
Kend dit land 
Turkatalog 



Kære læser 

Du sidder nu med turkataloget for Kend dit land 
i skoleåret 2019-20. Turkataloget indeholder 
15 ruter, der bevæger sig på kryds og tværs 
gennem Danmark. Hver tur indeholder en række 
besøgssteder inden for kultur, natur og historie, 
som I skal vælge mellem og booke til jeres Kend 
dit land-tur. 

På de følgende sider kan I læse om, hvordan 
I tilrettelægger en Kend dit land-tur, og hvilke 
steder I kan besøge. 

I kan også læse mere på kendditland.dk 

God fornøjelse! 

” At komme væk hjemmefra og 
fysisk opleve virkeligheden  
- uden skærme og bøger - det 
har fået mine elever til at vokse  
helt vildt. Både sammen og 
som individer. 

Lene, lærer på Søndervangskolen,  
deltager i Kend dit land-pilotprojektet i 2018 

2 

https://kendditland.dk


  

  

 

  

  

  

   

   

   

   

    

   

   

   

  

Indhold 

Kend dit land – 15 ture rundt i Danmark 

TUR 1 Fra Sjælland til Nordjylland ...........................................................................................7 

TUR 2 Fra Sjælland til Nordvestjylland ............................................................................. 11 

TUR 3 Fra Sjælland til Vestjylland ..........................................................................................16 

TUR 4 Fra Sjælland til Midtjylland ........................................................................................ 20 

TUR 5 Fra Sjælland til Østjylland .......................................................................................... 24 

TUR 6 Fra Sjælland til Sønderjylland ................................................................................30 

TUR 7 Fra Nordjylland til Sønderjylland ........................................................................ 35 

TUR 8 Fra Nordjylland til hovedstadsområdet .................................................... 38 

TUR 9 Fra Midtjylland til hovedstadsområdet .....................................................43 

TUR 10 Fra Østjylland til hovedstadsområdet ........................................................46 

TUR 11 Fra Sønderjylland til hovedstadsområdet ...............................................51 

TUR 12 Fra Jylland til Midt- og Sydsjælland ...............................................................55 

TUR 13 Fra det øvrige Danmark til Fyn ............................................................................. 59 

TUR 14 Fra det øvrige Danmark til Bornholm ...........................................................65 

TUR 15 Fra det øvrige Danmark til Lolland-Falster ............................................ 69 



Kend dit land – 15 ture rundt i Danmark 

HVILKE TURE KAN DU VÆLGE? 

I det følgende præsenterer vi de 15 konkrete ture, hvor 4. klasseelever kan lære deres 
land bedre at kende. 

Seks ture bevæger sig fra Sjælland mod vest med seks forskellige slutdestinatio-
ner. Fire ture bevæger sig fra Jylland mod hovedstadsområdet med fire forskellige 
startdestinationer (én fra Nordjylland, én fra Midtjylland, én fra Østjylland og én fra 
Sønderjylland). En tur bevæger sig fra Nordjylland til Sønderjylland, mens en anden 
tur bevæger sig fra Jylland mod Midt- og Sydsjælland. Endelig går der en tur fra 
det øvrige Danmark til henholdsvis Fyn, Lolland-Falster og Bornholm. 

Udgangspunktet for turene er, at de foregår med bus, der følger eleverne på hele 
turen. Der vil være en forholdsvis lang transporttid i begyndelsen og i slutningen 
af turen, hvor I skal henholdsvis frem og tilbage fra egen skole. Første besøgssted 
ligger således forholdsvis langt fra startdestinationen ud fra en betragtning om, at 
eleverne skal have oplevelser og viden om de dele af Danmark, der ligger uden for 
deres nære oplevelsessfære.  

HVORDAN TILRETTELÆGGER JEG MIN KLASSES RUTE? 

Hver tur er sammensat, så det er muligt for jer at tilrettelægge jeres egen rute, hvor 
I som minimum besøger to til fire af turens anførte besøgssteder over to dage, 
uanset hvorfra i landet I tager afsted. I mange tilfælde vil I kunne nå at besøge flere 
af de foreslåede steder. Tur 15 til Lolland-Falster er en undtagelse, da I skal booke 
denne tur som en samlet pakke, hvor eleverne oplever alle seks besøgssteder på 
turen. I kan også bestemme jer for at lægge jeres rute over tre dage. Desuden kan 
klasser, der har elever med særlige behov, få dispensation til at tage på en endag-
stur. 

Er I en folkeskole, skal I arrangere turen i samarbejde med jeres skoleleder og jeres 
kommune. Er I en privat- eller friskole, planlægger I turen i eget regi. Uanset hvilken 
skoletype I tilhører, er det vigtigt, at I kontakter de enkelte besøgssteder i god tid 
med hensyn til booking af de enkelte besøg. Hvert besøgssted har angivet en frist 
for, hvornår et besøg skal være booket. 

BESØGSSTEDER MED FOKUS PÅ KULTUR, NATUR OG HISTORIE 

Besøgsstederne er valgt ud fra kriterier om væsentlighed i forhold til national og 
regional betydning samt variation og oplevelsestilbud, således at både natur, 
kultur og historie er repræsenteret. 

Flere af besøgsstederne tilbyder tilrettelagte forløb, der er målrettet 4. klassetrin 
med hensyn til form og indhold. Der vil sjældent være tale om fx traditionelle mu-
seumsbesøg, men derimod om besøg, der aktiverer børnene gennem sanser, krop 
og bevægelse. Flere af besøgsstederne tilbyder også aktiviteter i det fri. 
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FLEKSIBILITET 

I har mulighed for at opleve flere af besøgsstederne på egen hånd uden et tilret-
telagt undervisningsforløb. Det vil ofte være gratis, men nærmere information om 
priser og åbningstider skal I afklare i dialog med besøgsstederne. 

Hver tur er tænkt som en skitse, som den enkelte lærer kan tilpasse til netop det tema,  
der passer klassen bedst. Den samlede tur kan således være en kombination af  
tilrettelagte forløb og selvaktiverende formidling, hvor lærer og elever selv besøger og  
oplever lokaliteterne. I har mulighed for at tage afsted med to klasser ad gangen, da  
besøgsstederne har plads til minimum to klasser inden for samme tidsrum.   

LÆRERVEJLEDNING OG LOGBOG 

Der er udviklet et undervisningsmateriale til Kend dit land-turene. Materialet består 
af en lærervejledning og en logbog til eleverne. Det er tænkt som et katalog med 
aktiviteter, som I kan vælge til og fra. 

Logbogen er elevernes personlige bog til indsamling af oplevelser og refleksion 
over turen. Den indeholder opgaver, der knytter sig til besøgsstederne samt mere 
personlige noter og guide til sociale aktiviteter. Med logbogen følger et brev til 
eleverne og deres forældre, en blyant og en badge. 

Lærervejledningen indeholder en række aktiviteter, I kan benytte jer af og sætte i  
gang  gennem elevernes logbog, når I arbejder med turen både før, under og efter 
besøgene. I finder forslag til, hvordan eleverne kan forberede sig på turen, og hvilke ak-
tiviteter de kan gennemføre  undervejs. Når I er tilbage på skolen, tilbyder vejledningen  
forslag til, hvordan eleverne kan reflektere over deres oplevelser med Kend dit land.  

Undervisningsmaterialet bliver sendt til jeres skole forud for turen. Ønsker I allerede 
nu at orientere jer i materialet, kan I hente det i en digital version på 'kendditland.dk' 

VED BOOKING 

Da der er tale om meget forskellige besøgssteder, kan der være forskellige lokale  
forhold, der gør sig gældende for booking af de enkelte besøg. Det kan handle om,  
hvor mange elever pr. klasse et besøgssted har kapacitet til eller om begrænsninger  
i forhold til, hvilke tidspunkter besøg kan lade sig gøre på. 

FOR PRIVAT- OG FRISKOLER 

De anførte priser på besøgsstedernes tilbud er angivet uden moms. Enkelte besøgs-
steder adskiller sig dog ved at lægge moms på deres tilbud, og privat- og friskoler 
skal derfor være opmærksomme på, at nogle tilbud kan være op til 25 % dyrere. Husk  
at afklare dette, når I henvender jer til de enkelte besøgssteder. 

SPØRGSMÅL 

Har I spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan I skrive til kdl@slks.dk eller ringe 
på tlf. 23 35 15 03 fra mandag til onsdag kl. 13-15. 
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Tur 1 Fra Sjælland til Nordjylland 

BESØGSSTED 1:  
ENERGIMUSEET – NATUR OG TEKNIK 

Hjemmeside: www.energimuseet.dk  
Adresse:  Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  900 kr. pr. klasse 

Tema:  Energimuseet har fokus på den grønne omstilling. De naturskønne 
omgivelser ved Gudenåen, skov og Tange Sø bliver inddraget i 
undervisningsforløbet. 

Booking:  undervisning@energimuseet.dk og tlf. 86 68 42 11.  
Løbende booking. 

BESØGSSTED 2:  
LIMFJORDSMUSEET & FREDERIK VII’S KANAL  
– SAMSPILLET MELLEM NATUR OG KULTUR 

Hjemmeside:  www.limfjordsmuseet.dk 
Adresse:  Kanalvejen 40, 9670 Løgstør 
Besøg:  Fra 1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  750 kr. pr. klasse 

Tema:  Kulturhistorie og natur. Limfjordsmuseet tager jer med på en guidet 
sejltur på Frederik VII’s Kanal og fortæller om byggeriet af datidens 
svar på Storebæltsbroen. Under temaet 'samspillet mellem men-
nesker og natur' kan I også komme med en tur ud i fjorden og gå på 
opdagelse i det lave vand. Forløbet blander historie, fangst, under-
søgelse, fodring i museets akvarier og måske smagsprøver. Det er 
oplevelse for alle sanserne.  

Booking:  Kontakt Tine Pedersen, tp@limfjordsmuseet.dk og tlf. 98 67 18 05 og 
tlf. 31 47 79 50. Forløbet kan af hensyn til vejret ikke finde sted fra 1. 
november 2019 til 30. april 2020. Løbende booking. 

TUR 
1 

Med Limfjordsmuseet på undersøgelse 
i fjorden med net og vandkikkerter. 

Foto: Limfjordsmuseet 
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BESØGSSTED 3:  
UTZON CENTER – ARKITEKTUR KOBLER KREATIVITET OG NATURFAG 

Hjemmeside:  www.utzoncenter.dk 
Adresse:  Slotspladsen 4, 9000 Aalborg 
Besøg:  Fra 3 timer  (tilrettelagte forløb) 
Pris:  Gratis 

Tema:  På Utzon Center tror vi på, at vi skal lære med hænder og hoved 
samtidigt. Vi tilbyder to forskellige forløb, hvor arkitektur, matema-
tik og teknologi leges og læres på samme tid, og hvor eleven som 
producent er i fokus.  
 Forløb 1: Høj, højere, højest – byg i LEGO og Minecraft. Eleverne  
undersøger arkitekturens forunderlige verden fra model til virkelig  
størrelse ved hjælp af teknologier som 3D-scanning og virtual reality.   
 Forløb 2: Arkitektik og matematur. Med skumklodser og papkasser 
arbejder eleverne med design af en bolig til et fantasidyr i størrel-
serne 1:10 og 1:100. 

  Foruden de to tilrettelagte forløb er der også mulighed for at 
opleve den aktuelle udstilling med Utzons app ”på-egen-hånd”. 
iPads kan lånes. 

Booking:  Læs mere og book forløb på www.utzoncenter.dk/kendditland. For 
spørgsmål kontakt leg- og læringschef Matilde Marling Kiib på  
mmk@utzoncenter.dk. Løbende booking. 

BESØGSSTED 4: 
KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG  
– KREATIVT LÆRINGSFORLØB I SAMTIDSKUNST 

Hjemmeside:  www.kunsten.dk 
Adresse:  Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  Gratis 

Tema:   På Kunsten har vi udviklet et spændende læringsforløb, hvor eleverne  
vil blive fortrolige med den fascinerende samtidskunst – både  sam-
tidskunstens mange udtryksformer og tematikker. Vi kikker fx på det 
mystiske og surreale, identitet og iscenesættelse. Vi undersøger 
værker, der ved hjælp af spejlinger og anderledes perspektiver får 
os til at se vores omgivelser på nye måder. Gennem samtaler og 
kreative øvelser vil eleverne blive klogere på samtidens kunst, der 
kan åbne deres øjne for, hvem de selv er, og den tid, de er en del af. 

Booking:  Forløb bookes via bookingformularen: 
 https://kunsten.dk/da/indhold/kreativitarium-dialogbaseret-lae-

ringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451 
  Kontakt formidlingsudvikler Anne Bay Noer for uddybende spørgs-

mål, abno@kunsten.dk og tlf. 31 99 41 52. Forløb skal bookes senest 14 
dage før den ønskede dato for besøget. 
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BESØGSSTED 5:  
LINDHOLM HØJE MUSEET (DEL AF NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM)  
– FRA OLDTID TIL VIKINGETID 

Hjemmeside:  www.nordmus.dk/lindholm-hoje-museet 
Adresse:  Vendilavej 11, 9400 Nørresundby 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.200 kr. pr. klasse 

Tema:   Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste for-
tidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede sten-
sætninger markerer brandgravene. Fra toppen af bakken er der en  
formidabel udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden var af stor  
betydning. Inde på museet kan man opleve en udstilling om vikinger-
nes liv på Lindholm Høje og en udstilling om oldtiden i Limfjordslandet. 

Booking:  Kontakt butiksansvarlig Lotte Hovmøller Christensen, lotte.christen-
sen@aalborg.dk og tlf. 99 31 74 40.  

  Forløb i perioden 15. august til 31. december 2019 skal senest bookes  
15. juli 2019. Forløb i perioden 1. januar til 30. juni 2020 skal senest 
bookes 1. december 2019. 

BESØGSSTED 6:  
NORDSØEN OCEANARIUM – PÅ OPDAGELSE I NORDSØEN 

Hjemmeside:  www.oceanarium.dk 
Adresse:  Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  800 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb) + 45 kr. pr. deltager (entré)  

Tema:  På opdagelse i Nordsøen. Med udgangspunkt i et forløb i labora-
toriet, hvor eleverne studerer optøede sild, løser de efterfølgende 
opgaver om fødekæder i Nordsøen ved besøg ved akvarier og 
udstillinger. Der rundes af ved Oceanariet. 

Booking:  ao@nordsoemail.dk, tlf.  96 25 87 19. Forløb skal bookes senest 14 
dage før den ønskede dato for besøget. 

På besøg hos Kunsten 
Museum of Modern Art Aalborg (besøgssted 4). 
Foto: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg 
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BESØGSSTED 7:  
SKAGEN OG RÅBJERG MILE – DANMARKS NORDLIGSTE PUNKT  

Hjemmeside:  https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/skagen-og-
raabjerg-mile/ og https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/natur-
guider/raabjerg-mile/. 

Adresse:  Råbjerg Mile Vej, 9990 Skagen 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  Skagen rummer en af Europas største vandreklitter og er Danmarks 
nordligste punkt, hvor havene Skagerrak og Kattegat mødes. Vand-
reklitten Råbjerg Mile flytter sig rundt i Vendsyssel. Her bevæger den 
sig med sine 3,5 millioner m³ sand i gennemsnit 15 meter om året i 
retning af hovedvejen til Skagen, hvor den for en årrække destruerer 
alt på sin vej. På Grenen kan man stå med det ene ben i Kattegat 
og det andet i Skagerrak, mens man iagttager, hvordan de to have 
slår sammen og skaber vilde strømforhold. Samtidig er det et af de 
bedste steder at se havdyr, ikke mindst rovfugle. Der er tale om to 
helt særlige naturfænomener i Danmark. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt.  

BESØGSSTED 8: SKAGENS KUNSTMUSEER - MØD SKAGENSMALERNE 

Hjemmeside:  www.skagenskunstmuseum.dk 
Adresse:  Brøndumsvej 4, 9990 Skagen 
Besøg:  1 time (omvisning), 2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  550 kr. pr. klasse (omvisning), 800 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb inkl. 

materialer)  

Tema:  Se de berømte malerier, hør historierne om havet, fiskerne og den 
blå time, og arbejd selv med maleriet i værkstedet på Skagens 
Museum. Udover en dialogbaseret omvisning tilbyder vi også en 
værkstedspakke, hvor man efter en introduktion til skagensmalernes 
værker i udstillingerne arbejder videre i et praktisk forløb i museets 
billedværksted. Her bruger vi både hoved, hjerte og hænder og leger 
skagensmaler for en kort stund. Der vil være fokus på farvelære, 
komposition, perspektiv, historiefortælling og kreativitet. 

Booking:  Book besøg via museets hjemmeside eller på tlf. 98 44 64 44. 
Løbende booking. 
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Tur 2 Fra Sjælland til Nordvestjylland 

BESØGSSTED 1:  
NYBORG SLOT (DEL AF ØSTFYNS MUSEER) – KONGE OG MIDDELALDER 

Hjemmeside:  www.nyborgslot.dk 
Adresse:  Stendamsgade 9, 5800 Nyborg 
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  550 kr. pr. klasse 

Tema:  Guidet tur på voldanlægget og affyring af slottets kastemaskine. 
Nyborg Slot er Danmarks ældste bevarede kongeslot fra middel-
alderen. Slottet fungerede som rammen om Danehoffet og som 
hovedstad i riget under Christian III. I kommer på en guidet tur på 
voldanlægget og prøver at affyre slottets kastemaskine. I hører om 
historien om Nyborg Slot som mødested for det danske parlament 
– middelalderens Christiansborg. Her blev landets første grundlov 
underskrevet i 1282. Vi fortæller også historien om Reformationsho-
vedstaden og Danmarksporten, stedet som alle, der rejser på tværs 
af landet fra øst til vest, skal igennem fra middelalderen til i dag. 
Netop nu er kongens borg ved at blive restaureret og genskabt. 

Booking:  Kontakt museumsinspektørerne Nicolai Knudsen, nin@ostfynsmu-
seer.dk, tlf. 65 31 02 07 og Jonas Kragegaard, jok@ostfynsmuseer.dk, 
tlf. 23 96 57 97. Løbende booking. 

BESØGSSTED 2:  
MØNSTED KALKGRUBER – FLAGERMUS I DET UNDERJORDISKE 

Hjemmeside:  www.monsted-kalkgruber.dk 
Adresse:  Kalkværksvej 8-10, 7850 Stoholm 
Besøg:  2 timer (1 times tilrettelagt forløb og 1 time på egen hånd) 
Pris:  500 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb) og  40 kr. pr. deltager (entré). 400 

kr. pr. klasse (I har mulighed for at tilkøbe en tur med minetoget til og 
fra rundvisningen.) 

