Materiale til brug før og efter jeres besøg på Magasin du Nord Museum
(Ungdomsuddannelse)
Historie/Samfundsfag/Dansk

Introduktion til læreren:
Dette materiale giver jer mulighed for at forberede jer til besøget på Magasin du
Nord Museum samt mulighed for at følge op på de forskellige emner efterfølgende.

Føropgaver
I kan med fordel læse Herman Bangs tekster ’Magasin du Nord’ (1880) og
’Syerskernes fest’ (1883) og arbejde med arbejdsspørgsmålene som en forberedelse
til besøget. Arbejdsspørgsmålene giver eleverne en forberedende introduktion til et
stormagasins betydning i samfundet.

Undervisningen foregår på Magasin du Nord Museum
Tag med på en rejse tilbage til 1868 og grundlæggelsen af Magasin du Nord.
Eleverne vil høre mere om tiden i Danmark på grundlæggelsestidspunktet, og de
tendenser, der var med til at skabe grobund for Magasin du Nords succes.
Heriblandt inspirationen fra Frankrig, urbaniseringen og kvindernes rolle som
henholdsvis kunder og ansatte.
Vi vil også tale om den massive kritik stormagasinerne mødte i pressen i slutningen
af 1800-tallet, og om den skade man i samtiden frygtede, at stormagasinerne ville
forvolde samfundet.
Hør om opgang- og nedgangstider og stormagasinets udvikling gennem de sidste
150 år.

Efteropgaver
I efteropgave kan I vælge at arbejde videre med fagbevægelsens arbejde for at
forbedre arbejdernes arbejdsvilkår.
I kan også vælge at arbejde videre med stormagasinernes, storcentrenes, og
internethandlens rolle i nutidens butiksdød i de mindre byer.

Føropgaver:

Elevopgave 1: Arbejd med Herman Bangs tekst om Magasin du Nord
Herman Bang: ’Magasin du Nord’ Nationaltidende, 23. maj 1880. Gengivet i Systime:
Dansk og historie. Provins og Storby og derimellem. (2018) Mikael Skou Hougaard
Jørgensen s 75-79. Originalteksten fra Nationaltidende kan også findes her.
Eleverne kan med fordel arbejde med følgende spørgsmål:
- Hvordan er oplevelsen af at gå ind i et stormagasin i dag?
- Hvilke forskelle og ligheder er der for kundeoplevelsen dengang og nu?

Elevopgave 2: Arbejd med Herman Bangs tekst Syerskernes fest
Herman Bang: ’Syerskernes fest’ Nationaltidende, 18. februar 1883. Uddrag gengivet
i Systime: Det industrielle Danmark 1840-1914. Ole Hyldtoft, Helle Askgaard og Niels
Finn Christensen. 1981 s 232-233. Kan også læses hos Foljeton.dk her eller i
originalversion her.
- Hvem arbejder hovedsageligt indenfor tøjproduktion i dag?
- Hvilke forskelle og uligheder er der ved tøjproduktion dengang og nu?

Efteropgaver:

Elevopgave 1: Arbejd med fagbevægelsen
- Hvilken betydning får fagbevægelsen for syernes vilkår?
- Hvilken betydning har fagbevægelsens arbejde fået for tøjproduktion?

Udvalg af artikler om tøjproduktion i dag:
https://arbejderen.dk/arbejde-kapital/dansk-t%C3%B8jproduktion-med-livet-somindsats

https://fho.dk/blog/2018/11/06/faelles-ansvar-for-at-vores-toej-produceres-underordentlige-vilkaar/

Elevopgave 2: Arbejd med nutidens bekymring for butiksdød
Dagspressen skrev i slutningen af 1890’erne ugentligt kritisk om stormagasiner og i
særdeleshed Magasin du Nord. Man frygtede især at stormagasinernes ville fordrive
de små forretningsdrivende og forårsage stor butiksdød. I pressen kaldtes Magasin
du Nord konsekvent for ’Hajen’, og man opfordrede læserne til at boycutte Magasin
og de erhvervsdrivende, der handlede i Magasin du Nord.
- Perspektiver debatten om stormagasiners betydning for de små butikkers
lukning i 1890’erne, med den debat, der kører i dag om onlinehandelens skyld
i butiksdød.
- Hvad er konsekvenserne for de mindre byer i dag, når de små forretningerne
lukker?
- Hvordan kan man forhindre butiksdøden i de mindre byer?

Udvalg af artikler om butiksdød:
https://www.sondagsavisen.dk/forbrug/2017-08-24-her-er-butikkerne-der-dor/
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art6334173/Dyster-fremskrivningforudser-voldsom-butiksd%C3%B8d-i-op-mod-halvdelen-af-de-danske-handelsbyer
https://finans.dk/erhverv/ECE10817590/nethandel-kan-bremse-den-danskebutiksdoed/?ctxref=ext
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