GYMNASIET
Du skal nu gå rundt i Danmark og Nordens eneste fredede og velbevarede
Fattiggård og finde svar på en række spørgsmål.
Nogle af spørgsmålene kan du finde svar på ved at læse skiltene, andre
må du tænke dig til. Spørgsmålene besvares bedst, hvis du starter udenfor.
Derefter kan du besøge den værdige afdeling og afslutte i den uværdige fløj.
God rundtur...

1.

Hvad er en fattiggård og hvem boede her?

2.

Man delte beboerne op i to slags: de værdige og de uværdige.
Beskriv kort hvad en værdig og en uværdig fattig var.

3.

Fattiggården var delt op i to institutioner: Hvilke?
1.
2.

4.

Man mistede rettigheder af at være på Fattiggården. Hvilke – og hvorfor?

5.

Arbejdet var omdrejningspunktet på Fattiggården. Hvorfor var arbejdet så vigtigt?

6.

Inspektørens værste straf var et ophold i fuldebrummen. Kig på bagsiden af døren.
Hvilke mærker er det?

7.

I spisesalen hænger der en madplan. Kig på den og vurdér om lemmerne fik nok mad at spise.
Hint: En voksen mand skal have ca. 2000 kalorier om dagen. Hvorfor tror du, de fik den mængde
mad at spise?

8.

En af arbejdsformerne på stedet var måttevævning.
Hvornår er billederne på bagvæggen af måtteværkstedet taget?

9.

Hvad var det hyppigste regelbrud på Fattiggården?

10.

På førstesalen har museet rekonstrueret opsynsmandens lejlighed.
Hvorfor har han en hemmelig gang i skabet?
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11.

Nævn tre fordele og tre ulemper ved at være indlagt på Fattiggården:
Fordele
Ulemper

12.

I udstillingens gang er en montre med arbejdsredskaber. Hvad er et nyttejob?

13.

På Fattiggårdens tid så man på fattige som dovne. Hvordan ser man på arbejdsløse i dag?

14.

Hvis det er samfundets rolle at hjælpe fattige, hvordan tror du så man hjælper bedst?

15.
16.

Hvad er postkassen i nutidsrummet et symbol på for Sofie?
Hvis et fattiglem fra fortiden rejste frem til nutiden, ville han så synes folk på bunden af
samfundet er fattige?

17.

Er der Fattigdom i Danmark i dag?

18.

Hvad ville få dig til at føle dig fattig?

Giv arket til din lærer når du er færdig.

