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Forord 
 

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet og 

Kulturstyrelsen gik i 2008 sammen om ph.d. stipendium for emnet dramatiseret museumsformidling og 

living history, hvilket har resulteret i nærværende afhandling. Jeg retter en stor tak til Kulturstyrelsen for 

den økonomiske støtte til undersøgelsen og for den opmærksomhed, Kulturstyrelsen har rettet på 

formidlingsområdet gennem sin støtte. Jeg takker endvidere Den Gamle By for initiativet til 

undersøgelsen og Aarhus Universitet for at undersøgelsen kunne realiseres. 

Min interesse for undersøgelsens tematikker har jeg blandt andet fra erfaring fra museer i Danmark og i 

Norge, hvor jeg har arbejdet med formidling, og fra studierne, hvor mit speciale har været den 

immaterielle kulturarven som genstand for bevaring og formidling. Nærværende undersøgelse har givet 

mig et stort kendskab til frilandsmuseer i Vesteuropa. Jeg vil rette en stor tak til Thomas Bloch Ravn, 

museumsdirektør i Den Gamle By for at have introduceret mig til et bredt spekter af spændende 

frilandsmuseer og historiske centre og givet mig muligheden for at skabe kontakter til andre 

frilandsmuseer. Endvidere vil jeg takke tidligere overinspektør Johnny Møller Jensen og nuværende 

overinspektør Martin Brandt Djupdræt for støtte i processen og for kommentarer til afhandlingen. 

Medarbejderne i Den Gamle By har været åbne og imødekommende, og de har bidraget væsentligt til 

undersøgelsesprocessen. Især har medarbejderne ved Afdeling for Levende Museum og skoletjenesten 

været uundværlige: Afdelingsleder for Levende Museum Henning Lindberg, projektmedarbejder 

Christin Vesterager Clausen og afdelingsleder for skoletjenesten Marianne Bager. Herunder takker jeg 

også alle aktører som har ladet mig iagttage og deltage i formidlingssituationer og som har bidraget til 

samtale og overvejelser om undersøgelsesemnet. Jeg takker også publikumschef Trine Locht Elkjær for 

hendes feedback. Medarbejdere fra andre afdelinger har også bidraget med input, kommentarer og 

interesse, heriblandt museumsinspektørerne Elsebeth Aasted Schanz, Maiken Hansen, Tove Engelhardt 

Mathiassen, Anneken Appel Laursen, projektleder i Den Moderne By Anne Cathrine Lorenzen, og jeg 

retter en stor tak til alle.  

Jeg retter endvidere en stor tak til informanterne, som har bidraget i undersøgelsen af Lys i Mørket og 

til venner og familie, som har fulgt mig på frilandsmuseer og historiske centre og bidraget i rollen som 

besøgende.  

Flere frilandsmuseer og historiske centre har afsat tid til at svare på spørgsmål ved mit besøg og stillet 

medarbejdere til rådighed for at bidrage til undersøgelsen, og jeg retter en stor tak til dem alle. 

Heriblandt til museumsdirektør Kim Clausen ved Ringkøbing Skjern Museum, tidligere 
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museumsdirektør Gudrun Gormsen ved Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Karin Blent ved Skansen, 

museumsdirektør ved Jamtli, Henrik Zipsane, Simon Woolley, Head of Education ved Beamish, 

museumsdirektør CEO Jeremy Johnson og Head of Education Tim Sullivan ved Sovereign Hill, samt 

formidlingsansvarlig Barry Kay og formidler Machael Ward ved Sovereign Hill. En ekstra tak vil jeg 

rette til historiker Janice Croggon og editor Helen Smithers ved Sovereign Hill for korrektur og 

sproglige rettelser i afhandlingens English summary. Endvidere takker jeg museumsdirektør ved 

Flagstaff Hill, Peter Abbot og frivillig ved museet Dr. Ron Sproston, og de frivillige på de besøgte 

frilandsmuseer og historiske centre for deres bidrag til undersøgelsen. Derudover vil jeg takke tidligere 

direktør på Jamtli Sten Rentzhog for produktiv samtale under mit besøg på museet. Endvidere vil jeg 

takke professor i museologi Janne Vilkuna ved universitetet i Jyväskyla for kommentarer i processen.         

Under skriveprocessen har flere bidraget med deres kyndighed på flere områder. Jeg vil takke kollegaer 

på Aarhus Universitet for diskussioner og tilbagemeldinger. Især vil jeg takke min vejleder, lektor Ane 

Hejlskov Larsen, for god opfølgning og kyndig vejledning gennem hele processen og for hendes støtte 

og tro på mit projekt og på min fremgangsmåde. Derudover vil jeg rette en stor tak til Ph.d. stipendiat 

Sally Thorhauge, ph.d. Thomas Rosendahl Nielsen og lektor Ida Krøgholt for input og diskussion om 

deltagelse og læringsspørgsmål, og lektor Ansa Lønstrup og post.doc. Anette Vandsø Aremark for 

inspiration om formidling gennem lyd samt lektor John Andreassen for faglige input om dramateori.  

Derudover har Cand. Philol. Kristin Torp Skogedal, Cand. philol. Astrid Vatne og konservator Kirsten 

Linde ved Akershusmuseet bidraget væsentlig med kommentarer og feedback til kapitler i afhandlingen, 

samt Cand. Mag. Helle Hyldal Vestergaard og Cand. Mag. Ingrid Fossum for sproglige korrigeringer.        

I tillæg til det indholdsmæssige input har flere personer bidraget med uvurderlig hjælp til den sproglige 

del af processen. Min sprogbaggrund er nynorsk, og mit valg om at skrive afhandlingen på dansk har 

omfattet et særligt behov for sproglig bistand. En stor tak rettes til Cand. Mag. Sisse Haals Strunk for 

grundig og udholdende sproglig hjælp og vejledning igennem hele processen, og til Cand. Mag. Trine 

Malling for sproglige rettelser.  

Sidst men ikke mindst vil jeg takke min mand og mine børn. De har stået model til 

formidlingssituationer, som undersøgelsen bygger på. Derudover har mine forældre og svigerforældre 

bidraget med uvurderlig hjælp, når det gælder om deltagelse og engagement i undersøgelsen samt 

muligheden for, at skriveprocessen kunne få en ende.  

Ingrid Vatne, Aarhus 2013.   
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Kap. 1. Indledning 

1.1. Intro til undersøgelsesfeltet 

Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus blev grundlagt i 1909 som verdens første 

frilandsmuseum for byernes kulturhistorie. I 1914 åbnede museet på den nuværende 

adresse i Botanisk Have i Aarhus midtby. Museet er i dag et statsanerkendt landsdækkende 

specialmuseum. Det er organiseret som en selvejende institution og har følgende formål: 

Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse de danske 

købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur.1 Museet spiller en 

central rolle i nærværende undersøgelse både som samarbejdspartner og som hovedcase for 

undersøgelsen.  

Den Gamle By kan karakteriseres som et førstegenerations frilandsmuseum, hvis tilblivelse 

knyttes til en enkelt person med et stærkt engagement.2 I den periode, hvor grundlæggeren 

af museet, den århusianske lærer og translatør Peter Holm, realiserede de tanker, som skulle 

blive til Den Gamle By, var den etablerede danske og skandinaviske museumsverden 

præget af en stærk arkæologisk faglig tradition, som blandt andet vægtede historien før 

1660 højt. Holms interesse for den yngre historie, som var ved at forsvinde, vakte derfor 

modstand i dette miljø.3 Holm mødte også modstand, når det gjaldt hans måde at formidle 

historien på. Der blev f.eks. sat spørgsmålstegn ved den anvendte metode, hvor bygninger 

blev genskabt med materialer, der ikke alle var 100 % autentiske, det vil sige var en del af 

de oprindelige bygningsdele.4 Peter Holm havde et funktionelt syn på de historiske kilder, 

hvilket betyder, at man med udgangspunkt i de bevarede originale dele og gennem grundige 

undersøgelser genskaber en fortidig helhed.5 Man kan således konkludere, at ønsket om at 

                                                           
1
 http://www.dengamleby.dk/nyt-presse/fakta-og-tal/ Ifølge museumsloven er Den Gamle By et museum: 

”der udfører en virksomhed af særlig betydning.” Den Gamle By ledes af en bestyrelse med repræsentanter 

fra fagbevægelse, erhvervsliv, region, kommune, universitet og personale. For nærmere beskrivelse af museets 

grundlæggelse, se eksempelvis: Ravn, Thomas Bloch: Den Gamle By. Et vindue til historien, 2002, Rentzhog, Sten: 

Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen, 2007.  
2 Centrale personer i etableringen af de skandinaviske frilandsmuseer var den svenske Artur Hazelius som 

grundlagde Skansen i Stockholm, Bernhard Olsen som grundlagde Frilandsmuseet i Lyngby og Anders 

Sandvig som grundlagde Maihaugen i Lillehammer. De tre foregangsmænd har fungeret som 

inspirationskilder for etablering af andre frilandsmuseer før anden verdenskrig, frilandsmuseer som er 

kendetegnet ved at drives frem af en særlig engageret person.     
3 Ravn, Thomas Bloch: Den Gamle By. Et vindue til historien. 2002, p. 21 
4 Ibid. 
5 Ibid. p. 23 

http://www.dengamleby.dk/nyt-presse/fakta-og-tal/
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formidle fortællinger er grundlæggende for den fysiske udformning af Den Gamle By. Den 

berettende formidlingstilgang, som Holm anlagde, adskilte sig fra den rådende arkæologiske 

tradition, hvor den enkelte autentiske genstand stod i centrum, og hvor 

udstillingsprincipperne var præget af behovet for at klassificere og systematisere genstande 

efter typologiske kriterier.  

Debatten om formidlingstilgange på museerne kan måske tilskrives 

forskellige forståelser af begreberne kundskab og viden. I perioden var det en almen 

accepteret forståelse af kundskabsbegrebet, at kundskab var en kognitiv størrelse og adskilt 

fra den kropslige erfaring. Denne forståelse af kundskabsbegrebet havde betydning for 

samtidens opfattelse af frilandsmuseernes opgave herunder deres tilgang til formidling, 

hvilket blandt andet kom til udtryk i daværende direktør ved Nationalmuseet, arkæolog 

Sophus Müllers, kritiske udtalelse omkring de tidlige frilandsmuseers formidling:  

 

”I hvert fald har de interiør-exteriøre virkelighedsbilleder hjemme på en helt 

anden grund end det arkæologiske-historisk-etnografiske museum. Dette 

holder sig inden for videnskabens grænser, hine tilhører kunstens verden. 

Dette henvender sig først og fremmest til tanken, hine til stemning og følelse. 

