
 

 

Tidsresa på Glimmingehus 
Följ med på en spännande och rolig resa i 

tiden på Glimmingehus!  Under hösten 2020 

sätter vi åter igång med vår tids-resa 

Skiftedagen på Stora Glimminge. En dag där 

elever och lärare, i en unik kulturmiljö, får 

agera tjänstefolk år 1507. 

 

 
Löneutbetalning, Italien, 1400-talet (The Camera del Comune of Siena)      

Sammanhang och upplevelse för alla 

sinnen! 

Ska du och dina elever läsa om medel-

tiden? I så fall erbjuder vi här en 

upplevelserik tidsresa i en högkvalitativ 

och unik lärmiljö på Glimmingehus. Vi har 

här skapat en tidsresa där eleverna i deras 

sociala samspel och agerande får en chans 

att sätta in sina medeltidskunskaper i ett 

konkret sammanhang. Medeltidskläder 

och medeltida sysslor förstärker upp-

levelsen i kombination med den historiska 

miljön. Mycket händer under denna 

intensiva tidsresa där eleverna får lära 

med alla sina sinnen.  

 

 

 

 

 

Skiftedagen på Stora Glimminge 

Vi reser bakåt i tiden till året 1507 och  

hamnar mitt i vardagen för tjänstefolket 

på den medeltida adelsgården. Det är 

skiftedag på Stora Glimminge och arbets-

terminen är över. Nu ska folk äntligen få 

betalt för sex månaders arbetsinsats! 

Dessutom blir det några dagars ledighet 

och det måste man ju fira. Elever och 

lärare får agera tjänstefolk! Upplevelsen 

förstärks genom att alla blir uppklädda i 

medeltidskläder och tilldelade roller med 

namn, yrken, arbetsuppgifter och social 

tillhörighet.  

 

Tidsresans syfte och mål 

 Tidsresan ger eleverna, genom 

egna upplevelser, en insikt och 

förståelse i hur vardagslivet och 

livsvillkoren kunde se ut för barn, 

kvinnor och män på en medeltida 

adelsgård.  

 Genom tidsenliga sysslor och 

möten mellan olika rollgestalter, 

ger vi  eleverna en inblick i medel-

tidens sociala struktur.  

 Under tidsresan sätts den 

medeltida adelsgården in i sitt 

storpolitiska sammanhang. Den 

lilla historien kombineras med den 

stora.  

Målet med tidsresan är att ge lärare och 

elever en unik upplevelse utöver det 

vanliga och tillsammans skapa bestående 

kunskaper och ett minne för livet.  

 

Välkommen till 

Glimmingehus – Nordens bäst bevarade medeltida borg 



Varför kostar det? 

Till skillnad mot våra andra skolprogram 

kostar det en liten slant att boka denna 

tidsresa. Orsaken är att detta är vårt mest 

innehållsrika och ambitiösa program. Det 

är också ett program som innefattar en 

mycket stor insats när det gäller 

personalmängd, förberedelsetid och 

materialåtgång. Allt för att ge eleverna en 

minnesvärd upplevelse och en djupare 

förståelse för medeltiden!   

 

 
Foto: Peter Eskilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Bokning: 

Tel 072 702 5990 eller 

glimmingehus@raa.se 

Information: 

Tel 072 702 6567 eller 

fredrik.nihlen@raa.se 

 

Information om tidsresan 

 Målgrupp: åk 4-6  

 Period: 14 september – 9 

oktober 

 Lärarhandledning: ingår 

 Förberedande besök i 

klassrummet: ingår 

 Kostnad: 200 kr/elev (minst 20 

betalande)  

 Tidsåtgång: 3 timmar (kl 10-13) 

plus ett förbesök i klassrummet 
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