Tema:   På den 1 km lange guidede rundvisning i de underjordiske miner hører  
I om kalkens dannelse, kalkens anvendelse og processen fra kalk til  
mørtel. Vi fortæller også kalkgrubernes historie fra brydningens start  
i middelalderen til ophøret i midten af 1950'erne. Mønsted Kalkgruber  
er EU Habitatsområde for flagermus og huser hver vinter 15.-18.000  
flagermus i dvale, bl.a. den yderst sjældne damflagermus. I hører  
om flagermusenes mærkværdige liv. Rundvisningen afsluttes i den  
underjordiske biograf med et meget spektakulært multimedieshow  
om stedets historie. Over jorden kan kalkværket med geologifilm og  
flagermusudstilling, museet og naturstien opleves på egen hånd. 

Booking:  info@monsted-kalkgruber.dk og tlf. 86 64 60 11. Forløbet kan ikke 
finde sted i perioden 1. november 2019 til 31. marts 2020. Minetoget 
kører kun i perioden 15. maj til 26. juni 2020. Løbende booking. 

TUR 
2 
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 Nyborg Slot (besøgssted 1). Foto: Østfyns Museer 
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BESØGSSTED 3:  
STENALDERCENTER ERTEBØLLE (DEL AF VESTHIMMERLANDS MUSEUM) 
 – PÅ BESØG I ERTEBØLLEKULTUREN 

Hjemmeside:  http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/Stenaldercenter 
Adresse:  Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Farsø 
Besøg:  3,5 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  Gratis 

Tema:  Kom og besøg ”Ertebøllerne”. Se, lugt, føl og prøv stenalderen. Oplev 
stedet med den verdenskendte køkkenmødding. Under besøget vil 
det være muligt at skyde med bue og pil og sejle i stammebåde.  
Vi tilbyder også forløb på  Gundestrupkarret, Aggersborg og Herre-
gården Hessel. 

Booking:  Kontakt museumsunderviser og udeskolevejleder Kim Callesen, 
undervisning@vmus.dk og tlf. 40 63 74 20.  Løbende booking. 

BESØGSSTED 4:  
THORUPSTRAND – FISKERI VED SKAGERAK 

Hjemmeside:  www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk og www.havbaade.dk/fiskeriet/ 
Adresse:  Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev 
Besøg:  2 timer (på egen hånd eller som tilrettelagt forløb)        
Pris:  3.000 kr. pr. klasse + moms (inkl. fisk, mad og undervisning) 

Tema:  Fisk fra Thorupstrand landes samme dag, som de er fanget, og 
udgør således en rigtig god læring om friske råvarer, hvordan 
fiskene fanges, bringes i land, forarbejdes osv. Bådene lander om 
eftermiddagen, når vejret er til det. Børnene besøger stranden med 
bådene, redningsstationen og fileteringsrummet. I den sidste del af 
besøget vil de se, hvordan en fisk flås og fileteres, og de vil i kølerum-
met få mulighed for at røre ved de forskellige fisk og se den store va-
riation af fisk, der landes i Thorupstrand. Besøget afsluttes med fish & 
chips eller andet fiskemad. 

Booking:  Kontaktperson Kirsten Monrad Hansen fra Han Herred Havbåde, 
pipsen@havbaade.dk. Besøg er ikke muligt fra november 2019 til 
marts 2020. Forløbene på egen hånd skal arrangeres med særligt 
hensyn til vejret, da fiskermiljøet er mest synligt i godt vejr. De 
tilrettelagte forløb sikres dog et læringsudbytte selv i dårligt vejr, da 
undervisningen kan finde sted i fiskernes lokaler. Der findes mange 
gode artikler og film på www.havbaade.dk/fiskeriet/. Løbende 
booking. 
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BESØGSSTED 5: 
 SVINKLØV/FOSDALEN (NATURCENTER)  
– NATUR, DER FORMER LANDSKABET 

Adresse:  Fosdalvej 69, 9460 Brovst 
Hjemmeside:  www.naturcenterfosdalen.dk 
Besøg:  Fra 3 timer (tilrettelagt forløb eller på egen hånd) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse  (tilrettelagt forløb) 

Tema:  Intet sted ses effekten af afsmeltningen af isen efter sidste istid 
mere tydeligt end i det nordligste Jylland. Isen smelter, havet stiger, 
og landet stiger, når trykket fra isen forsvinder. Man kan se resultatet 
med de flade sletter ud mod havet og de meget stejle skrænter, 
hvortil havet nåede. Man kan også se effekten af vindens beskyttel-
se af planter og opleve, hvordan bønderne tidligere kunne overleve 
i et dynamisk og til tider barskt landskab. Man kan parallelisere til de 
stigende have i nutiden. Det er muligt at overnatte på naturcentret 
med naturskole. Der er 29 sovepladser på naturcentret.   

Booking:  For forløb og overnatning kontakt naturvejleder Svend Møller Nielsen, 
smn@jammerbugt.dk. Løbende booking. 

BESØGSSTED 6:  
KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG  
– KREATIVT LÆRINGSFORLØB I SAMTIDSKUNST 

Hjemmeside:  www.kunsten.dk 
Adresse:  Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  Gratis 

Tema:  På Kunsten har vi udviklet et spændende læringsforløb, hvor elever-
ne vil blive fortrolige med den fascinerende samtidskunst – både 
samtidskunstens mange udtryksformer og tematikker. Vi kikker for 
eksempel på det mystiske og surreale, identitet og iscenesættelse. 
Vi undersøger værker, der ved hjælp af spejlinger og anderledes 
perspektiver får os til at se vores omgivelser på nye måder. Gennem 
samtaler og kreative øvelser vil eleverne blive klogere på samtidens 
kunst, der kan åbne deres øjne for, hvem de selv er, og den tid, de er 
en del af. 

 
Booking:  Forløb bookes via bookingformularen:  

https://kunsten.dk/da/indhold/kreativitarium-dialogbaseret-lae-
ringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451 

 Kontakt formidlingsudvikler Anne Bay Noer for uddybende spørgs-
mål,  abno@kunsten.dk og tlf. 31 99 41 52. Forløb skal bookes senest 14 
dage før den ønskede dato for besøget. 
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BESØGSSTED 7:  
VIKINGECENTER FYRKAT (DEL AF NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSE-
UM) - VIKINGELIV 

Hjemmeside:  www.nordmus.dk/vikingecenter-fyrkat 
Adresse:  Fyrkatvej 37 B, 9500 Hobro 
Besøg:  2,5 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.200 kr. pr. klasse 

Tema:  Fyrkat er en ringborg fra vikingetiden af samme type som de fem 
andre trelleborge og beliggende i det nordlige Jylland nær Hobro. I 
dag markeres ringborgen af en rekonstrueret jordvold. Fyrkat havde 
en indre diameter på 120 m og indeholdt 16 langhuse. En rekonstruk-
tion af et af husene kan ses ved borgen. I umiddelbar nærhed af 
Fyrkat kan man også opleve livet på en vikingegård, der består af ni 
rekonstruerede huse, der tilsammen udgør en stormandsgård, som 
man kender den fra Harald Blåtands tid med både beboelseshuse 
og værksteder. 

Booking:  Kontaktperson museumsinspektør Anne Mette Gielsager,               
anne.mette.gielsager@aalborg.dk eller tlf. 99 82 41 75. Løbende 
booking.  

BESØGSSTED 8: TEATERSKOLEN KASTALI’A – TRIVSEL OG DRAMA  

Hjemmeside:  www.teaterskolenkastalia.dk 
Adresse:  Underværket, Stemannsgade 9C, 8900 Randers C 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb 1), 4 timer (tilrettelagt forløb 2) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb 1), 2.000 kr. pr. klasse (tilrettelagt 

forløb 2) 

Tema:  Teaterskolen Kastali’a tilbyder et inspirerende og fantasifuldt besøg 
med fokus på dramaøvelser, der styrker sammenhold, samarbejde 
og trivsel i klassen. Forløbet vil være en blanding af sjove fælleslege, 
dramaøvelser i små og store grupper samt mindre fremvisninger 
foran resten af klassen. Eleverne prøver forskellige øvelser med fokus 
på motivation, tillid, relationer, kroppen og selvrefleksion samtidig 
med, at de får rykket deres egen grænse for, hvad de troede, de 
turde. Kastali’as undervisere skaber et trygt miljø, hvor man kan 
have det sjovt og grine sammen – og alligevel blive taget seriøs for 
sin indsats. 

Booking:  Kontakt Jan Værum, tlf. 41 26 37 45 og jan@teaterskolenkastalia.dk. 
 Forløb bookes senest 30 dage før den ønskede dato for besøget.  
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Tur 3 Fra Sjælland til Vestjylland 

 
BESØGSSTED 1:  
KONGERNES JELLING (DEL AF NATIONALMUSEET)  
– VIKINGEKONGER OG TROSSKIFTE 

Hjemmeside:  https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/skoler-ung-
domsuddannelser-og-institutioner/ 

Adresse:  Gormsgade 23, 7300 Jelling 
Besøg:  Fra 1,5 timer (tilrettelagt forløb og på egen hånd) 
Pris:  600 kr. pr. klasse  

Tema:  Kongernes Jelling er på få år blevet en af de største historiske at-
traktioner herhjemme. Vi sammensætter nogle spændende timer, 
der indeholder en lille times rundvisning ude på det imponerende 
monumentområde mellem høje, de berømte runesten, skibssæt-
ning og palisade med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid. Vi 
fortæller om vikingekongerne Harald Blåtand og Gorm den Gamle 
og trosskiftet. Efter rundvisningen er der fri adgang til vores prisbe-
lønnede oplevelsescenter, der på en moderne og levende måde 
fortæller om vikingetidens Jelling. Her kan eleverne gå på opdagelse 
og komme endnu tættere på historien om dette særlige sted. 

Booking:  henrik.nielsen@natmus.dk eller tlf 41 20 63 33. Telefontid mandag til 
fredag kl. 10-15. Løbende booking.  

BESØGSSTED 2:  
AQUA AKVARIUM OG DYREPARK – PÅ OPDAGELSE I SØHØJLANDET 

Hjemmeside:  www.visitaqua.dk 
Adresse:  Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg 
Besøg:  2,5 time (tilrettelagt forløb og på egen hånd) 
Pris:  2.100 kr. pr. klasse 

Tema:  Vi går på opdagelse i Søhøjlandets natur og kulturhistorie. Vi griber 
fangstnet og vandkikkert og udforsker en del af Silkeborgs smuk-
keste natur. Sammen med en naturvejleder undersøger eleverne, 
hvad der lever under søens overflade. Samtidig undersøger vi, 
hvordan landskabet omkring Silkeborg er opstået, og hvilken betyd-
ning naturen har haft for Silkeborg by. Turen slutter i AQUA Akvarium 
og Dyrepark, hvor børnene på egen hånd kan opleve dyr fra Dan-
marks natur på tætteste hold.  

Booking:  Besøg bookes online på www.visitaqua.dk/undervisning. Løbende 
booking. 

 

TUR 
3 
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BESØGSSTED 3:  
VIBORG MUSEUM – VIBORGS HISTORIE GENNEM 1000 ÅR 

Hjemmeside:  www.viborgmuseum.dk 
Adresse:  Hjultorvet 9, 8800 Viborg  
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  800 kr. pr. klasse 

Tema:  På byvandring gennem Kongernes Viborg – historier om middel-
alderens kongehyldninger i Viborg. Vi går en tur gennem Viborgs 
gader og pladser og opdager sammen, hvordan der i byen er spor 
efter middelalderens og renæssancens danske konger. Vi ser, hvor 
kongerne blev hyldet i Viborg, og vi snakker om, hvad kongehyldning 
betyder og hvordan det foregik. Vi besøger kongens kammer og 
snakker om, hvad det betød for viborgenserne at bo i en kongeby, 
og om, hvorfor byen ikke længere har den status.  

Booking:  Kontakt Susanne Nielsen, susni@viborg.dk eller tlf. 20 96 43 82. Tele-
fontid mandag til fredag kl 9-15. Tilmeldingsfristen for ture i 1. halvår 
af skoleåret er 1. august 2019. Tilmeldingsfristen for ture i 2. halvår af 
skoleåret er 1. november 2019. 

BESØGSSTED 4:  
HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM  
– HENRY HEERUP OG SYMBOLERNES KRAFT

Hjemmeside:  www.holstebrokunstmuseum.dk 
Adresse:  
Besøg:  
Pris:  

Tema:  

Booking:  

Museumsvej 2A, 7500 Holstebro 
1,5 time (tilrettelagt forløb) 
500 kr. pr. klasse 

Henry Heerup er en af Holstebro Kunstmuseums centrale kunst-
nere, og er især kendt for sin originale og frodige fantasi. Heerups 
farvestærke malerier og ’skraldeskulpturer’ er præget af humor og 
stor menneskelighed. Anvendelsen af tilbagevendende figurer som 
kvinden, barnet, nissen, kors, hjul og hjerte er et særkende for Heerup. 
Ifølge ham selv havde de næsten fast symbolværdi. Vi tilbyder et 
inddragende og dialogbaseret omvisningsforløb, der også kommer 
rundt i museets øvrige udstillingssale, hvor man bl.a finder afrikan-
ske masker og et ’undrekammer’ fyldt med bæltedyr, skrumpehove-
der og en halv hjerne! 

Kontakt Holstebro Kunstmuseum, info@holstebrokunstmuseum eller 

tlf. 9742 4518. Løbende booking.

Holstebro Kunstmuseum 
'Nat og Dag' 1944, Henry Heerup 
Foto: Guldager Fotografi • ' ,-.:~ -·~ ,. . . ...... ,,, 
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BESØGSSTED 5:  
LEMVIG MUSEUM – STRANDINGER OG REDNINGSVÆSEN 

Hjemmeside:  www.lemvigmuseum.dk og www.jernkysten.dk 
Adresse:  Vestergade 44, 7620 Lemvig 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt besøg) 
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  Hør den spændende historie om Jernkystens helte – redningsfolk, 
der satte livet på spil for at redde strandede søfolk på Vestkysten. 
Prøv også vores nyudviklede læringsbrætspil ”Jernkystens Helte”, 
hvor eleverne er redningsfolk og sammen skal nå ud og redde de 
strandede søfolk. Besøget kan udvides med tur til Vesterhavet, til 
Flyvholm Redningsstation med den gamle redningsbåd og til Har-
boøre kirkegård, hvor mange søfolk ligger begravet. I kan desuden 
besøge Kystcentret i Thyborøn, hvor der er mulighed for, at I kan 
overnatte. Her kan I høre om den russiske orlogsfregat Alexander 
Nevskij, der strandende på kysten i september 1868 med 725 mand 
ombord, heriblandt zarens søn. 

Booking:  lemvigmuseum@post.tele.dk eller tlf. 97 82 00 25. Løbende booking. 

BESØGSSTED 6:  
NATIONALPARK THY – UDFORSK NATUREN VED LODBJERG FYR 

Hjemmeside:  https://nationalparkthy.dk/undervisning/lejrskole/ 
Adresse:  Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig 
Besøg:  3 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  2.000 kr. pr. klasse 

Tema:  Med udgangspunkt i livet på fyret for omkring hundrede år siden 
udforsker eleverne naturen omkring fyret. Eleverne bliver opdelt i 
grupper, der udforsker naturen gennem fire forskellige temaer:   
 1. 'Observér og gengiv naturen med pensel'  
 2. 'Observér og registrér dagens vejr'  
 3. 'På opdagelse med NaturTjeklisten' 
  4. 'Pres klithedens blomster'

 

 
Booking:  

Eleverne har mulighed for at tage deres kreationer og registreringer 
med hjem. Der er også mulighed for gratis at lave flere forskellige 
selvorganiserede forløb. Bliv inspireret på vores hjemmeside. 

Brug bookingformularen på https://nationalparkthy.dk/oplev-na-
tionalparken/book-en-naturvejleder/. Skriv i kommentarfeltet, at I 
ønsker forløbet ved Lodbjerg Fyr. For spørgsmål kontakt catls@ 
danmarksnationalparker.dk. Forløbet egner sig bedst til besøg 
i sommerhalvåret. Forløb skal bookes senest syv dage før den 
ønskede dato for besøget. 
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BESØGSSTED 7:  
STRUER MUSEUM – LYD, TEKNIK OG MEDIER 

Hjemmeside:  www.struermuseum.dk 
Adresse:  Søndergade 23, 7600 Struer 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  400 kr. pr. klasse 

Tema:  Undervisning af tidligere B&O-medarbejder og ingeniør i Lyduniver-
set, som er en science centerudstilling om lyd, og dels i udstillingen 
om Bang & Olufsens mere end 90-årige historie. Undervisningen 
handler både om fysik, biologi, innovation og historie. 

Booking:  Ulrikka@struermuseum.dk, tlf. 97 85 13 11. Løbende booking.  

BESØGSSTED 8:  
HJERL HEDE (DEL AF KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO)  
– DAGLIGLIV PÅ SKOVFOGEDGÅRDEN 

Hjemmeside:  www.hjerlhede.dk 
Adresse:  Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb 1) eller  3,5 time (tilrettelagt forløb 2) 
Pris:  700 kr. pr. klasse + moms (forløb 1) eller 1.600 kr. pr. klasse + moms 

(forløb 2) 

Tema:  Hjerl Hede er et område med gårde, værksteder, lugte, lyde, natur 
og dyr. Her kan man opleve historien på egen krop, og alle sanser 
kommer i brug. 

  Rundvisning i landsbyliv (forløb 1): Gå med skoletjenestens formid-
ler en tur rundt i de forskellige kulturmiljøer og få en fortælling om 
dagliglivet på landet i 17-,18- og 1900-tallet. 

  Dagligliv på Skovfogedgården (forløb 2):  I 1925 boede herregårds-
skytten Christian Finnerup Jensen sammen med sin kone Rosa Karla 
Ohrtmann og deres tre børn Georg, Herdis og Kaja på Skovfoged-
gården. Få en fortælling om deres dagligdag og afslut med en akti-
vitet. Drengene går i skoven og finder dyrespor og laver et klaptræ. 
Pigerne laver mad på brændekomfuret. 

