
4 5

Städteland deutSchland

FORORD

Tyskland er vores store nabo mod syd, som gennem historien, men også i dag 
har haft en enorm indflydelse på vores land. Politikere og erhvervsfolk beklager 
regelmæssigt, at interessen og kendskab til landet og nævner i den forbindelse, 
at Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner, at virksomheder efterlyser 
større sprogkompetence osv. I kender klagesangen.

At Tyskland er ret ukendt i Danmark, er dog en kendsgerning. Da Corona i 
2020 ramte hele verden, hørte de fleste danskere for første gang om byen 
Wuhan i Kina, en by med godt 11 millioner indbyggere. Mærkeligt, men for-
ståeligt, da Kina ligger meget langt væk. Men hvor mange af jer har hørt om 
Wuppertal, en by der er større end Århus og ligger i vores naboland? Det er 
min påstand, at manglende kendskab til Tyskland er hovedårsagen til en for-
holdsvis reserveret holdning over for landet.

Men denne bog handler ikke om at sparke de unge bagi og give dem dårlig 
samvittighed. Det handler i al stilfærdighed om at fortælle en interessant histo-
rie om Tyskland, at give læserne lyst til at besøge de beskrevne steder og kom-
me hjem med en større forståelse og mere sympati for landet og dens multikul-
turelle befolkning.

Men hvordan griber man det an, hvordan sætter man så stort et land på en 
formel? Hvordan rummer man de enorme forskelle mellem nord og syd, øst og 
vest, mellem bjerg og dal, mellem rig og fattig, mellem land og by, mellem 
hjemmefødning og indvandrer, mellem venstreorienteret og nationalistisk?

Bogen tager udgangspunkt i en væsentlig forskel til Danmark: Tyskland er de 
store byers land. I Danmark er der fire byer med et indbyggertal over 100.000, 
i Tyskland er der 81. Der er 24 byer i Tyskland, der er større end Århus, Dan-
marks næststørste by. Alene fem af disse byer ligger i Ruhrområdet, Tysklands 
tættest befolkede område, hvor der på en sjettedel af Danmarks areal bor næ-
sten dobbelt så mange mennesker. Når mange mennesker bor tæt sammen, 
sker der noget – tag metroen klokken 11 en tilfældig hverdagsaften i Køben-
havn og sammenlign med en tur på strøget i Korsør. Når livet i en storby pulse-
rer, skabes der noget socialt, men også kulturelt. Der er mere tempo over feltet, 
en større konkurrence og et mere inspirerende miljø. Sådan er det selvfølgelig 
også i Tyskland, hvor de store byer – i modsætning til Danmark – ligger spredt 
over hele landet. Derfor giver det god mening at se på flere byer, men også 
byer, der har skabt noget særligt. De er betydningsfulde, fordi de bærer et styk-
ke unik kultur – de er verdenskulturarv.

I denne bog har jeg valgt 10 tyske byer, spredt over 8 forskellige delstater i 
hele landet, som er på UNESCO’s liste over verdenskulturarv. De fleste af disse 
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byer er store, målt med dansk målestok, men der er også et par mindre imellem 
på størrelse med Roskilde eller Kolding. Jeg vil gerne bringe disse byer tættere 
på de danske gymnasieelever, så de fatter sympati for dem og samtidig lærer 
noget om hele Tyskland. 

Udvalget afspejler en anden væsentlig forskel til Danmark. Tyskland er et 
føderalt land, der består af 16 selvstændige delstater med egen regering og 
eget parlament. Repræsentanter fra disse 16 lande skal godkende alle love, 
som forbundsregeringen i Berlin vedtager, og de kan sige nej, hvis de mener, at 
lovene blander sig for meget i delstatens indre anliggender. Derfor kan man 
ikke nøjes med at læse fx om Berlin, hvis man vil vide noget om Tyskland.

Tyskland er kendt som en stor kulturnation, »das Land der Dichter und Den-
ker«. Det giver sig blandt andet udslag i, at landet ifølge UNESCO rummer 48 
verdenskulturarvsteder (2022), hvoraf de fleste går langt tilbage i historien. Det 
fortæller, at Tyskland som kulturnation er vokset over århundreder – hvis ikke 
årtusinder. Som historiker vil jeg fortælle historien om disse kulturelle perler ved 
at sætte dem ind i et større historisk perspektiv ved at forklare, hvorfor og hvor-
dan stederne har udviklet sig til noget særligt – på en måde, hvor de fleste 
gymnasieelever kan være med. 

Udvalget af byerne giver muligheden for at komme ind på emner som klima 
– det er varmere i Sydtyskland –, industri – Krupp i Essen –, religion – der er 
mere nærværende især i katolske byer –, drikkekultur – øl og vin –, romertiden 
– Trier, Regensburg og Köln er 2000 år gamle –, middelalderen – hvor især 
hanseforbundet i Nordtyskland var betydningsfuldt, 1. og 2. verdenskrig – po-
litisk nybrud, men også naziforbrydelser og bombeødelæggelser –, politik – 
ved blandt andre at nævne Konrad Adenauer og Winfried Kretschmann –, lit-
teratur – Schiller og Böll – og musik og kultur – repræsenteret ved Herbert 
Grönemeyer og ›documenta‹. Byerne leverer stikordene.

Det fører til den næste overvejelse. 
Bogen skal ikke fodre læseren med fakta som et leksikon eller Google. Ho-

vedformålet er at formidle et billede af disse tyske byer, helt bogstaveligt. Fo-
tografier indtager en stor plads i bogen og på bogens hjemmeside. Men spro-
get skal også være på plads. Det skal være nuanceret og samtidig let 
tilgængeligt, så det passer til danske gymnasieelevers niveau. Det må godt 
være udfordrende, men eleverne skal ikke knække halsen, som de unægtelig 
ville gøre, hvis de var henvist til tekster på Wikipedia eller artikler på byernes 
hjemmeside. Her finder man ikke tekster i et sprog og en kontekst, der svarer 
til målgruppens forudsætninger. De er ganske enkelt for vanskelige at komme 
igennem. 

Og der er en anden vigtig forskel til opslagsværker og tyske hjemmesider. 
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Bogen skal ikke bare formidle viden og gøre reklame, den skal fremme forstå-
elsen af den tyske sjæl. Det er store ord, men det betyder, at bogen indeholder 
mange forklaringer, der skal hjælpe med at forstå de valgte byer, blandt andet 
ved jævnligt at sammenligne med danske forhold. 

Bogen henvender sig til unge gymnasieelever, men er ikke skrevet fra ung til 
ung. Den giver ingen opskrift på, hvor man finder den bedste Döner (Tysklands 
nationalspise), de bedste diskoteker eller de fedeste locations til at lære unge 
mennesker fra byen at kende. Denne opgave skal I selv løse, når I besøger by-
erne til selvsyn, hvilket jeg kraftigt vil opfordre til.

Odsherred, januar 2022
Burkhard Sievers


