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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 Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot og Museumsinsel Schloss Gottorf 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
Region Sønderjylland-Schleswig har siden oprettelsen i 1997 støttet det
grænseoverskridende samarbejde. Handel, industri og kultur er områder,
der alle finder fordele ved frit at kunne bevæge sig i de to lande. Gennem
Interreg-projektet KursKultur er det muligt for tyske og danske skoleklasser i fællesskab at besøge et tysk og et dansk museum, for at modtage
undervisning i et for museerne og regionen relevant emne eller tema.
Museumsinsel Schloss Gottorf og Museum Sønderjylland - Sønderborg
Slot tilbyder et undervisningsforløb, hvor dialog mellem danske og tyske
skoleelever, forståelse for nabolandet og styrkelse af sprogkundskaber er
vigtige elementer.
Med dette temahæfte vil vi inspirere lærere til at indgå i et samarbejde
med en tysk eller dansk skoleklasse og at benytte sig af undervisningsforløbet ”Nydambåden - dansk, tysk eller fælles kulturarv?” Hæftet er med
til at give et indblik i historien om Nydambåden og inspiration til, hvordan man gennem forløbet og besøget på de to museer kan arbejde med
aspekter omkring brugen af den imponerende båd. Hæftet beskriver,
hvordan man kan forberede sig til besøget på de to museer, hvordan man
kommer til at arbejde under forløbet, og som afslutning er der forslag til,
hvordan man kan arbejde videre med emnet, når man er tilbage i klassen.

Jorge Scholz – Museumsinsel Schloss Gottorf
Arne Reggelsen – Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot
Sandy Eileen Ziegeler – Museumsinsel Schloss Gottorf

Download af pdf-filen: http://www.kulturakademi.dk/graenseland/ 3
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Om Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot
Om Museumsinsel Schloss Gottorf
Baggrundsmateriale

MÅLGRUPPE

Hvor gamle skal eleverne være?
Hvorfor passer forløbet til aldersgruppen?
Forløbet, opgaverne og diskussionerne er tilrettelagt, så de passer
til elever fra 8. klassetrin frem til 3. gymnasietrin. Eleverne skal gerne have en forforståelse for problematikken omkring de dansk-tyske
grænseforskydninger og de dermed forbundne nationale krav.
Eleverne har allerede tilegnet sig viden om de forskellige krige, der
var årsag til, at grænsen flere gange blev rykket mod nord og syd.
Desuden vil eleverne kunne tage stilling til begrebet national identitet. Selvom de måske endnu ikke har mødt begrebet direkte, vil de
kunne forholde sig til deres egen nations særpræg og traditioner.

Endvidere skal eleverne være i stand til at arbejde selvstændigt
i grupper og kunne mestre de sproglige udfordringer, der opstår i
samarbejdet med elever fra nabolandet.
Opgaverne og diskussionerne er relevante og lærerige helt op til 3.
gymnasietrin. Besøget ved fuldskalakopien i Sottrupskov og den originale båd på Museumsinsel Schloss Gottorf gør hele problematikken
meget håndgribeligt, så alle elever kan føle sig involveret i en løbende
debat.
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klasse 8 - gym.
LÆRINGSMÅL
• Eleverne får viden om, hvordan man arbejder med historiske scenarier.
• Eleverne lærer at analysere et scenaries form og budskab.
• Eleverne øver sig i at fortolke museale præsentationer.
• Eleverne lærer at vurdere forklaringer på historiske forhold.
• Eleverne kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
• Eleverne opnår viden om brugen af historie i fortid og nutid.
• Eleverne udvikler deres interkulturelle kompetencer.

TIDSPLAN
A
Forberedelse
Sønderborg Slot

2-3 timer

Museumsinsel Schloss Gottorf

2 timer
6

B
Museumsbesøg

C
Opfølgning

Læringsforløbet ved Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot kræver:

1 dag

2-3 timer

Læringsforløbet ved Museumsinsel Schloss Gottorf kræver:

1 dag

1-3 timer

INTRODUKTION TIL TEMAET
„Livet må forstås baglæns,
Søren Kierkegaard, 1843
men må leves forlæns.“

Hver tid og hvert folk har sin forståelse af oldtidens historie. Heri
indgår som et væsentligt element myter om folkeslag, traditioner
og urgamle grænser. Oldtiden ses altid i nutidens spejl. Den kunne
give håb, når nationen og folket var trængt, og efter sejren blev den
brugt som forklaringen på den vundne storhed. Ideen om, at man
ud af historien kunne kræve retten over et territorium, har ført til
fejder og forunderlige og foranderlige forestillinger om fortiden.
Dette er baggrunden for dette forløb. Udgangspunktet er den
enestående, i 1863 udgravede, 23 meter lange Nydambåd. I dag
befinder båden og dens findested sig i to forskellige lande - Tyskland og Danmark.

