
Flensborg by 

Flensborg er med sine 85.000 indbyggere den største by i det gamle hertugdømme Slesvig. Den er 
spændende og besøg værd af flere årsager. 

Byen, med de mange gamle og smukke bygninger, ligger smukt i det inderste af Flensborg Fjord. 
Det danske mindretal er på ca. 20 % af indbyggertallet og der er 7 danske skoler, et gymnasium 
(Duborg), 17 børnehaver, en dansk boghandel, et centralbibliotek, en idrætshal og et dagblad 
(Flensborg Avis). Midt på gågaden ligger den danske kirke Helligåndskirken (Heiliggeistkirche) og 
skråt overfor inde i en hyggelig gård ligger Borgerforeningen. 

Indkøbsmæssigt er Nordermarkt også et perfekt udgangspunkt, hvis man vil slippe eleverne løs et par 
timer. Hvis de holder sig på gågaden, er der stor sandsynlighed for, at alle eleverne kan finde tilbage 
til mødestedet til aftalt tid. 

Holmpassagen og Flensburg Galerie er nye shopping-centre med alskens muligheder for spændende 
indkøb og Rote Strasse, kaldet Flensborgs smykkeskrin, hvor man finder restauranter, vinstuer, 
gallerier, juvelerer, designere og ikke mindst kunsthåndværkere, som kan iagttages, mens 
de kreative hænder arbejder. De smukke baggårde med hyggelig atmosfære tiltrækker mange 
gæster fremstår nu som et af Flensborgs mest hippe shoppe-områder. 
 
Flensburg var en gang en af det danske kongeriges vigtigste 
havnebyer, og havnens spændende historie kan ikke kun 
opleves på skibsfartsmuseet. 
En tur langs vest siden af havnen, med de imponerende 
købmandsgårde på den ene side og de forskellige historiske 
og traditionsrige fartøjer i havnen på den anden side. I 
havnens nordlige ende finder vi desuden Museumsværftet 
Flensborg. Det område er det altid spændende at besøge. 
Her er små kaffe- og spiseboder og altid livligt og hyggeligt. 

Flere oplysninger: En tur i Flensborgs bydele 
   Flensburger Schiffartsmuseum 
   Museumshafen Flensburg 

 
Bymuseet (Städtisches Museum), Museumsberg Flensburg, er med 
sine to huse et af de største museer i delstaten Slesvig-Holsten. Siden 
sin grundlæggelse i 1876 helliger museet sig det tidligere 
Hertugdømme Slesvigs kunst- og kulturhistorie, hvor den nordlige 
halvdel siden 1920 hører til Kongeriget Danmark. 

Flere oplysninger: Museumsberg Flensburg 

Desuden anbefales det, at besøge den - i 2011 – tilbagevendte, 
tonstunge bronzeskulptur Istedløven. Den er, efter årtiers ophold uden 
for Tøjhusmuseets gård i København, genplaceret på Flensborg gamle 
kirkegård, som ligger netop bag Museumsberg.

https://www.flensburger-foerde.de/fileadmin/Content/Grafiken/service/Kopfgrafiken/Flensborg_bykort_2016.pdf
http://www.maritimeserbe.eu/da/skibsfartsmuseet-i-flensburg.html
http://www.maritimeserbe.eu/da/den-historiske-havn-i-flensborg.html
http://museumsberg-flensburg.de/da/

