
Tyskland med Erasmus af Christine Westerberg 

 

Vi starter dagen med at køre hele vejen der ned. Efter vi var 

kommet der ned så fik vi lidt aftensmad/natmad, hvor efter 

vi gik i seng. Vi stor op og køre ud til skolen og får mødt alle 

de tyske elever. Vi bliver vist rund på skolen og set 

værkstedet. De har mange små rum. Det er ikkelige som her 

på vores skole. De har nogle maskiner der er lidt mere nye 

og du kan bare skrive målet på en skærm. Og så sætter 

maskine i det mål du har skrevet. Der bliv lavet 6 grupper, 

også fik vi af vide at vi skulle finde på en masse ideer. Efter 

skulle vi alle diskutere om hvilken der var bedst. 

 

Om onsdagen havde vi fri og vi skulle ud og se maj-veisen, hvor vi fik 

set at de hejste en pæl. Det var rigtig hyggeligt at alle de fine tysker i 

lederhosen og bayerske kjoler. Der var meget øl og der bliv drukket 

rigtigt meget.  

 

Om torsdagen var vi i gang med at tegne den, men der nu mest 

tyskerne der gjorde det. De havde et helt andet program end os, så vi 

så bare på. vi bliv okay hurtig færdig med at tegne. Vi hyggede bare 

med tyskerne. 

 

Om fredagen skulle vi ud og se en billedhyggerskolen, det 

var virkelig flot alt det de havde lavet, der var nogen som 

lavede sig selv i modellervoks. Da vi gik der ind så de bare 

underlig på os og vi viste ikke helt hvorfor, men det fadt vi 

ud af hvorfor.  

 

 

Lørdagen skulle Tommy hjem og så vil Erik komme. Tommy skule flyve hjem fra München, det 

regnede vildt meget. men vi havde det hyggelig alligevel. Der var nogen af os der tog på museum 

og andre gik bare rund og fik shoppet lidt. Det var meningen at vi skulle ha være ude og spise i 

München, men vi kunne ikke finde nogen steder hvor vi kunne spise 10 personer. Så vi besluttede 

at spise på vejen hjem. 

 



Om søndagen var vi i en saltmine. Hvor vi skulle have nogle underlige dragter på. vi så så skøre ud, 

men vi hyggede os. Vi køre med en lille tog ned, ned i saltminen. Vi fik en masse af vide og hvordan 

de startede det.  Da vi var nede i minen gik vi forbi en væk hvor man kunne få lov til at smage på 

salten, men jeg synes at det var underligt at man kunne smage på det.  

 

Om mandagen gik vi i gang med at man lave alle benene, som bliv 

lavet på tnt`erne. Vi fik lavet alle delene om mandagen og tirsdagen, 

får om onsdagen skulle vi lime det så vi kan få olieret det. For om 

fredagen var der afslutningen.  

 

Vi var også ude og se en fabrik hvor de laver vinduer og døre. De 

lavede vinduer i træ og plastik det var vild spændende at se hvordan 

de lavede vinduer i plastik. Efter vi havde fået e rundvisning på 

fabrikken, fik vi lov til at se udstillingen af alle de døre de laver. Der var 

nogen der begynde at lege med alle dørene. 

 

Vi fik rigtig god mad, i fik både tyske pølser og hjemmelavet pasta. Den sidste uge fik jeg spaghetti 

bolognese til frokost, det var så lækkert. 

 

Søndag tog vi hjem og vi kørte over Jylland. Vi stoppede os lige ved grænsebutikkerne, så fik vi lie 

købt noget for de sidste penge vi have.  