Museum Sønderjylland- Sønderborg Slot
På museet arbejder grupperne med udstillingen ”Fejder om
fortiden.” Den omhandler betragtninger over, hvordan oldtiden er
blevet brugt i kampen om, hvorvidt Slesvig er dansk eller tysk. Her
lærer eleverne at arbejde med historiske scenarier og vurdere deres budskab.

Museumsinsel Schloss Gottorf
Mens der i forløbets første del skabes en bred tilgang til emnet
”oldtidens betydning for nutidens grænseland“, ligger fokus på
Schloss Gottorf på selve Nydambåden. Eleverne arbejder fortsat i
deres grupper fra dagen i Sønderborg. På Schloss Gottorf vil elevernes fokus ligge på selve Nydambåden, som en tidligere konkret
omkæmpet genstand fra fortiden. Nydambåden er i del af offentligheden stadig et aktuelt stridspunkt i det dansk-tyske samarbejde.
Så selvom de involverede parter (danske og tyske myndigheder, videnskaben og museerne) er kommet frem til nogle varende kompromisser omkring fundene fra Nydam Mose i et større kulturpolitisk
sammenhæng, er ikke alle lige glade for den nuværende løsning. I
Schleswig tager de så selv stilling til Nydambådens placering og betydning, samt vurderer, hvorvidt deres egen og de andres holdning
kan være eksemplarisk for en mulig konflikt.
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FØR BESØGET
Hvordan kan man arbejde med
A emnet i klassen?
For at kunne opnå det optimale udbytte af forløbet, er det nødvendigt, at læreren
gennemgår jernalderen sammen med sin klasse før museumsbesøgene. Her skal
der lægges særlig fokus på samfundsstrukturen, tro og livsopfattelse i jernalderen.
Eleverne skal gerne have en forforståelse om den tid, Nydambåden stammer fra,
samt have en fornemmelse af bådens betydning for menneskerne i jernalderen.
Da vi ikke kun vil se på båden som del af jernalderen, men have særlig fokus på
den historie og de begivenheder, båden var indblandet i siden den blev bygget, vil
eleverne med fordel kunne arbejde med en tidslinje. Følgende år/perioder skulle
indtegnes og nedenstående spørgsmål skal besvares:

Jernalderen som periode, eksplicit år 310-320,
da båden bygges
Hvordan levede menneskerne dengang? Hvordan og hvorfor rejste de? Hvad troede
de på?

1863
Hvem lever omkring Nydammose i det år?

I forlængelse af spørgsmålene kan der med fordel
også bruges tid på spørgsmålene
1. Hvad er nationalitet?
2. Hvordan viser menneskerne deres nationalfølelse?
3. Hvordan sætter identitet sig sammen?
Som en del af forberedelsen bør også betragtninger
over og drøftelser omkring forskellige former for
historiebrug og historiske scenarier indgå.

1914-1918
Hvordan omgås danskere og tyskere hinanden?

1939-1945
Hvordan omgås danskere og tyskere hinanden?

2003

1864

Hvordan omgås danskere og tyskere hinanden?

Hvilke forandringer foregår omkring Nydammose med henblik på grænser?

I dag
Hvordan omgås danskere og tyskere hinanden?
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FØR BESØGET
Hvordan forbereder jeg mig
på museumsbesøget?

1
2
3
4
5

Som nævnt, ville det være en fordel for eleverne at have beskæftiget sig med emnet. Som konkret forberedelse på
museumsbesøget bør eleverne orienteres om forløbets opbygning.
Eleverne inddeles i otte grupper, som de efterfølgende skal arbejde i.

Eftersom forløbet i bedste fald indebærer mødet og samarbejdet mellem en dansk og en tysk klasse, er det en god idé at gennemgå
med eleverne, hvordan de kan præsentere sig selv på nabosproget.

