
 

På opdagelse i Flensborg 

Vi starter og slutter ved havnespidsen 

Havnen 

Flensborg Havn var før 1864 en af det danske kongeriges vigtigste havnebyer. Herfra var der en livlig 

handelsaktivitet, som bragte vækst og velstand til byen. Især var transporterne til og fra Dansk-Vestindien 

af stor betydning. Der blev bl.a. handlet med sukker, kaffe, tobak, bomuld og eksotiske træsorter. 

I dag er den indre del af havnen først og fremmest museumshavn. Her kan man se forskellige historiske og 

traditionsrige skibe. Bl.a. dampskibet Alexandra. Desuden er der en stor lysbådehavn. 

Opgave: 

Lav en reklame for en af nedenstående 

- Dampskibet Alexandras næste togt ud i verden 

- Museumshavnen- og værket 

- Besøg i Flensborg med lystbåd 

Reklamen kan være både billeder, film eller lyd. 

 

Helligåndskirken  

Helligåndskirken er det danske mindretals hovedkirke. Kirken er bygget i 1386 og rummer på mange måder 

grænselandets historie mellem det danske og det tyske. Kirken har spillet en vigtig rolle i forhold til 

bevarelsen af det danske sprog. Der har altid været afholdt prædikener på dansk. I 1997 overdrog den tyske 

kirke Helligåndskirken til Dansk kirke i Sydslesvig. I 2013 indviede kirken Bjørn Nørgaards kunstværk 

Pinseporten. Kunstværket består af en bronzeport og 3 vinduesmosaikker.  

Opgave: 

Gå ind i kirken. Vælg en af de to opgaver 

- Beskriv hvordan man kan se, at det er en dansk kirke 

- Lav en anmeldelse af Bjørn Nørgaards kunstværk 

 

 



Neptunbrønden 

Neptun-brønden på Nørretorv i Flensborg er en prydbrønd fra 1758 og en af de snesevis af brønde, som i 

middelalderen leverede drikkevand til byen. Brønden blev skænket af flensborg-borgere. På siderne finder 

man rigsvåben og Frederik 5.'s monogram. Øverst på rokokobrønden står kong Neptun med sin gyldne 

trefork. Neptun er sømændenes gud og brønden symboliserer dermed byens tætte forbindelse til søfarten. 

Hvert år i juni/juli danser de nyudsprungne studenter fra Duborg-

Skolen rundt om brønden (og i brønden) 

Opgave: 

- Lav en beskrivelse af brønden til en turistbrochure 

 

Norderstrasse og de danske institutioner 

I Norderstrasse ligger en række bygninger knyttet til det danske mindretal 

Aktivitetshuset er et sted for alle kreative hoveder. Her kan du spille musik, lave glasmosaik, redigere film, 

designe t-shirts osv. Du skal bare have et kørekort til det værksted du gerne vil bruge. Du kan også bare 

kikke forbi til en kop kaffe eller for at læse avisen. Huset er åbent for alle. 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er mindretallet hovedbibliotek. Ud over almindeligt udlån, har huset 

den største samling af skrifter om det dansk-tysk grænseland/ Slesvig-Holsten. Desuden er der en 

forskningsafdeling, som har særlig fokus på de dansk-tyske relationer. 

Flensborghus har siden 1920 været det danske mindretals hovedsæde. I dag har Sydslesvigs Forening (SSF), 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigs Vælgerforening (SSW) til huse her. Alle tre 

organisationer spiller vigtige roller i forhold til at fastholde det danske mindretals status – sprogligt, 

kulturelt og politisk.  Bygningen er fra 1725 og oprindelig Vajsenhus. Det blev bygget af sten fra Duborg 

Slot. 

Opgave: 

- Lave en kort reportage til et dansk medie om det danske mindretal. Besøg et af stederne/en af 

organisationerne og spørg til, hvilken betydning stedet eller organisationen har for det danske 

mindretal. 

 

Nørreport - Chr. IV byport 

Nørreport (Nordertor) blev opført i 1595 af Christian IV som afløser for en 

ældre port i bymuren fra Middelalderen, der lå længere mod syd. Den er et 

typisk, massivt renæssance-gavlhus med murede kamtakker, der også 

kendetegner en række af byens øvrige huse. På portens nordside findes to 

sandstenstavler med hhv. det danske rigsvåben og kongens valgsprog, henv. 

