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Årets udflugt 2017
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Årets udflugt går til Herning, og den handler om den forvandling, byen har 
haft fra slutningen af 1800-tallet og ca. 100 år frem. 

Udgangspunktet er tekstilindustriens udvikling, som har rod i områdets hose-
kræmmere og bindestuer. Området omkring Herning har altid været præget af 
hede og magre jorder, hvilket gav grobund for fårehold og binderi. 

En vigtig sideindtægt for områdets bønder, husmænd og fattige har siden 
starten af 1700 tallet været strømpebinderi. Binderiet og bindestuerne har fra 
midten af 1800-tallet været udgangspunktet for områdets tekstilindustri. 

Driftige bønder satte binderiet i system og startede områdets første tekstilindu-
stri. I første del af 1900 tallet og frem til 1970’erne skød tekstilfabrikkerne op i 
selve Herning by og i de omkringliggende områder. Industrien havde brug for 
arbejdskraft og satte gang i en hurtig vækst af Herning. 

Vi skal via besøget på Textilform og rundturen i Herning sættes godt ind i en 
vigtig del af Herning og omegnens historie.

Hvad handler det om?



Program

Kl. 08.30 Afgang fra den store P-plads bag Rigsarkivet Viborg (Ll. Sankt Hans  
   Gade 5) med Mønsted Turistbusser.
Kl. 08.50 Kaffe og rundstykker indtages i Frederiks. Her er der      
     borde, bænke og toiletter.
Kl. 09.30 Stop ved Hosekræmmergården. Kurt - hvis tiptipoldefar var den 
   selvsamme hosekræmmer - fortæller kort om området, områdets  
   hosekræmmere og strømpebindere.
Kl. 09.50 Ankomst til Textilforum. 
Kl. 10.00 Textilforum - Dansk Museumscenter for Tekstilindustri og -design.  
   Vi skal se en systue og forskellige maskiner, som har været anvendt  
   i textilfabrikkerne. Vi bliver vist rundt i to samtidige hold, og vi får  
   undervejs demonstreret udvalgte maskiner.
Kl. 11.00 Rundtur på egen hånd i udstillingen og shoppen.
Kl. 11.30 Afgang med bussen til frokost. 
Kl. 11.45 Frokost ved Dyrbys Frokost og Aften Café på Torvet i Herning   
   (brunch buffet). Drikkevarer for egen regning.
Kl. 12.45 Afgang med bussen og rundtur i Herning dels på gåben og dels i 
   bussen. Vi skal se hvorledes fabriksmiljøet ændrer sig i perioden 1920  
   til 1960erne. Fra placering i baggårde over fleretagers bygninger til  
   nye industribygninger.
Kl. 15.15 Besøge AFRA (Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing Amt) i 
   Museernes Hus i Herning.
Kl. 16.00 Afgang til Søgården i Sunds. 
Kl. 16.15 Kaffe og kage Søgården i Sunds.
Kl. 17.15 Afgang til Viborg. 
Kl. 17.45 Ankomst til Viborg.



      

Oplægget til foredraget er følgende:

Af lidet tillokkende karakter – arbejde og 
arbejdere i den midtjyske tekstilindustri.

Fra anden halvdel af 1800-tallet tog en udvikling fat i de fattige og tyndtbe-
folkede byer i Midtjylland. Drivkraften var tekstilindustrien, og på godt et 
hundrede år blev området forvandlet fra landbrugsland til moderne byer. 

Tekstilindustrien havde helt frem til 1980’erne et nærmest umætteligt behov 
for ufaglært arbejdskraft. Efterhånden, som den udviklede sig, blev der 
rekrutteret nye syersker og strikkere fra større og større områder i Jylland. 

Gennem historiske nedslag i perioden 1890 til 1980’erne vil vi i foredraget 
komme tættere på de mennesker, der blev en aktiv del af det nye samfund 
på heden. 

Hvad var deres baggrund for at søge ind i industrien, og hvad var det for 
nogle arbejdsforhold, der ventede dem? 

Tid og Sted:
Torsdag 31. august 2017 kl. 19.30:  Etnolog og museumsinspektør Kristine 
Holm-Jensen fra Tekstilmuseet i Herning. Foredraget holdes i mødelokale 
3, 1. sal ved Viborg Hovedbibliotek.

Kom og hør dette 
foredrag inden udflugten!

I forbindelse med efterårsturen til Herning den 3. september 2017, er vort 
første foredrag  i efteråret en opvarmning til turen. Foredraget kan selvfølgelig 
høres uden at deltage i efterårsturen og omvendt. 
Foredragsholderen er Museumsinspektør Kristine Holm-Jensen, Museumsin-
spektør Tekstilmuseet, Museum Midtjylland.


