
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jeanette Ohlin 
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Glimmingehus 

På Glimmingehus kan du och dina elever 

ta del av Skånes historia i en spännande 

kulturmiljö. Vi riktar oss till elever i alla 

åldrar och syftet är att ge inblickar, 

upplevelser och kunskaper om 

Glimmingehus och Skånes historia.  

 

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

Säsongen 2018 

Vi presenterade många nyheter under 

2017, som blev väldigt uppskattade. Vi 

fortsätter arbeta med dessa även i år.  

En av de nyheter och som vi är speciellt 

stolta över är vår tidsresa. I tidsresan 

Skiftedagen på Stora Glimminge 1507 kan 

elever och lärare resa tillbaka till det tidiga 

1500-talet på Glimmingehus. Med 

utgångspunkt från historia, lek, fantasi 

och upplevelser får eleverna testa på att 

agera tjänstefolk en dag på Glimmingehus 

år 1507.   

 

En del av programmen är också förlagda i 

vår fina utställning Borgfolk, som 

öppnade 2016. Här kan man ta del av 

Glimmingehus historia med utgångspunkt 

från en rad olika spännande personer. 

 

 

 

 

 

Jul på Glimmingehus       Nyhet!  

Nytt för i år är att vi erbjuder Jul på 

Glimmingehus även för förskolor. Nu kan 

även de minsta komma och känna hur 

julen luktar och lära sig om äldre tiders 

jultraditioner. 

 

Barnen på Glimmingehus 

Vi har vidareutvecklat vårt program 

Barnen på Glimmingehus. Här lyfter vi 

fram barndomens historia och barnens 

vardagsliv i äldre tider, med 

Glimmingehus som exempel.  

 

Skapande skola-projekt 

Vi samarbetar gärna med din skola i ett 

Skapande skola-projekt. Ta gärna 

inspiration av våra praktiska 

verkstadsskolprogram och skapa ett 

projekt som passar just er. Kontakta oss 

så sätter vi tillsammans ihop ett projekt 

som innehåller både upplevelser och 

skapande.  

Har du inte möjlighet att komma med din 

klass till Glimmingehus? Då besöker vi dig 

och din klass ute på skolan istället! Vi 

kommer nämligen gärna ut och berättar, 

inspirerar och hjälper till att söka 

kunskaper om er närmiljö och Skånes 

historia.  

 

 
Välkommen till Glimmingehus! 

 

Glimmingehus 

Nyhet!  
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Borgvisning 
Följ med på en visning och ta del av 

borgens över 500-åriga resa från adels-

näste till besöksmål. Våra guider berättar 

och levandegör här vardagslivet i en 

skånsk borg. Vem levde här och hur kan vi 

ta reda på vad som hände här för mer än 

femhundra år sedan? Hur såg livsvillkoren 

ut för de människor som har bott och 

arbetat på Glimmingehus i äldre tider?  

50 min, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

Visning av utställningen Borgfolk  

Följ med på en visning av utställningen 

Borgfolk. Eleverna får ta del av 

Glimmingehus historia med utgångs-

punkt från ett antal spännande 

människolivsöden. Vad gjorde Maria Sofia 

Skogh i Ryssland? Varför skulle Johan 

Hintzke riva borgen? Vilka arbets-

uppgifter hade en adelsfru? 

50 min, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 

 

 

 
Bild: Hue Huynh 

 

Visning av utställningen Borgfolk + 

borgen 

I detta program får eleverna följa med på 

både en visning av utställningen Borgfolk 

och en vandring i borgen. Med hjälp av 

våra guider får här eleverna en fördjupad 

introduktion till Glimmingehus historia. 

Eleverna får också ta del av en rad 

spännande levnadsöden som på olika sätt 

knyter till Glimmingehus. 

2 tim, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visningar 
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Temavisningar  

Vi håller gärna visningar på olika tema och 

perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, 

försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv 

och byggnadshistoria. Man kan också 

välja att titta närmare på speciella 

perioder ur Glimmingehus historia.  En 

temavisning fungerar bäst om denna i 

förväg har förankrats och förberetts hos 

elever och medföljande personal. 