Booking:  km@hjerlhede.dk eller på tlf. 96 10 69 24. Forløb kan ikke finde sted i 
perioden fra 21. juni - 18. august 2019 og fra 1. november - 1. maj 2020.  
Forløb skal bookes senest to til tre uger før den ønskede dato for 
besøget. 
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Tur 4 fra Sjælland til Midtjylland 

AFGANG FRA EGEN SKOLE 

BESØGSSTED 1:  
DANMARKS FORSORGSMUSEUM (DEL AF SVENDBORG MUSEUM)   
– OPLEV EN ÆGTE FATTIGGÅRD 

Hjemmeside:  www.forsorgsmuseet.dk 
Adresse:  Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  For 120 år siden var der mere end 400 fattiggårde i Danmark. I dag er 
der kun ganske få tilbage. I Svendborg ligger Nordens bedst bevare-
de fattiggård, der blev bygget i 1872. Her kunne man fra 1872-1974 få 
hjælp, hvis man ikke kunne forsørge sig selv og sin familie. Børnene 
træder ind under den samme pigtråd, der skulle sikre, at de inde-
spærrede fattige, voksne og børn ikke stak af fra fattiggården. De ser 
de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i. De rum, 
de blev indespærret i, hvis de brød fattiggårdens regler. De måtte fx 
ikke drikke alkohol, ryge tobak eller synge. Børnene ser også, hvor de 
fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have 
på. Undervejs fortælles historier om nogle af de mennesker, der har 
boet på fattiggården. Hør om Fattiggårdens Skræk og Flugtkongen 
fra Slesvig. 

Booking:  info@svendborgmuseum.dk eller tlf. 62 21 02 61. Forløb skal senest 
bookes tre uger før den ønskede dato for besøget.  

TUR 
4 

Oplev en ægte fattiggård 
på Danmarks Forsorgsmuseum. 
Foto: Fagfotografen 
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BESØGSSTED 2:  
BORK VIKINGEHAVN (DEL AF RINGKØBING SKJERN MUSEUM)  
– VIKINGETIDEN PÅ EGEN KROP 

Hjemmeside:  www.levendelæring.dk 
Adresse:  Vikingevej 7, 6893 Hemmet 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  2.000 kr. pr. klasse (inkl. materialer) 

Tema:   Vi tager eleverne med på en tidsrejse. Vi inviterer dem mere end  
1000 år tilbage i tiden og lader dem hjælpe husfruen med langhusets  
gøremål. Både ude og inde er der travlt. Hverdagen kræver, at alle  
deltager aktivt - fra træl til husfrue. Man skal også have mange fær-
digheder i vikingetiden, og det at lege og træne er ikke kun for sjov  
men vigtigt for at klare sig gennem livets udfordringer. Spændinger-
ne mellem de gamle nordiske guder og den nye kristne Gud ligger  
også og ulmer under overfladen. Hvem er det vigtigst at ofre til?    
 Tidsrejsen er et tilrettelagt forløb med aktiviteter. Formålet er 
at give eleverne en helhedsoplevelse ved at lege kulturhistorien 
gennem sanseoplevelser og tidstypiske aktiviteter. Tidsrejsen 
tager udgangspunkt i 4. årgangs videns- og færdighedsmål. Vi vil 
berøre kronologi, familie og fællesskab, livsgrundlag, produktion og 
samfund. 

 Læs mere på vores hjemmeside under 'Bork Vikingehavn'. Forløbet 
har tilknyttet to formidlere. 

Booking:  Skal ske online på www.levendelæring.dk. Forløb kan ikke finde sted i 
perioden fra 28. oktober 2019 til 5. april 2020. Løbende booking.  

BESØGSSTED 3:  
TIPPERNE – FUGLELIV 

Hjemmeside:  http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tipperne 
Besøg:  2 timer (på egen hånd) 
Pris:  Det er gratis at besøge området 

Tema:  Tipperne ved Ringkøbing Fjord er det vigtigste statsejede fuglereser-
vat i Danmark, og det blev fredet allerede i 1898. Tipperne er et af de 
vigtigste yngleområder i Danmark for bl.a. brushane og almindelig 
ryle.  Derudover er Tipperne sammen med de lavvandede grunde 
omkring halvøen rasteplads for mange hundredetusinde engfugle, 
rovfugle, vadefugle, ænder og gæs. Tipperne er udpeget som et 
internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til Ramsarkon-
ventionen og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Siden 1928 er Tippernes 
ynglefugle blevet optalt hvert år. En tilsvarende lang optællingspe-
riode findes kun få steder i Europa. Besøget giver mulighed for at gå 
op i fugletårnet ved Tipperhuset og følge den markerede trampesti 
ud til fugleskjulet mod vest. Tårnet er bygget i 2017 og erstatter et 
gammelt fugletårn, der oprindeligt stod ved Fahlog, og som oprin-
deligt blev anvendt som udkigspost af tyskerne under 2. verdens-
krig. Der kan spises madpakker i Tipperhuset. Der er en tre km lang 
grusvej ind til Tipperhuset. 
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Booking:  Det er ikke nødvendigt at melde sin ankomst på forhånd. I perioden 
1. november 2019 til 1. marts er der lukket for adgang. I perioden fra 
1. august til 31. oktober 2019 må adgang til området kun finde sted 
kl. 9.30-15.30. I perioden fra 1. marts til  26. juni 2020 er der åbent alle 
dage kl. 7 -22. 

  Transport skal foregå ved at køre i bil eller bus ad den tre km 
lange grusvej ind til Tipperhuset. Det anbefales, at man inden besøg 
orienterer sig på den oplyste hjemmeside for nærmere information 
om opholdsregler og for evt. ændringer af åbningstider. Bemærk, at 
der er et omfattende adgangsforbud, og at færdsel kun er tilladt på 
markerede ruter og rundt om Tipperhuset.   

BESØGSSTED 4:  
BUNDSBÆK MØLLE (DEL AF RINGKØBING SKJERN MUSEUM)  
– MØLLERFRUEN OG FATTIGFOLKET 

Hjemmeside:  www.levendelæring.dk 
Adresse:  Bundsbækvej 27, 6900 Skjern 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  2.000 kr. pr. klasse (inkl. materialer) 

Tema:  Vi tager eleverne med på en tidsrejse. Vi inviterer dem mere end 100 
år tilbage i tiden og lader dem hjælpe møllerfruen med Bundsbæk 
Mølles gøremål.  Både ude og inde er der travlt, når der skal gøres 
rent og laves mad på det gamle komfur. Der skal også ordnes en 
kurv fra fattigkommissionen til rakkerne i fattighuset. Eleverne lærer 
om livet på landet og om forskellene på de almindelige bønder og 
de håbløse fattiglemmer. 

  Tidsrejsen er et tilrettelagt forløb med aktiviteter. Formålet er 
at give eleverne en helhedsoplevelse ved at lege kulturhistorien 
gennem sanseoplevelser og tidstypiske aktiviteter. Tidsrejsen 
tager udgangspunkt i 4. årgangs videns- og færdighedsmål. Vi vil 
berøre kronologi, familie og fællesskab, livsgrundlag og produktion 
og samfund. Læs mere på vores hjemmeside under besøgstedet 
'Bundsbæk Mølle'. Forløbet har tilknyttet to formidlere. 

Booking:  Skal ske online på www.levendelæring.dk. Forløb kan ikke finde sted i 
perioden 1. november 2019 til 1. februar 2020. Løbende booking.  
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BESØGSSTED 5:  
SKJERN Å (PITSTOP) – ET BLIK PÅ NATUREN 

Hjemmeside:  http://udinaturen.dk/facilitet/Skjern-%C3%85dal/14852 
Adresse:  Udsigtstårn på rasteplads mellem Lønborg og Skjern mod Herning, 

tæt ved Lønborgvej 15, 6900 Skjern.  
Besøg:  ½ time med mulighed for at nyde udsigten over Skjern Å. Tårnet er 

handicapvenligt.  
Pris:  Det er gratis 

Tema:  Udsigt over Skjern Å. Danmarks største naturgenopretningsprojekt. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 

BESØGSSTED 6:  
SØBY BRUNKULSLEJER – NATUREN SOM RESSOURCE 

Hjemmeside:  www.brunkulsmuseum.dk og http://naturstyrelsen.dk/naturoplevel-
ser/naturguider/soeby-brunkulslejer/sevaerdigheder/ 

Adresse:  Brunkulsvej 29, 7400 Herning 
Besøg:  2 timer (egen hånd eller som tilrettelagt forløb) 
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  Brunkulslejerne blev skabt af menneskets behov for energi under 
2. verdenskrig, hvor danskerne ikke kunne importere olie og stenkul 
og derfor anvendte brunkul som energikilde. Søby Brunkulslejer 
blev en arbejdsplads med omkring 2.000 ansatte og en boplads 
med cirka 2.000 beboere. Gravningen frem til 1970 efterlod golde og 
naturfjendtlige miljøer. Hvad sker der, og hvor lang tid tager det, før 
landskabet igen får liv, og naturen genindvandrer? Tilsvarende kan 
ses overalt i verden, men her i 1:1 og i en dansk kontekst. Brunkulsmu-
seet udleverer et opgaveark, som eleverne besvarer enkeltvis eller i 
grupper. Det er muligt at køre en tur igennem lejerne. Der er mulig-
hed for at overnatte i shelters i nærheden. 

Booking:  Kontakt Jan Svendsen, tlf. 20 66 95 56 eller post@dialogforum.dk 
Forløb skal bookes senest en uge før den ønskede dato for besøget.  

23 



Tur 5 Fra Sjælland til Østjylland 

BESØGSSTED 1:  
AROS KUNSTMUSEUM – KUNST OG KREATIVITET 

Hjemmeside:  www.aros.dk 
Adresse:  ARoS Allé 2, 8000 Aarhus C 
Besøg:  Fra 1 time (tilrettelagt forløb 1) eller 2,5 timer (tilrettelagt forløb 2)  
Pris:  475 kr.  pr. klasse (forløb 1),  775 kr. pr. klasse (forløb 2) 

Tema:  Forløb 1: I får en omvisning i en af vores særudstillinger eller i vores 
samling. Vi skræddersyr omvisningen efter jeres ønske. 

 Forløb 2: Giv besøget en ekstra dimension og book en kreativ Stu-
dio-pakke, der kombinerer introduktion til udvalgte kunstværker 
med kreative udfordringer i museets Studio. Forløbet blander dialog 
og diskussion med udvalgte hands on-processer, så eleverne får 
egne oplevelser med kunstens sprog og prøver kunstneriske ar-
bejdsmetoder og teknikker. 

Booking:  vol@aros.dk og tlf. 87 30 66 44. Telefontid mandag til fredag kl. 10-12.  
Forløb skal senest bookes tre uger før den ønskede dato for forløbet.  

BESØGSSTED 2:  
DEN GAMLE BY – EN SANSELIG, HISTORISK RAMME 

Hjemmeside:  www.dengamleby.dk 
Adresse:  Viborgvej 2, 8000 Aarhus C 
Besøg:  2,5 timer (tilrettelagt) 
Pris:  900 kr. pr. klasse 

Tema:  Den Gamle By tilbyder to forskellige forløb: 
  1. En skoledag i 1864: Rollespilsforløb, hvor elever og aktøren er i 

historiske dragter. 

TUR 
5 

Else fortæller på ARoS. 
Foto: Maja Theodoraki 

 

') 
• 
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  2. Mad på bordet – KORN: Et praktisk-æstetisk forløb om korn og 
bagning i tidligere tid. Eleverne bager boller efter en historisk opskrift. 

  Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at køre et af forløbene 
med to klasser samtidigt, men at de to forløb kan køre samtidigt. 

Booking:  undervisning@dengamleby.dk og tlf. 41 85 07 14. 
 De to nævnte forløb kan ikke finde sted i perioden 16. november 2019 

til 1. februar 2020. I perioden 16. november til 22. december 2019 kan I 
til gengæld booke vores juleforløb. Løbende booking.    

BESØGSSTED 3:  
AARHUS TEATER – PÅ SCENEN 

Hjemmeside:  www.aarhusteater.dk/at-laering 
Adresse:  Teatergaden, 8000 Aarhus C 
Besøg:  2,5 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  2.000 kr. pr. klasse + moms  

Tema:  Aarhus Teater er Danmarks næststørste teater, bygget i år 1900 og 
huser fire forskellige scener, der hvert år besøges af omkring 110.000 
publikummer. Vi har desuden en lang række produktionsværksteder 
(skræddersal, malersal, ’sminke-mask’ og rekvisitafdeling ). Aarhus 
Teaters læringsafdeling tilbyder et særligt forløb til Kend dit land, 
hvor eleverne kommer på rundvisning i huset, på teatrets scener og 
udvalgte værksteder. Herefter deltager elever og lærer i en praktisk 
workshop, der er særligt tilrettelagt til Kend dit land, hvor vi bl.a. ar-
bejder med enkle teaterøvelser ’på gulvet’. Vi anbefaler, at eleverne 
har spist forud for forløbet. 

Booking:  arrangement@aarhusteater.dk eller tlf. 42 13 46 68. Forløb kan ikke 
finde sted i perioden fra 15. august 2019 til 6. januar 2020. Vi anbefaler, 
at forløbene finder sted i formiddagstimerne (fx kl. 9-11.30). Dog kan 
det i visse perioder også lade sig gøre at arrangere forløb i efter-
middagstimerne.  Forløb skal bookes senest 14 dage før den ønskede 
dato for besøget. 

Fægtning på Gammel Estrup 
(besøgssted 6). 
Foto: Gammel Estrup 
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BESØGSSTED 4:  
MOESGAARD MUSEUM - MENNESKET I CENTRUM 

Hjemmeside:  https://www.moesgaardmuseum.dk/ 
Adresse:  Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg 
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb eller på egen hånd) 
Pris:  900 kr. pr. klasse 

Tema:  Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i 
enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet viser 
arkæologiske og etnografiske udstillinger i international klasse og 
har skiftende særudstillinger, der præsenterer verdens fornemste 
kulturarv. Der er fokus på ’mennesket i centrum’, og fortællingen er 
omdrejningspunktet for den didaktiske tilgang. Alle tekster er i nutid, 
så eleverne kan identificere sig med begivenhederne og sætte 
genstandenes anvendelse og relevans ind i en kontekst, der er 
vedkommende for dem. Undervisningsforløbene er dialogbaserede 
og inddrager aktivt eleverne. Forløbene kan handle om menneskets 
udvikling både kulturelt og biologisk. Det kan fx være 'De første 
indvandrere fra stenalderen' eller den etnografiske udstilling 'De 
dødes liv'. Museet vil meget gerne i dialog med skolen inden forløbet, 
så det kan vinkles, så det passer til klassen og det mål, der er sat for 
besøget. 

  Læs mere om vores aktuelle forløb her: https://www.moesgaard-
museum.dk/besoeg-os/for-skoler/undervisningsforloeb/ 

Booking:  undervisningsafdelingen@moesgaardmuseum.dk eller tlf. 87 39 41   
             70. Telefontid mandag til fredag kl. 8.30-10.00. Løbende booking 

BESØGSSTED 5:  
DET GRØNNE MUSEUM - JAGTEN, SKOVEN, LANDBRUGET OG MADEN 

Hjemmeside:  www.detgroennemuseum.dk 
Adresse:  Randersvej 4, 8963 Auning 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  700 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb) 

Tema:  På Det Grønne Museum kan I opleve jagten, skoven, landbruget og 
maden. For første gang samlet i ét museum beliggende i det grønne 

Fremstiling af halmsimer (reb) 
på Det Grønne Museum 
Foto: Det Grønne Museum 
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mellem marker og skov på Djursland. Oplevelse, fordybelse, aktivitet, 
læring og dannelse finder sted både inde og ude. Vi har udstillinger 
og indendørsfaciliteter, hvor eleverne kan arbejde, sanse og eks-
perimentere i tæt sammenhæng med vores skov, mark,  husdyr 
og nyttehave. Temaerne i de tilrettelagte forløb vil variere alt efter, 
hvornår I kommer på besøg: 

 August – september: Landbrugsforløb med kornhøst og tærskning 
 Oktober – november: Jagt- og madforløb; Vild mad, bål, fasaner og 

grønt fra haven 
 Februar – marts: Skovforløb med skovens produkter, langsav og   

snittebænke 
 April - juni: Madforløb med med grønt fra haven, eller Landbrugs   

forløb med får og uld. 

Booking:  Kontakt museumsformidler Rasmus Amtkjær,  
ra@dgmuseum.dk eller tlf. 87 95 15 37. Forløbene kan ikke finde sted 
i perioden december 2019 til januar 2020. Forløb skal senest bookes 
tre uger før den ønskede dato for besøget. 

BESØGSSTED 6: GAMMEL ESTRUP DANMARKS HERREGÅRDSMUSEUM 
– LIVET FOR HERSKAB OG TJENESTEFOLK 

Hjemmeside:  www.gammelestrup.dk 
Adresse:  Randersvej 2, 8963 Auning 
Besøg:  3 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  750 kr. pr. klasse 

Tema:  Gammel Estrup er en af landets bedst bevarede renæssanceher-
regårde, hvor man kan se livet for herskab og tjenestefolk gennem 
600 år. Eleverne vil blive præsenteret for herregårdens sale, gemak-
ker og hemmelige gange, før de skal prøve kræfter med en række 
praktiske, sanselige og fysisk udfordrende opgaver knyttet til den 
danske herregårdshistorie. Forløbet understøtter kompetence- og 
læringsmål i faget historie. 

Booking:  Kontakt museumsformidler Anders Sinding, ans@gammelestrup.dk 
eller tlf. 86 48 30 01. I kan læse mere om forløbet på vores hjemmesi-
de. Løbende booking.  

 

BESØGSSTED 7:  
KATTEGATCENTRET – VI LUKKER OP FOR DIN INDRE HAVNØRD 

Hjemmeside:  https://www.kattegatcentret.dk 
Adresse:  Færgevej 4, 8500 Grenaa 
Besøg:  Fra 1 time (tilrettelagt forløb 1), 4 timer (tilrettelagt forløb 2) med 

mulighed for at tilkøbe overnatning  
Pris:  65 kr. pr. person (forløb 1), 2.000 kr. pr. klasse  (forløb 2), 5.500 kr. pr. 

klasse  (pakke med tilrettelagt forløb, overnatning, på egen hånd og 
forplejning)   
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Tema:  Vi tilbyder to forløb: 
  1. Blæksprutter – det klogeste bløddyr (forløb 1) I skolelaboratoriet 

dissekerer vi sammen en 10-armet blæksprutte og lærer om blæk-
spruttens mange tilpasninger. Hvad bruger en blæksprutte blækket 
til, hvor stor er hjernen, og hvor sidder næbbet? 