Interiørmaneren vil fremstille virkeligheden på lignende måde som 

teaterkunsten gør det, som det sker ved maleriet og ved digtekunsten. Det er 

en egen kunstart. Den får da også skaffe sig sit eget navn. Museets kan det ikke 

låne”.6 

Formidlingsområdet har gennemgået væsentlige forandringer siden dengang, selv om flere 

af de udstillingsmæssige greb, som vi ser i dag, blandt andet med anvendelse af voksdukker 

og skuespillere/formidlere i dragter i de historisk konstruerede miljøer, allerede var 

velkendte midler for massekommunikation tilbage i 1800-tallet.7 På museerne ses der i 

øjeblikket en rivende udvikling af nye formidlingstiltag. Det sker med henblik på at gøre 

                                                           
6 Sophus Müller, 1897 refereret bl.a. i Skougaard, Mette: “Folkekulturen på museum”, i: Ingemann, Hejlskov 

Larsen (red) Ny dansk Museologi, 2005.  2005, p.109. Etnolog Mette Skovgård undersøger frilandsmuseernes 

formidlingsideal i datidens verdensudstillinger i artiklen. Tidligere direktør ved Jamtli, Sten Rentzhog uddyber 

frilandsmuseernes historiske baggrund i sin bog: Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen, 2007. 
7 Eksempelvis pointerer museolog Marc Maure i sin artikel ”Bønder, ånder, dukker og skuespillere i de første 

folkemuseene” formidlingsformen Tableaux vivants som en populær forestillingsform som blev fremført I 

forskellige anledninger. Maure, 2004, p. 64.   
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publikum mere aktiv i formidlingssituationerne og formidlingen mere vedkommende for 

flere forskellige brugergrupper. I de senere år er der eksempelvis set et øget fokus på 

formidlingsområdet, som et af museernes ansvarsområder. Her spiller Kulturstyrelsens 

krav til museernes formidling og styrelsens indsats over for forskning i formidling en 

central rolle.8 Formidlingsansvaret opnår derved højere status og får større betydning end 

tidligere. Derudover ses et øget fokus på differentiering af publikum, hvilket blandt andet 

har resulteret i målgruppeundersøgelser.9 Ændringerne indgår i det som af flere museologer 

betegnes som et paradigmeskifte.10 Paradigmeskiftet kan groft sagt betegnes, som en 

bevægelse fra fokus på objekterne til et fokus på de besøgendes behov, oplevelser og 

erfaringer, hvilket blandt andet har bidraget til at anskue museerne som læringsmiljøer.11 

Flere museologer betegner ændringen af det relationelle forhold mellem museet og de 

besøgende, som en bevægelse fra monologisk til dialogisk kommunikation, hvilket også kan 

forstås som, at formidlingen har taget en mere demokratisk drejning.12  

Opsummerende kan man sige, at de berettende udstillingsprincipper, som 

inspirerede de tidlige grundlæggere af frilandsmuseer og folkemuseer, har fået ny relevans i 

vore dages formidlingsdiskussioner, og man kan genfinde de samme argumenterer i dag 

som for over 100 år siden. Især foreligger der nu en øget accept af formidling, der på 

forskellig vis aktiverer de besøgende. En udvikling af nye former for museumspraksisser 

ses eskaleret de seneste årtier, ikke alene inden for frilandsmuseernes formidling, men også 

inden for andre museumskategorier, og i 2007 igangsatte Kulturstyrelsen en øget satsning 

på forskning inden for formidlingsområdet, forskning med henblik på at undersøge denne 

udvikling og museernes formidlingsmæssige potentialer. Det øgede fokus på 

formidlingsområdet ses i en periode, hvor blandt andet respekten for og forståelsen af 

kulturel diversitet og den immaterielle kulturarv har fået fornyet styrke. I denne periode ses 

også en fornyet tendens til at stille spørgsmål til de hyppigt anvendte begreber inden for 

museumsterminologien, og veletablerede begreber stilles til genforhandling, når det gælder 

                                                           
8 Kulturarvsstyrelsen: “Udredning om museernes formidling”, 2006.   
9 Eks. Kulturarvsstyrelsen: “National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i 
Danmark”, 2009 og Kulturarvsstyrelsen: “Digital museumsformidling – i brugerperspektiv”, 2009.   
10 Eks. Roberts, Lisa C: From Knowledge to Narrative. Educators and the Changing Museum, 1997, p. 1.  
11 Kulturarvsstyrelsen: ” God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og 
ungdomsuddannelser” og ”Museernes læringspotentialer. Kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter 
til grundskoler og ungdomsuddannelser”, 2009, Skot-Hansen, Dorte: Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – 
når oplysning bliver til oplevelse. 2008. Kulturministeriet: ”Reach out! – Inspiration til brugerinddragelse og 
innovation i kulturens verden”, Okt. 2008.  
12 Hooper-Greenhill, Eilean: ”Communication in theory and practice”, i: Museums and their Visitors, 2000.  
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betydningsindhold.13 Nærværende undersøgelse indskriver sig i Kulturstyrelsens øgede 

satsning på forskning i formidling med det formål at bidrage til en kvalificering af 

formidlingspraksis, hvor de besøgende deltager aktivt.14    

 

1.2. Målsætning, problemformulering og afgrænsning 

Målet for undersøgelsen er at udforske den form for museumsformidling, hvor publikum 

bliver inddraget igennem drama og aktivering af sanser og følelser. Undersøgelsen skal 

skabe viden, som kan bidrage til øget forståelse af de erfaringer, formidlingen kan give 

publikum. Med udgangspunkt i empirisk baserede undersøgelser ved flere danske og 

udenlandske frilandsmuseer og historiske centre vil jeg undersøge den form for formidling, 

som jeg betegner som dramatiseret museumsformidling, hvor inddragelse af publikum spiller en 

betydningsbærende rolle for det formidlede indhold. Med baggrund i empiriske 

undersøgelser er det formålet at øge forståelsen af dramatiseret museumsformidling som 

kommunikationsmiddel på museerne.    

Min grundlæggende antagelse er, at museernes måder at appellere til de 

besøgende på, som deltagere, har indvirkning på, hvordan de besøgende erfarer en 

formidlingssituation. Museernes udfordring vil i fremtiden være at tænke publikums 

deltagelse ind i formidlingen på en måde, som øger formidlingspotentialet på det enkelte 

museum. Jeg ser deltagelsesperspektivet som værende central for undersøgelsen, og jeg 

formulerer på denne baggrund følgende problemstilling som jeg undersøger empirisk:  

Hvordan inddrages publikum i formidling, hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes ved 

frilandsmuseer og historiske centre, og hvilken betydning har deltagelsen for den erfaring, som en 

formidlingssituation kan generere hos deltageren?  

Undersøgelsesgenstanden kan således betegnes som den effekt, som opstår hos deltageren i 

mødet med den enkelte formidlingssituation. Jeg anlægger en empirisk og teoretisk vinkel, 

som tager udgangspunkt i det erfarende publikum. Undersøgelsens formål er at kunne 

etablere et teoretisk rammeværk, som tager afsæt i deltagelsesperspektivet, og foreslå 

teoretiske værktøjer til anvendelse i udviklingen af området.     

                                                           
13 Federspiel, Beate Knuth: ”Kulturarv – et begreb til forhandling”, i: Nordisk Museologi, 2012. vol. 1.   
14 Som led i Kulturarvsstyrelsens satsning på forskning i formidling, opslog i 2008 Den Gamle By, Det 
Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et ph.d. stipendium inden 
for emnet dramatiseret museumsformidling og living history, hvilket har resulteret i nærværende afhandling. 
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1.3. Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen omfatter de metodiske, teoretiske og analytiske overvejelser og konklusioner, 

og den er struktureret i tre dele. I del 1 er hensigten at etablere rammerne for 

undersøgelsen. Her præsenterer jeg et museologisk forskningsgrundlag, undersøgelsens 

opbygning/design samt udfolder undersøgelsens vidensteoretiske udgangspunkt, der ligger 

til grund for valg af metoder. I del 2 udfolder jeg og diskuterer de anvendte metoder for 

empirisk indsamling samt muligheden for at generere viden på baggrund heraf. 

Afhandlingens mest omfattende del er del 3, hvor undersøgelsens analyseapparat udvikles 

og anvendes med baggrund i casestudier. Her præsenterer jeg det analyseteoretiske 

grundlag for undersøgelsen. Den Gamle By er undersøgelsens hovedcase og spiller derfor 

en central rolle i udvikling og afprøvning af min analytiske optik. De øvrige besøgte 

frilandsmuseer og historiske centre fungerer som et landskab, hvori jeg laver stierne for 

analysen. Konsekvensen af min metode bliver hermed, at jeg ikke omtaler samtlige museer, 

men at den samlede museumserfaring, som jeg har opnået i tilknytning til undersøgelsen, 

har betydning for de analytiske valg, som jeg foretager samt de deraf følgende 

konklusioner.   

 I vedlagt empiridel beskriver jeg det empiriske grundlag, som afhandlingen 

bygger på. Her forefindes transskriptioner af interviews og af egne erfaringer ved til 

sammen 24 frilandsmuseer og historiske centre i Vesteuropa og Australien. Den primære 

årsag til at jeg har valgt at transskribere mine erfaringer og vedlægge dem som bilag til min 

afhandling er, at undersøgelsesgenstanden, altså deltagererfaring i formidlingssituationer, 

hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes, er en genstand, hvis betydning 

opstår i det singulære møde mellem publikum og formidler. Betydningen, som genereres på 

baggrund af deltagelse, skal findes i kommunikationshandlingen snarere end i de 

bagvedliggende tanker forud for den realiserede formidlingssituation. Bilagsdelen har 

således en funktion som beskrivelse af de situationer, som trækkes frem i analyser af 

formidlingssituationer og at skabe metodisk gennemsigtighed.   
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Kap. 2. Museologisk forskningsgrundlag 

2.1. Intro til forskningsgrundlag 

Frilandsmuseerne har en over hundrede år lang tradition med at integrere teatrale teknikker 

i udstillinger og anden form for formidling til publikum.
15

 Den iscenesatte og 

dramatiserede fremstilling har i lige så lang tid været genstand for debatter og diskussioner i 

museumssammenhæng, diskussioner som blandt andet har omhandlet museernes rolle i 

samfundet og museernes forståelse af, hvem de besøgende er. Det tidligere fremlagte citat 

fra daværende direktør ved Nationalmuseet, arkæolog Sophus Müller, formulerer en kritisk 

tilgang til frilandsmuseernes formidling, og citatet findes da også gengivet flere steder i 

museumslitteraturen. Hensigten er at påpege, at den diskussion, som foregik dengang, også 

er levende i dag.
16

 Jeg mener, at citatet fremhæver en central problematik når det gælder 

forståelsen af frilandsmuseernes formidlingsbudskab. Dengang Müller kom med sit udsagn, 

var det objektfokuserede genstandssyn fremherskende. De fysiske genstande blev set som 

bærere af information, som kunne forstås uafhængigt af udstillingsprincipperne. Ethvert 

forsøg på at dramatisere genstandene ved hjælp af scenografi blev snarere opfattet som 

kunst end som videnskab og hørte derfor ikke til museernes opgave.  

Der er i dag en bred accept for forståelsen af, at objekterne ikke taler 

uafhængigt af udstillingssproget, men at de bliver til udtryk og symboler, som indgår i en 

større helhed.
17

 De senere års øgede opmærksomhed på museernes formidlingsansvar har 

blandt andet resulteret i, at nye formidlingstilgange er introduceret.
18

 Især har 

deltagelsesaspektet som del af formidlingsområdet fået øget opmærksomhed. Om 

deltagelse i formidling skriver Kulturstyrelsen følgende: ”Det handler ikke om at ’give 

brugerne, hvad de gerne vil have’, men om at formidle det indhold og den viden, som 

museerne ønsker at videregive, på en måde som giver vedkommende oplevelser for de 

besøgende.”
19

 I citatet fremhæves oplevelsen som central for formidlingsformålet.   

                                                           
15 Blandt andet udfoldes frilandsmuseernes tilknytning til verdensudstillingerne sidst i 1800-tallet af flere 
teoretikere: Brita Brenna 1999, Mette Skougaard 2005, Marc Maure 2004/1, Holger Rasmussen 1993 og Sten 
Rentzhog 2007.  
16 Blandt andet findes citatet refereret af den danske historiker og etnolog Mette Skougaard (Skougaard, 2005, 
p. 109).   
17 Se eksempelvis: Maure, Marc: ”Bønder, ånder, dukker og skuespillere,” i: Nordisk Museologi 2004/1.  
18 Foruden formidling udgør museernes ansvarsområde også indsamling, registrering, bevaring og forskning, 
jfr. den danske museumslov. Da Kulturarvsstyrelsen i 2006 kom med rapporten Udredning om museernes 
formidling, fremhæves især deltagelsesaspektet som centralt for formidlingsområdet.   
19 Kulturarvsstyrelsen: ”Udredning om museernes formidling”, 2006, p. 82. 
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 Alligevel vil jeg hævde, at litteraturen på området overordnet mangler 

begreber, som medtænker og accepterer de besøgendes egen deltagelse som 

betydningsbærende i formidlingsøjemed. Til trods for at museumspraksissen og de 

kulturpolitiske krav fokuserer på publikums deltagelse, hænger det teoretiske 

begrebsapparat generelt set fast i en forståelsesmodel, som har de fysiske genstanders 

informationsværdi som værdigrundlag. Jeg vil argumenter for denne antagelse i nærværende 

kapitel. Det er kapitlets formål at fremhæve behovet for en gentænkning af de anvendte 

begreber, frem for at fungere som et opslagsværk for eksisterende litteratur på området.  

