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Tyskundervisningen i gymnasiet er præget af 
en lang undervisningstradition med gramma-
tik og litteratur. Kendskabet til Tyskland, vores 
største nabo, træder i denne tradition ofte i 
baggrunden. Delstater, regioner og byer med 
deres utallige vidnesbyrd om kultur og histo-
rie, som de tager sig ud, når mennesker har sat 
deres præg på gader og stræder, bygninger og 
kunstværker, kender kun ganske få til. 
I »Städteland Deutschland« kan man læse om, 
hvordan byer og regioner rundt om i landet 
gennem tiderne har efterladt sig historier om 
oplevelser, opfindelser, kampe og mindevær-
dige begivenheder på godt og ondt. 
Tyskland har meget at byde på, meget mere 
end de fleste kan forestille sig. »Städteland 
Deutschland« har fokus på 10 udvalgte byer, 
der har det til fælles, at de alle er optaget på UNESCO’s liste over verdenskultur-
arvsteder. Byerne er spændende hver især og bogen formidler historier, anekdoter 
og begivenheder, som giver et indblik i bylivet og peger på væsentlige forskelle til 
forholdene i Danmark. Tyskland er et føderalt land med mange betydningsfulde 
centre, der er spredt ud over hele landet. Berlin betyder langt mindre for en sydty-
sker i Stuttgart end København gør for en jyde. Derfor giver det god mening at se 
på byer i øst, vest, nord og syd. 
»Städteland Deutschland« er skrevet i et nuanceret, men alligevel let tilgængeligt 
sprog for tyskelever i gymnasiet og bogen guider læseren på en rundrejse, der går 
fra Wismar og Stralsund, til Dessau, Regensburg, Stuttgart, Trier, Köln, Essen, Kassel 
og slutter i Bremen. 
»Städteland Deutschland« hjælper med at finde rundt i Tysklands byer uden at 
skulle springe i det kolde vand ved at søge oplysninger på Wikipedia eller tyske 
hjemmesider, der sprogligt og stilistisk ofte langt overstiger elevernes formåen. Ele-
ven bliver taget ved hånden – sprogligt og pædagogisk. Teksterne indeholder en 
lang række fortællinger, forklaringer og introduktioner til hændelser og kulturelle 
seværdigheder. Der er fokus på sammenligninger med danske forhold, så eleverne 
kan spejle sig og blive klogere på sig selv. 
»Städteland Deutschland« er rigt illustreret med aktuelle fotografier, der supplerer 
og anskueliggør teksterne, ligesom der på hjemmesiden er yderligere materiale, 
man kan gå på opdagelse i.
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