Flensborgs byvåben. Den er velbevaret og fungerer nu som byens vartegn. 

Opgave: 

- I skal tage et billede og lave en billedbeskrivelse. Billedet skal hænge i en særudstilling om Christian 

IV på Rosenborg slot.  



Udsigten fra Duborg-Skolen (udsigtsplatform Duborg) 

Tager man turen op af Marietrappen fra Norderstr. (ved siden af biblioteket) kommer man til den danske 
skole, Duborg-Skolen, der blev opført i 1923 på samme sted som Dr. Margrethe I’s slot havde ligget. I dag 
rummer skolen fællesskole og gymnasium og har omkring 600 elever. Skolen er opkaldt efter stedet, som 
hedder Duborg Banke. Fra skolen er der en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord.  

Det oprindelige slot blev opført i 1400-tallet og i et par hundrede år lagde slottet mure til, når kongen var 
på besøg i landsdelen. Christian V blev født på slottet. I slutningen af 1600-tallet mistede det sin betydning 
og i 1711 blev det revet ned. En del af murstenene blev brugt til at bygge Flensborghus. 

Opgave: 

- Lav et panoramabillede af byen.  

- Forestil jer Dronning Margrethe I stå og kikke ud fra sit slot. Hvad ville hun især være fascineret af? 

 

Istedløven og den gamle kirkegård 

Istedløven er et af de mest omstridte danske monumenter. Den blev sat op på 

kirkegården i Flensborg i 1862 til minde om den danske sejr i 1. slesvigske krig. 

Efter 1864 blev løven flyttet til Berlin som preussisk sejrstrofæ. I 1945 kom den 

til København som amerikansk-dansk krigsbytte. Gennem hele perioden var 

løven et symbol på et dansk-tysk modsætningsforhold. 

Siden 2011 har den store løvestatue symboliseret stort set det modsatte. Her 

blev den flyttet fra København tilbage til den gamle kirkegård i Flensborg og 

herfra skal den fortælle historien om venskab og tillid mellem danskere og 

tyskere. 

Rundt om løven ser man en række soldatergrave. Ca. 2000 danske soldater, der 

blev dræbt under den første slesvigske krig, ligger begravet her. Istedløven kikke 

over på Frederik VII’s mindehøj, hvor der er mindetavler for officerer dræbt 

under slaget ved Isted i 1850. 

Opgave: 

Vælg en af følgende opgaver 

- Skriv et postkort fra Istedløven til dens gamle ”venner” i København. Her stod den i mange år på 

Søren Kierkegaards Plads. 

- Find en af de danske soldater, der er begravet på kirkegården. Skriv hans sidste brev til hans 

familie. 

 

 

 

 



Rote strasse 

Går man skråt over Søndertorv fra gågaden møder man på venstre hånd en lille brostensbelagt gade. Det 

var oprindelig vejen mod Slesvig og for enden lå den sydlige byport. På den anden side af byporten lå en 

rydning, som blev til bydelen Rude. Her af kommer gadens navn og altså ikke fra farven rød, selv om gaden 

på dansk hedder Rødegade. 

I den tilbageværende del af gaden ligger en række gamle købmandsgårde med små butikker, restauranter 

og kunstværksteder. Butiksindehaverne m.fl. har lavet en forening, der skal være med til at sikre Rote Str.s 

særpræg og gøre gaden til at særligt attraktivt steder at besøg. 

Opgave: 

- Tag et billede af den bedste/flotteste/sjoveste butik i gaden/gårdene og forklar, hvorfor netop den 

butik er fantastisk. 

