenudstyr,
smykker og udsmykning i hjemmet, i forhold til, hvordan familier
boede og levede i gamle dage.

3

Emner i det 21. århundrede: Fotos af familien og selfies.
Hvordan præsenterer I familiebilleder i dag? Arbejd kreativt
med jeres ideer, f.eks. med collager, digital billedredigering og
andre udtryksformer.

4

Kulturakademi er et eksempel på kulturmøde. Hvordan var
samarbejdet med den anden klasse. Hvordan lignede I hinanden,
eller hvordan var I forskellige?

19

KULTURHISTORIE TØNDER
Kulturhistorie Tønder er et af tre museer i Tønder. Foruden den
kulturhistoriske del findes der også Tønder Kunstmuseem og
Vandtårnet med en udstilling af møbler fremstillet af møbelarkitektens Hans J. Wegner, som var født i Tønder. Kulturhistorie Tønder
består af en broget bygningsmasse med mange forskellige udstillinger.
I den nordlige del af porthuset fortælles om egnens renæssanceslotte Trøjborg og Grøngård samt om boligkulturen i 15-1600-tallet
i form af kister, skabe og sandstensrelieffer fra Tønder Slot.
På første sal ligger de gamle byfængsler med de oprindelige celler,
hvis paneler stadig bærer præg af fangernes tidsfordriv: udskårne
graffiti med motiver, der forestiller
Fængselsceller og kæresten, skibet eller andre dagligsølvkammeret dagsmotiver motiver. I museumsfløjen
fra 1923 ligger sølvkammeret med lokalt Tøndersølv fra perioden
ca. 1700 – 1850. Møbelsalene viser byens og egnens møbelkultur
fra ca. 1600 – 1850. På første sal vises kniplingsudstillinger med
fortællingen om det fine håndarbejde, som var en levevej for mange
i Vestslesvig i tiden mellem 1600 og 1900. Fajance- og flisesalene

Museum Sønderjylland
Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1
DK-6270 Tønder
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beretter om samhandelen og kulturmødet med landene mod syd.
Vandtårnet i Tønder blev bygget for at skaffe rent drikkevand til
befolkningen. Tårnet og det tilhørende pumpehus er bygget i tidens
karakteristiske stil i gode, solide byggematerialer.
Omkring 1980 blev et nyt vandværk taget i brug, og i 1995 blev det
gamle vandtårn inddraget i museumskomplekset som ramme om
udstillingen af Wegnermøbler. Pumpehuset, der tidligere rummede
de pumper, der pumpede vandet op i en stor ballon i vandtårnets
top, bruges i dag som foredrags- og koncertsal. Vest for museumsbygningerne ligger slotsbanken, hvor slottet Tønderhus´ fundamenter
er markeret med klippede bøgehække, så man får en fornemmelse
af slottets omfang og udformning.

+45 65 37 08 08
toender@msj.dk
www.msj.dk

MUSEUMSBERG FLENSBURG
Kunst- og kulturhistorisk museum
i det dansk-tyske grænseområde
Museumsberg Flensburg med sine samlinger er identitetsskabende.
Museet, der er beliggende centralt i Region Sønderjylland-Schleswig,
har siden oprettelsen i 1876 beskæftiget sig med det tidligere
hertugdømme Slesvigs kunst- og kulturhistorie. Omdrejningspunktet
i museets arbejde er unikke kunstværker og vidnesbyrd om kulturen
fra middelalderen frem til i dag.
Som noget helt centralt i samlingen står de originale bondestuer og
historiske møbelsamling, der
Bondestuer og den
med sine mere end 900 eksemmøbelsamling
plarer hører til den mest omfattende af sin art i hele Tyskland. Den betydende samling af slesvigholstensk kunst fra det 19.-21. århundrede skal også fremhæves på
lige fod med Jugendstilafdelingen med hovedværker af kunstneren

Museumsberg Flensburg
Museumsberg 1
D-24937 Flensburg

Hans Christiansen. Ekspressionistisk kunst med værker af Emil Nolde,
der startede sin kunstneriske karriere i Flensburg, spiller også
en central rolle. Moderne kunst fra Nordtyskland og Skandinavien
giver plads til nutidige perspektiver i samlingen. Særudstillinger
med skiftende og aktuelle temaer supplerer den permanente samling. Selve formidlingen af samlingen har spillet en afgørende rolle
helt tilbage fra den tid, hvor den blev til. I dag har Museumsberg en
bred vifte af formidlingstilbud, hvor metoderne og målgrupperne
er udvidet som reaktion på den lokale samfundsmæssige situation.
Museumsberg Flensburg tilbyder på sin hjemmeside mange informationer om samlingerne og Flensburgs historie.

+49 461 85 29 56
+49 461 85 29 93
museumsberg@flensburg.de
www.museumsberg-flensburg.de
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BAGGRUNDSMATERIALE
Kulturhistorie
Tønder og
Museumsberg
Flensburg

De ting, som vises på Museumsberg Flensburg og Kulturhistorie Tønder, er alle eksempler på det, man
kalder materiel kultur. Der er ikke udgivet meget nyere litteratur på dette område, men prøv at søge på
enkelte ord på nettet, eller brug de generelle opslagsværker som er angivet nedenfor.
Bog på tysk
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt og Ortwin Pelc (Red.):
Das neue Schleswig Holstein Lexikon (2006)
Bog på dansk
Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen (Red.):
Sønderjylland A-Å (2011)
Bog på tysk
Ulrich Lange (Red.):
Geschichte Schleswig-Holsteins (1996)
Bog på dansk
Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (Red.):
Sønderjyllands Historie 1-2 (2008-09)
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