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Tag på tekstil tidsrejse i Lübeck 
Dette efterår kan man tage på en rejse gennem tiden og udforske tekstilers betydning for livet og hverdagen fra 
Hanseforbundets tid og frem til i dag. Den 7. oktober 2022 slår Det Europæiske Hansemuseum nemlig dørene 
op for deres nye udstilling „Good Stuff: Tekstiler fra hansetiden til i dag” og byder museets gæster velkommen 
til en tekstil tidsrejse. 
 
Tøj og andre tekstiler er overalt i hverdagen. Det er med til at skabe menneskers forståelse af sig selv og af 
hinanden. Det er symboler på, hvor man hører til, og hvor man kommer fra, og så viser det ikke mindst, hvordan 
verden er forbundet. Dette efterår kan man tage med på en tidsrejse fra Hanseforbundets tid til i dag og lære 
meget mere om den fascinerende historie, der gemmer sig bag produktion, handel og forbrug af tekstiler på 
udstillingen „Good Stuff: Tekstiler fra hansetiden til i dag”. 
 
”På vores udstillinger er det vigtigt for os, at fortiden og nutiden bliver bundet sammen, så emnet bliver relevant. 
Den nye særudstilling går i dybden med tekstilhandlen i hansetiden, hvor handlende fra forbundet tog rundt i hele 
Nordeuropa, men den skuer også fremad og kigger på aktuelle spørgsmål om bæredygtighed og vores ønsker og 
behov for tekstil. Det giver stof til eftertanke, og det glæder vi os til at dele med vores gæster til efteråret,” siger 
Dr. Felicia Sternfeld, administrerende direktør hos Det Europæiske Hansemuseum. 
 
Det Europæiske Hansemuseums nye særudstilling „Good Stuff: Tekstiler fra hansetiden til i dag” kan opleves fra 
d. 7. oktober 2022 og helt frem til d. 23. april 2023. Udstillingens højdepunkter omfatter blandt andet yderst 
velbevaret 600 år gammelt børnetøj og udstillingens helt særlige oplevelse ’Den Levende Bog’, hvor man kan 
opleve historien komme til live.  
 
Den Levende Bog 
Den Levende Bog er en helt særlig og interaktiv læseoplevelse, hvor man kan opleve historien om middelalderens 
handel med tøj komme til live på Det Europæiske Hansemuseum. Når man rør bogen og vender siderne, pustes 
historien til live for øjnene af museets gæster gennem animationer, musik og stemmer. Handelsruter dukker op 
ud af det blå, og skibe sejler over havene. Den levende bog tager gæsterne med gennem middelalderens 
tekstilmarked. Stof bliver købt og solgt, der bliver svindlet, og konflikter opstår.  
 
600 år gammel mode 
Et af højdepunkterne på den nye udstilling er en 600 år gammel tunika, som har tilhørt et barn i hanseforbundets 
tid. Tunikaen er udlånt fra det Arkæologiske Museum i Gdańsk og er yderst velbevaret. Blusen er lavet af grøn uld 
dekoreret med silke i kanterne, og stoffets kvalitet tyder på, at den stammer fra en velstående familie. Gennem 
blusen får man et indblik i, hvordan moden så ud for 600 år siden – både for børn og voksne. Dengang gik børn 
nemlig i den samme type tøj som de voksne, bare i mindre størrelser.  
 
Future Lab: bæredygtighed og morgendagens tekstiler  
Den nye udstilling tager også et nærmere kig på bæredygtighed i tekstilindustrien. Mode er både et forbrugsgode 
og en måde at udtrykke sin identitet på, men samtidig er det også blevet et symbol på overforbrug og 
ressourcespild. På udstillingens særlige område Future Lab er nutidens og morgendagens tekstiler i fokus: Hvad 
betyder supply chains for de globale og sociale relationer i dag? Hvilke tekstiler vil fremtidens mode være lavet 
af? I Future Lab lægger museet op til at gæsterne selv skal deltage aktivt, lære og undersøge alternative 
forbrugsmønstre og fremtidsorienterede tekstilprojekter. 
 
Billedtekst: Den nye udstilling „Good Stuff: Tekstiler fra hansetiden til i dag” kan opleves på Det Europæiske 
Hansemuseum fra d. 7. oktober. 
 
Bemærk: Billetter til Det Europæiske Hansemuseum skal købes online. 
 



Læs mere om Det Europæiske Hansemuseum her: https://www.hansemuseum.eu/da/besoeg/.   
 
Om Det Europæiske Hansemuseum: 
Det Europæiske Hansemuseum ligger i Lübeck i Tyskland og er et museum udelukkende dedikeret til hanseatisk 
historie. Med et areal på mere end 7.400 kvadratmeter er Det Europæiske Hansemuseum den største fortæller 
om Hanseforbundet i verden. Museet blev åbnet i maj 2015. I samarbejde med det tilknyttede 'Research Center 
for the History of the Hanse and the Baltic Sea Region' (FGHO) gøres nye fund løbende tilgængelige på museet.  
 
Om Hanseforbundet: 
Hanseforbundet var en sammenslutning af nordeuropæiske byer og middelalderens vigtigste og mest magtfulde 
handelsnetværk. Med sin strategiske position i Østersøregionen udviklede Lübeck sig hurtigt til en vigtig 
handelspartner og en af de vigtigste byer i denne alliance, hvorfor Lübeck i dag er kendt som tidligere hansestad. 
Som en pioner inden for vores moderne forståelse af økonomien former Hanseforbundet stadig det europæiske 
kontinents politik, økonomi og samfund den dag i dag. 
 
For yderligere information, pressebilleder og andre spørgsmål kontakt venligst Pernille Myrthue, EHRENBERG 
SØRENSEN Kommunikation, på telefon +45 31 27 33 11 eller mail pm@ehrenbergsoerensen.com.  
 

https://www.hansemuseum.eu/da/besoeg/
mailto:pm@ehrenbergsoerensen.com