 

1600-talsvisning   

Följ med på en spännande vandring där 

våra 1600-talsklädda guider, på ett 

spännande sätt, berättar och levandegör 

vardagslivet på Glimmingehus under 

1600-talet. Vem levde här då och hur såg 

det ut? Vad var det egentligen som hände 

1676, det år då borgen Glimmingehus 

skulle rivas?   

50 min, årskurs 4-6 

 

 
Bild: Buhrman och Fischer 1680 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

Sägenvisning 

Följ med på en visning i borgen där vi 

berättar Glimmingehus historia med 

utgångspunkt från spännande sägner. Här 

kan man få höra historier om jättar, svarta 

spökhundar, svartråttor, under-jordiska 

gångar och farliga hönor. Vi tittar också 

närmare på begreppet sägner och lyfter 

fram sägnernas roll och funktion nu och i 

äldre tider.   

50 min, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

  
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

 

 

 

 

 

Skiftedagen på Stora Glimminge1507  

Med utgångspunkt från historia, lek, 

fantasi och upplevelser reser vi 

tillsammans tillbaka till det tidiga 1500-

talet på Glimmingehus. I vår tidsresa reser 

vi tillbaka till år 1507 och hamnar mitt i 

vardagen för tjänstefolket. Det är skifte-

dag på adelsgården Stora Glimminge och 

den sex månaders långa arbetsterminen 

är över. Nu ska folk äntligen få betalt för 

sex månaders arbetsinsatser. Dessutom 

blir det några dagars ledighet och det 

måste man ju fira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tidsresan får elever och lärare 

agera tjänstefolk en dag på Glimminge  

1507. Arbetsuppgifterna är många. 

Dagligstugan ska städas, dagvarden 

förberedas, skorna ska lagas, kläderna ska 

tvättas, borgen ska vaktas och borden ska 

dukas. Alla får en roll med namn, yrke, 

arbetsuppgifter och social tillhörighet.  

 

  
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

Syftet med tidsresan är att ge eleverna, 

genom egna upplevelser, en insikt i hur 

vardagslivet och livsvillkoren kunde se ut 

för barn, kvinnor och män på en 

medeltida adelsgård. Genom sysslor och i 

möten mellan olika rollgestalter vill vi 

också ge eleverna en inblick i medeltidens 

sociala struktur.  

3 tim, årskurs 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsresa 

Följ med på en spännande resa 

i tiden på Glimmingehus! 

Upplev hur det var att vara 

tjänstefolk på Margareta 

Arvidsdotters och Jens 

Holgersens tid! 
 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-21587b5665110c1b6210471c345867115e5b5a18?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16001000001609&offset=135
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I följande program erbjuder vi en enklare 

form av problembaserat lärande. Med vårt 

stöd som hjälp, får eleverna själva arbeta 

och söka kunskap i utställningen Borgfolk 

eller i borgen. Båda programmen kan med 

fördel kombineras med en 50 minuters 

borgvandring. 

 

Upptäcktsfärd i utställningen Borgfolk        

Efter en kortare introduktion får eleverna 

här själva upptäcka utställningen 

Borgfolk. Eleverna får i smågrupper lösa 

en rad olika frågor med anknytning till 

Borgfolk.  Varför skulle borgen på 

Glimmingehus rivas 1676? Vad fick 

tjänstefolk i lön under Jens och 

Margaretas tid? Vad gjorde Maria Sofia 

Skogh i Ryssland under 1700-talet? 

Vi avslutar det hela med en muntlig 

redovisning där de olika elevgrupperna får 

redovisa vad de kommit fram till.  

1 tim, årskurs 4-6 

 

 
                   Bild: Hue Hunynh 

 

 

 

 

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

Upptäcktsfärd i borgen  

Efter en kortare introduktion får eleverna 

här själv upptäcka borgen med egna 

undersökningar. Eleverna får i 

smågrupper lösa en rad olika uppgifter 

och frågor i borgen. Vad är borgen byggd 

av? Kan du hitta rumsindelningen i stora 

salen? Hur såg möblerna ut? Kan du hitta 

resterna efter takmålningen? Vi avslutar 

det hela med en muntlig redovisning där 

de olika elevgrupperna får redovisa vad de 

kommit fram till.  