  2. Fra bund til mund (forløb 2) Vi tilbereder vores eget måltid i  
bedste ”Nak & Æd”-stil og undersøger den mad, vi spiser. Vi tænder 
op i bålkomfurerne og tilbereder en lækker havsuppe. Undervejs 
lærer vi om nogle af de danske havdyr samt deres levevis og tilpas-
ninger. Forløbet kan både tage afsæt i trinmål for madkundskab  og 
N/T – læs mere på hjemmesiden. 

  Er I intereserede i at overnatte hos os, tilbyder vi en samlet pakke 
med overnatning og undervisning. I Zzzzov med hajerne  lukker 
vi op for nogle af havets forunderligheder i skolelaboratoriet og i 
hajundervisningen. Vi undersøger den 10-armede blæksprutte, og vi 
mærker på hajens tænder og undersøger den tandbeklædte hud.  
 Overnatningen sker ved siden af de store akvarier med lyd, duft og 
af og til følelsen af vand, når rokkerne bliver lidt for ivrige på ruden. 
Se det fulde program på hjemmesiden. 

Booking:  Kan ske online via www.kattegatcentret.dk/skoler eller ved at kon-
takte Søren Koops Forsberg,  sf@kattegatcentret.dk. 

 Overnatning kan ikke finde sted onsdag til fredag. Løbende booking.  

På opdagelse i havets finurligheder. 
Foto: Kattegatcentret 
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BESØGSSTED 8:  
MOLSLABORATORIET (DEL AF NATURHISTORISK MUSEUM I AARHUS)   
– VILD NATUR 

Hjemmeside:  www.molslaboratoriet.dk 
Adresse:  Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.000 kr.  pr. klasse + moms 

Tema:  Molslaboratoriet ligger midt i fantastiske Nationalpark Mols Bjerge. 
Her er oplevelser for alle sanser, og I kan mærke istidslandskabets 
bakker og dale i benene. Naturen er unik, og det er oplagt at arbejde 
med forskellige levesteder: det åbne landskab, skov og områdets 
særlige arter. Vi tilbyder forløbet ’Kryb og kravl – på jagt efter fede 
arter’.  Eleverne indsamler og undersøger særlige områder. Sammen 
bestemmer og diskuterer vi fangsten og feltmetoder. Vi kigger på 
og modellerer sammen nogle af landskabets forskellige elementer. 
Hvad har isen og smeltevandet betydet for landskabets udform-
ning og den natur, vi finder i dag? Vi tilbyder også rundvisningen 
’Istidslandskab og rewilding’.  På turen gennem landskabet oplever 
vi måske de heste og kvæget, der lever på arealerne og snakker om, 
hvorfor de er der, og hvilken betydning de har. 

Booking:  Kontakt Pernille Mølgaard Andersen, pma@nathist.dk. 
 Forløbet kan på grund af feltarbejde ikke finde sted i perioden 1. 

november 2019 til 30. april 2020. Forløb skal bookes senest 14 dage før 
den ønskede dato for besøget.   

BESØGSSTED 9:  
JERNHATTEN OG MOLS BJERGE -  ISENS SPOR 

Hjemmeside: https://nationalparkmolsbjerge.dk/ 
Adresse:  Parkering på parkeringspladsen mellem Havmølleåen og Jernhat-

ten, Havmøllevej, Ebeltoft. 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  Isen har været Danmarks vigtigste landskabsarkitekt, og få steder 
mærker man det så tydeligt som i det bakkede, bølgede landskab, 
der har de efter danske forhold vældige Mols Bjerge som centrum. 
Jernhatten er yderste forpost i nationalparkområdet. Kystskrænten  
når knap 50 meter over havet og viser, hvor spændende naturen 
kan være selv på et begrænset område.  

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 
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Tur 6 Fra Sjælland til Sønderjylland 

BESØGSSTED 1:  
H.C. ANDERSEN MUSEUM (DEL AF ODENSE BYS MUSEER)  
– EVENTYRETS MESTER 

Hjemmeside:  https://hcandersensodense.dk 
Adresse:  Claus Bergs Gade 11, 5000 Odense C 
Besøg:  Fra 1 time (rundvisning og på egen hånd), fra 1 time (byvandring), 2 

timer (undervisningsforløb)  
Pris:  550 kr. (rundvisning), 750 kr. (byvandring), og 900 kr. (undervisnings-

forløb) 

Tema:  H.C. Andersen Museum i Odense er hovedmuseet for eventyrdigte-
ren og forfatteren H.C. Andersen. Udstillingen blander beskrivelsen af 
digterens liv med farverige og eventyrlige elementer og fremhæver 
H.C. Andersens billedkunstneriske virke. I kan vælge mellem: 

  Rundvisning i museet, der giver en introduktion til H.C. Andersens liv 
og eventyr gennem udstillingens genstande. 

  Byvandring i Odense med H.C. Andersens eventyr som guide. 
Undervejs hører I om Andersens barndom i Odense, og hvordan han 
blev inspireret til en række af sine eventyr i byen. 

  Undervisningsforløbet ”Vores H.C. Andersen”, hvor eleverne 
gennem en involverende og eventyrlig vandring med fortællinger 
fra Andersens barndom i Odense prøver at tænke og skabe små 
eventyr som H.C. Andersen. 

  Det er også muligt at booke et teaterforløb i Børnekulturhuset Fyr-
tøjet, hvor eleverne skaber deres eget teaterstykke med udgangs-
punkt i Andersens eventyr. 

Booking:   Kontakt Servicesekretariatet, museum@odense.dk eller tlf. 65 51 46 01.   
Besøget skal bookes senest 30 dage før den ønskede dato for besøget.   

TUR 
6 

Eventyr på H. C. Andersen Museum. 
Foto: Odense Bys Museer 
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BESØGSSTED 2:  
TIRPITZ (DEL AF VARDEMUSEERNE) – VESTKYSTENS SKATTEKISTE 

Hjemmeside:  www.vardemuseerne.dk/museum/tirpitz 
Adresse:  Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb/på egen hånd) 
Pris:  1.200 kr pr. klasse (inkl. materialer) 

Tema:  Tirpitz er et af de nyeste, sejeste museer i Danmark med involve-
rende udstillinger. Vardemuseernes LÆRING tilbyder veltilrettelagte 
forløb tilpasset klassetrin. Eleverne vil få en oplevelse, der går rent 
ind, når de sidder midt i et 4D-show i den 100 år gamle redningsbåd.  
Eleverne oplever udstillingen ’Den skjulte vestkyst’ fra  redningsbå-
den. Herfra møder de dramatiske og overraskende vestkysthistorier 
fra dengang, der gik mammutter mellem Danmark og England, og 
frem til Danmark fik det største militære øvelsesterræn. Vi blander 
diskussion, fælles undren og eksperimenter. Eleverne går også på 
egen hånd på jagt med audioguide efter gode historier om den 
store 2.verdenskrigs-kanonbunker, kærlighedshistorier fra 1943 og 
40 millioner år gamle insekter fanget i rav. Der medfølger undervis-
ningsmateriale til brug både inden og efter jeres besøg. Madpakker 
kan ikke spises indenfor, men kan spises i området omkring Tirpitz. 

Booking:  Skal ske på tlf. 75 22 08 77. For spørgsmål til forløbene kontakt Anja 
Høegh, ah@vardemuseum.dk.  Forløb i perioden 15. august til 31. 
december 2019 skal senest bookes 15. juni 2019. Forløb i perioden 1. 
januar til 30. juni 2020 skal senest bookes 15. december 2019. 

BESØGSSTED 3:  
FISKERI- OG SØFARTSMUSEET - LIVET OVER OG UNDER OVERFLADEN 

Hjemmeside:  www.fimus.dk 

Adresse:  Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg 
Besøg:  0,5 time (tilrettelagt forløb 1), 1 time (tilrettelagt forløb 2), 1,5 time 

(tilrettelagt forløb 3), fra 1,5 time (tilrettelagt forløb 4) 
Pris:   500 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb 1), 1.000 kr. pr klasse (tilrettelagt forløb 2),  

1.200 kr pr. klasse (tilrettelagt forløb 3), 2.000 kr. pr. klasse (vandvandring)   

Tema:  Museet rummer udstillinger om fiskeri, dansk offshore og Vadehavet 
samt saltvandsakvarium og sælarium. I kan vælge mellem forskelli-
ge naturfaglige forløb:  
 Dissektion af blæksprutte (forløb 1): I fællesskab undersøger og 
åbner vi Danmarks største blæksprutte. 

  Dissektion af blæksprutte (forløb 2): Eleverne undersøger og dis-
sekerer en blæksprutte. 

  Vi indretter akvarier (forløb 3):  Eleverne får deres egen levende fisk, 
som de skal undersøge tilpasningen hos og efterfølgende indrette 
et miljø til.  
 Guidede vadevandringer (forløb 4): Vi går til Nationalpark Vadeha-
vet for at grave, indsamle og tømme ruser.  

Booking:   Kontakt Lotte Pedersen, tlf. 76 12 20 26. For spørgsmål omkring aktiviteter  
og indhold kontakt Lasse Visser Ottosen, tlf. 51 26 01 56. Løbende booking.   
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BESØGSSTED 4:  
ESBJERG KUNSTMUSEUM – KUNST PÅ NYE MÅDER 

Hjemmeside:  www.eskum.dk 
Adresse:  Havnegade 20, 6700 Esbjerg 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  650 kr. pr. klasse  

Tema:  Museet eksperimenterer med at præsentere kunst på nye måder,  
fx i sammenhæng med musik og naturvidenskab. På museet kan I  
opleve åbne magasiner, en duftinstallation, æstetisk laboratorium 
og interaktive tiltag.   

Booking:  Kontakt Birgitte Ørom, boe@eskum.dk eller tlf. 75 13 02 11. 

BESØGSSTED 5:  
VADEHAVSCENTRET OG VADEHAVET – HAVET GÅR OP OG NED 

Adresse:  Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe 
Hjemmeside:  www.vadehavscentret.dk 
Besøg:  Fra 2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:   40 kr. pr. elev og 60 kr. pr. lærer (entré) + 600 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb)  

Tema:  Vadehavet er nok Danmarks mest specielle naturområde, hvor 
tidevandet efterlader den bare havbund ved lavvande, mens et hav 
opstår ved højvande. Lavvandet giver ikke bare os mulighed for at 
undersøge havbundens fantastiske dyreliv, men det åbner derved 
også op for et kæmpemæssigt spisekammer for de mange fugle. 
Derfor får Vadehavet også besøg af op mod 15 mio. trækfugle hvert 
eneste år. Vadehavscentrets skoletjeneste tilbyder forløb, hvor man 
kan få en rundvisning i udstillingen samt undersøge den på egen 
hånd, eller tage med en naturvejleder på tur ud i Vadehavet, hvor vi 
undersøger det unikke plante- og dyreliv gennem forsøg, aktiviteter 
og leg. Se alle vores forløb på Vadehavscentrets hjemmeside. 

Booking:  info@vadehavscentret.dk eller tlf. 75 44 61 61. 

BESØGSSTED 6:  
MANDØ OG VADEHAVET – INDGANGEN TIL VADEHAVET 

Hjemmeside:  https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/mandoe-og-vade-
havet/ 

Adresse:  Mandø, 6760 Ribe 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis  

Tema:   Mandø er indgangen til den danske del af vadehavet. Vadehavet er helt  
særligt i forhold til resten af den danske kyststrækning. To gange i døgnet  
viskes tavlen ren, når tidevandet dækker enorme arealer for efterfølgende  
at forsvinde igen. Vadehavet ligger på den østatlantiske trækrute og er et  
af de vigtigste steder for rastende trækfugle. Det anslås, at området hvert  
år besøges af 12 til 15 millioner fugle, der her finder et unikt spisekammer. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 
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Forsøg, aktiviteter og leg på tur
 med Vadehavscentret (besøgssted 5). 

Foto: Vadehavscentret 

-- ---
---
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BESØGSSTED 7:  
HISTORIECENTER DYBBØL BANKE – I KRIGENS SKYGGE 

Hjemmeside:  www.1864.dk 
Adresse:  Dybbøl Banke 7, 6400 Sønderborg 
Besøg:  3,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  25 kr. pr. person + 1.400 kr. pr. klasse 

Tema:  Dybbøl Banke engagerer i sit undervisningsforløb ”I krig på Dybbøl” 
eleverne i baggrunden for krigen. Eleverne besøger fronten og 
løbegravene. Eleverne får at vide, hvordan soldaterne spiste og sov. 
De får lejlighed til at studere deres våben og prøve uniformer. De 
får lov at støbe kugler i smedjen, bage pandekager over åben ild, 
telegrafere og skrive et brev fra fronten med pen og blæk. Og under 
stormen på Skansen øver eleverne eksercits og stormer Skansen 
eller trækker den tonstunge rullebro ind. Undervejs inddrager vi de 
emner, eleverne selv bringer på bane. 

Booking:  Kontakt Jens Jacob Beck, jensjacob@1864.dk eller tlf. 74 48 90 00. 
Løbende booking. 

BESØGSSTED 8:  
SØNDERBORG SLOT (DEL AF MUSEUM SØNDERJYLLAND)  
- FRA KÆLDER TIL KVIST 

Hjemmeside:  www.msj.dk 
Adresse:  Sønderbro 1, 6400 Sønderborg 
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  450 kr. pr. klasse 

Tema:  Sønderborg Slot er med sin storslåede beliggenhed ved indsejlin-
gen til Sønderborg et nationalt ikon. Slottet rummer næsten 800 
års dramatisk historie om Sønderjylland og Slesvig. De mange rum 
byder på moderne udstillinger om grænselandets omskiftelige 
historie: fx Christian II's fangenskab på slottet, nederlaget i 1864, de 
danske sønderjyders deltagelse i første Verdenskrig på tysk side og 
Genforeningen i 1920. I forløbet inddrages forskellige dele af museets 
udstilling, der giver god anledning til dialog. 

 
Booking:  Kontakt Arne Reggelsen,  arre@msj.dk, eller tlf. 65 37 07 73. Løbende 

booking.  

Eleverne besøger frontens soldater 
på Historiecenter Dybbøl Banke 
Foto: Historiecenter Dybbøl Banke 

34 



Tur 7 Fra Nordjylland til Sønderjylland 

BESØGSSTED 1:  
HORSENS KUNSTMUSEUM – KUNSTEN I ØJENHØJDE 

Hjemmeside:  www.horsenskunstmuseum.dk 
Adresse:  Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb)  
Pris:  1.000 kr. pr. klasse 

Tema:   Horsens Kunstmuseum inviterer landets 4. klasser indenfor til en tur  
rundt i museets aktuelle udstillinger og ophængninger. Gennem en  
dialogbaseret omvisning i udvalgte kunstudstillinger på museet og  
en efterfølgende kreativ workshop i Billedskolens lokaler vil vi give  
eleverne en positiv oplevelse ved at arbejde indgående og ’hands-
on’ med kunsten. Mødet med kunsten skal først og fremmest give an-
ledning til undren og refleksion. Det gør vi ved at danne ramme om  
en lærerig og sjov oplevelse gennem omvisning, hvor eleverne bliver  
stillet en opgave, som de kan arbejde videre med i den efterfølgende  
workshop. I workshoppen arbejder eleverne med kunstens forskellige  
udtryksformer inden for fx skulptur, maleri og installation. Museets  
store kunstsamling rummer særligt mange værker fra perioden efter  
1980’erne og har fokus på nutidig eksperimenterende kunst.  

Booking:  Kontakt Anne Veng Dahl, avd@horsens.dk eller tlf. 76 29 23 70. Forløb 
skal senest bookes 14 dage før den ønskede dato for besøget.   

BESØGSSTED 2:  
OPLEVELSESCENTER HARTEVÆRKET - VAND, ENERGI  OG KRAFT 

Hjemmeside:  www.hartevaerket.dk 
Adresse:  Alpedalsvej 107 a, 6000 Kolding 
Besøg:  2 timer (på egen hånd) og 4 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:    850 kr. pr. klasse (på egen hånd), 1.350 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb)  
Tema:  Harteværket er et gammelt vandkraftværk fra 1920, der stadig 

producerer strøm. I 2016 åbnede stedet som et moderne oplevel-
sescenter. I kan komme helt ind i den gamle turbinesal og opleve 
de gamle turbiner. I kan gå på oplevelse i værkets krinkelkroge og 
bl.a. opleve magien i den interaktive sandkasse. I området omkring 
værket kan I studere, hvordan vandet ledes til turbinerne gennem 
det 80 m lange trykrør. Bag Harteværket ligger vores store vandle-
geplads, hvor I kan dirigere vandet gennem en labyrint af kanaler. I 
kan også nyde en gåtur i den flotte natur omkring Harteværket, hvor 
I  finder  et  stort  madpakkehus,  hvor  I  kan  nyde  jeres  medbragte  mad.   
 På egen hånd:  I oplever stedet på egen hånd og bygger både, I kan  
sejle med i kanalerne. Bådene må eleverne naturligvis få med hjem.  

  Tilrettelagt forløb: I får en rundtur med guide, hvor I hører mere 
om kulturhistorien omkring Harteværket. Derefter sættes I i gang 
med undervisningsforløb på vores vandlegeplads, hvor I skal hjælpe 
Turbine igennem nogle missioner. Herefter fri leg. 

Booking:  cecrn@kolding.dk og tlf. 30 35 48 15. Forløb kan ikke finde sted i perio-
den 12. oktober 2019 til starten af maj 2020. Forløb skal senest bookes 
14 dage før den ønskede dato for besøget.  

TUR 
7 
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BESØGSSTED 3:  
GRAM LERGRAV (DEL AF MUSEUM SØNDERJYLLAND)  
– PÅ FOSSILJAGT 

Hjemmeside:  www.msj.dk 
Adresse:  Lergravsvej 2, 6510 Gram 
Besøg:  Fra 2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  900 kr. pr.  klasse  

Tema:   Vi tilbyder et forløb, hvor eleverne får en introduktion til, hvad et fossil  
er, og hvorfor de kan findes lige her i Gram. Så klæder vi om og går i  
gang med fossiljagten, hvor vi  i mindre grupper graver efter fossiler  
i lergraven. Museets formidler hjælper med at vise, hvordan I  bedst  
graver i og undersøger leret, og i fællesskab finder vi ud af, hvad der  
dukker op af den gamle havbund. Herefter bruger vi museets labora-
torium til at identificere fundene og studere dem. Under forløbet lærer  
vi at gennemføre en feltundersøgelse og klassificere vores fund. 