 

2.2. Fortid og fortælling 

Allerede i 1930 pegede den franske historiker Marc Bloch på det, han opfattede som 

frilandsmuseernes problem – en manglende skelnen mellem historie og forhistorie.
20

 

Frilandsmuseerne ser, ifølge Bloch, alle objekter som et grundlag til at skabe atmosfære 

frem for at skabe mulighed for, at publikum kan undersøge objekterne ud fra et mere 

teoretisk udgangspunkt.
21

 Da de amerikanske frilandsmuseer i 1960’erne introducerede 

begrebet living history, et begreb som betegner den amerikanske formidlingstradition, hvor 

hensigten er at gøre historien levende for publikum, gav det nyt liv til diskussionerne.
22

 

Dermed har der også været behov for at definere begrebet ”living history”, og flere 

teoretikere er kommet med forslag hertil.  

En af pionererne inden for forskning i living history, er den ofte refererede 

amerikanske folklorist Jay Anderson. Han ser living history både som et medie til 

forskning, formidling og som en fritidsaktivitet, hvor eskapisme er den væsentligste 

motivationsfaktor.
23

 Han betragter living history som et medie, der skaber mulighed for at 

afprøve historiens vilkår, og som dermed også giver mulighed for at erfare historiens 

tekstur i kraft af, at alle sanser involveres.
24

 Han anlægger en eksperimentel-arkæologisk 

vinkel på living history. Han peger på, at metoden kan skabe muligheder for, at deltagerne 

                                                           
20 Bloch, Marc: “Om frilandsmuseer och bygdemuseer i Skandinavien 1930”, Oversat til svensk i Nordisk 
Museologi 1993, nr. 1. Blochs artikel er publiceret på fransk i: Les Annales d`histoireèconomique et sociale, 1930, vol 
2, nr. 6.  
21 Ibid, p. 75 
22 ALFAM (Association for living history, farm and agricultural museums) 
23Anderson, Jay: Time Machine - The World of Living History. The American Association for State and Local 
History, Nashville, Tennessee, 1986 
24 Ibid. pp 113 
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kan skabe deres egen opfattelse af historien og på samme tid blive i stand til at 

sammenligne flere historiske perioder.  

De to forfattere med det historie-pædagogiske udgangspunkt, Gavin Baldwin 

og Beth Goodacre, forklarer living history som en form for kommunikativ handling. 

Baldwin og Goodacre er i deres undersøgelse optaget af, hvordan living history kan 

kommunikere den historiefaglige viden til publikum. Centralt for de to forfattere er deres 

skelnen mellem ”fortid” og ”historie” – en skelnen som Bloch gjorde opmærksom på ca. 

70 år tidligere. ”Fortiden” defineres som den historiske fortid, således som den faktisk 

forløb, ”historien” refererer til den fortælling, som konstrueres i formidlingssammenhæng 

på baggrund af fortolkning af spor fra fortiden.
25

 Goodacre og Baldwin argumenterer for 

en spænding mellem begreberne, og begrebernes aktualitet i formidlingshandlingen. Deres 

kritik, retter sig mod den manglende mulighed for at formidle faktuel viden og information 

ved hjælp af living history, hvilket svarer til Blochs kritik af frilandsmuseernes 

formidlingspotentiale. 

Ifølge Jay Anderson kan den kritik, som rettes mod living history, inddeles i 

to kategorier: I den første kategori kritiseres living history for at være et medie, der ofte 

”forfiner” historiske perioder og hændelser og favoriserer en æstetisk fremføring af 

historien. Den anden del af kritikken dækker temaet ”korrekthed” i forhold til fortiden og 

peger på, at selv om institutionerne bestræber sig på at opnå en nøjagtighed i forhold til 

historien, så er dette mål umuligt at opnå. Living history vil således altid fremstå som et 

medie, der forsøger at være noget det ikke er og derfor høste kritik i forhold til en tilstræbt 

efterligning af originalen, en kritik som også imødekommes af Baldwin og Goodacres 

argumentation.
26

  

 

2.3. Levendegørelse, levende historie, levende museum og faktionsleg 

I Danmark har begrebet levendegørelse være den mest almindelige betegnelse på den 

formidlingspraksis, som knyttes til det amerikanske begreb living history. Begrebet 

levendegørelse må forstås som et historisk begreb, som knytter sig til udstillingsprincipper 

ved verdensudstillinger fra midten af 1800-tallet, hvor nye udstillingsformer blev 

                                                           
25 Goodacre, Beth og Baldwin, Gavin: Living the Past. Reconstruction, Recreation, Re-enactment and Education at 
Museums and Historical sites, 2002 p. 9. 
26 Denne pointe kommer også frem i den australske historiker Graeme Davison i hans analyse af det 

australske frilandsmuseum Sovereign Hill. Davison, Graeme: The Use and Abuse of Australian History, 2000.  
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introduceret. Som nævnt indledningsvist bar disse udstillinger præg af scenografiske 

dioramaer, og de har fungeret som inspiration til formidling ved frilandsmuseer.
27

 

Derudover kan man også forstå begrebet levendegørelse som knyttet til en historiefaglig 

tradition, hvor fokus er på den faktuelle historie og de historiske kilder, frem for på de 

dramatiske virkemidlers potentialer og effekt i en formidlingssituation. Hermed er begrebet 

præget af de samme dilemmaer som kan ses i forhold til living history, hvor der af 

teoretikerne stilles spørgsmål til, hvordan den faktuelle viden kan formidles til publikum 

gennem dramatisering og iscenesættelser. De ovenfor refererede teoretikere har også peget 

på et problem som forholder sig til, hvordan relationen mellem publikum og den historiske 

fortid skal forstås i formidlingssituationen. Ser man på de begreber, som de danske 

frilandsmuseerne knytter til formidlingen, kan man se, at problematikken også gør sig 

gældende her.    

Ifølge den danske historiker Finn Mygind anvendes begrebet levendegørelse 

specifikt til Hjerl Hedes Frilandsmuseums jubilæum i 1955, begrebet betegner museets 

måde at befolke huse og værksteder med frivillige aktører og med professionelle 

håndværkere, der, iført datidens klædedragter, demonstrerer husflid og håndværk i 

autentiske omgivelser.
28

  

 Da Den Gamle By i begyndelsen af 2000’erne introducerede førstepersons 

fortolkning i museets historiske miljøer, anvendte museet betegnelsen Levende Museum, og 

knyttede i deres anvendelse af begrebet eksplicit an til den amerikanske tilgang til Living 

History, altså formidling i dragt og rolle. Ved eksempelvis Ringkøbing-Skjern Museum og 

Odense Bys Museer/Den Fynske Landsby anvendes betegnelsen Levende Historie på 

formidling med særligt fokus på ansigt-til-ansigt relation mellem formidler og publikum, og 

med en vægtning på dialogen mellem mennesker. Levende Historie ved Ringkøbing-Skjern 

Museum omfatter både første- og tredjepersons fortolkning, mens begrebet i Den Fynske 

Landsby omfatter tredjepersons fortolkning i dragt. I formidling via sociale medier ses 

betegnelsen faktionsleg anvendt af Nationalmuseet.
29

 Tilgangen beskrives som, at virkelighed 

                                                           
27 Eksempelvis Aakjær, Marie Drost: “Levendegørelse”, 2008 og Skovgaard, Mette: “Folkekulturen på 
museum”, 2005 Brenna, Brita: ”Et sant og levende bilde av verden; Verdensutstillinger og Museumshistorie”, 
1999.  
28 Mygind, Finn: Historien om Hjerl Hedes Frilandsmuseum, 2005 
29 Betegnelsen faktionsleg anvendes på Nationalmuseets lancering af formidling via sociale medier igennem den 
fiktive person fra 1700-tallet, Ida Chralotte. Boris, Mette, m.fl: ”Digital levendegørelse – 1700-tals faktionsleg 
på Facebook”, 2011.    
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og historisk realitet blandes med opdigtede figurer, hændelsesforløb og steder, med henblik 

på at engagere mennesker i forhold til kulturhistorien.
30

  

 De forskellige betegnelser som opstår ved de enkelte frilandsmuseer og ved 

andre kulturhistoriske museer for at definere museets egen formidlingstilgang tolker jeg, 

som udtryk for et behov for at løsrive sig den historiefaglige forståelsestradition og 

samtidig etablere et nyt grundlag for at diskutere og udvikle formidling, hvor der er højere 

grad af accept for målsætningen om at skabe en særlig effekt hos publikum.   

Jeg vil hævde, at en af årsagerne til at kritikken mod formidlingen retter sig 

mod spørgsmål om ”det korrekte” og om ”at forfine fortiden” jfr. Anderson, blandt andet 

kan forklares med udgangspunkt i begrebet autenticitet. Jeg vil i det følgende redegøre for 

min påstand.  

 

2.4. Autenticitet i formidling 

Autenticitet
31

 er et centralt begreb i den terminologi, som anvendes på frilandsmuseernes 

formidling, og begrebet kan forklares som en kvalitet som historisk kildemateriale. 

Begrebet betegner oplevelsen af ægthed, troværdighed og gyldighed, og det relaterer sig i 

den almindelige forståelse til genstandsniveauet og til fysiske objekters aldersværdi. En af 

teoretikerne, der har beskæftiget sig med autenticitetsbegrebet i forhold til frilandsmuseer, 

er den norske arkitekt og museumsmand Lars Roede. Han skelner mellem flere måder at 

forstå autenticitetsbegrebet på, som han udfolder i henhold til materiel, processuel og visuel 

autenticitet.
32

 Med begrebet materiel autenticitet fremhæves de enkelte objekters karakter af 

”oprindelighed”. Med begrebet processuel autenticitet tilgodeses den tavse kundskab, som 

eksempelvis ligger i udførelsen af et håndværk.
33

 Begrebet visuel autenticitet fremhæver 

autenticitetsværdien på en bygning som et samlet udtryk. Begrebet visuel autenticitet 

formulerer et pædagogisk perspektiv, idet begrebet henviser til formidlingsdimensionen: at 

formidle noget som ægte. Forståelsen af autenticitet i forhold til bygningsbevaring på 

frilandsmuseer må forstås som kulturelt forankret. Hvor de vestlige lande i høj grad vægter 

                                                           
30 Ibid. p, 62. 
31 Begrebet stammer fra det græske authenti’kos, hvilket rummer forståelsen af ophavsmand, ægthed, 
troværdighed og gyldighed. Gyldendals Røde Ordbøger/fremmedord, 10 udgave, 2. oplag, 1989, p. 55. En 
fremlæggelse af begrebets kompleksitet og konflikter kan eksempelvis læses i Stjernfelt, Frederik: 
”Authenticities and their conflict. Genuine challanges of museology”, 2009, pp. 40.   
32 Roede, Lars: “Autentisitet I friluftsmuseene”, 2010, pp. 170 
33 Begrebet processuel autenticitet er en nyere forståelse af begrebet, som Roede daterer til sidst i 1980’erne, som 
en reaktion på en praksis, hvor nyere indsættelse af materialer på ældre bygninger visuelt skulle adskille sig fra 
bygningens oprindelige bygningsdele. 
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den materielle autenticitet, ses der i flere asiatiske lande en højere vægtning af den 

processuelle autenticitet. I Asien kan en bygning betragtes som autentisk, trods bygningens 

omfang af restaurering, hvor samtlige af de oprindelige bygningsdele er erstattet med nye. 

Autenticitetsværdien lokaliseres her til udførelsen af håndværket (processen) snarere end til 

de enkelte bygningsdele (oprindelige materialer).
34

  

Autenticitetsbegrebet har været knyttet til en dokumentfunktion i forhold til 

formidling på frilandsmuseer i de vestlige lande. Dokumentfunktionen har vist sig 

gældende som vurderingskriterium også på formidling, hvor fortællingen, snarere end den 

fysiske museumsgenstand, udgør formidlingsgenstanden. Eksempelvis stiller den danske 

antropolog Mads Daugbjerg sig kritisk til Den Gamle Bys formidling af et hjem fra 

Sønderjylland, hvor en husmoder fra 1920’erne gestaltes af aktør i dragt og rolle. Hans 

kritik vedrører den gestaltede husmoders imødekommenhed overfor publikum, idet hun 

serverer smagsprøver til de besøgende. Denne handling kan ifølge Daugbjerg ikke påberåbe 

sig kvaliteten autenticitet.
35

 Daugbjergs argumentation bygger på opfattelsen af 

handlingsforløbets karakter, som ifølge ham, ikke er sammenlignelig med et 

handlingsforløb fra den historiske fortid, som formidlingssituationen henviser til.  

