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Tysklandstur 2019 

Da vi ankom til Tyskland sen om aftenen, blev vi mødt på hotellet af Thomas, den lærer fra den 

tyske skole, som vi samarbejdede med, og en medarbejder fra hotellet. Vi hilste og fik anvist vores 

værelser. Derefter spiste vi lokal mad. Thomas fulgte de tre der skulle bo i huset ved skolen, 

derhen. 

   Næste morgen mødte vi i skole. Vi hilste på de tyske elever og lærte hinanden lidt at kende. Vi 

blev lidt overraskede over, hvor unge eleverne var. Vi blev vist rundt på skolen og så deres 

værksted. Vi havde fået at vide hjemmefra, at deres maskiner er mere tekniske og digitale end 

vores, men jeg blev alligevel lidt overrasket. Det var nogle imponerende maskiner de havde. Til 

gengæld havde de ”kun” en af hver type maskine, hvor vi har flere.  

   De næste skoledage snakkede vi om hvordan vores stumtjener-stol skulle se ud. Vi satte os i 

grupper og diskuterede hvordan vi syntes den skulle se ud. Derefter præsenterede vi vores forslag 

til resten af klassen, og stemte om, hvordan forskellige dele af stumtjener-stolen skulle se ud, så vi 

tog det bedste fra de forskellige forslag. Vi tegnede stumtjener-stolen, men de bruger et andet 

tegneprogram end os, så vi kiggede mest på og kom 

med input.  

   Onsdag den 1. maj, havde vi fri. Vi tog til Freilassing til 

et større arrangement. De skulle rejse Majstangen, et 

orkester spillede og en gruppe børn optrådte med lokal 

dans. Det var sjovt at se hvor meget de gik op i at fejre 

første maj. De gik med lederhosen og havde et tivoli i 

byen i anledningen.  

   Vi gik stille og roligt i gang med at producere vores 

stumtjener-stol. Benene blev skåret ud på cnc-maskine, 

hvilket var lidt sjovt at se. Maskinen minder om den vi har på vores værksted, men det var stadig 

sjovt at se hvad man kan bruge den til. Det var tydeligt at Tyskland er foran på udvikling af 

maskiner i træindustrien og at Tyskland er et større land end Danmark. De kan bedre investere i 

den type maskiner, de havde på skolen, og som de værksteder vi ellers så også havde. Det var 

sjovt at prøve deres maskiner, men også utroligt hvor kompliceret en rundsav kan være. 

   Fredag var vi ude og besøge snitteskolen. Deres 

møbelsnedkere mindede meget om vores og den 

tyske skoles snedkere. Deres snitte/skulptur-elever 

var imponerende. De var utrolig dygtige alle 

sammen. Det virkede til at de havde gemt mange af 

de skulpturer, som tidligere elever havde lavet, så 

det var nærmest et helt museum. Derudover tog vi 

også på et naturmuseum i området. 
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   I weekenden tog vi til München. Det regnede, så det var 

desværre ikke så sjovt at kigge på byen udefra. Der var nogen 

der tog på museum for moderne kunst, andre shoppede, og 

Erik, Benjamin og jeg tog til BMW’s showroom og kiggede på 

biler. Igen  kan man se at det 

er Tyskalnd er et noget større 

land end Danmark, når de kan 

lave så stort et showroom. 

Udover BMW havde de også 

MINI og Rolls Royce. Vi blev 

egnige om, at selve bygningen 

også kunne kategoriseres som 

moderne kunst. 

 

 

   Vi var også ude og besøge en døre- og vinduesfabrik. 

Det var imponerende at se hvordan en rigtig fabrik 

fungerer. Igen var det imponerende maskiner de havde, 

og det var sjovt at se hvor stor en del af produktionen, 

der egentlig er automaticeret og lavet på en maskine 

uden nogen har hænder på træet. De lavede også 

vinduer af plastik, og de lignede trævinduer meget. De 

lavede deres døre og vinduer præcis som kunden 

ønskede, så de havde også lavet en dør med en 

håndlaved blomst på, hvilket vi alle var imponerede over. 

   Vi var ude og se en saltmine i Østrig. Det var spændende at se, og 

høre om hvordan man udvinder salt. Det er imponerende at de gamle 

mineskakter stadig står, og at en gammel mine som den vi besøgte 

stadig bruges til at udvinde salt.På vej op til minen blev vi mødt at et 

snedækket landskab. Det var lidt noget andet end de vintre vi har 

vænet os til i Danmark. 

   Vi havde en god tur, med mange interessante faglige imput. Det var 

sjovt at se hvordan altting fungere i et andet land så tæt på os. Nogle ting var 

anderledes og andre ting de samme.  

   Vi havde de sjovt sammen, blandt andet på hotellet om aftnen. Vi så Game of 

Thrones og fodboldkampe, spillede pool og bordtennis, hoppede på trampolin og 

generalt hyggede os  sammen alle sammen.  Og på vej hjem blev Tobias kronet. 

 


