
Til læreren 
	

Bruunshåb klædefabrik og Bruunshåb Gamle Papfabrik – læringsforløb 
omkring industrialiseringen i Danmark. 

 

Bruunshåb gamle Papfabrik, der er et arbejdende fabriksmuseum, har sammen med Viborg Museum 
udarbejdet en række læringsforløb omkring industrialiseringen i Danmark. Materialet stilles hermed 
til rådighed for folkeskolens elever og for eleverne i ungdomsuddannelserne.  

 

Læringsforløbene er tænkt anvendt i forbindelse med klassebesøg på det arbejdende 
fabriksmuseum. På fabrikken findes både en museumsafdeling og fabriksdelen, hvor papproduktion 
fortsat finder sted på gamle maskiner. Hele fabrikskomplekset ligger midt i kulturlandskabet ved 
Mølleåen, og opgaverne relaterer sig derved til både natur og teknik, og til museum og produktion. 

 

Opgave X Bruunshåb Klædefabrik er tiltænkt elever i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser 
samt elever i folkeskolens overbygning. Til Opgaven knytter sig Teksterne 1-5 samt det 
håndtegnede kort over Bruunshåb ca. 1835. 

 

 
Opgave 1 – Børnene på Klædefabrikken 
Opgave 2- Børnenes travle arbejdsdag  
Opgave 3 – Transportveje 
Opgave 4 – Trækkraft til maskinerne 

er alle tiltænkt eleverne i folkeskolen fra 6. klassetrin og opefter.  

 

Læringsmaterialet er elektronisk tilgængeligt. Endvidere findes opgavesæt på papfabrikken, hvor 
også det trykte kort over Bruunshåb ca. 1835 findes i papirform.  

 

Supplerende litteratur for læreren: 

Artiklerne:  
Bruunshåb gamle Papfabrik  
Bruunshaab Klædefabrik – et midtjysk industrieventyr 
Vandkraften og industrien  
der er tilgængelige på Viborg Museums hjemmeside under industrihistorie. 



Endvidere artiklerne:  
Henning Ringgaard Lauridsen, Arbejderne på klædefabrikken i Bruunshåb. I Viborg Bogen 2004. 
Henning Ringgaard Lauridsen, Bruunshåb – en by og dens indbyggere i 175 år. I Fra Viborg Amt 
1997. 

Samt bøgerne 
Henning Ringgaard Lauridsen, Viborg industrihistorie 1742-1900. Viborg leksikon 8, 1990. 
Christian Jacobsen, Til lands, til vands og i luften. Transport og kommunikation på Viborgegnen. 
Viborg leksikon 10. 1995. 

 

 

Bruunshåb Gl. Papfabrik vil i de kommende år udarbejde flere læringsforløb. Disse vil også 
fokusere på natur og teknik samt på papproduktion og på kreativ anvendelse af pap.  