Når formidlingsgenstanden er fortællingen, forklares dens autenticitetsværdi 

med baggrund i den historiske fortid som kilde. Dette er en forklaringsmodel som 

fremhæver historiefagligheden som værdigrundlag. Flere teoretikere har opponeret mod det 

stærke fokus på det historiefaglige værdigrundlag, idet dette fokus skygger for den værdi, 

der ligger i de formidlingsmæssige redskabers potentiale til at generere en særlig effekt hos 

publikum. Denne pointe bliver tydelig, hvis man sammenstiller flere teoretikeres analyser af 

det amerikanske frilandsmuseum Plimoth Plantation.
36

 Plimoth Plantation formidler 

pilgrimmenes hverdag som nybyggere i året 1627. Formidlingen bygger på historisk 

dokumentation, hvor den enkelte pilgrim som levede i pilgrimslandsbyen i 1627 fortolkes 

og gestaltes som en karakter, publikum kan møde i museets åbningstid. 

Den danske etnolog Mette Skovgaard fremhæver Plimoth Plantation som et 

eksempel på et frilandsmuseum, som har formået at skabe en succesfuld formidling via 

living history. Hendes succeskriterier peger på den måde, hvorpå museet opbygger 

                                                           
34 Welling, Helen G: Modernismens bygninger. Idégrundlag og bevaringssynspunkter. 1999 
35 Daugbjerg, Mads: “De gode gamle dage genoplivet: Frilandsmuseerne og spillet om fortiden”, 2005. Jeg 
kommer nærmere ind på artiklen og på Daugbjergs kritik i min analyse af Den Gamle By, del 3, kap. 19.  
36 Eksempelvis: Skovgaard, Mette: ”Folkekulturen på museum”, 2005, Schechner, Richard: Between Theatre and 
Anthropology, 1985, Magelssen, Scott: Living History Museums. Undoing History through Performance, 2007. 
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gestaltninger på baggrund af historisk dokumentation.
37

 Netop denne måde at vægte 

formidlingsbudskabet på, hvor de gestaltede karakterer fremstår som en form for faktuel 

viden om fortiden, bliver kritiseret af den amerikanske teaterforsker Scott Magelssen.
38

 

Magelssens kritik af formidlingen på Plimoth Plantation handler om, at den er styret af en 

tilnærmet positivistisk forståelse af viden om fortiden, hvor fortiden forstås som en 

sandhed, som man kan opdage, og hvor forskning vil føre museet tættere på denne 

sandhed.
39

 Tilsvarende kritik imod museumsformidling på frilandsmuseer kan ses i det 

indhold, de to amerikanske forskere med antropologisk og sociologisk baggrund Richard 

Handler og Eric Gable lægger i begrebet mimetic realism.
40

 Begrebet vægter en visuel og 

oplevelsesmæssig lighed mellem den gestaltede fortolkning af fortiden og den historiske 

fortid som levendegørelsens grundlag. Handler og Gable anvender begrebet til at fremhæve 

levendegørelsen som et produkt af nutiden frem for et produkt af fortiden, og de efterlyser 

formidlingsmæssige greb, som fremhæver formidlingsgenstandens mere demokratiske 

kvalitet.
41

  

Ifølge Scott Magelssen kommer formidling via living history ofte til at handle 

om den historiske virkelighed frem for publikums relation hertil. Han er kritisk til den 

manglende mulighed publikum har for at sætte sig ind i fortidens vilkår og forstå fortiden 

på baggrund af erfaringsbaseret indsigt. Tilsvarende kritik ses hos en anden amerikansk 

teaterforsker, Richard Schechner, når han undersøger den effekt, formidlingen på Plimoth 

Plantation har på publikum.
42

 Schechner beskriver effekten som en ”forestilling”, hvortil 

de besøgende indtager betragterposition. Han efterlyser en formidlingsstrategi, som 

inkluderer publikums deltagelse i formidlingsbudskabet. Magelssen og Schechner taler for 

formidling, hvori virkemidlernes dramatiske effekt på publikum tildeles en værdi som 

svarer til det historiefaglige autenticitetsbegreb.     

 

                                                           
37 Skovgaard, Mette: “Folkekulturen på museum”, 2005.  
38 Magelssen undersøger living history med frilandsmuseerne som ramme. 
39 Magelssen, Scott: Living History Museums. Undoing History through Performance, 2007.   
40 Handler, Richard & Gable, Eric: The New Story in an Old Museum, 1997, p. 224. Handler og Gable analyserer 
Colonial Williamsburg, som er et af de store frilandsmuseer i USA.    
41 Ibid. p. 223. Kritikken retter sig mod det amerikanske frilandsmuseum Colonial Williamsburg og den måde, 
hvorpå museet fastfryser en forståelse af fortiden gennem sin formidling. I kritikken hertil anvendes 
autenticitetsbegrebet som argument for, at museet ødelægger historien frem for at fremstille den historisk 
korrekt. Fremstillingsmæssigt præsenteres de historiske fakta som en sandhed, som skal findes i ligheden 
mellem formidlingssituationens udtryk og den historiske fortid. De efterlyser snarere en mere demokratisk 
tilgang til at forstå de historiske fakta. Ibid. p. 222.    
42 Schechner, Richard: Between Theatre and Antropology, 1985.  
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2.5. Fokus på publikum 

Efter at man i 1970-80’erne i England og Australien så en ny fremvækst af frilandsmuseer 

og historiske centre, øgede den kritiske røst mod frilandsmuseernes måde at formidle 

fortiden på.
43

 Postmodernitetens spørgende tilgang til modernitetens tro på sandheden, 

som en størrelse man kan opdage, har medført et nyt fokus på publikumsrollen, hvor større 

vægt er lagt på publikums egne erfaringer og viden. En opmærksomhed rettes nu mod 

spørgsmålet om, hvordan publikums erfaringer spiller ind i formidlingssituationen, og på 

det udbytte, som publikum får af museumserfaringer. Visitor Studies er betegnelsen på en 

retning inden nyere museologisk forskning, hvor undersøgelserne tager udgangspunkt i 

publikum som aktive mennesker, der konstruerer deres egen mening på baggrund af en 

fortolkning af deres møde med museerne. De to amerikanske forskere John Falk og Lynn 

Dierking er pionerer inden for retningen, og siden tidlig 1990’erne har de undersøgt 

publikums erfaring af museumsbesøg.
44

 Visitor Studies bygger på et konstruktivistisk 

læringsbegreb, hvortil frilandsmuseerne betegnes som uformelle læringsmiljøer. Uformelle 

læringsmiljøer adskiller sig fra formelle læringsmiljøer, idet formidlingen ikke er bundet op 

på et særligt pensum, som skal læres.
45

 Ifølge en af de centrale personer inden for den 

konstruktive læringsteori, professor i museumsformidling George E. Hein, er kundskab 

konstrueret via aktive fortolkninger af erfaring. Kundskabsbegrebet knytter sig til den 

kompetence, hvor en person på en hensigtsmæssig måde formår at overføre elementer fra 

et kundskabsområde til en ny situation. Lærerens opgave bliver at lægge en ramme for, at 

eksisterende kundskab benyttes for at generere ny kundskab. Det er almindeligt inden for 

konstruktivistisk pædagogisk tankegang at forklare læring med forskellige læringsstiler,
46

 og 

                                                           
43 Eksempelvis er Kevin Walsh, forsker ved universitetet i Leicester, kritisk til frilandsmuseernes 

institutionaliserede fremstilling af fortiden i: Walsh, Kevin: The Representation of the Past. Museum and heritage in 

the postmodern world, 1992. Han opfatter, at frilandsmuseernes fremstilling af fortiden er et angreb på 

demokrati. I sin kritik argumenterer han for en fremstilling af fortiden der gør det lettere, at forstå fortiden ud 

fra et mere nuanceret udgangspunkt. Spørgsmålet om den korrekte fremstilling af fortiden forskydes hos 

Walsh til spørgsmålet om at etablere flere vinkler, hvorudfra fortiden må forstås igennem.  

44 Falk og Dierking anvender et bredt museumsbegreb som også omfatter zoologiske haver, akvarier og 
forlystelsessteder, som ikke har et indsamlings-, registrering, bevarings- og forskningsansvar. Falk, John og 
Dierking, Lynn: The Museum Experience, 1992, Falk, John og Dierking, Lynn: Learning form Museums. Visitor 
Experience and the Making of Meaning, 2000.  
45 Begrebet uformelt læringsmiljø omfatter formidlingssituationen forstået som, at den udgør et møde mellem 
det enkelte museum og de besøgende som ikke er knyttet op til eksplicitte læringsformål. Således adskilles 
dette fra de formelle læringsmiljøer, hvor formidlingssituationen er relateret til et udvalgt pensum og informelle 
læringsmiljøer, hvor museer har tilrettelagt formidling til skoleklasser ud fra en udvidelse af klassens almindelige 
beskæftigelse med sit pensum.  
46 Eksempelvis: Hein, George E: Learning in the Museum, 1998. 
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med forskellige former for intelligens.
47

 Alligevel kan man tale om en form for overordnet 

konsensus i kraft af, at man inden for et kulturelt fællesskab kan tale om 

fortolkningsfællesskaber,
48

 hvilket også er med til at definere læring som en social størrelse.  

 Museernes potentiale som læringsmiljøer har som nævnt opnået en særlig 

opmærksomhed i de senere år, og begrebet kulturarvspædagogik (heritage learning) er opstået. 

Kulturarvspædagogikken bygger på læringsmål som inddeles i kategorierne: kundskab og 

forståelse/ kompetencer/ holdninger og værdier/ fornøjelse, inspiration og kreativitet/ 

handling, adfærd og progression.
49

 Begrebet livslang læring udspringer fra 

kulturarvspædagogikken, og begrebet vægter en forståelse af læring som udvikling af 

kompetencer. På det svenske frilandsmuseum Jamtli vægtes eksempelvis 

formidlingssituationens potentiale for kompetenceudvikling, og museumsdirektør ved 

Jamtli Henrik Zipsane udtrykker følgende: ”We are creating special learning experiences 

designed to develop competences that are needed in a life-long and life-wide 

perspective”.
50

 Zipsane fremhæver en forståelse af formidlingssituationen, som at den tager 

udgangspunkt i den lærende frem for det historiske indhold. Hverken læringsbegrebets 

indhold eller den form for læringserfaring, som forventes faciliteret igennem 

museumsformidling, er statiske størrelser, og det er efterhånden en udbredt holdning, at 

læring forstås som relateret til den lærendes aktive deltagelse i sine omgivelser, og knytter 

sig til den kropslige erfaring kombineret med refleksion.
51

   

 

2.6. Fokus på deltagelsens karakter 

Den amerikanske skuespiller, adjunkt og grundlægger af den nonprofit baserede 

organisation International Museum Theatre Alliance (IMTAL)
52

 Catherine Hughes, er 

                                                           
47 Gardner, Howard: ”Multiple Intelligences”, 1996, Frøyland, Merethe: “Multiple erfaringer i multiple 
settinger. MEMUS, et teoretisk rammeverk for museumsformidling”, 2003.    
48 Hooper-Greenhill: ”Changing Values in the Art Museum – Rethinking Communication and Learning”, 
2004. 
49 Ved universitetet i Leicester, England, har forskere udviklet en model for at identificere forskellige former 
for læringsmål. Modellen betegnes som GLO, hvilket står for generic learning outcomes. De engelske 
begreber for de forskellige læringsmål er: Knowledge & understanding, Skills, Attitudes & values, Enjoyment, 
inspiration, creativity and Action, behavior, progression.  
50 Zipsane, Henrik: ”Heritage Learning: a question of here and now”, 2008.  
51 Hein, George E: Learning in the Museum, 1998, p. 6.  
52 Organisationen har siden grundlæggelsen i 1990 spillet en vigtig rolle, når det gælder de begreber, som 
benyttes i praksis for at skelne mellem forskellige måder at formidle til publikum på, hvor 
formidlingssituationens betingelser er ansigt-til-ansigt relationer. Organisationen har etableret et 
begrebsapparat, som nuancerer de teknikker, hvor teatrets virkemidler anvendes i museumsformidling ved 
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inspireret af de litterære termer, når hun skal forklare publikums måder at deltage på. Hun 

opstiller et kontinuum, hvor hun skelner mellem efferent og æstetisk læsning af den 

formidlingsgenstand, som formidles gennem museumsteater.
53

 Kontinuummet skal 

synliggøre, hvordan publikum i deres læsning af det performative værk skifter positioner 

mellem en æstetisk eller sanselig og en kognitiv læsning. Kontinuummets hensigt er at 

synliggøre publikums mange forskellige læser- eller betragtningspositioner i forhold til 

formidlingsbudskabet. Set med Hughes’ perspektiv bliver en formidlingssituation anskuet 

som et værk, som rummer læringspotentialer. 