Sønderborg Slot: Forløbet starter med et besøg i Nydam Mose. Er der tid og mulighed, besøges også fuldskalakopien
i Sottrupskov. Eleverne bør på forhånd være orienteret omkring mosens beliggenhed og om bygningen af kopibåden.
Resten af forløbet afvikles på Sønderborg Slot og i byen.

Schloss Gottorf: Forløbet starter i Nydamhallen, her står den originale båd. Som forberedelse til besøget er det godt at have
beskæftiget sig med følgende spørgsmål: Hvorfor står dette kulturarv på Museumsinsel Schloss Gottorf? Har den altid stået der?
Resten af forløbet afvikles på Museumsinsel Schloss Gottorf og i byen.
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A

FØR BESØGET
Nydambåden - en historisk oversigt
Conrad Engelhardt og
Flensborgsamlingen
Conrad Engelhardt (1825-1881), der i 1851 flyttede til Flensburg, havde i en del år interesseret sig for den nye videnskab
arkæologi. Han hjalp bl.a. lederen af Museet for nordiske Oldsager, senere Nationalmuseet, Christian Jürgensen Thomsen
(1788-1865). Efter at være flyttet til byen, opbyggede Engelhardt her en imponerende oldsagssamling, som meget hurtig
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kom i konkurrence med den samling, der siden 1835 lå i Kiel.
Begge samlinger modtog genstande gennem gaver, køb eller
arv. Hvem der fik lov til at modtage genstandene, hang uden tvivl
sammen med giverens nationale sindelag. Museet i Kiel blev opfattet som tysk og Flensborgsamlingen som dansk.

Kunstner: Luplau Janssen

Udgravningerne
Efter et tip om fornemme fund i Nydam Mose, der i århundrederne
efter Kristi fødsel var en ferskvandssø, der lå omkring 7 km nord
for Sønderborg, begyndte Conrad Engelhardt i 1859 på en række
udgravninger frem til udgangen af 1863. I mosen var der i perioden ca. 220-480 e.Kr. ved gentagne lejligheder ofret store
mængder af våben og personligt udstyr sammen med mindst tre
store klinkbyggede roskibe. Den 17. august 1863 opdagede Engelhardt en 23 meter lang egetræsbåd. Han bjærgede båden, og
i løbet af få måneder var han i stand til at konservere trædelene
og byggede den op igen. For første gang i den nordeuropæiske

arkæologis historie var det muligt at undersøge et skib fra oldtiden, der kunne sejle i høj sø. Det blev senere vha. dendrokronologi* dateret til 310-320 e.Kr.
Selve båden var faldet fuldstændig fra hinanden, da jernnaglerne var rustet væk og tovværket rådnet op. Men træet var
heldigvis stadig velbevaret, og det lykkedes for udgraverne at få
de mange trædele transporteret til Flensburg. Sent i efteråret
1863 udgravedes en anden båd. Den nye båd var fremstillet af
fyrretræ og derfor meget mere skrøbelig. Fundet blev derfor efterladt ved mosen.

*Dendrokronologi er en metode til tidsbestemmelse i år ved hjælp af årringe, der fremkommer i forbindelse med årstidernes skiften og ses på tværsnittet af en træstamme.
Metoden anvendes af arkæologer til tidsbestemmelse af fund og fundsteder. (Kilde: Wikipedia)
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A

FØR BESØGET
1848 og 1864
Mens udgravningerne stod på, opstod der en diplomatisk krise
mellem Danmark og Preussen. Den danske Rigsdag vedtog en
ny forfatning for kongeriget og Slesvig. Den var et brud på den
internationale aftale, der efter Treårskrigen* var indgået i 1852.
Resultatet blev krigen mellem Danmark, Preussen og Østrig der
brød ud i februar 1864. Inden krigsudbruddet havde Engelhardt
forsøgt at forhindre, at Flensborgsamlingen skulle komme i tysk
besiddelse, hvis Danmark skulle tabe krigen. Han pakkede store
dele af samlingen ned i trækasser og fik dem i dybeste hemmelighed transporteret til Korsør, hvor de blev placeret i et pakhus.