1 tim, årskurs 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna upptäcker Glimmingehus 
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Medeltidsverkstäder 

På en medeltida adelsborg fanns det gott 

om tjänstefolk med en rad olika sysslor 

och arbetsuppgifter. I våra 

medeltidsverkstäder får eleverna en 

möjlighet att sätta sig in i och praktiskt 

prova på dessa arbetsuppgifter, göromål 

och hantverk. Förutom verkstäderna ingår 

också en visning av borgen som 

tillsammans ger eleverna en inblick i hur 

vardagslivet kunde se ut för kvinnor och 

män i en medeltida borg. 

2 eller 3 tim, årkurs 1-9 och gymnasiet 

 

 

Foto: Glimmingehus, RAÄ 

All information om de verkstäder som du 

kan välja mellan hittar du på vår 

webbsida. I tvåtimmarsprogrammet 

hinner vi med två verkstäder och i 

tretimmars-programmet tre stycken 

verkstäder. 

https://www.raa.se/evenemang-och-

upplevelser/upplev-

kulturarvet/glimmingehus/for-

skolor/verkstader/ 

 

 

 

 

 

 

Barnen på Glimmingehus   

Här lyfter vi fram barndomens historia och 

barnens vardagsliv i äldre tider, med 

Glimmingehus som exempel. Hur var det 

att leva som barn genom tiderna? Hur 

klädde sig barnen? Vad åt de och hur såg 

hälsan ut? Vad gjorde barnen? Vi lyfter 

också fram vad det är för historiska källor 

som kan berätta om barnens levnads-

villkor. I programmet ingår både en 

visning av utställningen Borgfolk med 

barnperspektiv och praktiska verkstäder. 

Verkstäderna knyter på olika sätt an till 

barndom, lek och typiska barnsysslor.   

2 tim, årskurs 1-6 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

 
Härkeberga kyrka.  Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ         

Verkstäder  

Nyhet!  

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/for-skolor/verkstader/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/for-skolor/verkstader/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/for-skolor/verkstader/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/glimmingehus/for-skolor/verkstader/
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Lär känna borgfolket! 

I detta program får eleverna möjlighet att 

lära känna borgfolket lite mer på djupet. 

Med personerna i utställningen Borgfolk 

som utgångspunkt, tittar vi närmare på 

Glimmingehus historia under en utvald 

historisk tidsepok. Kan med fördel 

kombineras med att du med din klass 

läser om en specifik historisk period. 

Programmet innefattar en visning av en 

utvald del i utställningen kombinerat med 

verkstäder knutna till person och vald 

tidsperiod. Välj mellan följande personer 

och tidsepoker: 

 

 
Bild: Hue Huynh 
 

Medeltiden: Margareta Arvidsdotter, Jens 

Holgersen och tjänstefolket.  

Östersjöriket Sverige och 1600-talet: 

Johan Hintzke och rivningsförsöket på  

   Glimmingehus 1676. 

Frihetstiden och 1700-talet: Maria Sofia 

Skogh, fångenskap och adelsfru 

2 tim, årskurs 4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Hue Huynh 

 

Medeltida idrotter och lekar 

Vid fest och högtid utövades en mängd 

olika idrotter och lekar under medeltiden. 

Detta gällde de flesta, oavsett kön, ålder 

eller vilken samhällsgrupp man tillhörde. 

På Glimmingehus kan du mäta dina 

krafter och utmana dig själv och dina 

klasskompisar i rövkrok, baklängeshopp, 

dra kavel och bågskytte. Förutom en 

lekfull och rolig stund, är syftet också att 

introducera eleverna i medeltidens 

spännande lek- och idrottskultur. I 

programmet ingår en borgvandring.  