 Fra en anden vinkel, hvor det sociale aspekt vægtes højt, opstiller den 

amerikanske konsulent i brugerinddragelse og museumsdesign Nina Simon en femtrins 

skala for publikums deltagelse. Hun skelner publikums deltagelse ud fra en bevægelse 

mellem ”me” og ”we”.
54

 ”We” opstår, når de involverede mennesker interagerer socialt 

med hinanden. ”Me” opstår, når en formidlingssituation giver adgang til det indhold, den 

enkelte søger. Simons fokus på ”me-we” forholder sig i særlig grad til relationen mellem 

den enkelte publikumsdeltager og vedkommendes relation til de andre tilstedeværende. De 

to teoretikere indtager således to forskellige fokus, når det gælder om at forstå publikums 

deltagelse.  

Forskningen præsenterer altså et syn på de besøgende som aktive mennesker, 

der konstruerer deres egen mening på baggrund af en fortolkning af deres møde med 

museerne. Konstruktion af mening omfatter både det indhold, museerne præsenterer for 

publikum og betydningen af det øvrige publikums tilstedeværelse i formidlingssituationen.
55

 

En almen opfattelse er, at de besøgende stiller sig kritiske til museernes fremstilling af 

fortiden, og de foretager egne fortolkninger ud fra egen erfaring og viden.
56

  

 

                                                                                                                                                                          
frilandsmuseer og historiske steder/centre. Begreberne er udviklet som redskaber til den udøvende praksis, 
som finder sted på frilandsmuseerne. www.imtal-europe.com/resourses.php.  
53 Hughes, Catherine: ”Theatre Performance in Museums: Art and Pedagogy”, 2010. Museumsteater er en 
betegnelse på formidling som anvender teaterformen som formidlingsramme, men med museet som ramme. 
Hughes forholder sig ikke kun til frilandsmuseerne, men til den brede vifte af museer som ramme for 
formidlingsformen. Se også: Hughes, Catherine: Museum Theatre, Communicating with Visitors through Drama, 
1998.  
54 Simon, Nina: The participatory Museum, 2010. 
55 Falk og Dierking var med bogen The Museum Experience, Washington, 1992, blandt de første til at tage 
udgangspunkt i de besøgendes synsvinkel.  
56 Merriman, Nick: Beond the Glass Case: The Past, the Heritage and the Public, Leicester University Press 1991 

http://www.imtal-europe.com/resourses.php
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2.7. Formidling på frilandsmuseer som kommunikationsform 

Kommunikationsbegrebet har i bred museumssammenhæng været på dagsordenen siden 

1960’erne. Da var spørgsmålet blandt andet, hvorvidt museumsgenstanden var det vigtigste 

aspekt i det museale kommunikationssystem, eller om museumsgenstanden ikke blot er en 

af flere former for kommunikation. Genstanderne i frilandsmuseernes samlinger knyttes til 

begrebet ”real things”, hvilket har etableret en forståelse af dem som bærere af betydning. 

Hermed har museumsgenstanderne fremstået som det primære kommunikationsmedie, 

mens tekst, foto mm., har fremstået som sekundært kommunikationsmedie.57 Den britiske 

museumsforsker Eilean Hooper-Greenhill lokaliserer en tradition med at anvende 

forenklede kommunikationsmodeller på museerne, hvor publikum forstås som modtagere, 

og museerne som afsendere af budskabet. Hun hævder, at dette har ført til en ensporet 

debat, som har fokuseret på genstandsudstillinger som den eneste form for 

kommunikation.58 Hun fremhæver de mange former for udstillinger som inkluderer 

forskellige tilgange til fortolkning, og hvor forskellige typer af udstilling kan benyttes for at 

tiltrække forskellige dele af befolkningen. Hermed fremmer hun forståelsen af et 

differentieret publikum med forskellige behov og interesser.  

  

Den franskfødte museolog Marc Maure59 sætter fokus på formidlingssituationens rumlige 

dimension som et vilkår for kommunikationen. I midten af 1990’erne fremlægger han et 

performativt syn på museumsformidling, hvor han tager højde for udstillingsmediet som en 

teatral kommunikationsmetode, og han fremhæver museumsgenstandernes betydning, som 

knyttet til den kontekst, de er udstillet i. I artiklen ”The exhibition as theatre – on the 

staging of museum objects” foreslår han blandt andet, at museerne kan lære af den teatrale 

tilgang, som frilandsmuseernes pionerer implementerede i deres museumsudstillinger. 

Modeller som kan karakteriseres som ”teatrale” og ”dramatiske” kan anvendes for at give 

en bedre forståelse af udstillingsmediet.60 Han begrunder det med, at museerne i dag har 

rettet en særlig opmærksomhed mod udstillingsmediet og dets kommunikative muligheder. 

Museerne befinder sig, ifølge Maure, i en proces af at genopdage det rumlige aspekt og 

søger inspiration og ekspertise fra teaterverdenen. Med udgangspunkt i spørgsmålet om, 

                                                           
57 Hooper-Greenhill, Eilean: ”Communication in theory and practice”, 2000.  
58 Ibid. p, 50. 
59 Marc Maure var en aktiv museolog med virke i Norge frem til sin død.  
60 Maure, Marc: ”The exhibition as theatre – on the staging of museum objects”, i: Nordisk Museologi 
1995/2. p. 155.  
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hvorvidt settingen61 har samme funktion for en museumsudstilling som i et teater, efterlyser 

Maure en forskning, som har til hensigt at identificere forskellige udstillingskategorier ud 

fra et dramaperspektiv. Jeg vil mene, at de begreber som IMTAL (International Museum 

Theatre Alliance) definerer, heriblandt første- og tredjepersons fortolkning, rollespil, 

museumsteater og re-enactment kan forstås, som et forsøg på at kategorisere 

formidlingsværktøjer, som anvender drama i museumskontekst, og de opstillede begreber 

kan således sige at svare til hvad Maure efterlyser.  

 Når det handler om at bygge et begrebsapparat op som accepterer og 

værdsætter publikumsdeltagelse som betydningsbærende faktor mener jeg derimod, at der 

er behov for at tage udgangspunkt i den besøgendes redskaber for at fortolke betydningen 

frem for formidlerens redskaber til at formidle betydningen i en formidlingssituation. Jeg 

forstår IMTALS begreber som at de hovedsageligt tager udgangspunkt i formidlerens 

redskaber til at formidle et budskab til publikum frem for at vægte publikums deltagerrolle i 

formidlingssituationen.  

 Inden for teaterforskning og scenekunstens udforskning af steds-specifik 

performance ses et øget fokus på interaktivitet og brugerinddragelse, hvor publikums rolle i 

forhold til et værk bliver en central pointe. Her argumenteres for, at den måde, hvorpå 

dagens mennesker perciperer verden, er ændret efter introduktionen af internettet.62 

Internettet har ført til, at menneskers adfærd og tilgang til verden omfatter en 

tilstedeværelse i flere rum på samme tid. En person kan eksempelvis bevæge sig fysisk i et 

miljø samtidig som vedkommendes tilstedeværelse foregår på en teknologisk social 

platform, hvilket åbner for en mental udvidelse af det fysiske rum. Inden for 

teaterforskning og scenekunst ses der på denne baggrund en ny interesse for 

publikumsbegrebet, når publikums rolle ikke længere kan betegnes som betragtende.  

 Spørgsmålet om, hvem publikum er når de ikke kun ser på, bliver blandt 

andet stillet af den danske specialestuderende Astrid Hansen Holm.63 Hun undersøger 

publikum som medskabere i TeaterMAKværks forestilling ”Bevar mig vel” med fokus på 

auditiv formidling og muligheden for at skabe perceptionsforskydning for publikum. Hun 

kommer blandt andet frem til, at der allerede på formidlingssituationens planlægningsstadie 

                                                           
61 ”Settingen” forklares som den fysiske og kontekstuelle ramme for formidling/dramatisering. Det er denne 
betydning jeg anvender, når jeg benytter begrebet.  
62 Redaktionelt forord i: Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 18, 2012.  
63 Holm, Astrid Hansen: ”Hvem er publikum, når de ikke kun ser på?”, i: Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske 
studier, 18, 2012. 
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på det tekniske niveau, melder sig et behov for at beslutte, hvilken lyttevinkel publikum har, 

når de lytter til lyden. Det bliver et konceptuelt valg, at publikum skal forandre rolle fra 

tilskuer til at blive centrum for de øvrige dramaturgiske valg og fortællemuligheder, et valg 

som tillægger publikums tilstedeværelse i formidlingssituationen særlig værdi som en 

kommunikativ størrelse.   

I museologisk terminologi anvendes begrebet second person interpretation med 

henblik på publikumsrollen, hvor publikum får mulighed for at erfare forhold fra fortiden 

og på den måde skabe en indsigt, som kan generere en øget forståelse af 

formidlingssituationens budskab. Begrebet omfatter altså publikums deltagelse som en 

betydningsmæssig del af formidlingsbudskabet, og herigennem tage højde for en 

formidlingssituations rumlige karakter. Second person interpretation kan således svare til 

scenekunstens augmented space.
64

     

Det giver mening at skelne mellem at skabe mening og at overføre et budskab, når 

det gælder om at fremhæve kommunikationens mål i en formidlingssituation. Hermed 

bliver det klart, at målet med en formidlingssituation ikke er givet på forhånd, og at 

forståelsen af formidlingssituationens budskab er afhængig af den måde, hvorpå 

publikumsdeltagelsen indskrives i formidlingssituationen.     

 

2.8. Empirisk publikumsforskning 

Opfattelsen af publikum som en differentieret størrelse har altså fået øget opmærksomhed, 

når det handler om museumsformidling. De teoretiske strømninger, som bygger på 

forståelsen af, at den enkelte person skaber sin verden og sin forståelse af verden, er i dag 

anerkendt som det udgangspunkt, hvorpå formidlingspraksis og forskning i formidling 

bygger. Denne opfattelse styrkes af den markante øgning i antal publikumsundersøgelser. 

Den danske etnograf og folkeskolelærer Inge Meldgaard diskuterer den empiriske 

publikumsforskning, og hun skitserer det teoretiske landskab, som udgør 

publikumsundersøgelsernes bagland.65 Hun peger i denne sammenhæng på en 

forskningsmæssig tendens, som præges af poststrukturalistiske og postmoderne 

strømninger, som blandt andet stiller spørgsmålet om, hvorvidt det er relevant at undersøge 

                                                           
64 Augmented space forklares som en forståelse af formidlingsrummet, hvor publikum er til stede både i det 
fysiske rum og fortællingens univers, og at disse spiller sammen således at det fysiske rum udvides. 
Augmented space kræver en defineret publikumsrolle som vedrører deltagelsens betydning som del af værket. 
Ibid., p. 55.    
65 Meldgaard, Inge: ”Fremtidens museumspædagogik – virkelighedsflugt eller forskningsformidling? Et 
forsvar for den empiriske publikumsforskning”, i: Nordisk Museologi, 1994/2.  
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udstillingers virkning på publikum i en tid, hvor man taler om the death of the author?66 I de 

humanistiske videnskaber som eksempelvis antropologi og sociologi er der i dag en udbredt 

opfattelse af, at mennesket selv skaber sin verden.67 Meldgaard fremhæver det væsentlige i 

at skelne mellem ”konstruktivismen”, forstået som poststrukturalistiske strømninger, 

hvilket vedrører spørgsmål af epistemologisk karakter,68 og den pædagogiske og 

psykologiske tilgang til spørgsmål om, hvordan mennesker skaber mening i relation til sine 

omgivelser. Hun har den pædagogiske pointe, at individets konstruktion af verden ses i 

relation til det omgivende miljø.69 Det interessante med publikumsundersøgelser er, mener 

hun, at undersøge subjektive og kontekstbundne forhold med det formål at søge almen 

viden. Almen viden vil her indbefatte viden, som omhandler en relation mellem en 

udstillings opbygning og den forventede virkning på publikum, en viden som trækker på 

konstruktivistisk indlæringsteori som grundlag.70 Hun konkluderer, at museumsforskningen 

kan have gavn af at undersøge museet som ”setting” eller som omgivende miljø, en 

konklusion jeg bygger på i min undersøgelse af deltagelsesaspektet i formidling, hvor drama 

og aktivering af sanser og følelser anvendes for at inddrage publikum.  

