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Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. 
Mennesket i Naturen i historisk tid 

 

 
 
På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset 
Mennesket i Naturen, er det er med stor glæde, at vi annoncerer efteruddannelsestilbud nr. 2 i 
Kulturhistorisk netværk. 
  
Mennesket i Naturen i historisk tid (Efteruddannelse i Kulturhistorisk Netværk 2) 
Igen vil det overordnede tema være mennesket i naturen, og samspil mellem mennesket og natu-
rens ressourcer. 
Vi vil lave kursusrækken som en uafhængig fortsættelse af kursusrække 1. I den tidligere kursus-
række var vi i forhistorisk tid, mens vi i den kommende kursusrække vil bevæge os op i historisk 
tid, nærmere bestemt fra ca. år 1000 e.Kr. til 1950 e.kr. 
 
Kurserne 1-4 vil lave nedslag i vigtige historiske perioder, hvor mennesket har haft stor indflydelse 
på naturen og de tilgængelige naturressourcer som har understøttet samfund og udvikling. 

 Vikingetid. Fra ase-tro til kristendom  

 Herregårdens kulturhistorie 

 Landboreformerne og ændringerne i kulturlandskabet 

 Andelstiden 1850 – 1950 
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Kursus 1 

1. Vikingetid. Fra ase-tro til kristendom. 

Tid: onsdag den 15. marts. Kl. 9.30 – 15.30 

Sted:  Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling  

Foredragsholder: museumsinspektør Adam Bak, Nationalmuseet 

 

Indhold: Grundig indføring i vikingetiden generelt og herefter særligt fokus på overgangen fra ase-

tro til kristentro.  

Religion udgør et væsentligt aspekt i mange samfund. I vikingetiden var forholdet mellem troen på 

de nordiske guder og kristendommen et hedt diskussionsemne.   

Vikingernes overgang til kristendom handler ikke kun om tro, men også i høj grad om politik. I de 

store riger syd for Danmark var kristne herskere og kirken en stærk magtfaktor i vikingetidens og 

middelalderens Europa. Erobring af lande blev lovprist, hvis formålet var at kristne deres 

indbyggere.  

Det får du med hjem: Som kursusdeltager opnår du en ny indsigt i vikingetiden og overgangen til 

kristendommen, samt viden om de kulturspor fra perioden som præger det danske landskab. 

Endvidere opnås ny viden om samspillet mellem mennesket og naturen i en historisk kontekst.  

Formidling: Kristendommens markante kulturspor i form af kirkens bygninger rummer mulighed for 

spændende formidling med afsæt i vikingetiden. 

Hands on: Eftermiddag m. Katrine Moestrup og Louise liv i Monumentparken. 

Program: 

Onsdag den 15. marts 2017: 

Kl. 09.30 – 10.00:  kaffe/te + bolle m. ost/marmelade i caféen 

Kl. 10.00 – 12.00:  Foredrag v. museumsinspektør Adam Bak. 

Kl. 12.00 – 13.00:  vikingekølle i caféen 

Kl. 13.00 – 14.00:  rundvisning ude i monumentområdet 

Kl. 15.00 – 15.30:  kaffe og kage i caféen 
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2. Herregårdens kulturhistorie. 

Tid: onsdag den 25. oktober 2017 kl. 10 - 16 

Sted: Gl. Estrup Herregårdsmuseet, Randersvej 2, 8963 Auning. 

Foredragsholder: Carsten Porskrog Rasmussen, Ph.d., overinspektør Museum Sønderborg. 

Rundviser og hands on: Helle Ingerslev Kristensen, naturvejleder cand. Mag. Og 

museumsformidler Gl. Estrup. 

 

Indhold: Dette kursusmodul har fokus på herregårdene som samfundsbærende institution gennem 

historien. Kursusmodulet har endvidere til formål at øge kendskabet til herregårdsmiljøet i fortid og 

nutid med særligt fokus på formidlingen af herregårdens kulturmiljø. 

Det får du med hjem: Som kursusdeltager opnår du en ny indsigt i de mange herregårdshistoriske 

kulturspor som præger det danske landskab. Endvidere opnås ny viden om samspillet mellem 

herregård og naturen i en historisk kontekst. Førhen var de store herregårdskomplekser 

kraftcentrum for udvinding og anvendelse af naturens ressourcer og kurset vil således stille skarpt 

på de mange historiske spor som landskabet omkring Gammel Estrup gemmer på.  

Formidling: Om eftermiddagen vil museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen tage 

kursusdeltagerne med på opdagelse i Gammel Estrups historier inde på selve herregården såvel 

som i kulturmiljøet omkring bygningen.  Fortællingen vil løbende blive krydret med eksempler på 

formidling af herregårdens kulturmiljø for en række forskellige brugergrupper.  
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3. Landboreformerne og ændringerne i kulturlandskabet. 