2 tim, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 
Foto: Kai Svensson 
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Fyra timmar på Glimmingehus 

Det här är ett program för dig som vill 

tillbringa lite längre tid på Glimmingehus 

med din klass. I programmet ingår 

exempelvis bågskytte, medeltida idrotter 

& lekar, verkstäder och borgvisning. Vi är 

naturligvis öppna för önskemål av innehåll 

och annat. På egen hand kan du förlänga 

dagen ytterligare genom att gå på 

tipsrunda och besöka vår utställning 

Borgfolk. Vi har också utlåningsmaterial 

som ritbrädor och kägelspel.   

4 tim, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 
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En natt på Glimmingehus – vardagsliv & 

gästabud 

När alla andra har åkt hem, stannar ni kvar 

och lever lägerliv i våra medeltida tält. 

Programmet omfattar såväl 

Glimmingehus historia som äldre tiders 

hushållning och vardagssysslor. Genom 

hantverk och rollspel förs elever och lärare 

bakåt i tiden mot det tidiga 1500-talet och 

det blir din klass som under ett dygn ger 

”Stora Glimminge” nytt liv. Vi avslutar det 

hela med ett festligt gästabud. Rusta er 

för lägerliv och låt sedan elevernas egna 

erfarenheter av att vara hjon, gycklare, 

mjölkdeja, köpman, salvemakerska, 

skrivare eller kokerska inspirera till vidare 

arbete i skolan.  

start: kl 14.00 (dag 1), slut: kl 12.00 (dag 2) 

Årskurs 4-9 och gymnasiet, max 30 elever  

 

 
Foto, Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

En natt på Glimmingehus – fältläger 

När alla andra har åkt hem, stannar ni kvar 

och lever lägerliv i våra medeltida tält. 

Programmet omfattar såväl 

Glimmingehus historia, som vardagsliv 

och vardagsgöromål i ett medeltida 

fältläger. Genom hantverk och praktiska 

aktiviteter sätter vi oss in i livet för 

fältlägrets invånare bestående av knektar, 

bondesoldater, fältskär, tjänstefolk, 

kvinnor, barn med flera. Rusta er för 

lägerliv och låt sedan aktiviteterna och 

elevernas upplevelser på plats inspirera till 

vidare arbete i skolan.  

Start: kl 14.00 (dag 1), slut: kl 12.00 (dag 2) 

Årskurs 4-9 och gymnasiet, max 30 elever  

 

Bokningstider för lägerskola 

På Glimmingehus webbsida hittar du 

bokningsbara tider för lägerskolan. Boka i 

tid så att du får den tid som passar din 

klass! 

www.raa.se/glimmingehus/skolverksamh

et/lagerskola/ 

 

Lägerskola 

http://www.raa.se/glimmingehus/skolverksamhet/lagerskola/
http://www.raa.se/glimmingehus/skolverksamhet/lagerskola/
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-13137f410f7b4b074631622b13127f5b28310c8f?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16001000144004&offset=436
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Jul på Glimmingehus 

I programmet ingår en visning av borgen 

där vår medeltidsklädda guide genom sina 

berättelser levandegör vardagslivet i en 

skånsk borg. Under visningen tittar vi 

också närmare på hur man firade jul i 

äldre tider. Skulle du känna igen dig en 

juldag någon gång i början på 1500-talet?  

 

I en mysig och spännande miljö med 

levande ljus och en sprakande köksspis tar 

vi oss också an en rad olika hantverk och 

göromål, med anknytning till äldre tiders 

julfirande. 

 

 

 
Foto: Elisabeth Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Glimmingehus, RAÄ 

 

Exempelvis stöper vi vaxljus, binder 

dockor av råghalm och bakar 

medeltidsinspirerade pepparkakor i köket. 

I tvåtimmarsprogrammet hinner vi med 

två verkstäder och i 

tretimmarsprogrammet tre verkstäder. 

Kom och känn hur julen luktar och hur 

ljusen och spisen värmer, när vindarna 

viner runt borggårdsknuten!  