 

2.9. Opsummering og konklusion 

Store dele af den kritik, som er rettet mod de formidlingstiltag, som blandt andet 

kendetegner frilandsmuseer og som blev introduceret i museumsverdenen igennem 

frilandsmuseerne og folkemuseerne, kan betragtes som værende funderet i et værdisyn, der 

vægter den materielle genstand. Oplysningstidens forståelse af relationen mellem 

museumsgenstanden og publikum holdes således stadig i live, og museumsgenstanden 

forstås som bærer af information om fortiden, som publikum kan aflæse i genstandens 

fysiske udforming. Når det gælder museumsterminologien hævder jeg, at denne arv 

videreføres i måden begreberne tolkes på og den måde, hvorpå formidling diskuteres og 

evalueres. 

Forklaringerne på, hvorfor publikums deltagelseserfaring ikke har opnået den 

nødvendige opmærksomhed, når det gælder museumsterminologien, kan være mange. En 

                                                           
66 Ibid. p. 72.  
67 Strømningerne er udbredt inden for kognitive og konstruktivistiske teorier.  
68 Konstruktivisme refererer til det forhold, at erkendelse er en aktiv mental proces og at erkendelse derfor 
ikke kan forstås som en passiv respons på ydre stimuli, således som behaviorismen kritiseres for.   
69 Melgaard, Inge: ”Fremtidens museumspædagogik – virkelighedsflugt eller forskningsformidling? Et forsvar 
for den empiriske publikumsforskning”, i: Nordisk Museologi, 1994/2, p. 78. 
70 Ibid. p. 88.  
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forklaring kan være, at publikums deltagelseserfaring som genstand for undersøgelse udgør 

en flygtig og foranderlig størrelse, som er svær at undersøge og vurdere. En anden 

forklaring kan være, at museologien mangler de nødvendige tværfaglige redskaber for at 

arbejde med publikums museumserfaring som undersøgelsesgenstand. Det synes svært at 

komme udover vurderings- og målekriterier, som forholder sig til formidlingssituationer på 

andre måder end som forsøg på en nøjagtig gengivelse/genskabelse af fortiden. På den ene 

side synes dette at være museernes formål (Magelssen, 2007) og på den anden side synes 

dette at være kritikernes måleenhed. (Magelssen 2006, Andersson 1984, Daugbjerg 2005, 

mfl.)  

I mit bidrag til forskningen i dramatiseret museumsformidling er formålet at 

styrke forskningens fokus på de dramatiske virkemidlers effekt hos et deltagende publikum, 

hvor jeg stiller skarpt på deltagelsens betydning i formidlingssituationens kommunikerede 

budskab. Jeg ser ikke denne forskningsgren som en modpol til forskning, som fokuserer på 

historiefagligheden. Det er snarere således, at en viden om virkemidlernes effekt på 

publikum kan bidrage til en kvalificering af museernes historieformidling.  

I min tilgang til undersøgelsen forholder jeg mig til den publikumsgruppe, 

der frivilligt besøger museerne i sin fritid, hvilket vedrører formidlingssituationens 

potentiale som uformelt læringsmiljø. Jeg anvender begreberne ”publikum”, ”deltagere” og 

”besøgende”. ”Publikum” refererer til de mennesker, som besøger museet samt potentielt 

nye besøgende. ”Besøgende” udgør de personer, som faktisk besøger museet, og 

”deltagere” er de besøgende, som deltager i de aktuelle formidlingssituationer.  

 



Del 1 Kap.3 Undersøgelsesdesign 

29 
 

Kap. 3. Undersøgelsesdesign 

3.1. Intro  
Undersøgelsen har, som beskrevet i indledningen, til formål at udforske 

museumsformidling, hvor publikum inddrages gennem drama og aktivering af sanser og 

følelser. Herigennem fremhæves deltagelseserfaringen som undersøgelsesgenstand. 

Undersøgelsens forskningsspørgsmål vedrører måder, hvorpå publikum inddrages i 

formidlingen samt deltagelsens betydning i erfaringsdannelsen. Forskningsspørgsmålet 

omfatter hermed et fokus på de dramatiserede virkemidlers effekt på publikum i den 

enkelte formidlingssituation, og undersøgelsen lægger op til en kvalitativ dataindsamling. I 

dette kapitel vil jeg redegøre for undersøgelsens opbygning og datagrundlag.    
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3.2. Undersøgelsesdesign  
Undersøgelsesdesignet kan illustreres som følgende:   

             

                 Empiri fra frilandsmuseer/historiske centre          Empiri fra lys i mørket  
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Fig. 3.1. Model over undersøgelsesdesign. 

 

I undersøgelsesdesignet vægtes den kvalitative tilgang, og jeg søger en viden om 

deltagelseserfaringen gennem deltagerobservation i en række formidlingssituationer på 

frilandsmuseer og historiske centre (erfaring fra museumsbesøg) samt gennem samtaler 

med deltagende publikum og formidlere (erfaring fra Lys i Mørket). I undersøgelsens 

opbygning vægtes mængden af erfarede formidlingssituationer samt forskellige 

deltagerroller, hvorigennem erfaringerne skabes. Erfaringerne udgør det datagrundlag, 

hvorpå jeg skaber den analytiske vinkel. Dataindsamlinger, som bygger på 

deltagerobservation i rollen som besøgende, er gennemført som intervaller i perioden fra 

2008 til 2011 i henholdsvis museernes sommer- og julesæson. Deltagerobservation ved 

frilandsmuseer og historiske centre har foregået i sommermånederne. Deltagerobservation 

vedrørende den dramatiserede rundvisning ”Lys i Mørket” og samtaler med informanter 

har foregået i Den Gamle Bys julesæson.  

I den museologiske teori samt i frilandsmuseernes formidlingspraksis vægtes 

et fokus på formidling, hvor der blandt andet differentieres mellem genrebetegnelser.71 Især 

fremtræder en skelnen mellem førsteperson og tredje persons fortolkning betydningsfuld 

set fra et praksisorienteret perspektiv. De etablerede genrebetegnelser fremstår som 

begrænsende, når undersøgelsesgenstanden er deltagelseserfaringen, og designet lægger op 

til at nytænke formidlingssituationernes kommunikative ramme med vægt på en processuel 

tilgang til undersøgelsesgenstanden. Undersøgelsens analytiske fokus foregår hermed på 

baggrund af en hypoteseafprøvning, der foregår som en vekslende bevægelse mellem 

empirisk dataindsamling og dataanalyse, såkaldt analytisk induktion.72 I undersøgelsesforløbet 

spiller derfor indsamlingsintervallerne en rolle. Resultaterne af det datamateriale, som er 

indsamlet i henholdsvis sommer- og julesæson, er således afhængige af de anvendte 

metodikker, hvilket beskrives og vurderes nærmere i afhandlingens del 2.    

    

                                                           
71 IMTAL: www. Imtal-europe.com/resources.php. Jeg har fremlagt diskussionen under del 1, kap. 2.3, hvor 
det enkelte frilandsmuseum vægter forskellig fortolkningsmetode. 
72 Begrebet analytisk induktion henter jeg fra den metodiske disciplin grounded theory. Jeg udfolder begrebet i 
afhandlingens metodedel, del 2, kap. 9.  
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3.3. Datagrundlag 
Undersøgelsen bygger på flere former for vidensindsamling og dokumentation. Den 

baserer sig på et kvalitativt datagrundlag og tager udgangspunktet i empiriske undersøgelser 

og informantsamtaler. Til sammen består undersøgelsens empiriske grundlag af 

deltagerobservation ved 24 frilandsmuseer og historiske centre i Vesteuropa og i Australien 

samt informantsamtaler med udgangspunkt i den dramatiserede rundvisning ”Lys i 

Mørket” i Den Gamle By.  

 

Undersøgelsens dokumentation består således af: 

 Redegørelse af museologisk forskningsgrundlag med udgangspunkt i national og 

international forskning 

 Deltagerobservation ved 24 udvalgte frilandsmuseer og historiske centre i 

Vesteuropa og Australien, hvor Den Gamle By vægtes som hovedcase 

 Deltagerobservation ved dramatiseret rundvisning i Den Gamle By 

 Informantsamtaler med konceptudvikler på dramatiseret rundvisning 

 Informantsamtaler med publikumsdeltagere i dramatiseret rundvisning 

 

Erfaringer fra deltagerobservationer ved følgende frilandsmuseer og historiske centre 

danner undersøgelsens datagrundlag: 

Den Gamle By, Danmark (bilag nr. 1.1.1 til og med 1.1.6) 

Frilandsmuseet, Danmark (bilag nr. 2) 

Den Fynske Landsby, Danmark (bilag nr. 3) 

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Danmark (bilag nr. 4) 

Historiecenter Dybbøl Banke, Danmark (bilag nr. 5) 

Bokrijk, Belgien (bilag nr. 6) 

Skansen, Sverige (bilag nr. 7) 

Jamtli, Sverige (bilag nr. 8) 

Bork Vikingehavn, Danmark (bilag nr. 9) 

Dejbjerg Jernalder, Danmark (bilag nr.10) 

Middelaldercenter Nykøbing-Falster, Danmark (bilag nr.11) 
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Ribe Vikingecenter, Danmark (bilag nr. 12 ) 

Maihaugen, Norge (bilag nr. 13) 

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Nederland (bilag nr. 14) 

Freilichtmuseum Hagen, Tyskland (bilag nr. 15) 

Freilichtmuseum Detmold, Tyskland (bilag nr. 16) 

Beamish, Storbritannien (bilag nr. 17) 

Ironbridge Gorge, Blists Hill Victorian Town, Storbritannien (bilag nr. 18) 

The Working Estate Shugborough, Storbritannien (bilag nr. 19) 

The Black Country Living Museum, Storbritannien (bilag nr. 20) 

Warwick Castle, Storbritannien (bilag nr. 21) 

Sovereign Hill, Victoria, Australien, (bilag nr. 22) 

Flagstaff Hill Maritime Village, Victoria, Australien (bilag nr. 23) 

Swan Hill Pioneer Settlement, Victoria, Australien (bilag nr. 24) 

 

Deltagelseserfaringens betydning, som opnås igennem deltagerobservation, relateres til den 

singulære formidlingssituation, hvori erfaringen er foregået. I designet er der taget højde for 

deltagelseskarakterens forskellighed i de forskellige formidlingssituationer. Designet lægger 

hermed ikke op til en undersøgelse af det enkelte museum som bygger på fastlagte 

spørgsmål, men giver plads til at vægte særlige forhold som fremstår betydningsbærende i 

den enkelte formidlingssituation. I undersøgelsen vil derfor enkelte museumserfaringer 

fremhæves og analyseres komparativt ud fra tematisk relevans. I designet ligger en 

udfordring i forhold til redegørelsen af datagrundlagets karakter i kraft af, at der kan 

opleves et sammenfald mellem undersøgelsesgenstanden deltagelseserfaringen, og metoden 

deltagerobservation. Denne udfordring har jeg valgt at imødekomme i form af 

gennemsigtighed i relation til dataindsamlingen og betydningsproduktionen i afhandlingens 

metodedel, del 2.      

  

3.4. Opsummering  
Undersøgelsens design vægter en kvalitativ tilgang til dataindsamling og en processuel 

tilgang til analysestrategi, når det handler om at undersøge, hvordan publikum inddrages i 

formidling, hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes samt betydningen af 

publikumsdeltagelsen i formidlingssituationen. Undersøgelsen lægger et omfattende 
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empirisk datamateriale til grund for analyse, og en central faktor for analysen er således 

mængden af erfaringer, som er genereret gennem deltagerobservation. Derudover spiller 

samtaler med publikum og formidlere en kvalificerende rolle i forhold til 

deltagerobservation. Designet tager således højde for, at store dele af undersøgelsens 

datagrundlag bygger på mig som forsker, og etablerer samtidig et redskab, gennem samtaler 

med publikum, for at kvalificere deltagerobservationen som værktøj.  
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Kap.4. Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

4.1. Intro 

Forståelsen af hvad viden er, og hvordan den opnås, hænger sammen med forståelsen af verden og 

menneskernes relation til verden. Er verden en konstant størrelse, som man kan tilnærme sig en viden 

om, hvis man blot har de rigtige værktøjer, tiden og ressourcerne? Er verden noget som træder frem for 

én gennem oplevelse eller fortolkning? Eller er verden og viden om den snarere en konstruktion, som 

bygger på personlige erfaringer? Er viden en konstant størrelse eller er den relativ? Disse ontologiske 

spørgsmål om tilgangen til en viden om verden har en relevans, både når det gælder nærværende 

undersøgelsesgenstand og den metodiske tilgang. Når det gælder nærværende undersøgelsesgenstand 

forstår jeg formidlingssituationen som et sted, hvor viden om verden forhandles. Formidlingens 

gestaltning er ikke fortiden. Den forholder sig kommunikativt til fortiden. En væsentlig del af 

betydningsdannelsen består i muligheden for, at de besøgende på forskellige måder kan erfare forhold 

som medfører, at de kan danne sig en viden om fortiden og om den nutid, hvori formidlingen foregår. 