Booking:  Kontakt Lars Pedersen, lape@msj.dk eller på tlf. 65 37 07 74. 

BESØGSSTED 4:  
SKAMLINGSBANKEN – SØNDERJYLLANDS HØJESTE PUNKT 

Hjemmeside:  www.skamlingsbanken.info 
Adresse:  Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  Skamlingsbanken er Sønderjyllands højeste punkt. Den ligger tæt 
ved Lillebælt og er 113 meter høj. Stedet er et folkeligt og nationalt 
samlingssted, som i starten af 1800-tallet fik stor betydning for be-
folkningen i Sønderjylland.  Skamlingsbanken blev nemlig et symbol 
på danskheden i det daværende Slesvig, hvor sprogkampen på 
daværende tidspunkt var på sit højeste. Banken blev i 1843 købt af 
sønderjyderne, og Skamlingsbankeselskabet blev stiftet. Formålet 
var, at der på stedet skulle afholdes store årlige sprogfester, tales 
dansk og synges danske nationalsange. I dag er stedet et attrak-

Besøg på Harteværket (besøgssted  2).
 Foto: Harteværket 
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tivt udflugtsmål med en særpræget og spændende natur. Der 
bliver i dag ikke holdt flere sprogfester. Der bliver derimod afholdt 
grundlovsmøder, opera og lignende. I sommeren 2019 påbegyndes 
opbygningen af et moderne besøgscenter på 500 m2, finansieret af 
A.P. Møller Fonden. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 

BESØGSSTED 5:  
FREDERICIA VOLD (DEL AF MUSEERNE I FREDERICIA) 
 – SOLDAT PÅ VOLDEN 

Hjemmeside:  http://fredericiahistorie.dk/node/626 
Adresse:  Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 
Besøg:  3 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse 

Tema:  Under de Slesvigske Krige spillede Fredericia Fæstning en central 
rolle i 1849, hvor et af krigens store slag fandt sted den 6. juli. Eleverne 
får mulighed for at afprøve livet som soldat op til slaget gennem 
en tilpasset udgave af rollespillet "Soldat på volden". Alle elever får 
autentiske historiske roller, og med streng disciplin bliver de trænet 
i eksercits, kampsang og udfald mod fjenden. Besøget afsluttes 
med en guidet tur på Fredericia Vold, der er et af de bedst bevarede 
fæstningsanlæg i Europa. På museets hjemmeside finder I under-
visningsmaterialer samt bearbejdede soldaterbreve til forberedelse 
og efterbehandling inden for historie og dansk. 

Booking:  rasmus.welling@fredericia.dk og tlf.  25 10 55 67. Forløbet kan ikke 
gennemføres i perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2020. Forløb skal 
bookes senest en måned før den ønskede dato for besøget.  

BESØGSSTED 6:  
TRELDE NÆS OG TRELDE SKOV –  SJÆLDEN NATURRIGDOM     

Hjemmeside:  https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/trelde-naes-og-trel-
de-skov/ 

Adresse:  Trelde Næsvej, 7000 Fredericia. 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis  

Tema:  Lige nord for Fredericia ligger det ældgamle skovområde Trelde 
Skov og Trelde Næs. Her råder naturens kræfter langs de vilde kyster, 
og i skovene findes en ualmindelig naturrigdom. Forekomsten af 
sjældne og truede planter, svampe og insekter i skovene er unik i en 
national sammenhæng, og Treldeskovene hører til de biologisk set 
mest værdifulde i Danmark. Det høje naturindhold skyldes primært 
to forhold: de særlige geologiske forhold og områdets lange skovhi-
storie. Mange af arterne findes kun i gammel skov. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt.  
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Tur 8  
Fra Nordjylland til hovedstadsområdet 
BESØGSSTED 1:  
SPØTTRUP BORG (DEL AF MUSEUM SALLING)  
- MIDDELALDER, TRO OG OVERTRO 

Hjemmeside:  http://www.spottrupmiddelalderborg.dk 
Adresse:  Borgen 6A, 7860 Spøttrup 
Besøg:  1 time (rundvisning) eller 3 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  350 kr. pr. klasse (rundvisning), 1.050 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb)  

Tema:  Rundvisningerne på Spøttrup Borg tager udgangspunkt i den nære 
historie om optakten til reformationen, som knyttes sammen med 
den store fortælling om reformationen i 1536. Vi tilbyder også under-
visningsforløb, der tematiserer tro og overtro i middelalderen. 

Booking:  Kontakt museumsinspektør Sam Wullum,  
sawu@museumsalling.dk og tlf. 40 18 06 24. Forløb skal senest 
bookes en måned før den ønskede dato for besøget. 

BESØGSSTED 2:  
GEOPARK ODSHERRED – BESØGSMARKEN PÅ LAMMEFJORDEN 

Hjemmeside:  www.geoparkodsherred.dk 
Adresse:  Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 
Besøg:  2,5 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse 

Tema:  Grundlaget for det danske landskab blev skabt under den seneste 
istid, hvor de store gletsjere skubbede enorme jordmasser foran 
sig, og søer blev skabt som dødishuller. Det ser vi meget tydeligt i 
Odsherred, hvor Danmarks eneste geopark har til huse. Geoparker 
er et godt udstillingsvindue for, hvordan menneske og landskab har 
spillet sammen igennem tiden.  
 På Besøgsmarken på Lammefjorden kan eleverne aktivt opleve 
det landbrug, der i dag er under udvikling og omlægning på Lam-
mefjord. Samtidig får I indsigt i, hvilke processer der er i spil, når 
landmænd i århundreder har brugt istidslandskabet til at dyrke de 
berømte afgrøder.  
 Forløbet formidles af landmænd og en naturvejleder. Der er mu-
lighed for, at vi i samarbejde kan tilpasse det faktuelle indhold efter 
jeres behov. 

Booking:  Kontakt naturvejleder Jakob Walløe Hansen, tlf. 23 72 94 63, jakob@ 
geoparkodsherred.dk  

  Forløb kan ikke finde sted i perioden 1. november 2019 til 1. maj 
2020. Geoparken har kun kapacitet til at køre forløb med én klasse 
ad gangen, og derfor tilbyder vi, at den anden klasse samtidig kan 
opleve et forløb på Malergården, der ligger inden for en afstand på 
12,6 km. Løbende booking.  

TUR 
8 
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BESØGSSTED 3:  
MALERGÅRDEN (DEL AF MUSEUM VESTSJÆLLAND)  
– ET KUNSTNERHJEM 

Hjemmeside:  http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?AreaID=10 
Adresse:  Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge 
Besøg:  2,5 timer (tilrettelagt forløb)   
Pris:  1.000 kr. pr. klasse 

Tema:  På Malergården oplever eleverne familien Swanes helt særlige 
kunstnerunivers. Forløbet indledes med en dialogbaseret præsen-
tation af kunstnerhjemmet og husets storslåede naturgrund. Med 
inspiration fra Sigurd Swanes værker kigger vi på farvernes betyd-
ning i kunsten. Eleverne følger i kunstnerens fodspor og undersøger, 
hvilken virkning farverne har på os som beskuere. I kan nyde mad-
pakken hos os og købe vand og is i caféen. 

Booking:  skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til 
torsdag kl. 8.00-14.30. Forløbene kan ikke finde sted i perioden 21. 
oktober 2019 til 1. maj 2020. Malergården har kun kapacitet til at køre 
forløb med én klasse ad gangen, og derfor tilbyder vi, at den anden 
klasse samtidig kan opleve et forløb på Geopark Odsherred, der 
ligger inden for en afstand på 12,6 km.  Løbende booking.  

På tur med Geopark Odsherred 
(besøgssted 2). 
Foto: Geopark Odsherred 

Besøg på Malergården. 
Foto: Museum Vestsjælland 
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BESØGSSTED 4:  
ROSKILDE DOMKIRKE – ROSKILDE DOMKIRKE I 1000 ÅR 

Hjemmeside:  www.romu.dk 
Adresse:  Domkirkepladsen, 4000 Roskilde  
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  675 kr. pr. klasse 

Tema:  Eleverne kan opleve domkirkens fantastiske og storslåede rum, og vi 
taler om, hvorfor kirken er på UNESCO’s Verdensarvsliste. Vi ser kon-
gesøjlen, hvor monarkernes højde blev målt, og hører historien om 
helhesten, der efter sigende ligger begravet under højkoret. Vi taler 
om konger og dronninger og ser deres gravsteder og monumenter i 
kirken samt hører mirakelhistorier fra domkirkens middelalder.   
 Mødested er ved Roskilde Domkirke ved våbenhuset. Vi tilbyder 
også forløb på Roskilde Museum og i Lützhøfts Købmandsgård. 

Booking:  booking@romu.dk eller tlf. 51 70 70 71.  Besøg kan ikke finde sted 
onsdag og fredag kl. 11.30-12.30 pga. andagt. Museet kan andre dage 
være nødsaget til at aflyse eller flytte undervisningen på grund af 
kirkelige handlinger. Løbende booking. 

BESØGSSTED 5:  
IMMIGRANTMUSEET – INDVANDRINGENS KULTURHISTORIE 

Hjemmeside:  www.immigrantmuseet.dk 
Adresse:  Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
Besøg:  Fra 1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  Gratis 

Tema:  På Immigrantmuseet kan eleverne opleve indvandringens kulturhi-
storie helt tæt på, både den i fortiden og den helt aktuelle. Museet 
fortæller historien om de mange mennesker, der gennem tiden er 
rejst til eller fra Danmark i jagten på et nyt liv, et nyt arbejde, sikker-
hed eller kærlighed. I kan opleve de mange forskellige aspekter af 
migration, fra madkultur, lovgivning, traditioner, arbejdsmigration, til 
flygtninge. Vi tilbyder bl.a. forløbene: 

  Jul, Ramadan og Halloween - om traditioner og deres oprindelse  
 Pak din kuffert  - om at forlade det kendte til fordel for det ukendte.  
På vores hjemmeside kan I læse om alle vores forløb. Vi tilrettelæg-
ger gerne forløbene efter niveau. 

Booking:  museerne@furesoe.dk eller på tlf. 72 35 61 00. Telefontid mandag til 
fredag kl. 08.30-14.30. Forløb skal senest bookes en måned før den 
ønskede dato for besøget.  
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BESØGSSTED 6:  
NATIONALMUSEET, PRINSENS PALÆ – DANMARKSHISTORIE 

Hjemmeside:  https://natmus.dk/ 
Adresse:  Ny Vestergade 10, 1471 København K 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb/på egen hånd) 
Pris:  800 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb), gratis (på egen hånd)  

Tema:   På Nationalmuseet møder eleverne en lang række spektakulære  
fund og står ansigt til ansigt med fortiden. Vi vækker de døde og  
deres historier til live gennem fortællinger og aktiviteter, som fører  
eleverne gennem museets snørklede gange. Undervejs møder vi bl.a.  
Egtvedpigen, Solvognen og Huldremosekvinden. Eleverne trykker på  
museets berømte Kedsomhedsknapper og dyster på liv og død. 

  Vi tilbyder også et forløb på Musikmuseet (på Frederiksberg). Her 
prøver eleverne kræfter med både fortidens og fremtidens musikin-
strumenter i kreative workshops og skattejagter. 

  Forløbet inddrager eleverne og støtter dem i at fortolke fortiden, 
forstå nutiden og have forventninger til egne og andres handlinger i 
fremtiden. 

Booking:  Skal ske online på https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmu-
seet/undervisning-paa-nationalmuseet/ 

 Løbende booking.   

BESØGSSTED 7:  
NATURCENTER AMAGER –  
NATUR OG FRILUFTSLIV  I HOVEDSTADEN 

Hjemmeside:  www.naturcenteramager.dk 
Adresse:  Granatvej 5 2770 Kastrup (OBS! P-plads ved Otto Baches Allé.) 
Besøg:  2 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.200 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb), gratis (på egen hånd) 

Tema:  Smag og dyst med naturen på den gamle havbund. Vi går på opda-
gelse med naturvejlederen i naturen omkring Naturcenter Amager. 
Undervejs kan klassen dyste i plantebingo, smage på gule engmy-
rer, klappe et får eller bage en pandekage med vilde urter. Når turen 
er slut, er eleverne blevet klogere på dyre- og planteliv på en stran-
deng. Det er også muligt at arrangere aktiviteter på egen hånd i en 
af vores mange bålhuse. 

Booking:  Kontakt naturvejleder Jes Aagaard, jaa@nst.dk og tlf. 23 73 02 61. 
Besøgene kan ikke finde sted i perioden 12. oktober 2019 til 1. april 
2020. Forløb skal senest bookes seks uger før den ønskede dato for 
besøget.   
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Den Fynske Landsby 
(tur 9, besøgssted 1). 
Foto: Odense Bys Museer 
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Tur 9  
Fra Midtjylland til hovedstadsområdet 

BESØGSSTED 1:  
DEN FYNSKE LANDSBY (DEL AF ODENSE BYS MUSEER)  
– LIVET PÅ LANDET 

Hjemmeside:  http://museum.odense.dk/denfynskelandsby 
Adresse:  Sejerskovvej 20, 5260 Odense S 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb eller besøg på egen hånd) 
Pris:  Gratis (på egen hånd), 900 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb) 

Tema:  Den Fynske Landsby formidler, hvordan størstedelen af danskerne 
levede og arbejdede, dengang vi var bønder. I kan opleve dagliglivet 
på landet i 1800-tallet gennem fynske gårde, blomstrende haver, 
husdyr og gadekær – alt sammen omgivet af dyrkede marker. 

 I kan vælge mellem to rundvisninger, der begge tilbyder eleverne en 
levende fortælling om de mennesker, der levede dengang. 

  1. Landsbyskolen: En skoledag anno 1850, hvor eleverne bliver 
udklædt og prøver datidens skole. 

  2. Vores Eventyr: En eventyrlig tur i museet, hvor eleverne gennem 
deres fantasi, fortællelyst og opdagelse i museet skaber deres eget 
eventyr, hvor de anvender H.C. Andersens greb. 

  For besøg på egen hånd kan I hente et opgaveark på vores hjem-
meside. 

Booking:  museum@odense.dk eller tlf. 65 51 46 01. Forløb kan ikke bookes fra 12. 
oktober 2019 til 31. marts 2020. Forløb skal bookes senest en måned  
før den ønskede dato for besøget. 

BESØGSSTED 2:  
ARBEJDERMUSEET – BAGGÅRDENS BØRNEARBEJDERE 

Hjemmeside:  www.arbejdermuseet.dk 
Adresse:  Rømersgade 22, 1362 København K 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  600 kr. pr. klasse 

Tema:  Besøget styrker elevernes viden om børneliv i den gryende storby 
København omkring år 1900. En by, hvor de mange fabrikker og 
arbejderfamilier havde brug for børnenes arbejdskraft, men hvor 
børn udover at arbejde også gik i skole, deltog i hjemmets pligter – 
og legede. Eleverne undersøger forskellene ved livet dengang og nu. 
Måske opdager de, at der er flere ligheder, end man lige skulle tro? 

Booking:  booking@arbejdermuseet.dk eller tlf. 33 48 03 30. Forløb skal bookes 
senest syv dage før den ønskede dato for besøget.  

TUR 
9  
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BESØGSSTED 3:   
ROSENBORG (DEL AF KONGERNES SAMLING)  
– LIVET PÅ SLOTTET 

Hjemmeside:  www.kongernessamling.dk 
Adresse:  Rosenborg, Øster Voldgade 4A, 1350 København K 
Besøg:  1.5 time (tilrettelagt forløb)  
Pris:  475 kr. pr. klasse 

Tema:  På Rosenborg kan eleverne udforske danmarkshistorien, når de går 
i fodsporene på de danske konger gennem 400 år. I oplever slottets 
tankevækkende og overraskende side, når I er lige dér, hvor historien 
udspillede sig. Til 4. klassetrin tilbydes bl.a. forløbet ”Jagten på Chr. 
4.” Gennem historiefortælling og indsamling af spor på Rosenborg 
sammenstykker eleverne oplysninger om kongen. Undervejs oplever 
de stuer, gemakker og sale, der er særligt knyttet til kongens tid på 
Rosenborg som kongens dagligstue, soveværelse og dansesal. De 
finder den sidste post i skatkammeret, hvor det sidste spor efter 
kongen skal undersøges: kongekronen. Med baggrund i de indsam-
lede informationer om kongen skaber eleverne til sidst en fælles 
karakteristik af Christian 4. Vi tilbyder også forløb på Amalienborg. 

Booking:  booking@kosa.dk eller tlf. 33 18 60 55. Telefontid tirsdag til fredag 
kl. 10-12. Forløb skal bookes senest 14 dage før den ønskede dato for 
besøget. 

BESØGSSTED 4:  
STATENS MUSEUM FOR KUNST – KUNSTEN FORTÆLLER 

Hjemmeside:  http://www.smk.dk/ 
Adresse:  Sølvgade 48-50, 1307 København 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  850 kr. pr. klasse 

Tema:  Museet ligger i hjertet af København og rummer mere end 700 års 
kunst og kunsthistorie, der udfolder sig gennem udstillinger, omvis-
ninger i voksen- og børnehøjde, kreative værksteder, film, koncerter, 
art talks, performances og meget andet. Museet tilbyder målrettede 
undervisningsforløb til 4. klasse, fx "Eventyrlige fortællinger", "Fra ide 
til materiale" og "Portræt og identitet". 

Booking:  booking@smk.dk eller tlf. 33 74 84 84. Telefontid tirsdag til fredag kl. 
10-14. Løbende booking. 

. 
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BESØGSSTED 5: 
 NATURCENTER AMAGER – NATUR OG FRILUFTSLIV I HOVEDSTADEN 

Hjemmeside:  www.naturcenteramager.dk 
Adresse:  Granatvej 5 2770 Kastrup. (OBS! P-plads ved Otto Baches Allé.) 
Besøg:  2 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.200 kr. pr. klasse (tilrettelagt forløb) og gratis (på egen hånd) 

Tema:  Smag og dyst med naturen på den gamle havbund. Vi går på 
opdagelse med naturvejlederen i naturen omkring Naturcenter 
Amager. Undervejs kan klassen dyste i plantebingo, smage på gule 
engmyrer, klappe et får eller bage en pandekage med vilde urter. 
Når turen er slut, er eleverne blevet klogere på dyre- og planteliv på 
en strandeng. Det er også muligt at arrangere aktiviteter på egen 
hånd i et af vores mange bålhuse. 