*1. Slesvigske Krig (1848-51): Krigen, som også kaldes Treårskrigen, var både en borgerkrig inden for rammerne af det danske monarki og en konflikt mellem Danmark og de tyske

12 stater, der deltog som slesvig-holstenernes allierede. (kilde: Den Store Danske, Gyldendal)

Flensborgsamlingen efter krigen
I sommeren 1864 stod det klart, at Danmark ville tabe krigen
mod Preussen og Østrig. Efterfølgende blev der udarbejdet en
fredsaftale, som blev underskrevet i Wien. I aftalen indgik de
forsvundne oldsager som et selvstændigt punkt. Heraf fremgik
det, at den danske regering var forpligtet til at genskabe samlingen af oldsager i Flensborg, som knyttede sig til Slesvigs historie. Formelt og juridisk var alle fund fra Nydam Mose nu den tyske
stats ejendom. Sammen med en anden dansk arkæolog forsøgte
Engelhardt at holde trækassernes opholdssted hemmeligt. Det
lod sig gøre frem til 1867, hvor de tyske myndigheder efter et

større efterforskningsarbejde fik opsporet dem, og i 1868 ankom de mange oldsager til museet i Kiel. En genstand lod sig dog
ikke umiddelbart flytte. Det var Nydambåden, der inden krigen
var blevet samlet på loftet over Flensborgsamlingen. Den blev
først i 1877 flyttet til Kiel.
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A

FØR BESØGET
Tolkninger
Mens soldaterne kæmpede på slagmarken i 1864, udkæmpedes
en anden fejde. Her var stridens kerne fundene fra Nydam Mose.
Der var dels uenighed om udgravningernes videnskabelige standard, dels om fundenes tolkning. Reelt set var denne fejde udløst
af de nationale spændinger. Hvor er genstandenes retmæssige
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tilholdssted? Hvorledes skal spor efter kampe i oldtiden tolkes?
Dette har været spørgsmål, der var svære at besvare uden skelen
til de politiske og militære udfordringer. I tiden, der fulgte, har
offerfundene til stadighed været genstand for tolkninger, og er
brugt i drøftelser om grænser og nationalitet.

Fakta om Nydambåden
Fundet af flere store fartøjer i Nydam Mose i årene fra 1859
til 1863 blev defineret som betydelige moseofre fra yngre
germansk jernalder. Yngre germansk jernalder strækker sig
over en periode på omkring 400 år, fra 400 e.Kr. til 800 e.Kr.
Den deles som regel op i to afsnit: ældre germansk jernalder
(400-550 e.Kr.) og yngre germansk jernalder (550-800 e.Kr.).
Nydambåden er lidt over 23,5 m lang og bygget af egetræ. Hvis
man regner med, at båden kunne bruges i 30-40 år, er ofringen
nok foregået mellem 340-360 e.Kr. Da skibet var sejldygtigt,

har det vejet omkring 5,2 ton og kunne bære en stor last i form
af mennesker, våben og udstyr. Der var plads til, at 30 mand ad
gangen kunne ro båden. Ud over roerne var der plads til omkring
15 mand.
Nydambåden har siden 1948 været udstillet på Museumsinsel
Schloss Gottorf i Schleswig.
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UNDER BESØGET
Nydam Mose
Besøget ved Nydam Mose orienterer om mosens geografi, beliggenhed og tilstand. Hvis det ønskes, kan forløbet tilrettelægges således,
at man går en tur ind i mosen til Nydamhuset. Her kan der fortælles
om de seneste års udgravninger, og der kan startes en debat om
mosens fremtid.

B
Fuldskalakopien af
Nydambåden i Sottrupskov
Under besøget ved fuldskalakopien i Sottrupskov fortælles om det
store arbejde, der er lagt i at bygge en helt ny båd i fuld størrelse.
Undervejs skal eleverne prøve at få en række af de betegnelser, der
knytter sig til båden, noteret ned på et arbejdsark. Arbejdsarkene
kan bruges til at besvare spørgsmål under besøget på Museumsinsel
Schloss Gottorf.

Sønderborg Slot
Der arbejdes i blandede grupper, som skiftevis arbejder på museet
og i byrummet med følgende overordnede områder:

1

Det historiske scenarie. Udgangspunktet er udstillingen
”Fejder om fortiden.” Her arbejdes der med beskrivelse af
udstillingen og dens genstande, vurdering af udstillingens samlede
udtryk og hvordan den opfattes af eleverne.

2

Historien i bybilledet. Foregår i nærmere definerede områder i byen, hvor eleverne skal finde bygningsmæssige spor,
der er med til at fortælle om, at Sønderborg engang var tysk og at
der i dag findes et tysk mindretal i byen.