Jeg bygger mit videnskabsteoretiske ståsted på den antagelse, at formidling, som har til hensigt at 

inddrage den besøgende via sanser og følelser, har til formål at skabe mening snarere end at overføre 

budskab. Formidlingssituationen reguleres af sociale spilleregler, det vil sige at betydningen af formidling 

opstår i en social forhandlingsproces. Undersøgelsen hviler dermed på et konstruktivistisk 

videnskabssyn.    

4.2. Viden, selvet og verden  

Som nævnt i kap. 2 er der i de senere år opstået en øget accept af en forståelse af verden som en 

konstruktion af betydning. Betydningen, som tillægges forskellige forhold i verden, forstås som 

konstruktioner med baggrund i menneskers interaktioner og forhandlinger om betydning. Set i dette lys 

bliver viden noget, som skabes og produceres og ikke noget, man kan afdække som en endegyldig 

sandhed. Heri ligger blandt andet en kritik af forestillingen om en objektiv og neutral forsker, som via 

undersøgelser kan nærme sig sandheden om verden. I en konstruktivistisk tilgang tilskrives forskerens 

udgangspunkt, erfaringer og egenskaber en rolle i den viden, der skabes. I denne forståelse opstår viden 

altså i et dialektisk forhold mellem forskeren, forskningsfeltet og den verden, der undersøges. Som 

følge heraf spiller individet en større rolle i den humanistiske undersøgelse og i konstruktion af viden, og 

jeg vil i det følgende redegøre for relationen mellem selvet og verden.73    

 

                                                           
73 Muncey, Tessa: Creating Autoethnographies, 2010, p. xii 
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Den konstruktivistiske måde at forstå verden og viden om verden bygger på sociologiske studier af 

mennesker, der lever med, møder og omgås andre mennesker i kortvarige eller langvarige ansigt-til-

ansigt kontakter i den almindelige dagligdag.74 Den personlige verden er således også en social verden, som 

bygger på en forståelse af, at den måde, hvorpå et menneske forstår sig selv og sin verden, er afhængig 

af, hvordan andre opfatter en. De erfaringer som et menneske gør sig, må derfor blandt andet forstås i 

relation til begreberne selv og verden, og de knyttes således til en bestemt synsvinkel og til en social 

kontekst. I denne konstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang er det klassiske subjekt og det klassiske 

objekt erstattet af den sociale relation.  

En af de mest indflydelsesrige teoretikere, som har beskæftiget sig med selvet i denne 

sammenhæng, er den amerikanske filosof og pragmatiker George Herbert Mead. Mead interesserer sig 

for individets kommunikative handlinger og gestus. Sproget, konstitueret som både tale og gestus, er 

den mekanisme, hvorigennem udvikling af bevidsthed og identitet foregår. Hans teori om dannelse af 

mening, bevidsthed og identitet udspringer fra hans opfattelse af individet som en dynamisk størrelse. 

Det dynamiske knyttes til hans begreb om selvet. Ifølge Mead opbygges selvet igennem et menneskes 

samhandling med andre mennesker i bestemte kontekster og betydningsdannelse sker altså i mødet 

med andre mennesker og omgivelserne.  

Deltagerne i det sociale møde fortolker hinandens reaktioner (tilpassende respons), og 

dermed bliver den mening, som deltagerne genererer ud fra det sociale møde, kontekstbaseret.75 Men 

hvad vil dette sige i forhold til en formidlingskontekst på et frilandsmuseum? For det første forstår jeg 

den besøgendes identitet ikke som en konstant, men derimod som en dynamisk og kontekstuel 

størrelse. Hermed mener jeg, at den bestemte form for relation, som etableres mellem deltagerne i en 

social kontekst, er til forhandling. For det andet tager jeg udgangspunkt i, at en formidlingssituation må 

betragtes som en social situation, hvor rammerne og situationens betydningspotentiale skal 

genforhandles med baggrund i tidligere erfarede situationer i samspil med den aktuelle situation. For 

det tredje opstår en relevans i forhold til spørgsmålet om, hvordan betydning produceres i 

formidlingssituationer? ”Betydning” bliver her en kontekstuel størrelse.   

Den erfaring, som et menneske får i en formidlingssituation ved et museumsbesøg, vil 

kunne knyttes til erfaringer fra andre museumsbesøg. En kontekstafhængig identitet, som knytter sig til 

det at være museumsbesøgende, vil formes. Man vil, med udgangspunkt i Meads teori, kunne sige, at et 

menneske, som har erfaret flere museumsbesøg, vil have disse besøg i erindringen ved nye besøg. På 

baggrund af de tidligere erfaringer konstrueres forventninger i forhold til den rolle, som de spiller i det 

                                                           
74 Esmark, Anders m. fl.: Socialkonstruktivistiske Analysestrategier, 2005, p. 32. 
75 Kristiansen, Søren og Mortensen, Nils: ”Sociologiske analyser af hverdagslivet”, i: Socialkonstruktivistiske Analysestrategier,  
2005, p. 34. 
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sociale møde med en museumsformidler og andre besøgende. Forventninger vil kunne blive indfriet, 

overgået eller måske slet ikke blive imødekommet. En besøgendes forventninger vil bygge på tidligere 

personlige erfaringer, men forventningerne som skabes vil også bygge på en fortolkning af andres 

reaktioner i den aktuelle situation.     

Begrebet den generaliserede anden spiller en vigtig rolle i Meads teori. Begrebet kan forstås på 

den måde, at et menneske overtager det synspunkt som det forstår som den andens. I det øjeblik 

eksempelvis en deltager overtager det, han/hun tror er formidlerens synspunkt, etablerer deltageren en 

forståelse af, hvad de gældende værdier eller normer i den aktuelle situation tilsiger. Begrebet den 

generaliserede anden knytter sig således til forståelsen af indlæring af samfundets overordnede værdier, 

normer og verdensopfattelser. Samtidig åbner begrebet op for en mere kompleks refleksionsproces, en 

kontinuerlig udviklingsproces med baggrund i en dialektik mellem tidligere og ny erfaring inden for den 

gældende sociale kontekst. Dette er en struktur, som hele tiden udvikler sig og forhandles på ny, eller 

når nye niveauer.76 På samme måde har også museumsbesøgende tidligere museumserfaringer med sig i 

bagagen, når de erfarer formidlingssituationer. De tidligere erfaringer er med til at forme 

forventningerne, selvom de nyere formidlingssituationer er anderledes end de publikum tidligere har 

erfaret. Virkeligheden er her en konstrueret virkelighed med baggrund i tidligere erfaringer og 

forventninger. Det betyder ikke, at den er mindre virkelig af den grund. Den form for virkelighed, som 

undersøges i afhandlingen, handler om betydningen af empiriske fænomener, som mennesker 

forhandler og kæmper om.   

Begrebet den generaliserede anden kan opfattes som en form for rolleovertagelse. Begrebet 

gøres til genstand for undersøgelser foretaget af den canadiske sociolog og socialpsykolog Erving 

Goffman. I The Presentation of Self in Everyday Life (1959) lancerer Goffman en dramaturgisk analyse af 

menneskers adfærd i ansigt-til-ansigt-relationer. Hans projekt er at forstå, hvordan mennesker 

fremstiller sig over for hinanden i hverdagslivets sociale situationer.77 Han interesserer sig for, hvordan 

menneskers identiteter skabes, vedligeholdes, trues og repareres i sociale samhandlinger, og hvordan 

dette muliggøres og begrænses i de forskellige kontekster. Hans primære forskningsfelt er de særlige 

regler og den særlige orden, som eksisterer i menneskers sociale møder. Goffman er blandt andet kendt 

for begreberne facework, backstage og frontstage. Begrebet facework knytter sig til intentionen om, at 

deltagerne i en social kontekst arbejder for ikke selv at tabe ansigt, men også for at de øvrige deltagere 

ikke skal tabe ansigt i situationen. Frontstage-aktiviteter knytter sig til bestræbelserne med at opretholde 

en fælles forståelse af situationen. Backstage betegner handlinger, der er uforlignelige med den aktuelle 

                                                           
76 Ibid, p. 35 
77 Goffman, Erving: The Presentation of Self in Everyday Life.  1959 
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situation, og som derfor holdes tilbage af frygt for at tabe ansigt. Backstage-begrebet kan forstås som et 

brud med den dramatisering af en selv, som realiseres i en frontstage-aktivitet.  

I forhold til min undersøgelse finder jeg især Goffmans begreb framing relevant. Begrebet 

framing eller rammer anvendes til at beskrive det forhold, at man indlæser de enkelte sociale situationer i 

meningsgivende rammer, som medvirker til fortolkningen af, hvad der foregår i situationen. Rammerne 

forstås som de organiseringsprincipper, som afgør, hvilke subjektive meninger, der tilskrives sociale 

begivenheder. Goffmans fokus på de særlige regler og den særlige orden har kastet betragtninger af sig, 

som jeg har fundet anvendelige, når det gælder om at etablere en forståelse af formidlingssituationen 

som setting. Jeg bygger videre på Meads teori om mennesket som en dynamisk størrelse og Goffmans 

begreb om rolleovertagelse og den konstruktivistiske tilgang til betydningsdannelse, hvor betydning er 

kontekstafhængig. Hermed forstår jeg ”betydning”, som funderet i den enkelte formidlingssituation.  

 

4.3. Opsummering 

Med et microsociologisk videnskabsteoretisk udgangspunkt anser jeg formidlingssituationen som en 

social situation, og formidlingens betydning er afhængig af sociale kommunikative spilleregler. En 

formidlingssituation forstået som en social situation medfører, at de fysiske genstande som er 

repræsenteret i formidlingssituationens omgivelser får betydning på baggrund af den måde, hvorpå de 

indgår som betydningsbærende elementer i den kommunikative handling. Det bliver nødvendig at 

indramme formidlingssituationen som betydningshandling. 
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Kap. 5. Opsummering og konklusion på del 1 

Formålet med afhandlingens del 1 har været at etablere de nødvendige rammer for 

undersøgelsen samt at redegøre for undersøgelsens og afhandlingens opbygning. Som en 

afslutning på del 1 vil jeg nu kort opsummere undersøgelsens rammesættende vilkår og 

fremhæve afhandlingens videre retning. 

I del 1, kapitel 2 har jeg fremlagt relevant litteratur om formidling, hvor 

drama og aktivering af sanser og følelser er genstand for diskussion. I kapitlet fremhæver 

jeg et forskningsmæssigt fokus på formidling, hvor det giver mening at skelne mellem 

formidlingens historiefaglighed som værdigrundlag og et værdigrundlag, som forholder sig 

til formidlingens måde at skabe en særlig effekt hos publikum. På baggrund af den 

fremlagte litteratur, som undersøger deltagerorienteret formidling, ser jeg et behov for at 

gentænke centrale begreber inden for museumsterminologien som et spørgsmål om værdi, 

og der er behov for udvikling af begrebsmæssige værktøjer, der kan bidrage til vurdering og 

kvalificering af den formidling, hvor publikums erfaringsdannelse vægtes. Jeg lægger op til 

en tværfaglig tilgang til formidling med udgangspunkt i æstetiske teorier frem for 

historiefaglig teori, og jeg vil inddrage teorier, hvori en terminologi inden for 

deltagelsesaspektet har dybe rødder.     

