
FISKERI OG 
KYSTLIV 

Vorupør Museum:              
Et historisk værksted 

Beskrivelse 
Når vi besøger Vorupør Museum, så har vi en særlig 

mulighed for at opnå læring, der er anderledes end 

hjemme på skolen. Målet med et besøg er, at ele-

verne kommer herfra med en viden om, hvordan li-

vet for et jævnaldrende barn for 100-150 år siden 

har kunnet være. Vi fokuserer på fiskerlejet Voru-

pørs historie, men kan trække tråde til tilsvarende 

kystnære miljøer og familier længere inde i landet. 

Vi arbejder med emner som fiskeri, familiens hver-

dag, gamle håndværk, strandinger og redningsvæ-

sen. Vorupør Museum ligger lige over for Vorupør 

Kirke, så vi har også rig mulighed for at arbejde med 

Indre Mission og fiskernes trosliv. 

Undervisningen og formidlingen på det historiske 

værksted består af en varieret blanding af praktisk 

arbejde, fortælling, dialog og refleksion: 

• Eleverne oplever det gamle bådeværft, 

hvor de hører om bådebyggeriet. 

• Eleverne besøger udstillingen, hvor de ser 

udvalgte typiske genstande fra fiskerlivet. 

• Eleverne får praktiske erfaringer med fi-

skerfamiliens praktiske gøremål i forbin-

delse med f.eks. madlavning og håndværk 

som rebslagning. 

• Eleverne besøger køkkenet og oplever det 

brændefyrede komfur, hvor man eksempel-

vis kan bage boller eller stege fiskefrikadel-

ler.  

Forberedelse 
Besøget på Vorupør Museum kan fungere som en 

spændende start eller opfølgning på et undervis-

ningsforløb om livet for godt 100 år siden, eller man 

kan lade besøget stå alene. 

 

   

 

                http://www.museumthy.dk  

Kontakt: rune@museumthy.dk eller 9792 0577 

                eva@museumthy         eller 9793 8850 

Pris: Efter aftale 

Som hovedregel har vi åbent for besøgende skoler 

fra april til efterårsferien, men kontakt os endelig, 

hvis du har særlige ønsker. 

http://www.museumthy.dk/
mailto:rune@museumthy.dk
mailto:eva@museumthy.dk


Forslag til mål: 

 

 

 

 

 

        

 

Vi tilbyder også mange andre spændende forløb. 

F.eks. et besøg i jernalderen ved Heltborg Museum 

eller flinthugning ved Thisted Museum. Se nogle af 

vores forløb her:  

            http://rum.thisted.dk/udbyder/museum-thy  

 

 

Fag: Historie, håndværk og design 

Klasse: 3.-6. klasse 

Årstid: Fra april til efterårsferien 

Tid: 5 timer

 

Efter 4. klasse: 

Historie: 

Kronologi  

Familie og fællesskaber 

Livsgrundlag og produktion 

Historiske scenarier 

Efter 6. klasse: 

Historie: 

Kronologi  

Historiebrug 

Håndværk og design: 

Håndværk – forarbejdning 

Håndværk - materialer 

http://rum.thisted.dk/udbyder/museum-thy