2 eller 3 tim, årskurs 1-9 och gymnasiet 

 

Nytt för i år är att vi erbjuder Jul på 

Glimmingehus även för förskolor. Vi 

stöper vaxljus, bakar pepparkakor och gör 

marsipangrisar. I tvåtimmarsprogrammet 

hinner vi med två verkstäder och i 

tretimmarsprogrammet tre verkstäder. 

 

 

 

 

 

 

Jul på Glimmingehus 

Nyhet!  
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Att besöka Glimmingehus  

på egen hand 

Du som lärare är givetvis välkommen att 

tillsammans med din klass besöka 

Glimmingehus på egen hand. Det går bra 

att besöka både borgen och utställningen 

Borgfolk. Som hjälp vid ert besök erbjuder 

vi en lärarhandledning, som kan vara till 

stöd och ge idéer till hur ni kan förbereda 

besöket och arbeta vidare i skolan efteråt. 

Eftersom vi ofta har flera grupper på 

besök samtidigt, ser vi gärna att ni är väl 

förberedda och att ni vid besöket håller er 

i samlad grupp.  

Måste förbokas! 

Förskola, grundskola, gymnasiet m fl  

 

Tipsrunda på Glimmingehus 

I parken strax norr om borgen finns en 

stationär tipsrunda. Rundan innehåller 

frågor om Glimmingehus och om 

medeltiden. Tipsrundan startar vid 

örtagården och finns i en lätt och en svår 

variant. De rätta svaren kan ni hämta i vår 

butik under våra öppettider. Papper och 

pennor tar ni själva med. Lycka till! 

 

Material till utlån 

Det finns möjlighet att låna en klass-

uppsättning med ritbrädor med 

tillhörande klämma. Pennor, linjaler, 

radergummi med mera tar ni med själva. 

Material bokas i förväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

 

 

 

 

 

På eget besök 

Fakta och lärarhandledning  
 
Vår lärarhandledning om Glimmingehus 
går att beställa på telefon 0727-026567 
eller följande mejladress: 
glimmingehus@raa.se 
 
Utöver vår lärarhandledning kan vi också 
rekommendera följande böcker om 
Glimmingehus: 
  
Nilsson, Sten Åke, Glimmingehus 500 år, 
Lund 1999 
Wallin, Curt, Sägner kring Glimmingehus, 
Ystad 1952 
Ödman, Anders, Glimmingehus, Svenska 
kulturminnen 7, Stockholm 2000 
 
 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-39122f392d223f4a665f7b4d7c46807919422e55?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000300021161&offset=46
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Information 

Vill du ställa frågor om innehåll och 

upplägg i våra skolprogram? Skicka  

e-post till kulturmiljöpedagogen: 

fredrik.nihlen@raa.se  

eller ring 0727-02 65 67 

 

Bokning 

Vill du boka ett skolprogram? Skicka  

e-post till: glimmingehus@raa.se 

eller ring 0727-02 59 90 

 

Kolla gärna på vår webbsida vilka 

uppgifter vi behöver av dig för att göra en 

bokning. 

  

 

 

 
Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ 

 

Glimmingehus 

Glimminge 1 

276 56 Hammenhög 

Telefon 0727-02 59 90 

www.raa.se/glimmingehus 

glimmingehus@raa.se 

 

 

 

 

 

 

Priser 

50 minuter: 45 kr/elev 

2 timmar: 90 kr/elev 

3 timmar: 100 kr/elev  

4 timmar: 150 kr/elev  

Tidsresa: 200 kr/elev (max 25 elever) 

Lägerskola: 325 kr/elev (max 30 elever)  

På eget besök: 300 kr/klass (max 35 elever 

per klass) 

 

I tre- och fyratimmarsprogram ingår alltid 

30 minuters lunchpaus. Alla priser gäller 

för minst 20 betalande. Priserna gäller 

från och med den 1 januari och till och 

med 31 december 2018. Med reservation 

för eventuella ändringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information, priser och bokning 
 

mailto:fredrik.nihlen@raa.se
mailto:glimmingehus@raa.se
http://www.raa.se/glimmingehus
mailto:glimmingehus@raa.se
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-7f8d1f643b101a631c131c395b526758782e3080?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000300021171&offset=39