 

Skoene i Nørregade 

Alle, der går igennem Norderstraße kender dem, de mange 
snore med sko, som er spændt ud mellem husenes facader. 
Hundredvis af sko hænger og svæver over gaden og er et 
blikfang for alle, der går forbi. Man spørger sig selv, hvad det 
egentlig skal gøre godt for. I Flensborg findes der en del 
historier og forklaringer på dette forunderlige fænomen. En af 
historierne går på, at for længe siden lå en skomager i 
Norderstraße. Da skomageren ville lukke sin butik, spændte 
han en snor ud mellem første sal på sit eget hus og huset 
overfor, og så smed han det sidste par sko, han havde, op over snoren.  Denne afskedshandling har så med 
tiden udviklet sig til en tradition. En anden udgave er, at traditionen er knyttet til den skaterbutik, der ligger 
i gaden. Når skaterne fik nye sko, blev de gamle ”smidt væk”. En tredje at nogle unge lod sig så inspirere af 
filmen ”Wag the Dog”, hvor man smider sine sko hen over et hegn til minde om den afdøde soldat, der blev 
”kasseret som en gammel sko”. 

Opgave: 

- Hvorfor tror I, der hænger sko over gaden? Fortæl jeres udgave af historien/anekdoten. 

 

  

http://taff.flensburg-tourismus.de/?id=694


Rom  

Brændevin fremstillet af melasse og/eller rørsukker. Oprindeligt et biprodukt til sukkerfremstilling. 
Romproduktion har særligt været forbundet med søfartsbyen Flensborg, der i 1700-tallet havde en stor 
handel og sejlads på Dansk Vestindien. Det var dog først fra midten af 1800-tallet, at byen blev centrum for 
romproduktion med flere store rom-handelshuse, bl.a. Johannsen, Balle og Christiansen. En ændring i 
toldlovgivningen 1885 gjorde det dyrt at importere rom fra Caribien, hvorfor produktionen blev baseret på 
importeret aromatisk romkoncentrat, der lokalt blev tilsat vand og alkohol, den såkaldte ”Rum-Verschnitt”, 
som nu er Flensborgrommens produktionsform og betegnelse. Endnu i dag fremstilles der rom i Flensborg. 
Der er to store Romhuse, Rumhause Johannsen i Marienstrasse og Wien- und Rumhaus Braasch i Rote 
Strasse 

Opgave: 

- Besøg et af Flensborgs tilbageværende romhuse. Lav et slogan for firmaet eller et af deres 

produkter. 

 

Flensburger Brauerei  

Siden 1888, hvor Flensburger Brauerei blev grundlagt, har det berømte 

”plop” hørt med til byens traditioner. På bryggeriet er der fra begyndelsen 

blevet brygget øl i premium-kvalitet under overholdelse af den tyske lov om 

ølbrygning "das Reinheitsgebot" fra 1516. Selv da alle andre var gået over til 

at bruge kapsler, holdt man fast ved de gode gamle patent-propper på 

bryggeriet i Flensborg. Det velkendte ”plop”, når flaskerne åbnes, er for 

længst blevet et varemærke for Flensborg øl. 

I behøver ikke at besøge bryggeriet, men kik efter reklamer rundt i byen 

eller besøg et supermarked for at få inspiration til opgaven. 

Opgave 

Vælg en af de to opgaver 

- Bryggeriet vil gerne lave en ny øl, hvor man kan smage byens dansk-tyske historie. Hvilke 

ingredienser skal der i øllen? Tegn den nye øls etikette.  

- Spørg 2-3 personer på gaden, hvad der gør en Flensburger bier til noget særligt. Optag det evt. på 

film. 

 

  

http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/f/all/4242


Håndbold – SG Flensburg-Handewitt 

Sport har altid været vigtigt i regionen. Håndboldholdet SG Flensburg-Handewitt er hjemmehørende her. 

Holdet har i årevis været med blandt de bedste håndboldhold i Europa. I 2004 vandt de deres første tyske 

mesterskab. De to næste kom i 2018 og 2019. I 2014 vandt de Champignons League. Deres hjemmekampe 

foregår i fyldt Flens Arena med plads til 6.300 tilskuere. Blandt dem mange danskere. Håndboldholdet SG 

Flensburg Handewitt er et godt eksempel på de gode dansk-tyske relationer og at begge kulturer har deres 

plads i region. Mange danske spillere og trænere har haft deres gang i klubben. Også på det nuværende 

hold har flere af spillerne dansk pas og spiller på det danske håndboldlandshold. Klubbens hovedsponsor er 

Dänischen Bettenlager (Jysk).  

Opgave 

På jeres tur rundt i byen skal I kikke efter steder, der viser, at Flensborg er en håndboldby. 

 


