
400 års historie på 4 timer - fra fæstebonde til de unge vilde
Samlet tilbud til gymnasieklasser. Pris for tre rundvisninger 750,- kr. Velegnet til tværfaglige forløb i fagene dansk, historie, samfundsfag og billedkunst

Glud Museum

Dagen indledes på Glud Museum, hvor for-
tællingen foregår i fæstebondens Rasmus 
Thomesøns hus. Tiden er 1600-og 1700 tallet 
med fokus på det feudale samfund, lands-
byfællesskabet, hoveri og fæstebønder. Heri 
berøres også tjenestefolkenes dagligdag og 
arbejdsvilkår.
Herefter skifter vi til den store selvejergård, 
Badensminde, hvor vi fortæller om landbore-
formernes og andelsbevægelsens betydning. 
Det hårde fysiske arbejde berøres, ligesom 
landsbrugets mekanisering og afvandringen 
fra land til by sættes i sammenhæng. Endelig 
omtales hjemmeproduktionens langsomme af-
vikling til fordel for bøndernes indkøb af varer 
i byerne.

Danmarks Industrimuseum

På Industrimuseet fortælles om den demokra-
tiske tidsperiode, og tråden tages op fra Glud 
Museums landarbejder, der vandrede ind til 
byen for at finde arbejde. Herunder den nye 
identitet som fabriksarbejder. 
I Maskinhallen fortælles om de tekniske 
landvindinger, der var en forudsætning for 
Danmarks Industrialisering. I Træsko- og 
Maskinværkstedet fortælles om overgangen 
fra hjemmeproduktion til industriel produk-
tion med arbejdsdeling og monotont arbejde i 
industriens fabrikshaller. I museets arbejderbo-
liger fortælles om levevilkår for helt almindelige 
arbejderfamilier. Rundvisningen afsluttes i vores 
lejlighed fra 1970, hvor overgangen fra indu- 
strisamfund til et servicesamfund diskuteres.  

Horsens Kunstmuseum 

400 års historie rundes af på Horsens Kunstmu-
seum. Her får eleverne ord og billeder på den 
danske kunst efter 1970’erne. Fattig-80’erne, 
ideologiernes sammenbrud og det postmoder-
ne samfund, hvor intet bare er sort og hvidt - 
det er nogle af de emner, der vil blive belyst ud 
fra museets store samling af nyere dansk kunst.
Afdelingen på Horsens Kunstmuseum er pri-
mært danskfaglig. De nyere og nyeste danske 
kunstnere sættes ind i tematiske sammen-
hænge, og eleverne får stikord og redskaber 
til at håndtere både 1980’ernes unge vilde, 
1990’ernes tilbagevenden til politiske emner 
og de allernyeste tendenser indenfor maleri, 
skulptur, installation og video.
Forslag til læsning i dansk kan findes på: www.horsens-
kunstmuseum.dk/unge/undervisningsmaterialer

Dagens forløb: Start på Glud Museum med 45 minutters rundvisning. Husk varmt tøj. Rundvisningerne er baseret på dialog med spørgsmål til eleverne, hvor eleverne selv skal røre ved gen-
standene og være aktive. Transport til Danmarks Industrimuseum. Vi foreslår, at I lejer en bus. Rundvisning 45 min. Spise madpakker. Gåtur på fem minutter til Horsens Kunstmuseum, rund-
visning 45 min. Eleverne får efter hver rundvisning ti min. i grupper til at diskutere de 10 vigtigste ting på rundvisningen. 

Book et forløb på booking@industrimuseet.dk. Prisen for tre rundvisninger er 750,- kr. To koster 500,- kr.


