Program studietur til Hamburg 1.p
Mandag d. 9. april
Afgang fra Thisted Banegård kl. 6.53
Ankomst til Hamburg Banegård kl. 14.37
Indkvartering på AO Hostel, https://www.aohostels.com/en/hamburg/hamburg-city-sued/
Eftermiddagen bruger vi på en byvandring i Hamburg centrum og vi udser os et godt sted at spise
aftensmad.
Tirsdag d. 10. april
Kl. 9.00 drager vi fra hotellet og mod Hamburgs Museum
https://www.hamburgmuseum.de/de/home (Tæt på metrostation St. Pauli)
Vi går igennem Sankt Pauli Elbetunnel
Kl. 13-14 frokostpause
Kl. 14-17: sociologisk studie i St. Pauli evt. indledt med
https://www.robinandthetourguides.de/en/tours/harbour-and-st-pauli (se program side 5)
Onsdag d. 11. april
Formiddag: zoologische museum https://www.cenak.uni-hamburg.de/en/ausstellungen/museumzoologie.html
Eftermiddag: Kl. 15.00: Bryghusbesøg på bryggeriet Holsten.
Herefter fri leg
Torsdag d. 12. april
Formiddag:
Vi skal besøge Neuengamme. Neuengamme var en af nazisternes kz-lejre og i perioden fra
13.december 1938 til 4. maj 1945 havde lejren 106 000 fanger fra 28 forskellige lande. Lejren
ligger femten km sydøst for Hamburg i bydelen Neuengamme
I skal indsamle oplysninger/mateirale således at I, når I kommer hjem kan holde et oplæg (se
program side 4).
Eftermiddag fri leg

Fredag d. 13. april
Afgang fra Hamburg banegård 8.19
Ankomst til Thisted Banegård 16:23

Medbring:
Pas, sygesikringskort, euro eller hævekort (der er inkluderet morgenmad og sengetøj i prisen, som I
har betalt), godt fodtøj som I kan vandre i, skrivegrej (noter/computer ift. jeres oplæg i
Neuengamme.
Vi glæder os til en faglig og begivenhedsrig studietur
Mvh.
Pia Vigsø Lassen 20627656
Ann B. Middelboe 21303483

Guest list from Thisted Gymnasium 9th-13th of April
Room 1
2 beds
Room 2
4 beds

Room 3
5 beds

Room 4
6 beds

Room 5
4 beds

Room 6
5 beds

1 2-beds room
2 4-beds rooms
2 5-beds rooms
1 6-beds rooms

Name
Ann Bak Middelboe
Pia Vigsø Lassen
Charlotte Bak Johansen
Katja Bjerregaard Christensen
Mette Marie Rasmussen
Sabrina Poulsen
Emilie Lynge Nielsen
Emilie Thit Jakobsen
Laura Bonde Henriksen
Signe Paulsen
Solveig Borup Kirk Krog
Anette Poulsen Munkholm
Henriette Madsen
Jóna á Rógvu Eysturtún
Linn Mai Madsen
Michella Norre Segato
Nicoline Sofia Esther Kjeldtoft
Daniel Arnason
Patrick Algreen Dige
Rasmus Bak Johansen
Robert Schott Petersen
Casper Næsager Nielsen
Casper Vendelbo
Kasper Valgren Andersen
Malthe Tobias Zakarias Bælum
Oliver Schmidt Bjerregaard
2 female teachers
9 male students
15 female students

gender
Female
Female
Female
Female
Female
female
Female
Female
Female
Female
female
Female
Female
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Age
40
38
18
17
17
18
17
17
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
17