Booking:  Kontakt naturvejleder Jes Aagaard, jaa@nst.dk eller tlf. 23 73 02 61. 
Forløb kan ikke bookes i perioden fra 12. oktober 2019 til 1. april 2020. 
Forløb skal bookes senst 6 uger før den ønskede dato for besøget.  

BESØGSSTED 6:
 DR MUSIKARIET – IND I MUSIKKEN 

Hjemmeside:  https://drkoncerthuset.dk/musikariet/ 
Adresse:  Ørestads Boulevard 13, 2300 København S. 
Besøg:  Fra 2 timer (generalprøve med DR Symfoniorkestret), fra 1 time (kon-

certen 'Sigurd og Danmarkshistorien') 
Pris:  20 kr. pr. person (generalprøve med DR Symforniorkestret),  gratis 

(koncerten 'Sigurd og Danmarkshistorien)  

Tema:  DR Musikariet er ramme om mange forskellige musikalske aktiviteter 
for børn og unge i DR Koncerthuset. Udgangspunktet er som regel 
en koncert, men i tilknytning til koncerten kan der være workshops 
og skoletilbud. DR Musikariet præsenterer alle musikalske genrer, fra 
klassisk symfonisk musik og jazz over pop, rock og hiphop til schla-
gere og dødsmetal.  
 Generalprøvebesøg med DR Symfoniorkestret: Oplev DR Symfoni-
orkestrets generalprøve før en torsdagskoncert. 

 Eleverne møder forinden en musiker fra orkestret, der fortæller om  
musikken, arbejdet i orkestret og hvordan et symfoniorkester fungerer.  
 Sigurd og Danmarkshistorien: Sigurd Barret leder børnene gennem 
Danmarkshistoriens højdepunkter i en forrygende koncert fyldt med-
myter, fortællinger, historiske fakta - og ikke mindst masser af musik.    
 DR Musikariet kan også specialdesigne forløb med skolerne.  

 
Booking:  Kontakt musikariet@dr.dk for aftale om deltagelse i koncerter.  

Generalprøvebesøgene finder som regel sted torsdag kl. 10.15-12.15.  
"Sigurd og Danmarkshistorien" finder sted fredag den 13. september 
2019 i Koncertsalen i DR Koncerthuset: Koncert 1 kl. 9.30-10.15,  
koncert 2 kl. 11.15-12.00, koncert 3 kl. 13-13.45. 

  Forløb skal senest bookes et halvt år før det ønskede besøg. 
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Tur 10  
Fra Østjylland til hovedstadsområdet 

BESØGSSTED 1:  
VIKINGEBORGEN TRELLEBORG (DEL AF NATIONALMUSEET)  
- VIKINGELIV 

Hjemmeside:  https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/ 
Adresse:  Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb 1), 2 timer (tilrettelagt forløb 2) 
Pris:  600 kr. pr. klasse (forløb 1), 800 kr. pr. klasse (forløb 2) 

Tema:  Vikingetiden kan opleves på tætteste hold på Vikingeborgen 
Trelleborg nær Slagelse i Vestsjælland. I den smukke Ådal ligger den 
imponerende ringborg,  der blev bygget af Kong Harald Blåtand 
omkring år 980. Besøg den autentiske kongeborg og deltag i vikin-
gelivet på borgen.  
Blandt tilrettelagte forløb 1 tilbyder vi:  
 A. Omvisning på borgområdet, hvor I hører om kongens krigere og 
skyder med vikingernes langbuer.  
 B. Dyst i en gang 10-kamp eller giv los i krigertræningen og hør om 
vikingernes våben.  
Blandt tilrettelagte forløb 2 tilbyder vi:  
 A. Støb en kopi af et smykke fra Trelleborg og bag lækre fladbrød. 

  B. Arkæologi på Trelleborg, der lader alle komme helt tæt på 
arkæologens undersøgelsesmetoder og de ægte fund.  
 Undervisningsforløb for 4. klasse er tilpasset Fælles Mål for folke-
skolens fag og emner. 

Booking:  Skal ske online via: https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/ 
skoler-og-institutioner/grundskoler/  
Har du spørgsmål, kontakt trelleborg-booking@natmus.dk eller tlf. 41 
20 63 93. Løbende booking. 

 

BESØGSSTED 2:  
ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST – KUNST OG KREATIVITET 

Hjemmeside:  http://www.arken.dk/ 
Adresse:  Skovvej 100, 2635 Ishøj 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  600 kr. pr. klasse 

Tema:  ARKEN ligger med sin karakteristiske maritime arkitektur midt i det 
menneskeskabte landskab Køge Bugt Strandpark syd for Køben-
havn. ARKEN har en af Skandinaviens fineste samlinger af sam-
tidskunst. Museet tilbyder forskellige undervisningsforløb målrettet 
mellemtrinnet, herunder samtidskunstforløbet ’Sære og hemme-
lighedsfulde fortællinger’. I forløbet er der fokus på samtidskunst-
værker, der rummer fortællinger. Men vel at mærke fortællinger, der 

TUR 
10  
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Undervisningsforløb 
i ARKENs samlinger (besøgssted 2). 

Foto: ARKEN Undervisning 
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kalder på spørgsmål, og som eleverne selv må gøre færdige. Det er 
også muligt at booke andre forløb for mellemtrinnet i såvel ARKENs 
særudstillinger som samling. Se aktuelle tilbud på https://www. 
arken.dk/skoler. 

Booking:  undervisning@arken.dk eller tlf. 43 57 34 55. Telefontid tirsdag til 
fredag kl. 14-16. Forløb skal bookes senest syv dage før den ønskede 
dato for besøget.   

BESØGSSTED 3:  
DR BYEN – MENNESKER OG MEDIER 

Adresse:  Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 
Besøg:  1 time 15 minutter  (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.700 kr. pr. klasse 

Tema:  En rundvisning i DR Byen er et besøg bag kulissen i en af Danmarks 
største medievirksomheder og en af verdens ældste public ser-
vice-radio- og tv-stationer. Det er et smugkig ind i den verden, som 
de fleste kender fra radio, tv og web, -men som består af så meget 
mere end studieværter og kendte! 

  Rundvisningen er sammensat på forhånd, og der er taget højde 
for målgrupper, interesser og produktioner, og derfor er rundvis-
ninger i DR sjældent 100% ens. Det kunne fx være en tur i det store 
TV-studie, hvor underholdningsprogrammer som X Factor og Alle 
mod 1 optages. Det kunne også være et kig ind i et af de mange 
radiostudier og  det store NewsRoom, Deadline Studiet, rekvisitkæl-
deren, kostumelageret, arkivet eller en tur op på taget af DR Byen. 
Mulighederne er mange, og uanset hvilken rundvisning, der er sam-
mensat, får I et andet blik på DR, end det, der kendes fra skærmen 
eller radioen. 

Booking:  Skal ske online via: https://drkoncerthuset.dk/rundvisning. Løbende 
booking.   

BESØGSSTED 4:  
DET KGL. TEATER (GAMLE SCENE) – BAG SCENEN 

Hjemmeside:  kglteater.dk/kendditland 
Adresse:  Kongens Nytorv 9, 1017 København K 
Besøg:  1,5 time (rundvisning) 
Pris:  900 kr. pr. klasse 

Tema:  Kom med på Det Kongelige Teaters Gamle Scene og oplev den helt 
særlige stemning. Se den gamle teatersal med smukke historiske 
malerier, kom med bag scenen, hvor sceneteknikken arbejder, og 
besøg den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle tea-
trets forestillinger bliver til, og hvor kun fantasien sætter grænser. På 
Gamle Scene er fokus på det historiske tilbageblik og værkstederne. 
Rundvisninger for skoler kan arrangeres alle ugens dage, afhængigt 
af prøveaktivitet. Vi tilbyder også rundvisning i Skuespilhuset. 

Booking:  Skal ske online via: www.kglteater.dk/kendditland. hvor der også er 
mere information. Bookingen kan ske fra den 3. juni 2019 og frem til 
den 3. november.  
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BESØGSSTED 5:  
DYREHAVEN I KLAMPENBORG – NATUR OG FORLYSTELSER 

Hjemmeside:  https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/arealoversigt/hovedstaden/ 
dyrehaven/ 

Adresse:  Dyrehavevej 1, 2930 Klampenborg 
Besøg:  2 timer (på egen hånd) 
Pris:  Gratis 

Tema:  Der er en lang række seværdigheder i Dyrehaven, der både giver 
naturoplevelser og fortæller danmarkshistorie. Blandt seværdighe-
der kan nævnes: Kirsten Piils Kilde, Dyrehavsbakken, kapervognene, 
Peter Lieps Hus, Eremitagen, Chr. 5.’s eg, Ulvedalsegen, Hvidtjør-
nesletten m.m. Der er i dag 19 porte og låger med indgang til Dyre-
haven, hvoraf den mest kendte er Klampenborgporten ved Klam-
penborg Station. Portene fik tidligt den karakteristiske røde farve, og 
det nuværende udseende går helt tilbage til midten af 1700-tallet. 
Portene er konstrueret med en overligger med den regerende 
monarks monogram. Konstruktionen er meget stærk for at sikre, at 
portene ikke bliver skæve. 

Booking:  Det er Ikke nødvendigt. 

BESØGSSTED 6:  
NIVAAGAARDS MALERISAMLING - STIL SKARPT PÅ KUNSTEN 

Hjemmeside:  www.nivaagaard.dk 
Adresse:  Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  450 kr. pr. klasse 

Tema:  Nivaagaards Malerisamling er et museum med mesterværker 
fra den italienske renæssance, den nederlandske barok og den 
danske guldalder. Museet befinder sig i en smuk romantisk park 
omgivet af skov og marker. I dette forløb går vi sammen på opda-
gelse i museets værker og hører spændende historier, bl.a. om det 
berømte Rembrandt-røveri. Gennem lege og øvelser stiller vi skarpt 
på detaljerne og fortællingerne i malerierne. Eleverne får trænet at 
sætte ord på deres oplevelser og bliver introduceret til billedanalyti-
ske værktøjer på en inkluderende, legende og sanselig måde. 

Booking:  Kontakt undervisningsansvarlig Sara Worm Tighe, st@nivaagaard. 
dk eller tlf. 49 14 10 17.  Forløb skal bookes senest en måned før den 
ønskede dato for besøget.  
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BESØGSSTED 7:  
 RAGNAROCK (DEL AF ROMU) – ROCKENS DANMARKSHISTORIE 

Hjemmeside:  http://museumragnarock.dk 
Adresse:  Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde 
Besøg:  1, 5 time (tilrettelagt forløb og på egen hånd) 
Pris:  675 kr. pr. klasse 

Tema:  Ragnarock fortæller historien om den første ungdomsgeneration, 
der selvbevidst og visionært igennem rockmusikken skaber en 
ny ungdomskultur. I efteråret 2019 åbner en ny særudstilling om 
Gasolin, og til mellemtrinnet tilbyder vi en guidet tur i særudstillingen 
Gasolin samt et ”rids i lakken” i museets øvrige udstilling. Her danser 
vi løs i museets danseinstallation, kører rundt på den gigantiske 
pladespiller og styrer lys og lyd i det store lysshow. 

  Vi tilbyder også forløb på Roskilde Museum og i Lûtzhøfts Køb-
mandsgård. 

Booking:  booking@romu.dk eller tlf. 51 70 70 71. Forløb i særudstillingen Gasolin 
kan kun bookes i perioden fra 13. september 2019 til den 21. februar 
2020. Løbende booking. 

Besøg på Vikingeskibsmuseet
 (tur 11, besøgssted 2). 

Foto: Vikingeskibsmuseet 
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Tur 11  
Fra Sønderjylland til hovedstadsområdet 

BESØGSSTED 1:  
NYBORG SLOT (DEL AF ØSTFYNS MUSEER) - KONGE OG MIDDELALDER 

Hjemmeside:  www.nyborgslot.dk 
Adresse:  Stendamsgade 9, 5800 Nyborg 
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  550 kr. pr. klasse 

Tema:  Nyborg Slot er Danmarks ældste bevarede kongeslot fra middel-
alderen. Slottet var rammen om Danehoffet og hovedstad i riget 
under Christian III.  I kommer på en guidet tur på voldanlægget og 
prøver at affyre slottets kastemaskine. I hører historien om Nyborg 
Slot som mødested for det danske parlament – middelalderens 
Christiansborg. Her blev landets første grundlov underskrevet i 1282. 
Vi fortæller også historien om Reformationshovedstaden og Dan-
marksporten, stedet som alle, der rejser  på tværs af landet fra øst til 
vest, skal igennem fra middelalderen til i dag. Netop nu er kongens 
borg ved at blive restaureret og genskabt. 

Booking:  Kontakt museumsinspektør Nicolai Knudsen, nin@ostfynsmuseer. 
dk eller tlf. 65 31 02 07, og Jonas Kragegaard, jok@ostfynsmuseer.dk 
eller tlf. 23 96 57 97. Løbende booking.  

BESØGSSTED 2:  
VIKINGESKIBSMUSEET – VIKINGER TIL SØS 

Hjemmeside:  www.vikingeskibsmuseet.dk 
Adresse:  Vindeboder 12, 4000 Roskilde 
Besøg:  1 time 20 min (tilrettelagt forløb 1),  4 timer (tilrettelagt forløb 2) 
Pris:  600 kr. pr. klasse (forløb 1), 2.650 kr.  pr. klasse (forløb 2) 

Tema:  Med afsæt i de fem vikingeskibe får eleverne indblik i et samfund, 
der var præget af krigsfærd, men også handel, håndværk, fiskeri og 
landbrug. Elevernes nysgerrighed og forforståelse er afsættet for 
undervisningen, hvor vi sætter fokus på, hvordan man kan bruge 
arkæologiske fund og genstande til at sige noget om vikingetiden.   

  Forløb 1 "Vikingerne og deres skibe" handler om, hvad de fem vi-
kingeskibe og genstande som kilder til perioden kan give os af viden 
om kulturelle møder, handel samt erhverv. 

  Forløb 2 "Historisk værksted og sejlads" giver eleverne en kropslig 
oplevelse af, hvad det vil sige at bygge og sejle nordiske både.  

Booking:  booking@vikingeskibsmuseet.dk eller tlf. 46 30 02 53. Telefontid 
mandag-fredag kl. 10-15. Forløb 2 kan ikke finde sted i perioden 15. 
august 2019 til 1. maj 2020. Forløb 1 skal bookes senest fire uger før 
den ønskede dato for besøget. Forløb 2 skal bookes senest fem uger 
før den ønskede dato for besøget.  
 

TUR 
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BESØGSSTED 3:  
ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD – KLOSTERLIV I MIDDELALDEREN 

Hjemmeside:  www.esrum.dk 
Adresse:  Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted 
Besøg:  Fra 1.5 time (tilrettelagt forløb)  
Pris:  750 kr. pr. klasse 

Tema:   Hvordan var livet som munk, og hvilken betydning havde klostervæ-
senet i middelalderens samfund? Gennem historiefortælling i kloste-
rets autentiske rum, værksteder og rollespil får eleverne indblik i livet  
på klosteret og svar på, hvorfor nogle mennesker valgte dette liv.  

  Forløbet tilrettelægges efter den enkelte klasse og årstiden, og 
hovedvægten kan lægges enten på klosteret i forløbet "I Munkenes 
Fodspor" eller på den medicinske klosterhave gennem forløbet "Den 
Magiske Klosterhave".  

Booking:  Kontakt Katrine de Waal, Katrine@esrum.dk, tlf. 48 36 04 00 eller 50 
80 79 32. Løbende booking. 

BESØGSSTED 4:  
DYREHAVEN I KLAMPENBORG – NATUR OG FORLYSTELSER 

Hjemmeside:  https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/arealoversigt/hovedstaden/ 
dyrehaven/ 

Adresse:  Dyrehavevej 1, 2930 Klampenborg 
Pris:  Gratis 
Besøg:  2 timer (på egen hånd) 

Tema:  Der er en lang række seværdigheder i Dyrehaven, der både giver 
naturoplevelser og fortæller danmarkshistorie.  Blandt seværdighe-
der kan nævnes: Kirsten Piils kilde, Dyrehavsbakken, kapervognene, 
Peter Lieps Hus, Eremitagen,. Chr. 5.’s eg, Ulvedalsegen, Hvidtjør-
nesletten m.m. Læs mere på s. 49. 

Booking:  Ikke nødvendigt. 

På undersøgelse 
med Den Blå Planet.  
Foto: Per Fløng 
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BESØGSSTED 5:  
DET KGL. TEATER (OPERAEN) – RUNDVISNING OG PIXIFORESTILLING 

Hjemmeside:  kglteater.dk/kendditland 
Adresse:  Ekvipagemestervej 1, 1438 København K 
Besøg:  1 time 15 min. (rundvisning), 40 min. (pixiforestilling) 
Pris:  900 kr. pr. klasse (rundvisning) gratis (pixiforestilling) 

Tema:  I Operaen kan eleverne komme på rundvisning eller opleve en pixi-
forestilling. 

  Rundvisning: Kom med ind i den imponerende teatersal og om 
bag scenen, hvor de enorme, flytbare scenefelter gør det muligt 
at opføre flere forskellige forestillinger samme dag. Se Operaens 
smukke foyer, Olafur Eliassons kendte lysskulpturer og udsigten 
over Københavns Havn. Rundvisninger for skoler kan arrangeres alle 
ugens dage, afhængigt af prøveaktivitet på scenen. 

  Pixiforestilling: Kom i Operaens Takkelloft og oplev en pixiforestil-
ling. Her inviteres eleverne helt tæt på den klassiske scenekunst 
og kunstnerne. Pixiforestillingerne består som oftest af uddrag fra 
teatrets repertoire sat ind i en ny kontekst fx i form af et velkendt 
eventyr. Se mere om forestillingen på kglteater.dk/kendditland 

  Vi tilbyder også rundvisning i Skuespilhuset. 

Booking:   Skal ske online via: www.kglteater.dk/kendditland, hvor der også er 
mere information om forestillingen, der spiller i uge 6. Bookingen kan 
ske fra den 3. juni 2019 og frem til den 3. november 2019. 

BESØGSSTED 6:  
DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM – LIVET UNDER VANDET 

Hjemmeside:  https://denblaaplanet.dk/ 
Adresse:  Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  40 kr. pr. elev. 

