
Opgave 2. Børnenes travle arbejdsdag 

I 1835 arbejdede der på Bruunshåb Klædefabrik ca. 220 mennesker. Af dem var ca. en tredjedel børn og 

unge mellem 8 og 18 år. Børnene blev sat til mange forskellige arbejdsopgaver i løbet af en dag. De skulle 

helst også gå i skole nogle timer.  

   

Læringsmateriale: 

I får udleveret to kort til opgaven: 

 

1. Kort ca. 1835.  

På dette gamle kort har Johannes I.  Bruun indtegnet alle de vind- og vandmøller, ladepladser, arbejderhuse, 

gårde og bygninger, marker og heder, som Bruun familien ejede i Asmild og Bruunshåb.  

2. Kort  

er et moderne kort, som viser, hvordan landskabet omkring Bruunshåb ser ud i dag. 

 

 

Opgaven: 

Tegn kort 

I skal begynde med at afsætte alle Bruun familiens huse, møller og ejendomme på den nye kort. Brug små 

symboler for huse, vandmøller, fabrikker, pramme, gårde, osv. på det ’skatte-kort’ I tegner.  

 

Dernæst skal I bruge kortet til en:  

’Skattejagt’ 

Opgaven er at komme rundt til alle de steder, hvor fabriksbørnene kom i deres hverdag i 1835. Dengang gik 

børnene rundt, men I cykler i stedet rundt til stederne. 

 

I bestemmer selv, i hvilken rækkefølge i vil køre til de forskellige poster. Men husk at køre på cykelstier eller 

de gamle markveje.  

 

Post 1:  

- er nær Kongehøjen ved oldtidshøjene, hvor de fire arbejderfamilier i husene ’Johanshede’ og 

’Christianshede’ havde deres får gående for at græsse. I har af jeres mor fået at vide, at I skal flytte fårene, 

inden i tager på arbejde på fabrikken.   

 

Post 2:  

På fabrikken skal I sortere uld i det røde pakhus ved mølledammen.  



 

Post 3: 

I skal passe en af maskinerne på 2. sal i fabrikken 

Post 4: 

En maskine er gået i stykker. Spindemesteren siger til Jer, at I skal hente reservedele på maskinværkstedet 

på Søndermølle.  

 

Post 5: 

Fabriksmesteren siger til Jer, at I skal tage over til ladepladsen ved Pramhuset i Vibæk for at se efter, om 

der er kommet en pram med råuld til fabrikken fra havnen i Randers.  

 

Post 6: 

I skal til undervisning på fabriksskolen, som har lokaler på 1. sal i fabrikken.  

 

Post 7: 

I skal møde hos fabriksmesteren for at få udbetalt Jeres ugeløn. 

 

Til sidst skal I hjem og sove i slagbænken* i det lille køkken.   

(* En slagbænk er en bred bænk med ’en kasse’ nedenunder. Man sidder på bænken om dagen. Om natten 

kan sædet slås op, og børn kan sove nede i ’kassen’). 

 

 

På de steder, børnene skal besøge på ’skattejagten’, vil de finde en post med en illustration, en opgave og et 

stempel. Posten med lønudbetaling kan evt. være en lille præmie.  

På turen rundt i landskabet skal børnene så vidt det er muligt følge de gamle veje og jernbanespor.  

 

 



 


