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INFORMATION 
 
Museet Tuch + Technik: 2000 års tekstilindustri 
En tidsrejse i vævernes verden 
 
Hvordan spinder man uld til garn? Hvordan væver man klæde? I museet Tuch + Technik 
erfarer de besøgende på deres tidsrejse ind i fortiden at fremstillingen af klæde i princip 
ikke har forandret sig fra jernalderen til nutiden. Museet Tuch + Technik viser 2000 års 
tekstilhistorie og er dermed enestående i Tyskland. 
 
I museet Tuch + Technik bliver enkelte håndvæve og maskiner vist i brug. På de gamle 
industrivæve i udstillingshallen ryger væveskytterne frem og tilbage. Her bliver der vævet 
bløde uldtæpper som de besøgende kan købe i museeumsbutikken. 
 
Tæt forbundet med historien om tekstilfremstillingen viser Tuch + Technik Neumuensters 
historie. Neumuenster tilhørte fra 1773 til 1866 Danmark. Neumuenster var kongerigets 
sydligste industriby, her stod landets første dampmaskine. Neumuensters vævere 
eksporterede deres Varer frem for alt til skandinavien. 
 
Særlige udstillinger : Museet Tuch+Technik byder på 2000 kvadratmeter udstillingsplads, 
300 deraf er reserveret til regelmæssigt skiftende særlige udstillinger. 
 
Offentlige rundvisning : Hver lørdag kl. 14 byder museet en rundvisning på tysk hvor 
maskinerne prøvekøres. Tilmeldelse forud er ikke nødvendig. Pris 2,50 Euro udover 
museeumsentrè. 
 
Gruppeentrè og rundvisning : Grupper på mindst 15 personer får en reduceret entrèpris 
på 4 Euro pro person. Bestiller du en rundvisning på tysk koster det 2,50 Euro dertil pro 
person, for en rundvisning på engelsk koster det 3,50 Euro pro person. 
 
Audioguide : Audioguide med rundvisning på tysk og engelsk kan du låne ved kassen 
mod et gebyr på 1 Euro. 
 
Restauration : Museet er direkte tilsluttet Stadthalle Neumuenster. Her har du mulighed for 
før eller efter et museeumsbesøg at holde en pause. Firmaet Auch Restauration byder 
tilmeldte grupper arrangements med kaffe og kage eller varme retter. Information ved 
04321-51357. 
 
Workshops : Spinde og væve – det kan du også: I workshops for begyndere eller 
viderekomne lærer du under fagkundig vejledning hvordan løst uld laves til garn og 
hvordan garnet på væven bliver til stof med smukke mønstre. 