Besøg i koncentrationslejren Neuengamme
I skal under vores besøg i Neuengamme indhente informationer således, at I, når vi kommer hjem,
er i stand til at holde et oplæg på ca. 10 minutter for klassen omkring ’jeres’ emneområde
Gruppe 1 (Anette, Emilie L, Katja, Michella, Robert)
I skal undersøge, hvordan kvinderne Neuengamme kz lejren levede og hvilken rolle de spillede i
lejren. (både som arbejdere og prostituerede)
Gruppe 2 (Casper N, Emilie T, Laura, Nicoline, Sabrina)
I skal undersøge, hvordan danskerne Neuengamme kz lejren. Hvordan og hvorfor er de endt her?
Hvordan er deres liv og hverdag? Sammenlign med en anden nationalitet (f.eks. polakkere)
Gruppe 3 (Casper V, Henriette, Linn, Oliver, Signe)
I skal undersøge, hvordan lejrlivet var i Neuengamme – hvordan boede man? Hvordan levede man?
Hvordan var hierarkiet i lejren?
Gruppe 4 (Charlotte, Jóna, Malthe, Patrick, Solveig)
I skal undersøge, hvordan børnene Neuengamme kz lejren levede og hvilken rolle de spillede i
lejren. Kom herunder ind på hvilken rolle børnene spillede for tyskerne (som forsøgsdyr).
Gruppe 5 (Daniel, Kasper V, Mette, Rasmus)
I skal undersøge, hvad der skete i ”de sidste dage”, inddrag herunder også udstillingen om Archona.
Inddrag personlige fortællinger fra de overlevende.
Udover selve besøget i KZ-lejren kan I hente informationer her:

•
•
•

https://www.kz-gedenkstaetteneuengamme.de/fileadmin/user_upload/Kurzinfos/KZGNG_Dansk.pdf
https://www.b.dk/navne/en-dreng-blev-sendt-til-neuengamme
Neuengamme Koncentrationslejren 1938- 1945 (DR program fra 2014)

Sociologisk studie i Sankt Pauli
I Tyskland har man den Selektive velfærdsmodel, som er noget anderledes ift. det sociale
sikkerhedsnet end den danske. Således hviler det sociale sikkerhedsnet i høj grad på, at man skal
være tilknyttet arbejdsmarkedet. Hvis man har behov for hjælp er det civile samfund meget vigtigt,
således spiller familien og eksempelvis kirken en mere dominerende rolle.
I skal lave en observationsopgave i Sankt Pauli, hvor I fokuserer på ét af følgende emner:
-

hvor meget fattigdom og hvor mange social udstødte ser?
Hvilke alternative typer ser I i bybilledet?

I skal notere jer indtryk og iagttagelser – måske tage et billede? (pas på ikke at tage af personer, der
kan bliver stødt over det – spørg evt. på forhånd). Når I kommer hjem, skal I lave en artikel i dansk
om jeres observationer.
St. Pauli er en bydel i Bezirk Hamburg-Mitte i den tyske bystat Hamborg, vestligt beliggende op til
Innenstadt (Neustadt), og løber langs Elben til Altonas centrum.
Området kendes bl.a. for Reeperbahn, hvor der ligger et hav af erotikbutikker. Udover dette er det
en meget kuturel bydel og der er meget nymoderne og anderledes kunst at finde, samt mange
spillesteder som – heriblandt Große Freiheit. Desuden rummer området mange alternative
mennesker, som har sat sit præg på bydelen med bl.a. en masse grafitti. 1
Reeperbahn også kaldet "Der Kiez" er en 930 meter lang gade, der strækker sig fra Nobistor til
Millerntor i Hamborgs forlystelses- og bordelkvarter Sankt Pauli.
Gaden er kendt for sine mange barer, natklubber og diskoteker, Panoptikum, St. Pauli-teatret,
Schmidt-teatret og operettehuset. Om sommeren er der en masse udendørsliv på Hans Albers Platz.
Parallelt med Reeperbahn forløber Herbertstraße, en bordelgade, hvor mindreårige og kvindelige
besøgende ikke har adgang. Der er også mange sidegader med værtshuse.
Reeperbahn var stedet, hvor sømændene festede, når de kom i land i Hamborg. Kvarteret har før i
tiden haft et lidt blakket ry med letlevende piger og erotikklubber. I nutiden er det mere et broget
natteliv med hyggelige caféer, diskoteker, engelsk pubmiljø, dansesteder med techno, rock og pop,
kebabbutikker, asiatiske snackrestauranter, yuppie barer og punk discos.
Reeperbahn fik sit navn fra rebslagerne, der skulle bruge en lang bane til fremstillingen af skibstove
– på dansk reberbane. Egentlig var Hamburger Reeperbahn ikke den rigtige rebslagergade, men
parallelgaden Simon-von-Utrecht-Straße. 2
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https://da.wikipedia.org/wiki/Hamburg-St._Pauli
https://da.wikipedia.org/wiki/Reeperbahn