Tid: onsdag den 21. marts 2018 kl. 10 – 15 

Sted: Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 5260 Odense S 

Foredragsholder: Fagligt oplæg ved museumsinspektør og omvisning ved 

museumsinspektør 

 

Indhold: Ved landboreformerne forstås i almindelighed en række tiltag, der fandt sted fra 

regeringens side for at forandre og forbedre vilkårene for rigets bønder. Blandt disse regnes 

udskiftningen af landsbyfællesskabet og samlingen af de enkelte gårdes jord og støtte til udflytning 

af gårde til deres nye jordlod, samt stavnsbåndets ophævelse til de vigtigste. Også tiltag til afvikling 

af fæstevæsenet og fremme af selveje samt til at lægge fastere rammer for det tilbageværende 

hoveri blev taget.  

Det får du med hjem: Som kursusdeltager opnår du en ny indsigt i landboreformernes kulturspor 

som præger det danske landskab. Endvidere opnås ny viden om samspillet mellem 

landboreformerne og naturen i en historisk kontekst. Landboreformerne ændrede markant på 

anvendelsen af naturens ressourcer og kurset vil således stille skarpt på de mange historiske spor 

som landskab og bygninger fra perioden kan gemme på.  

Formidling: Udskiftningen af landbrugsjorden og udflytningen af bøndergårdene betød et helt 

forandret kulturlandskab. Vi arbejder med, hvordan du kan formidle naturen og mennesket fra 

landboreformtiden. 

Program: 

10.00 – 10.30: ankomst klokken 10.00: Morgenbrød og kaffe 

10.30 – 12.00: fagligt oplæg med museumsinspektør 

12.00 – 13.00: frokost 

13.00 – 14.30: hands on aktiviteter/oplevelser i Den Fynske Landsby 

14.30 – 15.00: kaffe, kage og afrunding 
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4. Andelstiden 1850 – 1950. 

Tid: onsdag den 17. november 2018 kl. 10 – 15 

Sted: Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs Alle 4, 4300 Holbæk 

Foredragsholder: museumsinspektør Nyvang 

Hands on aktiviteter/oplevelser: Andelslandsbyen Nyvang 

 

Indhold: I løbet af 1800-tallet gik mange landmænd fra at være lejere (fæstebønder) til at være 

ejere af deres gård. Det gamle landsbyfællesskab var slut og landmanden måtte selv stå for 

arbejdet på gården. 

Men der var områder, hvor der var fordele ved at gå sammen med andre, f.eks. når der skulle 

købes varer ind eller ved produktion og salg af landbrugets produkter. 

Derfor begyndte man at gå sammen i andelsselskaber, hvor man oprettede f.eks. en brugsforening, 

et mejeri og et elværk. Hver især købte en andel, så man var fælles om at eje, og så ansatte man 

uddannet personale til at stå for arbejdet. 

Det får du med hjem: Som kursusdeltager opnår du en ny indsigt i hvordan andelstidens kulturspor 

præger det danske landskab. Endvidere opnås ny viden om samspillet mellem andelsbevægelsen og 

naturen i en historisk kontekst. Andelsbevægelsen betød igen store ændringer for udvinding og 

anvendelse af naturens ressourcer og kurset vil således stille skarpt på de mange historiske spor 

som landskab og bygninger fra perioden gemmer på.  

Formidling: I de fleste større byer og landsbyerne ser man stadig mange spor efter andelstiden. Her 

kan nævnes: brugsen, mejeriet, forsamlingshuset, elværket, frysehuset og vandværket. 

Hands on: Anne Marie Abildstrup Hansen sammen med folk fra Nyvang. 

Program:  

10.00 – 10.30: Ankomst klokken 10.00: Morgenbrød og kaffe.  

10.30 – 12.00: Fagligt oplæg med omviser/ 

12.00 – 13.00: Frokost 

13.00 – 14.30: Hands on aktiviteter/oplevelser Andelslandsbyen Nyvang.  

14.30 – 15.00: Kaffe, kage og afrunding.  
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Tilmelding: 

Tilmelding sker ved fremsendelse af mail til info@naturparkaamosen.dk 
 

OBS! Begrænset deltagerantal!  
Der vil kun være 28 pladser på kurset! Pladser fordeles efter først til mølle. 
 
Følgende oplysninger skal stå i tilmeldingsmailen: 
 
Firma/Institution: 

Adresse /postnr./by: 

Referenceperson: 

CVR.nummer: 

Ean.nummer (hvis dette haves):  

OBS! Skriv i mailen om du vil meldes til det samlede kursusprogram eller til enkeltkurser.  

Hvis du vil meldes til enkeltkurser, noter venligt, hvilke kurser det drejer sig om. 

Så snart vi har modtaget tilmelding, fremsendes faktura for betaling af kursus. 

Pris: 
Pris: 18oo kr. samlet kursus. 
Pris: 500 kr. enkeltkursus. 
Der fremsendes altid faktura til E-boks og ikke til modtagermail. Og denne kommer fra Kalundborg 

Kommune. Det skal I være opmærksomme på :-) 

 

Netværkstovholdere og kontaktpersoner: 

Ole Sørensen, Naturvejleder 

Moesgaard Museum 

Mail: os@moesgaardmuseum.dk  

Telefon: 8654 0175 

 

Thomas Larsen Schmidt 

Naturvejleder, Naturpark Åmosen 

Mail: tls@naturparkaamosen.dk  

Telefon: 3025 9757 

mailto:info@naturparkaamosen.dk
mailto:os@moesgaardmuseum.dk
mailto:tls@naturparkaamosen.dk

