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Den første aften da vi ankommer på hotellet i Teisendorf bliver vi indkvarteret på værelser, meget 

hyggelige. Jeg skulle bo med Jakob på et værelse med to enmandssenge og et dejligt stort 

badeværelse. Hurtigt efter fik vi lidt aftensmad på hotellet hvor vi også fik snakket lidt med 

læreren Thomas og lærte ham lidt at kende inden vi skulle i skole dagen efter. 

Efter en god nats søvn tog vi til skolen som lå i Freilassing til en introduktion med den tyske klasse 

vi skulle arbejde med resten af turen. Vi kom ind i et klasseværelse hvor de alle sad og ventede i 

rundkreds. Førstehåndsindtrykket var forholdsvist akavet, men den følelse blev hurtigt opløst da 

jeg begyndte at gå rundt og give hånd og sige godmorgen til alle, efter mig kom alle de andre 

danskere også med rundt. 

Vi fik sodavand og fortalte alle sammen hvad vi hed og hvor gamle vi var. Vi fik hurtigt indtrykket 

af at tyskerne ikke var ligeså gode til engelsk som vi havde regnet med og som vi havde fået af vide 

hjemmefra. 

En hurtig rundvisning af snedkerlokalerne og resten af skolen. Derefter gik vi i gang med at snakke 

om hvilket projekt vi skulle i gang med, en stumtjenerstol. Vi blev inddelt i grupper og prøvede at 

komme frem til nogle ideer til projektet i samarbejde med tyskerne. 

Hjemme på hotellet efter skole første dag var de fleste trætte, også efter den lange køretur fra 

Danmark, så vi fik en god hviler den første dag. Maden var okay, vandrehjems-kvalitet. 

Hotellet havde mange fritidsaktiviteter som f.eks. trampolin, bordtennis, billiard, fjernsyn, brætspil 

osv. Så der var masser at lave. 

De næste par dage var jeg selv syg og blev derfor hjemme på hotellet da de andre tog i skole, men 

de fortalte at det var utrolig kedeligt fordi vi skulle tegne i den tyske version af AutoCAD, og det 

blev til at danskerne bare kiggede på hvad tyskerne tegnede, dårligt planlagt. 

Udover skole var vi til diverse arrangementer, f.eks. rejsning af maj-stangen som var en slags årlig 

fejring af at sommeren er kommet. Der blev smagt lidt øl, spist lidt pølser og kage og hygget i det 

rigtig gode vejr. 

Vi blev inviteret ud til flere pølser og kylling en aften af skolens inspektør, han lignede Jørgen Leth 

og var en rar og vældig sød mand. 

Da jeg blev rask og var med i skole igen var vi begyndt på produktionen af vores stumtjenerstol, 

arbejdet var mindre overskueligt end jeg havde forestillet mig, jeg var godt nok lige kommet fra et 

par dages sygdom, men jeg havde absolut ingen fornemmelse af hvor langt vi var nået, og jeg følte 

at der var lavet en masse ting og processer som ikke var forklaret ordentligt. 

Udover snedkeri blev vi på skolen udsat for samfundsundervisning i form af snak om spritkørsel 

blandt unge mennesker. Det var spændene at opleve hvordan de i Tyskland også havde meget 



generel undervisning andet end snedkeri. Vi var også en dag til idræt hvor vi havde en stor 

bortennisturnering og kom tættere ind på hinanden med de tyske elever. 

Vi tog en tur til München en dag for at tjekke byen ud og se lidt kultur. Nogle tog på 

kunstmuseum, nogle andre tog på BMW museum, til sidst gik vi rundt for at finde noget at spise 

for derefter at tage hjem til Teisendorf igen. 

Vi var en tur på en vindue- og dørfabrik inde i Østrig i nærheden af Salzburg. På fabrikken 

producerede de både døre og vinduer i træ og plastik. Det var meget spændene at se hvordan 

sådan en stor produktion fungerer og hvilke vilde maskiner de arbejdede med, det var en 

fantastisk rundvisning vi fik af ejerens søn. 

Vi var en dag også i en af Salzburgs saltminer som også var en meget spændene tur, langt under 

jorden. 

Projektet hjemme på skolen skrev fremad, og vi fik efterhånden pudset og limet vores samlede 

stol, vi var ved at nærme os enden og begyndte faktisk at få lidt travlt hvis vi også skulle nå at give 

stolen olie. 

Alt i alt var det en meget god tur, men der kunne godt have været en bedre planlægning fra 

tyskernes side, vi blev inviteret til mange spontane arrangementer som vi ikke hørte om før på 

dagen. Med hensyn til vores stol og samarbejdet med de tyske elever kunne der også have været 

planlagt og forklaret bedre. Selve samarbejdet med tyskerne var meget hæmmet af de tyske 

elevers mangel på villighed til at snakke engelsk. 

Jeg er træt af at spise pølser 
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