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Dagligdagen under Coronakrisen i Hedensted Kommune 

Det er en speciel tid vi lever i – mange kalder allerede denne coronakrise for historisk. Ligesom mange 

andre museer, vil Glud Museum dokumentere denne tid, så historikere og elever om mange år kan forstå, 

hvad krisen betød for almindelige mennesker og deres dagligdag. 

Vi vil gerne have jeres hjælp til at fremstille kilder, som kan bruges i historieundervisningen om måske 25 

eller 50 år. I 2023 planlægger Glud Museum også at lave en særudstilling om coronakrisen med 

beretninger, fotos og genstande, der indsamles i disse tider.  

Opgaver: 

1) Skriv dagbog en enkelt dag 

Vælg en dag, hvor du skriver en kort dagbog. Det kan være i en notesbog, på et stykke papir eller i et 

dokument på computeren. Husk at skrive dato. I dagbogen kan du f.eks. svare på spørgsmålene: Hvad får 

du dagen til at gå med? Er der noget du savner? Hvad er anderledes eller mærkeligt ved din hverdag? 

Bekymrer krisen dig og snakker du med nogen om krisen? 

2) Lav et produkt der viser, hvordan din hverdag har ændret sig 

Et produkt kan f.eks. være 

• Et skoleskema fra hjemmeundervisningen 

• En tegning eller maleri 

• En video 

• Et eller flere fotos 

Lav en kort, beskrivende tekst til produktet, og forklar, hvordan produktet viser, at coronakrisen har ændret 

din hverdag. Nedenfor er nogle eksempler på ting, der er anderledes nu, end det var før krisen: 

• Undervisning (foregår hjemme) 

• Klassekammerater og legekammerater (mødes digitalt) 

• Mere tid med forældre og søskende 

• Find selv på andre… 

3) Præsentér kilderne, du har lavet for klassen 

I undervisningen på nettet, eller når I alle er tilbage i skolen, kan I diskutere opgaverne. I kan bl.a. snakke 

om: 

• Hvorfor siger man, at coronakrisen er en historisk begivenhed? Hvorfor vil den blive husket? 

• Hvordan kan historikere og museer i fremtiden bruge kilderne, I har lavet? Er det gode kilder? 
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Glud Museum er et kulturhistorisk museum, der indsamler viden og genstande, som beskriver dagliglivet i 

Hedensted Kommune gennem tiden. I museets historiske huse kan man bl.a. se fæstebondens stue som 

den så ud for 350 år siden med alkoven, olmerdugsdynen og det fælles grødfad. I vores samling af 

genstande har vi også rationeringsmærker og kaffeerstatningspulver fra 2. Verdenskrig. Glud Museum 

gemmer altså på viden og genstande om det levede liv – både i normale tider og i krisetider. 

Du må meget gerne dele dine kilder med Glud Museum. Hvis du er under 18 år, skal det være en af dine 

forældre (eller din værge), der uploader, ellers må Glud Museum ikke tage imod dine kilder. Kilderne kan 

uploades på https://gludmuseum.dk/coronaoplevelser/. Har du spørgsmål, må du gerne skrive til 

indsamling@gludmuseum.dk.  

Hvis dit produkt ikke er digitalt (f.eks. et maleri), kan du tage et billede af det og uploade. Når Museet igen 

åbner engang ude i fremtiden, må du gerne komme forbi og aflevere produktet, hvis du har lyst – husk at 

have en forælder med. Hold øje med museets hjemmeside www.gludmuseum.dk for at se, hvornår vi 

holder åbent igen. 
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