
Rapport af Absalon-Hamburg rejse 

 

Søndag  

Søndagen startede i indre København med at de 17 deltagere og de 2 lærere steg på bussen 

og tog mod Hamborg. De tog bussen henover  strækningen Rødby-Puttgarten. Herfra var der 

5 ½ times køretur. Efter den lange køretur tog gruppen mod deres hotel, hvor de kunne 

tjekke ind.  

Mandag 

Mandagen starter ud med morgenmad på hotellet, hvorefter der var en samtalerunde 

omkring den forløbende uge. Derefter havde gruppen en workshop med fokus på det 

fremtidige skolebesøg. Efter workshoppen var der fælles frokost på en portugisisk 

restaurant. Efter frokosten blev gruppen ført til bymidten og påbegyndte deres selvstændige 

bygennemgang med appen: Actionbound. Efter de var færdige med denne byrunde, så var 

der fritid, hvor man så kunne udforske byen på egen hånd.  

Tirsdag 

Som dagen forinden startede tirsdagen med morgenmad på hotellet. Derefter havde en ny 

samtalerunde, der omhandlede udveksling og reflektioner om dagen forinden. Herefter var 

de til en ny workshop, der skulle gøre dem klar til den følgende dags program. De arbejde på 

at blive klar på at møde en tysk skole, og hvordan de skulle omgåes denne skole. Så var der 

fællesspisning, hvorefter de tog ud til AIRBUS og så på, hvordan den industrielle del af 

hamborg var sammensat. Om aftenen kom de sammen afsted til Elbphilharmonie for at høre 

koncerten: ”RAY CHEN & The Knights” 

Onsdag 

Onsdagen starter ud med en tidlig morgenmad og denne gang handler samtalerunden 

efterfølgende om udveklsing og reflektioner om det kommende besøg på den tyske skole et 

par timer senere. De tager mod den tyske skole allerede kl. 9 om morgenen, og ankommer 

ved den tyske skole omkring 30 minutter efterfølgende. Her lærte de mere om hvordan man 

formidler information på tværs af sprog til en yngre gruppe af mennesker. De fik herefter 

mad på skolen hvor de kunne se mere af hvordan en tysk elevs hverdag forløb sig. efterfulgt 

af en en bygennemgang af Hafencity. Fokuspunket for denne byvandring var bæredygtighed 

og vedvarende byggeri. Herefter havde de fritid.  

 

 

 

 

 



Torsdag  

Om torsdagen havde de igen en samtalerunde efter morgenmaden, hvor de diskuterede de 

forskellige oplevelser og reflektioner fra gårsdagens skolebesøg. Derefter tog de på tur til 

byen Boizenburg i det gamle DDR. De lærte her om, hvordan det gamle DDR var sammensat, 

og hvordan en gammel østtysk by ser ud i dag. Der blev forklaret hvor den tidligere 

grænseovergang var, og hvordan flugts forskellige aspekter kom til livs i DDR. Derefter 

besøgte de en koncentrationslejr: den eksterne koncentrationslejr Boizenburg. De nåede 

også . de tog så tilbageturen til hamborg kl 17:00. Her var der 2 timers fri inden den valgfrie 

Musical GRM Brainfuck ved Thalia Theaters (19:30-22:00).  

Fredag   

På sidstedagen havde de en lidt senere morgenmad efterfulgt af en afsluttende 

samtalerunde og workshop. Her var fokus ved begge en evaluation og reflektion af turen til 

Boizenburg samt en reflektion og evaluation af rejsen som helhed. Efter at workshoppen 

blev afsluttet, så var der frokost på hotellet før at gruppen skulle rejse tilbage mod Danmark 

igen. Rejsen hjem gik igen med bus henover Rødby-Puttgarten tilbage til København.  