Tema:   Den Blå Planet tilbyder en række forskellige undervisningsforløb og  
undervisningsmaterialer målrettet mellemtrinnet. Alle undervisnings-
forløb er hands-on, og mødet med de levende dyr giver eleverne  
mulighed for at undersøge og iagttage livet under vandet. Undervis-
ningsforløbene er skræddersyet til de enkelte klassetrin. For 4. klasse  
tilbyder vi temaerne  ”Det vilde vandhul”,  ”Habitater i vand”, ”Gyotaku  
– Fisketryk”, ”Sans med krabber” og ”Koral – død eller levende”.  

Booking:  Skal ske online via  bookingportalen på vores hjemmeside. For 
spørgsmål kontakt Skoletjenesten, tlf. 44 22 22 44. Telefontid mandag 
til fredag kl. 14-15. 'Det vilde vandhul' kan ikke bookes i vinterhalvåret. 
Løbende booking. 
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_.;r Holbæk Havn 
(tur 12, besøgssted 2). , 

 .. Foto: Museum Vestsjælland 
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Tur 12 Fra Jylland til Midt- og Sydsjælland 

BESØGSSTED 1:  
ARKÆOLAB (DEL AF MUSEUM VESTSJÆLLAND)  
– ARKÆOLOG FOR EN DAG 

Hjemmeside:  https://www.vestmuseum.dk/Forside-2 
Adresse:  Klosterstræde 18, 4300 Holbæk. 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  800 kr. pr. klasse 

Tema:  Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor 
eleverne gennem genstande, fysiske aktiviteter, dialog og under-
søgelse udvikler deres forståelse af historiebegrebet og deres rolle 
som historieskabende individer. Eleverne får mulighed for at afprøve 
arkæologens arbejdsmetoder i ArkæoLAB, Holbæk Museums inter-
aktive arkæologiske udstilling. Forløbet har fokus på arkæologien 
som en tolkende videnskab. 

Booking:  skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til 
torsdag kl. 8-14:30. ArkæoLAB har kun kapacitet til at køre forløb med 
én klasse ad gangen, og derfor tilbyder vi, at den anden klasse sam-
tidig kan opleve et forløb på Holbæk Havn, der ligger 10 minutter væk 
på gåben. Løbende booking. 

BESØGSSTED 2:  
HOLBÆK HAVN (DEL AF MUSEUM VESTSJÆLLAND)  
– LIVET PÅ HAVNEN 

Hjemmeside:  https://www.vestmuseum.dk/udstillinger/holbæk-havn 
Adresse:  Blegstræde 27, 4300 Holbæk 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  800 kr. pr. klasse 

Tema:  I Holbæk Havn finder du over 20 historiske træskibe, Nationalmuse-
ets værft og et nyt kystlivscenter. Der er fokus på det gode hånd-
værk, når eleverne ser rigtige skibstømrere reparere Nationalmuse-
ets fartøjer som galeasen Anna Møller eller sluppen Ruth. Eleverne 
får selv hænderne i materialerne og kan prøve kræfter med alt fra 
vægtstangsprincippet, barkning af sejl, at slå reb eller at vælge de 
rigtige materialer til skibet. Opgaverne afhænger bl.a. af, hvad de 
professionelle håndværkere har gang i på dagen. 

Booking:  skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til 
torsdag kl. 8-14:30. Holbæk Havn har kun kapacitet til at køre forløb 
med én klasse ad gangen, og derfor tilbyder vi, at den anden klasse 
samtidig kan opleve et forløb på ArkæoLAB, der ligger 10 minutter 
væk på gåben. Løbende booking. 

TUR 
12  
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BESØGSSTED 3:  
SAGNLANDET I LEJRE – STENALDER, JERNALDER OG VIKINGETID 

Hjemmeside:  www.sagnlandet.dk 
Adresse:  Slangealléen 2, 4320 Lejre 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb)  
Pris:  1.150 kr. pr. klasse 

Tema:  I kan vælge mellem tre forløb: 
 Stenalder: Fra istidsjægeren til de første skovbrugere, hvor I møder 

Nordens første pionér i dragt og rolle på en fantastisk rejse gennem 
10.000 års forhistorie. 

  Jernalder: Jernalderfolkets gudeverden, hvor I stifter bekendtskab 
med jernalderfolkets gudeverden og ceremonier. 

  Vikingetid: Vikingernes idræt, hvor I hører historier om vikingernes 
idrætsbegreb og ser, om I kan hamle op med dem i leg og dyst. 

 Efter selve undervisningsforløbet på 1,5 time er der mulighed for 
gratis at booke tid i båldalsområdet, hvor I kan grutte mel, sejle i 
stammebåde, bage kiks over bål, hugge med økse m.v. I er også 
velkomne til at gå på oplevelse på egen hånd i vort 43 hektar store 
område med historiske værksteder og områder. 

Booking:  Tlf. 46 48 08 78. Løbende booking. 

BESØGSSTED 4:  
GEOMUSEUM FAXE  (DEL AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM)  
– FOSSILSAFARI I FAXE KALKBRUD  

Hjemmeside:  www.kalklandet.dk -https://kalklandet.dk/attraktioner/geomuse-
um-faxe/undervisning 

Adresse:  Rådhusvej 2, 4640 Faxe 
Besøg:  Fra 3,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.500 kr. pr. klasse (inkl. lærermateriale og elevhæfter) 

Tema:  I skolestuen forbereder vi eleverne grundigt på at kunne kende de ni  
forskellige fossiler, kendt som 'Big9', som senere skal findes i bruddet. Un-
dervisningen består af korte oplæg og værkstedsaktiviteter for elever-
ne. På Geomuseum Faxe afdækker vi temaerne Kridthavet, Den store  
massedød og Faxe Koralrev. Endelig får eleverne udleveret hammer  
og mejsel, så de selv kan gå på jagt efter fossiler i kalkbruddet sammen  
med underviseren. Hvor mange af de ni fossiler kan din klasse finde?  
Hvor skarp er du, når den vilde fossiljagt sættes i gang nede i bruddet? 

  Undervisningen foregår tre forskellige steder, der ligger i indbyrdes 
gåafstand. Vi giver det teoretiske oplæg  i skolestuen på Rådhusvej, 
derefter ser vi de fantastiske fund på Geomuseum Faxe, og endelig 
går vi ned i Danmarks største menneskabte hul i jorden. Kalkbruddet 
er ca. 1 km² stort – svarende til 210 fodboldbaner. 

Booking:   geomuseum@oesm.dk eller tlf. 56 50 28 06. Telefontid mandag-fredag  
kl. 9-15. Bemærk, at forløbet ikke tilbydes i perioden fra 1. november 2019  
til 1. marts 2020, da færdsel i bruddet kan være vanskeligt. Forløb i peri-
oden 15. august til 31. december 2019 skal senest bookes 1. juli 2019. Forløb  
i perioden 1. marts til 30. juni 2020 skal senest bookes 1. februar 2020.  

56 



BESØGSSTED 5:  
GEOCENTER MØNS KLINT – KLINTEN FORTÆLLER 

Hjemmeside:  www.moensklint.dk 
Adresse:  Stengårdsvej 8, 4791 Borre 
Besøg:  3 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb) 
Pris:  90 kr. pr. person 

Tema:  Glæd jer til en fantastisk dag på de op til 130 meter høje klinter i et 
af Danmarks smukkeste naturområder. Eleverne kommer på en 
dannelsesrejse til Kridthavet, der for 70 mio. år siden dækkede hele 
Danmark. På stranden findes fossiler fra Kridthavets dyreliv, for 
eksempel vættelys, og eleverne introduceres til livets udvikling med 
begreber som fødenet, tilpasning og evolution. Forløbet fortæller, 
hvordan kridtet blev dannet af rester af mikroskopiske alger fra 
havet og senere skubbet op af gletsjere under sidste istid, hvorved 
Danmark blev født! Efter turen på stranden er klasserne på egen 
hånd i udstillingen med bl.a. virtual reality-oplevelser og 3D-biograf. 

Booking:  Kontakt Helle Juul Hansen, heh@moensklint.dk eller tlf. 40 42 96 12. 
 Forløb kan ikke bookes i perioden 1. november 2019 til 3. april 2020. 

Forløb skal bookes senest 14 dage før den ønskede dato for besøget. 

Foto: Geocenter Møns Klint 
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BESØGSSTED 6:  
BROBY VESTERSKOV - PÅ SPORET AF OLDTIDSGRAVE OG DÅVILDT 

Hjemmeside:  https://spor.dk/sporene/sjaelland/broby-vesterskov 
Adresse:  Suserupvej 13-17, 4180 Sorø 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  På naturstien ved Broby Vesterskov kan I gå på jagt efter de 11 
fredede megalitter (kampesten), undersøge de forskellige træarter 
og opleve Sjællands længste å Suså. Her var der pramdrift frem til 
1871, hvor de tunge pramme blev trukket af heste. Naturstien er ca. 3 
km lang og rummer et imponerende bygningsværk fra stenalderen, 
nemlig en oldtidsgrav eller såkaldt langdysse på hele 88 m med 161 
randsten. Den er opført 3.500 f. Kr. og stenene fandt stenalderfol-
ket på de omkringliggende marker. Ruten er afmærket med gule 
trekanter på pæle.  
Hvis I er heldige møder I Dåvildtet, der også har hjemme i Broby 
Vesterskov. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 

BESØGSSTED 7:  
SORØ KUNSTMUSEUM – KUNST OG IDENTITET 

Hjemmeside:  www.sorokunstmuseum.dk 
Adresse:  Storgade 9, 4180 Sorø 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  700 kr. pr. klasse 

Tema:  Gennem udvalgte kunstværker – på tværs af tid, genre og medier 
– undersøger vi, hvordan identitet er blevet afspejlet i kunsten, 
og hvad den fortæller om vores historie og samfund. Undervejs i 
forløbet laver eleverne øvelser mhp. refleksioner over deres egen og 
andres identitet. Vi ser også på, hvordan Sorø som by afspejler sig i 
kunsten og museet på Sorø Kunstmuseum. 

Booking:  formidling@sorokunstmuseum.dk eller tlf. 57 83 22 29. Telefontid 
mandag og onsdag kl. 10-14. Forløb skal bookes senest 14 før den 
ønskede dato for besøget. 
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Tur 13 Fra det øvrige Danmark til Fyn 

BESØGSSTED 1:  
JOHANNES LARSEN MUSEET (DEL AF ØSTFYNS MUSEER) - NATUREN I 
KUNSTEN 

Hjemmeside:  http://www.johanneslarsenmuseet.dk/ 
Adresse:  Møllebakken 14, 5300 Kerteminde 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse 

Tema:  Johannes Larsen Museet tilbyder stemningsfulde og autentiske 
kunst- og naturoplevelser. Der er tale om to parallelforløb, der frit 
kan vælges imellem. En museumsformidler tager jer på tur ud i 
enten Johannes Larsens eller Fritz Sybergs motiv- og naturverden 
(Fyns Hoved eller Syberg Land). Hvis vejret er til det, laver eleverne 
små skitseøvelser under åben himmel. Tilbage på museet besøger 
eleverne Johannes Larsens kunstnerhjem og atelier eller Fritz 
Sybergs atelier. Besøget slutter med et praktisk værksted, hvor 
eleverne skaber et stemningsfuldt udtryk ud fra dagens sansede 
indtryk. Besøget giver mulighed for, at eleverne reflekterer over 
måder at skildre det danske landskab på og diskuterer forskelle 
mellem dengang og nu, natursyn og naturværdier i tillæg til histori-
erne om Larsen og Syberg. 

Booking:  Kontakt formidlingsinspektør Birgitte Kjøller, bkj@ostfynsmuseer.dk. 
 Løbende booking. 

BESØGSSTED 2:  
VIKINGEMUSEET LADBY (DEL AF ØSTFYNS MUSEER)  
- VIKINGEKONGENS SIDSTE REJSE 

Hjemmeside:  www.vikingemuseetladby.dk 
Adresse:  Vikingevej 123, 5300 Kerteminde. 
Besøg:  1 time (rundvisning), 2 timer (undervisningsforløb) 
Pris:  550 kr. (rundvisning), 1.100 kr. (undervisningsforløb) 

Tema:  Rundvisning: Besøg hos resterne af vikingekongens skib, hans 11 
heste og fire hunde i gravhøjen. I museets udstillinger fortælles om 
vikingernes verden, liv og død. 

  Undervisningsforløb: Særligt om vikingeskibet. Kom med ombord på  
Ladbydragen. Eleverne får tildelt et navn og en rolle i skibet. Der er fokus  
på skibets indretning og materialer, vikingernes våben og togter. 

 Eleverne skal samarbejde om at trække en mindre kopi af et vikinge-
skib med de samme metoder, som vikingerne brugte. Også Ladbys-
kibet blev trukket på land, da Vikingekongen skulle begraves. 

  Undervisningsforløbet er målrettet mellemtrinnet, og der ligger 
supplerende læringsmateriale på museets hjemmeside: http:// 
www.vikingemuseetladby.dk/undervisning/mit-oestfyn-vikingemu-
seet-ladby/ 

Booking:  vikingemuseet@ostfynsmuseer.dk eller tlf. 65 32 16 67. Forløb skal 
bookes senest tre uger før den ønskede dato for besøget. 

. 

TUR 
13 
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BESØGSSTED 3:  
JERNALDERLANDSBYEN ODINS ODENSE – TRÆD IND I FORTIDEN 

Hjemmeside:  www.odinsodense.dk 
Adresse:  Store Klaus 40, 5270 Odense NØ 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb 1) eller 4,5 time (tilrettelagt forløb 2) 
Pris:  1.000 kr. pr. klasse (2 timer), 2.750 kr. pr. klasse (4,5 time) 

Tema:  I Jernalderlandsbyen Odins Odense kan eleverne på egen krop 
opleve livet for 2000 år siden. Alt efter det valgte forløb prøver ele-
verne kræfter med forskellige aspekter af jernalderens liv. 

 I forløb 1 ”Hus(k)guden i hverdagen” kredser vi om hverdagen og 
dens gøremål, men viser også eleverne, hvor vigtig datidens tro 
og overtro var i folks liv. Igennem historiefortælling og praktiske 
opgaver bydes eleverne indenfor i jernalderfamiliens ganske almin-
delige hverdag. De oplever også at tage del i et af fortidens riter og 
afholder en fælles ceremoni i landsbyen. 

  Har I mere tid, er det muligt at vælge mellem forskellige længere 
læringsforløb på hver 4,5 time. Læs om disse på vores hjemmeside. 

Booking:   skoletjeneste@odinsodense.dk eller tlf. 23 10 06 32. Løbende booking.  

BESØGSSTED 4:  
DANMARKS FORSORGSMUSEUM (DEL AF SVENDBORG MUSEUM)   
– OPLEV EN ÆGTE FATTIGGÅRD 

Hjemmeside:  www.forsorgsmuseet.dk 
Adresse:  Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 
Besøg:  1,5 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  For 120 år siden var der mere end 400 fattiggårde i Danmark. I dag er 
der kun ganske få tilbage. I Svendborg ligger Nordens bedst bevare-
de fattiggård, der blev bygget i 1872. Her kunne man fra 1872-1974 få 
hjælp, hvis man ikke kunne forsørge sig selv og sin familie. Børnene 
træder ind under den samme pigtråd, der skulle sikre, at de inde-
spærrede fattige, voksne og børn, ikke stak af fra fattiggården. De 
ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i. 
De rum, de blev indespærret i, hvis de brød fattiggårdens regler. De 
måtte fx ikke drikke alkohol, ryge tobak eller synge. Børnene ser også, 
hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de 
skulle have på. Undervejs fortælles historier om nogle af de menne-
sker, der har boet på fattiggården. Hør om Fattiggårdens Skræk og 
Flugtkongen fra Slesvig. 

Booking:  info@svendborgmuseum.dk eller tlf. 62 21 02 61. Forløb skal senest 
bookes tre uger før den ønskede dato for besøget.  
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BESØGSSTED 5:  
SKOVSGAARD GODS – JORDEN VI DYRKER 

Hjemmeside:  www.danmarksnaturfond.dk 
Adresse:  Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing 
Besøg:  3 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  1.500 kr. pr. klasse. 

Tema:  Vi tilbyder to forløb: 
  1. Økologi med alle sanser. Oplev Skovsgaards økologiske landbrug 

med alle sanser. Vi ser på økologisk dyrkning, snakker med gårdens 
medarbejdere, møder dyrene på marken og får selv fingrene i forar-
bejdning af de gode råvarer, når vi høster grøntsager i markerne og 
tilbereder små lækkerier i Skovsgaards udekøkken. Undervejs stiller 
vi også skarpt på synlige kulturspor i landskabet og får en snak om, 
hvordan landet blev formet, da isen slap Danmark efter sidste istid. 

  2. Det kribler og krabler i krat og kanter. I Skovsgaards økologiske 
landbrug gør vi meget for at sikre gode levesteder for vilde dyr og 
planter. Det gør vi, fordi vi gerne vil have en stor mangfoldighed, og 
vi gør det, fordi det hjælper med at holde en god balance i økosyste-
met, således at fx bladlus ikke får overtaget og æder vores afgrøder. 
Med ketsjer, bakker, waders og andet indsamlingsgrej går vi på jagt 
efter dyreliv i Skovsgaards marker, overdrev, enge, vandhuller og 
levende hegn og krat. Vi ser nærmere på agerlandets dyreliv og 
kommer ind på emner som biodiversitet, tilpasninger, strategier, 
nytte- og skadedyr, naturpleje og naturgenopretning.  
 Frokost kan købes i Skovsgaard Café og Gårdbutik, forudbestilling 
er nødvendig. 

Booking:  mkp@dn.dk eller tlf. 62 57 26 66 og 26 18 55 26. Løbende booking. 

Danmarks Forsorgsmuseum 
(besøgssted 4).

 Foto: Fagfotografen 

I 
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BESØGSSTED 6:  
LANGELANDSFORTET – SPOR FRA DEN KOLDE KRIG 

Hjemmeside:  https://www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste 
Adresse:  Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Vognsbjergvej 4b, 5935 Bagenkop 
Besøg:   Fra 1,5 time (på egen hånd) 
Pris:  Gratis 

Tema:  Kom og besøg et tidligere koldkrigsfort. I dag er Langelandsfortet et 
museum, hvor elever kan komme på besøg og blive klogere på den 
kolde krig. Man kan bl.a. opleve kanoner, torpedoer, en underjordisk 
bunker og en ubåd med navnet "Springeren". 