3

Hvor henter vi vores nationale identitet i dag? Udgangspunktet er museets udstillinger på 1. sal. Eleverne skal drøfte
og svare på spørgsmålet: Hvor henter vi vores nationale identitet
i dag? Og på denne baggrund vurdere, om nogle af udstillingerne
kan være med til at belyse deres synspunkter.
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Arbejdet på Sønderborg Slot afsluttes med at eleverne præsenterer deres arbejde, drøftelser og besvarelser for de øvrige
elever. De opfordres til at gøre det på nabosproget, så vidt det er
muligt. Til hver gruppe udleveres der en iPad, som kan bruges til at
lave de forskellige besvarelser. Det kan ske som en billedpræsentation, video eller lydklip, det afgør grupperne selv. Dagen afsluttes
med en kort evaluering.

UNDER BESØGET
I Schleswig
Efter en fælles opsamling får hver af de otte grupper sit eget ark med
opgaver inde i byen. Eleverne arbejder i deres grupper og udfylder
de nye ark. En af opgaverne indeholder en afstikker ind i det danske
sekretariat i Slesvighus, hvor eleverne skal spørge de ansatte om de
vigtigste opgaver, det danske sekretariat skal udføre. De ansatte taler
både tysk og dansk.

Dagen starter med et opsamlende quiz i grupperne omkring de
informationer, eleverne kan huske fra besøget i Sønderborg.

Efter byturen mødes eleverne med lærerne og museumsguiderne ved
Museumsinsel Schloss Gottorf. Hver gruppe skal aflægge rapport ud
fra arbejdsarkene til en af de andre grupper. Denne proces ledsages
af en af lærerne eller guiderne. Som afslutning på dagen diskuteres,
hvem der ifølge elevernes opfattelse burde være i besiddelse af båden.

Efterfølgende ses på Nydambåden, og eleverne får arbejdsark, de
skal arbejde med. Arkene indeholder konkrete spørgsmål omkring
båden og dens historie, som alle sammen kan besvares ud fra udstillingens tekster og genstande. Til et af spørgsmålene er det dog
tilladt at bruge mobiltelefoner og google maps supplerende.

Hvis der er tid tilovers, vil det være muligt at tage en afstikker op til
udstillingen af de resterende fund fra Nydam Mose, eller også vælger
lærerne at tage eleverne med op til moseligene, som faktisk stammer
fra den samme periode som Nydambåden og kan fortælle deres egne
historier om jernalderen.

På Museumsinsel Schloss Gottorf
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EFTER BESØGET
I dette undervisningsforløb er elevernes personlige oplevelse af de to museumsbesøg vigtige. Derfor anbefales det, at man hjemme i
klassen bruger flere lektioner til efterbehandling, for at give eleverne tid til at reflektere over forløbets indhold og udformning.
En mulighed kan være, at eleverne udvælger og bearbejder et eller flere af spørgsmålene nedenunder.

1

Hvordan blev Nydambåden iscenesat henholdsvis i Sottrupskov, på Sønderborg Slot og på Museumsinsel Schloss Gottorf? Hvordan burde
efter jeres mening den ideelle udstilling om båden se ud? Skriv stikord eller lav en oversigt over de iscenesættelser af emnet Nydambåden,
I har set. Lav derefter en udførlig skitse (gerne med billeder) af den ideelle udstilling.

Hvordan?
af
Iscenesættelser en
båd
emnet Nydam

C

kitse
udførlig s

den ideelle udstilling

2

Hvad betyder Nydambåden for henholdsvis danskerne og tyskerne i dag? Hvordan har de brugt myten om båden til deres egen
fordel? (Lav en planche)

nche
Lav en pla

Nydambåden
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myten

3

Hvad betyder national identitet for jer? Kunne I mærke på den anden klasse, at de tilhører en anden nationalitet udover at de taler et
andet sprog? (Lav en sammenligning af, hvad der kendetegner jer som tilhørende jeres nationalitet og hvad I har lagt mærke til hos
eleverne fra partnerklassen)

dentitet
national i

anden nationalitet
kendetegn

4

Hvad betyder historiebrug og hvilke former for historiebrug har I mødt under forløbet? Hvilke synes I bedst om og hvorfor?
(Lav en stor mindmap med forklaringer og stikord)

