
Åbningstider: 

Onsdag i lige uger: kl. 13 til 15 

Lørdag kun efter aftale 

 

Adresse:  

Landsbyen Sølund 

Dyrehaven 10 a, loftet 

8660 Skanderborg 

 

Yderlig information kan ske i åbningstiden på  

tlf:  8794 8155 eller 8794 8000 

 

 

 

 

 

Dette er en model af en mindre sovestue fra 
omkring 1960. 

Se også hjemmesiden: 

www.solund.dk 

P r a k t i s k  
i n f o r m a t i o n .  

 

Hvis du kunne tænke dig at se, 

hvilken udvikling der er sket for 

beboerne og personalet igennem 

tiden, så kom og se museet og de 

mange historier og effekter, der er 

samlet her. 

M u s e e t  
L a n d s b y e n  
S ø l u n d  f r a  
1 9 3 5  t i l  i  d a g .  

På museet er det også muligt at se de mange forskel-

lige fikseringsgenstande, som der er blevet brugt op 

gennem tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede viser to håndleds remme med en tilhø-

rende ”tyskernøgle”  

Da Sølund i starten var mere lægelig end pædagogisk  

ledet, er der nu også mulighed for at se nærmere på 

de forskellige instrumenter og apparater som læger-

ne brugte før i tiden, når de skulle undersøge beboer-

ne.  

 

 

 

 

 

 

Alt i alt kan man sige at museet rummer en lang ræk-

ke spændende historier og effekter, som er værd at 

bruge tid på at se og opleve.  

 



Museet bliver drevet af pensionerede 

medarbejder fra Landsbyen Sølund, 

de arbejder alle frivilligt.  

Der er gennem mange år blevet sam-

let effekter sammen fra, de omkring-

liggende afdelinger, og private perso-

ner. 

Billedet her viser lygter og stempel 

ure som blev brugt af nattevagten, 

når denne gik de faste ruter på gange-

ne, på disse ruter skulle urene træk-

kes på klokkeslæt. Om morgenen  

blev ur strimlen kontrolleret af pleje-

mor — om tiden stemte.  

Når du besøger museet, vil der være 

mulighed for at snakke med det tidli-

gere personale, om de forskellige 

effekter og evt. uddybelse af disse, og 

deres formål.   

O m  m u s e e t !               H v a d  k a n                     
                               d u  s e !   

Når du går igennem museet vil du kunne 

opleve hvordan det var at være beboer, men 

også hvordan det var at være personale, op 

gennem tiden i Landsbyen Sølund. 

Her kan du blandt andet se hvilket tøj de 

ansatte havde på op til ca. 1972.  Grunden til 

at der er to forskellige uniformer, er vigtig-

heden i at kunne se forskellen på det faglær-

te og det ufaglærte personale.  

På museet er der forskellige rum, blandt 

andet et rum hvor du kan se ting fra børne-

afdelingerne, og hvordan en nattevagtstue 

så ud. Du kan også se hvordan vaskeriet så 

ud før hen.  

Ydermere kan du se en hel del billeder tilba-

ge i tiden, disse giver en god indsigt i hvor-

dan stemningen har været og ikke mindst er 

i Landsbyen Sølund.    

Et lille udsnit af de effekter der kan ses på 

museet, blandt andet faldhjelme, som be-

boerne fik på for at undgå skade ved epi-

leptiske anfald.   

På museet har du også mulighed for at se,  

ting som tidligere beboer har lavet af egen 

interesse.  Her er for eksempel to skibe 

lavet ud af  forskellige affalds ting.  