 
Booking:  langelandsfort@mail.dk eller tlf. 62 56 27 00. Museet kan ikke 

besøges i perioden fra 1. november 2019 til 31. marts 2020. Løbende 
booking.  

BESØGSSTED 7:  
MARSTAL SØFARTSMUSEUM -  SØFART GENNEM TIDERNE 

Hjemmeside:  www.marmus.dk 
Adresse:  Prinsensgade 1, 5960 Marstal 
Besøg:  3,5 time (tilrettelagt forløb)  
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  Marstal Søfartsmuseum er et museum ved Marstal havn med til-
knyttet fartøjsafdeling og skibsbygningsplads på havnen.  I under-
visningsforløbene inddrager vi omgivelserne i fortællingen om livet i 
en søfartsby som sømand og sømandsfamilie. Eleverne får forståel-
se for den teknologiske udvikling inden for skibsfarten fra 1800-tallet 
og frem. 

  Forløbet starter med undervisning og fortælling i vores foredrags-
sal. Herefter tager vi på rundtur på museet, som slutter nede ved 
museets beddingsplads. Hvis nogen af museets fartøjer er i havn, 
vil eleverne kunne komme ombord på fartøjerne, bl.a. coasteren 
Samka. Vi slutter af med en havnerundfart med museets egne 
fartøjer, hvis vejret tillader det. 

  Man skal huske praktisk tøj, der er passende for årstiden, da en del 
af forløbet foregår udenfor.  

Booking:  Info@marmus.dk eller tlf. 62 53 23 31. Forløb skal bookes senest én 
dag før den ønskede dato for besøget.  

BESØGSSTED 8:  
FAABORG MUSEUM – EN FORUNDERLIG VERDEN AF KUNST 

Hjemmeside:  www.faaborgmuseum.dk 
Adresse:  Grønnegade 75, 5600 Faaborg 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb)  
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Pris:  400 kr. pr. klasse 

Tema:  Faaborg Museums samling kan bruges på mange måder i forbin-
delse med undervisning. Det er vores ønske, at værkerne bruges i 
undervisningsaktiviteter, der både belyser tiden, hvor værkerne blev 
skabt, og også trækker tråde til nutiden og til børnenes hverdag. Der 
er mange muligheder for at supplere den daglige undervisning i 
fagene billedkunst, dansk, matematik og historie. Samtidig kan både 
museumsbygningen og værkerne inspirere til kreative opgaver. Der 
kan bookes omvisninger i museets samlinger og tilsvarende prakti-
ske forløb, hvor eleverne selv prøver kræfter med kreative opgaver. 

Booking:  kunst@faaborgmuseum.dk eller tlf. 88 44 23 47. Telefontid tirsdag og 
torsdag kl. 9-10. Forløb skal bookes senest otte dage før den ønskede 
dato for besøget. 

BESØGSSTED 9:  
SVANNINGE BAKKER OG BJERGE – DE FYNSKE ALPER 

Hjemmeside:  https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Svanninge_ 
A4_170712_Web.pdf 

Adresse:  Odensevej 160, 5600 Faaborg. 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  På toppen af Lerbjerg (126 m) i den sydlige del af Svanninge Bjerge 
er der udsigt til store dele af det Sydfynske Øhav. Det er nord for 
Faaborg, man finder det, fynboerne kalder for De Fynske Alper, som 
Svanninge Bakker og – Bjerge udgør en del af. Her er det kuperede, 
sydfynske landskab blotlagt til skue for den besøgende, flottere end 
noget andet sted på Fyn. Får, geder og kreaturer holder de solsved-
ne bakker lysåbne og sikrer udsigten, så langt øjet rækker. 

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 
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Elever tegner på Bornhoms Kunstmuseum 
(tur 14, besøgssted 3). 
Foto: Bornholms Kunstmuseum 

-
• 
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Tur 14  
Fra det øvrige Danmark til Bornholm  

BESØGSSTED 1:  
BORNHOLMS MUSEUM - SOLSKINSØENS FORTIDSHISTORIE 

Hjemmeside:  www.bornholmsmuseum.dk 
Adresse:  Skt. Mortens Gade 29, 3700 Rønne 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb)   
Pris:  500 kr. pr. klasse 

Tema:  Bornholms fantastiske forhistorie. Kom og hør om og oplev nogle af 
de første huse i Danmark, kom med i bronzealderhøjen, se en helle-
ristning og ikke mindst oplev Danmarks største guldgubbefund fra 
jernalderen med over 2500 små stykker fint dekorerede guldplader. 
Vi dykker ned i forhistorien og finder ud af mere om at leve på en ø 
ude i Østersøen. Kombinér besøget med en tur til et fortidsminde på 
Bornholm. 

Booking:  Kontakt museumsformidler Sanne Steenberg Hansen, ssh@born-
holmsmuseum.dk, tlf. 60 19 53 21 og tlf. 56 95 07 35. Løbende booking. 

BESØGSTED 2: 
HAMMERSHUS – FORTÆLLINGER FRA BORGEN  

Hjemmeside:  www.bornholmsmiddelaldercenter.dk 
Adresse:  Handicap & busparkeringen nedenfor indgangen til Hammershus 

Besøgscenter. 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  90 kr. pr. person + afgift til staten på 25 % + moms  

Tema:  Hvis I ikke har en god grund til at skulle op på Hammershus, er det 
slet ikke sikkert, I får lov til at komme over broen. Eller I risikerer at  
blive taget til fange af vagterne og ført op til Tinghuset, hvor bødlen 
måske dukker op. 

  Vi levendegør sammen med eleverne borgens dramatiske fortid. 
Vi medbringer en kærre fyldt med middelalderlige effekter, som 
eleverne skal trække på turen, så de får et indtryk af, hvor slidsomt 
det var at skulle op på Hammershus for at betale skat, og hvordan 
livet formede sig i middelalderen på den forblæste borg. Formidle-
ren lægger i løbet af turen op til specielle historiske scenarier, såsom 
Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts flugt fra Hammershus, ærkebis-
pestriden, eller drabet på Johan Printzenskjöld og Bornholms be-
frielse i 1658, som eleverne dramatiserer ved hjælp af rekvisitterne. 
Eleverne får også et overblik over borgens århundredelange historie: 
Hvem kan tænkes at være borgens bygherre? Hvilke vigtige histori-
ske hændelser udspillede sig på Hammershus? Hvordan er anlæg-
get blevet restaureret og undersøgt i nyere tid? 

Booking:  booking@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller tlf. 56 49 83 19. Tele-
fontid mandag til torsdag kl. 8-15. Løbende booking.  

TUR 
14  
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BESØGSSTED 3:  
BORNHOLMS KUNSTMUSEUM  
– BLIV ”BORNHOLMERMALER” FOR EN DAG 

Hjemmeside:  www.bornholms-kunstmuseum.dk 
Adresse:  Otto Bruuns Pl. 1, Rø, 3700 Gudhjem 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  800 kr. pr. klasse 

Tema:  En gruppe kunstnere, optaget af farver, former, flader og ikke mindst 
lys, slog sig i starten af 1900-tallet ned på Bornholm. Gruppen fik 
navnet ”Bornholmermalerne”, og deres værker giver et godt og 
spændende indblik i en helt særlig periode i den danske kunsthisto-
rie – nemlig modernismen. 

  Efter en dialogbaseret rundvisning med fokus på et udvalg af 
Bornholmermalernes værker vil eleverne selv skulle prøve kræfter 
med en kreativ opgave, hvor de skal skabe kunst inspireret af born-
holmermalerne. 

  NB! I sommerhalvåret (og hvis vejret tillader det) vil den kreative 
opgave foregå udenfor rundt om museet, og i vinterhalvåret inden-
for på museet. 

Booking:  post@bornholms-kunstmuseum.dk eller tlf. 56 48 43 86. Forløb skal 
bookes senest 30 dage før den ønskede dato for besøget.  

BESØGSSTED 4:  
OLUF HØST MUSEET  
- KUNSTNERHJEM OG EVENTYRHAVE 

Hjemmeside:  https://ohmus.dk/ 
Adresse:  Løkkegade 35, 3760 Gudhjem 
Besøg:  Fra 1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  450 kr. pr. klasse 

Tema:  Kunst, historie, natur og kreativitet. Oluf Høst Museet tilbyder et 
dialogbaseret læringsforløb fyldt med fantastiske fortællinger, der 
tager afsæt i den berømte bornholmerkunstners malerier, hus og 
have. Museets leder tager jer med rundt på en tur i alle afkroge af 
Oluf Høsts hjem og have, og eleverne kan selv gå på jagt i de mange 
historier, huset og haven gemmer på. 

Booking:  Kontakt museumsleder Martin Brandt, oh@ohmus.dk eller tlf. 56 48 
50 38. Forløb kan ikke bookes i perioden fra 20. oktober 2019 til 2. april 
2020. Forløb skal bookes senest fem hverdage før den ønskede dato 
for besøget. 
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BESØGSSTED 5:  
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER  
- PÅ OPLEVELSE I MIDDELALDEREN 

Hjemmeside:  www.bornholmsmiddelaldercenter.dk 
Adresse:  Indgangen til Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, Østerlars 

3760 Gudhjem. 
Besøg:  2 timer (tilrettelagt forløb) 
Pris:  90 kr. pr. person .  

Tema:  På Bornholms Middelaldercenter tager vi sammen på en tidsrejse 
rundt i bonde- og stormandsmiljøet gennem indbyggede rolle-
spil: Formidleren lægger op til specielle historiske situationer, som 
eleverne dramatiserer ved hjælp af få rekvisitter. Gennem fortællin-
gerne og de små spil får eleverne bl.a. indsigt i, hvordan børnenes liv 
formede sig i middelalderen, hvordan børn blev opdraget, og hvad 
de legede i middelalderen. 

  I dialog med eleverne kommer formidleren omkring emner som 
tro og overtros indflydelse på dagliglivet, krige og magtkampe, som 
ændrede tilværelsen for mange. I løbet af turen får eleverne også 
et indtryk af dagliglivet i middelalderen, klædedragterne, maden, 
krydderier og handel og kontakt til andre lande. Et gennemgående 
emne i turen er ret og straf, og turen slutter af med en retssag, hvor 
eleverne på egen krop får en fornemmelse af, hvordan man afgjor-
de forskellige tvister i middelalderen. Ved dette skift mellem fortæl-
ling og dramatisering får eleverne en levende indsigt i de forskellige 
sociale gruppers leveforhold i middelalderen. 

Booking:  booking@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller tlf. 56 49 83 19. Tele-
fontid mandag til torsdag kl. 8-15. Løbende booking. 

BESØGSSTED 6:  
ØSTERLARS RUNDKIRKE - TRO I MIDDELALDEREN 

Hjemmeside:  www.bornholmsmiddelaldercenter.dk 
Adresse:  Klokketårnet ved Østerlars Rundkirke, Vietsvej 25, 3760 Gudhjem. 
Besøg:  1 time (tilrettelagt forløb) 
Pris:  65 kr. pr. person (inkl. entré til Bornholms Middelaldercenter) 

Tema:  Tag på opdagelse i Bornholms største rundkirke, der vidner om 
Bornholms spændende middelalderhistorie. Den imponerende 
kirkebygning vidner om, at middelalderen ikke er længere væk, end 
at bygninger fra en svunden tid stadig tjener det formål, som de 
blev bygget til for mere end 800 år siden. Guiden, klædt i middelal-
derdragt, tager jer med på opdagelse i og omkring kirken og fortæl-
ler om kirkens indflydelse på hverdagen i middelalderen og om tro 
både før og i middelalderen. Ude og inde i rundkirken tager vi dens 
særpræg og de enkelte rums funktion under lup, og vi ser også på 
kirkens smukke kalkmalerier, der fortæller gode historier om mid-
delalderens forestillingsverden og religiøsitet. Bornholms Middelal-
dercenter ligger kun 600 m derfra, og der er en række muligheder 
for at koble besøg begge steder (afsæt 3 timer). Et særligt oplagt 
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koblingspunkt ved besøg begge steder er de flotte kalkmalerier. I kan 
downloade undervisningsmateriale på hjemmesiden til at arbejde 
videre med før eller efter jeres besøg. 

Booking:  booking@bornholmsmiddelaldercenter.dk eller tlf. 56 49 83 19. Tele-
fontid mandag til torsdag kl. 8-15. Løbende booking.   

 

BESØGSSTED 7:  
EKKODALEN – BORNHOLMS STØRSTE SPRÆKKEDAL 

Hjemmeside:  https://bornholm.info/ekkodalen 
Adresse:   Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby 
Besøg:  På egen hånd 
Pris:  Gratis 

Tema:  Danmarks tredjestørste skov, Almindingen, finder man i Ekkodalen. 
Ekkodalen er en sprækkedal, der strækker sig ca. 12 km, hvoraf 2 km 
ligger i Almindingen. I dalen er der rig mulighed for at teste ekkoet 
af. Den bedste mulighed for ekko findes ved H.C. Ørsteds Kilde, der 
ligger ca. 20 meter til venstre ad stien ved indgangen til Ekkodalen. 
De meget stejle klipper langs Ekkodalens ene side kaldes “Styrtebak-
kerne” – eller oprindeligt “Stortebakkene”, der er et gammelt born-
holmsk udtryk for en brat, lodret klippevæg.  
 Ekkodalen blev oprindeligt kaldt Kodalen – sandsynligvis fordi de 
bornholmske bønder lod deres køer græsse i dalen.  

  Der er mulighed for at spise madpakker ved Ekkodalshuset.   

Booking:  Det er ikke nødvendigt. 
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Tur 15  
Fra det øvrige Danmark til Lolland-Falster 

KULTURTJENESTEN PÅ LOLLAND-FALSTER -   
LIVET PÅ HERREGÅRDEN, LANDSKABET, ENERGI OG VILDE DYR 

TUR 15 BESTÅR AF EN SAMLET PAKKE AF TILRETTELAGTE OPLEVELSER  
PÅ SEKS AF LOLLAND-FALSTERS BESØGSSTEDER  

Hjemmeside:  www.kulturtjenesten.dk  
Besøg:  Over to dage med tilrettelagte oplevelser på seks besøgssteder 

med forplejning og overnatning 
Pris:  995 kr. pr. deltager ved en klasse på 20 elever og 2 lærere 

Tema:  Lolland-Falster er herregårdsland. Med mere end 60 herregårde 
behøver I ikke køre langt, før de dukker op med deres imponerende 
hovedbygninger, store stalde, medarbejderboliger, kæmpe marker 
og skove. Herregårdene fortæller historien om Danmarks feudale 
samfund gennem middelalderen og renæssancen. Det er fortæl-
lingen om landboreformerne omkring år 1800, industrialiseringen 
af landbruget, der fulgte, og den nytænkning af herregårdene som 
produktionsenheder, der sker i disse år. Den spændende historie 
vil vi gerne give videre til landets 4. klasser. I får et helt forløb, der 
fortæller en samlet historie, og vi sætter alle sanser i spil i to dage. 
I møder Egnsteatret Masken, Fuglsang Kunstmuseum, Folkekirkens 
Skoletjeneste, Museum Lolland-Falster og Knuthenborg Safaripark, 
hvor der er mulighed for at overnatte med udsigt til ulveflokken. 

 
 Turprogram - dag 1:  
 Velkommen til Fuglsang Kunstmuseum, hvor I bliver budt på frokost. 

Vi har udviklet et specielt forløb til jer med udgangspunkt i det 
særlige landskab, der findes rundt om museet. Hvorfor er naturen så 
spændende, fantastisk og vigtig for os? Hvad fortæller kunsten om 
naturen? Hvad er vigtigt for dig, når du går tur, kigger ud ad vinduet 
eller drømmer dig væk til et dejligt sted? Forløbet veksler mellem 
miniomvisning i museet, dialog og praktiske øvelser. 

 Museum Lolland-Falster sætter fokus på, hvad herregården var 
for et samfund. Hvordan var herskabet, og hvem var de ansatte? 
Hvordan fik de dagen til at gå? Og hvilken betydning havde de for 
danmarkshistorien? 

 Så kører bussen til Knuthenborg Safaripark. Her får I en introduktion 
til parken og en masse at vide om parkens mange dyr. I skal sove i 
ulvehytten med udsigt til ulveflokken, så husk varmt tøj. Men inden er 
der aftensmad og aftengysetur i parken. 

 Turprogram - dag 2:  
Efter morgenmaden går turen til Frilandsmuseet ved Maribo og 
Teatret Masken, hvor der er fokus på fæstebønder og hoveri.  I bliver 

TUR 
15 
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Tid til læring på Frilandsmuseet ved Maribo (tur 15). 
Foto: Frilandsmuseet ved Maribo 
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Booking:  
 

 

undervist i skuespilteknik, så I bliver klar til et rollespil om fæstebøn-
derne og godsejerens forhold til hinanden. 
Så går turen til Hunseby Kirke. Her handler det om herregården og 
kirken. I den gamle kirke ligger alle Knuthenborgs ejere begravet, og I 
vil høre mere om, hvordan de forsøgte at sikre sig en plads i himlen. 
Efter frokost går vi på jagt efter spor i Lolland-Falsters landskab. 
Vi skal se de store vindmøller og spille et dilemmaspil om energi 
gennem tiden. 
Så siger vi farvel og tak for denne gang. 

Der er mulighed for at tilkøbe en dag 3, hvor I kan besøge danmarkshi-
storiens største udgravning, nemlig den, der går forud for tunnelen til 
Tyskland. Dér bliver I klogere på stenalderens mennesker og deres liv. 

Kontakt Fleur på fpw@guldborgsund.dk eller tlf.: 25 18 00 11. Udvidet 
program med læringsmål kan rekvireres. 

Som noget særligt for denne tur er det en betingelse, at I vælger 
hele den tilrettelagte pakke. Kulturtjenesten på Lolland-Falster vil 
arrangere den for jer. Pakken inkluderer forplejning, oplevelser på 
besøgsstederne og overnatning, men ikke transport.  Ring og hør 
om pris, hvis klassen er væsentligt større eller mindre end 20 elever 
og 2 lærere. Pakken udbydes hele året men fungerer mindre godt i 
perioden fra november 2019 til marts 2020 på grund af vejret, da en 
del af programmet foregår udendørs. Pakken skal bookes senest 10. 
juli 2019.  

Overnatning i ulvehytten
 med udsigt til ulveflokken. 

Foto: Knuthenborg Safaripark 
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