Hvilke former for historiebrug
har I mødt?

mindmap

5

forskellige
former

Diskuter via mailkorrespondance med partnerklassen, hvordan I kan forbedre kommunikationen og samarbejdet hen over grænsen. Måske
kan I også i samarbejde med den anden klasse udarbejde et udstillingskoncept til en dansk-tysk udstilling om national identitet.

t hen
samarbejde
en
over græns

kommunikation
partnerklasse
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SØNDERBORG SLOT
Sønderborg Slot er med sin storslåede beliggenhed ved indsejlingen
til Alssund ikke til at komme uden om. Museet viser gennem 43 rum
moderne udstillinger om Sønderjyllands, Slesvigs og grænselandets
omskiftelige historie, som spænder over mere end 800 års dramatisk,
men også spændende historie.
Indledningsvis kan man se udstillinger om slottets og Sønderborgs
historie. Derudover er der mulighed for at se udstillinger om kong
Christian II og hans fangenskab, om hertugerne af Slesvig og

Museum Sønderjylland
Sønderborg Slot
Sønderbro 1
DK-6400 Sønderborg
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Holsten, de to slesvigske krige, Treårskrigen og den Dansk-tyske
Krig 1864, og tiden fra 1865 til Genforeningen 1920, herunder
også 1. Verdenskrig. Ud over disse historiske udstillinger findes der
også en række kulturhistoriske udstillinger, som fortæller om livet
på Als og Sundeved gennem tiderne.
Museets vigtigste genstand er Slottet selv. Som en del af museet
kan man derfor opleve den fornemme slotskirke, riddersalen,
borgstuen, køkkenet, bageriet og ikke mindst fangehullet.

+45 65 37 08 07
sonderborg@msj.dk
www.msj.dk

MUSEUMSINSEL SCHLOSS GOTTORF
Museumsinsel Schloss Gottorf er bygget på grundmurene af et
vandslot fra middelalderen og ligger for enden af Schlei i Schleswig. Hertugene fra Schleswig-Holstein-Gottorf udpegede det til
deres herskabssæde og i det 17. århundrede til centrum for den
europæiske åndelige verden. Slottet blev brugt til en række andre formål. Det fungerede f.eks. senere som den danske statholders
sæde, var lazaret og dansk og preussisk kaserne. I 70 år har det nu
været de to landemuseers sæde:
Museet for kunst- og kulturhistorie viser billedkunst, skulpturer,
kunsthåndværk og interiør fra middelalderen til nutiden. Desuden
der klenodier som Gutenkunst- og kultur- vises
berg-biblen, værker af Lucas
historie
Cranach den Ældre og nordeuropæiske fajancer. Udstillingen med den klassiske moderne kunst
holder til i en sidebygning: Rolf Horn Stiftelsens samling med mange

Museumsinsel Schloss Gottorf
Stiftung Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen Schloss Gottorf
Schlossinsel 1
D-24387 Schleswig

ekspressionistiske mesterværker. Det nordtyske galleri fremhæver
den nordtyske kunsts mangfoldighed. Bagved slottet ligger barokhaven, som er den første terrassehave nord for alperne fra det tidlige barok, som blev rekonstrueret i 2007. I haven ligger Globushuset, hvor man kan beundre den berømte, rekonstruerede Gottorfer
Globus.
Det Arkæologiske Museum har igennem 175 år opbygget en af de
største samlinger i Tyskland. Den afspejler 120.000 års slesvigholstensk historie - fra jægere og samlere i den tidlige stenalder
til de første agerbrugskulturer og indtil jernalderen. Udstillingerne
afspejler det middelalderlige hverdagsliv i byerne, borgene
og klostrene. De mystiske moselig er et af højdepunkterne ved
besøget. I Nydamhallen udstilles den berømte Nydambåd, som står
i fokus i dette temahæfte.

+49 4621 813 222
service@landesmuseen.sh
www.landesmuseen.sh
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BAGGRUNDSMATERIALE
Sønderborg Slot
og Museumsinsel
Schloss Gottorf
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Videoer
KursKultur image film om projektet:
http://www.kulturakademi.de/ueber-kulturakademie/
Nydamselskabet/Nydambådens Laug:
http://nydam.nu/nydambaadens-laug/
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Trailer zur Ausstellung „Das Nydamboot / Nydambåden“:
https://youtu.be/PkZOkxw4CVA