 Undersøgelsen forholder sig til museumserfaringen som 

formidlingsgenstand, hvilket indbefatter, at jeg er optaget af formidlingens fokus på det 

deltagende publikum. Jeg vil etablere begrebet dramatiseret museumsformidling som et 

spørgsmål om, hvordan mening skabes gennem deltagelse. Hermed lægger jeg op til en 

analysestrategi, der ikke tager udgangspunkt i eksisterende genrebegreber, men som snarere 

bygger på det formål, at etablere en forståelse af de dramatiske virkemidlers effekter på 

publikum, og vægte effekten som værdigrundlag.  

I kap. 3 har jeg gennemgået undersøgelsens design, her har jeg opridset, hvorfra 

datagrundlaget er hentet samt de anvendte metoder for dataindsamling. Undersøgelsen 

vægter en kvalitativ tilgang til indsamling af empirisk datamateriale og en processuel tilgang 

til undersøgelsens analytiske fokus. På baggrund af undersøgelsens opbygning, hvor 

undersøgelsens resultater skabes på baggrund af analytisk induktion, skaber designet et 

særligt behov for metodisk gennemsigtighed. Dette behov vil jeg imødekomme gennem 

afhandlingens del 2. I del 2 vil jeg gennemgå de anvendte metoder, hvorefter jeg reflekterer 

over metodernes muligheder og begrænsninger i forhold til nærværende undersøgelse. 
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Undersøgelsesdesignet medfører endvidere behovet for en analysestrategi, som kan 

anvendes på det omfattende empiriske materiale, et materiale som er omfattende både i sin 

størrelse og i variation som følge af metodisk tilgang. I afhandlingens del 3 vil jeg 

fremlægge og anvende undersøgelsens analysestrategi, en strategi som tager udgangspunkt i 

undersøgelsens analytiske induktion.  

I kap. 4 har jeg præsenteret undersøgelsens videnskabsteoretiske grundlag og fremhævet, 

hvad grundlaget har at sige for spørgsmålet om, hvordan betydning skabes i en 

formidlingssituation. I kraft af en microsociologisk vinkel, som præsenteres gennem 

Goffman og Mead, giver det mening af forstå en formidlingssituation som at den består af 

forskellige deltagerroller som udspilles i situationen. I denne forståelse bliver det ikke 

hensigtsmæssigt at skelne mellem første og tredje persons fortolkning som en skelnen 

mellem rolle og ikke-rolle. Jeg bygger på en forståelse af formidlingssituationen, hvor 

forhandling af roller og rollernes funktion i betydningen er central, uafhængig af, hvorvidt 

der formidles i første- eller tredjepersons fortolkning.        



Del 2 Kap. 6 Introduktion til del 2. Metode 

41 
 

Kap. 6. Introduktion til Del 2. Metode 

6.1. Intro 

Undersøgelsen blev igangsat sommeren 2008 og forløb over de følgende tre år. Tilsammen 

omfatter feltarbejdet besøg på 24 frilandsmuseer og historiske centre i museernes 

sommersæson samt forskningsinterviews knyttet til den dramatiserede rundvisning Lys i 

Mørket, der udbydes som del af Den Gamle Bys tilbud til de besøgende i julesæsonen. 

Derudover omfatter undersøgelsen feltarbejde i Den Gamle By på institutionsniveau. En 

undersøgelse af museumsformidling er betinget af bestemte rammer og vilkår, når det 

gælder dataindsamling. De formidlingssituationer, som er omfattet af undersøgelsen, finder 

sted i frilandsmuseernes højsæson, det vil sige i skolernes sommerferie og perioden fra 

medio november og frem til jul. Den induktive strategi er et naturligt valg, da projektstart 

falder sammen med sommersæsonens begyndelse, hvilket giver gode muligheder for 

feltarbejde. Jeg har i undersøgelsen valgt en vinkel på formidlingssituationer, hvor jeg i høj 

grad tager udgangspunkt i den besøgende og den erfaring, som en formidlingssituation 

genererer hos den besøgende. 

Det er nærliggende at anskue den betydningsproces, som foregår hos en 

forsker i felten, som en størrelse der på mange måder er sammenlignelig med den situation, 

der finder sted, når man er besøgende på et museum.78 På samme tid er der også væsentlige 

forskelle mellem forskerrollen og rollen som besøgende på et museum, forskelle som 

blandt andet indebærer muligheder og begrænsninger i forhold til det undersøgte fænomen. 

Jeg mener, at de forskellige positioner, som jeg indtager i undersøgelsen, bidrager væsentligt 

til undersøgelsens pointer, hvilket vil blive uddybet i del 2.  

Metodisk benytter jeg mig blandt andet af etnografisk feltarbejde. Som 

antropolog Mads Daugbjerg påpeger i sin afhandling79 er det svært at finde en præcis 

definition på den etnografiske metode deltagerobservation. Mens Daugbjerg forstår 

observationsbegrebet som ligetil, påpeger han, at deltagerbegrebet ofte er vagt defineret. 

Han fremhæver i den forbindelse, at etnografisk deltagelse må forstås som ”at lære fra 

                                                           
78 Nogle forskere, som har fremlagt perspektiver som trækker paralleller mellem rollen som turist og som 
antropolog, er Malcom Crick, med artiklen ”Representations of International Turism in the Social Sciences: 
Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility” fra 1989 og Frederic Errington & Deborah Gewertz med artiklen 
”Tourism and antropology in a Post-Modern World” fra 1989.  
79 Daugbjeg, Mads: A site to die for. Practice of nationalism at a Danish heritage site, University of Aarhus, 2008, p. 
15.  
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mennesker” snarere end ”at studere mennesker”,80 og han understreger, at denne betydning 

af deltagerbegrebet også kræver fortolkning. I min metodiske tilgang støtter jeg mig til 

Daugbjergs forståelse af begrebet ”etnografisk deltagerobservation”. I den sammenhæng 

ser jeg en kobling mellem at deltage som besøgende ved flere frilandsmuseer, at foretage 

interviews af besøgende samt at samtale med museumspersonale som en del af denne 

læreproces. Mine samtaler får dermed en betydning, som rækker ud over udsagnets indhold 

i relation til udsagnskonteksten, idet der skabes betydning i relation til min egen deltagelse i 

formidlingssituationerne. Samtaler og interviews med besøgende og museumspersonale får 

en betydning i undersøgelsen, som led i den selvreflekterende proces. De to metoder, som 

jeg anvender, er således tæt forbundet til min fortolkning af det metodiske 

deltagelsesaspekt.  

 

6.2. Besøg ved frilandsmuseer og historiske centre 

Flere faktorer spiller ind i forhold til udvælgelsen af de frilandsmuseer og historiske centre, 

som besøges i forbindelse med undersøgelsen og i forhold til tidspunktet for besøget. De 

forhold som har særlig betydning for udvælgelse af undersøgelsens empiriske grundlag er 

”best practice”, geografisk nærhed og undersøgelsens udvikling. 

Udvælgelsen af museer, som inddrages i undersøgelsen, bygger hovedsageligt 

på princippet om ”best practice”, det vil sige, at deres erfaringer med formidlingspraksis 

inden for undersøgelsens rammer er særlig gode. En vurdering heraf er blandt andet 

foretaget på baggrund af vejledning fra præsident for organisationen Association of 

European Open-Air Museums (AEOM), Thomas Bloch Ravn, som også er direktør i Den 

Gamle By. Til grund for udvælgelsen af de frilandsmuseer, som skal besøges, vægtes Bloch 

Ravns vurdering af museernes status som nyskabende eller som særligt stærke i deres 

arbejde med den form for formidling, hvor publikum inddrages igennem drama og 

aktivering af sanser og følelser. Derudover har jeg også besøgt frilandsmuseer og historiske 

centre, som jeg har set som muligt relevante for undersøgelsens sammenhæng. En faktor, 

som har spillet ind i denne sammenhæng, har desuden været den geografiske nærhed til 

enkelte udvalgte frilandsmuseer.  

                                                           
80 Ibid. p. 15:  ”While in principle it is easy to agree on James Spradley`s notion that `rather than studying 
people, ethnography means learning from people` (1980:3; italics in original), the exact ways in which one ‘learns’ 
and ‘participates’ are open to interpretation.”   
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Både geografiske og tidsmæssige forhold spiller altså en rolle, når det gælder 

de muligheder og begrænsninger, som undersøgelsen er underlagt. Mulighederne for at 

indsamle den form for datamateriale, som er baseret på deltagende observation, er af 

praktiske grunde altså begrænset til korte intense perioder over museernes højsæson. 

Geografisk nærhed mellem museerne har derfor haft en praktisk betydning i forhold til 

selektionsprocessen og tilrettelæggelsen af besøgene. Således er de danske og skandinaviske 

frilandsmuseer besøgt inden for samme periode. Besøgene er beskrevet i henholdsvis bilag 

1.1.1-1.1.6 (Den Gamle By) og i bilagene 2 til 13.81 Jeg har fundet det gavnligt at starte 

museumsbesøgene i Danmark og Skandinavien, da jeg også skulle bruge nogen tid på at 

tilegne mig viden om Den Gamle By, som jeg tidligere kun har besøgt som almindelig 

museumsgæst. I projektets første periode har jeg desuden nået at besøge Bokrijk i Belgien.  

Den følgende sommersæson har jeg besøgt frilandsmuseer og historiske centre i 

henholdsvis Nederland, Tyskland og England. Disse besøg er beskrevet i bilag 14 - 21.82 

Den sidste sommersæson har jeg begrænset mine besøg til staten Victoria i Australien, 

hvilket er beskrevet i bilag 22 - 24.83   

Inden projektstart var det endnu ikke afklaret, hvorvidt undersøgelsen skulle 

omfatte frilandsmuseer i Amerika eller Australien. Når valget faldt på Australien, skyldes 

det især overvejelser om, hvorvidt de australske frilandsmuseers erfaring med at koble 

teknologi og historiske miljøer i formidlingssituationen muligvis kunne bidrage med 

interessante perspektiver og problemstillinger. Efter anden sommersæson får 

undersøgelsen et særligt fokus på det sociale aspekt i formidlingssituationen, hvilket også 

spiller en rolle for det feltarbejde, som jeg foretager i Australien.  

Flere af de ledende amerikanske frilandsmuseer og deres tilgang til formidling 

er allerede genstand for undersøgelse i den eksisterende litteratur på området. De 

amerikanske frilandsmuseer anvendes ofte, både i udlandet og herhjemme, som cases og 

som en reference, når der er tale om formidling på frilandsmuseer.84 Efter min vurdering 

har de Australske frilandsmuseers formidlingsprogrammer ikke tiltrukket sig samme grad af 

                                                           
81 Frilandsmuseet, Den Fynske Landsby, Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Historiecenter Dybbøl Banke, Bokrijk 
Openluchtmuseum, Skansen, Jamtli, Bork Vikingehavn, Dejbjerg Jernalder, Middelaldercenter Nykøbing 
Falster, Ribe VikingeCenter, Maihaugen. 
82 Nederlands Openluchtmuseum, Freilichtmuseum Hagen, Freilichtmuseum Detmold, Beamish, Blists Hill 
Victorian Town, The Complete Working Shugborough Historic Estate, The Black Country Living Museum, 
Warwick Castle. 
83 Sovereign Hill, Flagstaff Hill Maritime Village, Swan Hill Pioneer settlement. 
84 Eksempelvis inddrager Mette Skougaard Plimoth Plantation som et eksempel på god formidling på 
frilandsmuseer. Skougaard, Mette: “Folkekulturen på museum”, 2005, p. 111.   
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opmærksomhed på trods af, at Australien kan betragtes som en frontløber i forhold til 

museumsformidling generelt, især når det gælder den form for formidling, som anvender 

teknologiske løsninger. Jeg har derfor fundet det interessant at inddrage australske 

frilandsmuseer i undersøgelsen.   

I løbet af frilandsmuseernes højsæsoner vil der være enkelte dage, som er 

præget af særlige publikumsaktiviteter, hvilket vil medføre et højere antal besøgende end, 

hvad der kan betragtes som almindeligt for det pågældende museum. Andre dage kan 

udmærke sig ved at være mere stille og folketomme. I udvælgelsesprocessen har det ikke 

været muligt at planlægge museumsbesøgene på en måde, som ville stille alle museerne lige 

i forhold til ovennævnte. Som det vil fremgå af den samlede empiri, indbefatter 

undersøgelsen altså både museumsbesøg, som er foretaget på folketomme dage og 

museumsbesøg, som er foretaget på temadage og andre dage med særlige programmer. 

Den indsamlede empiri afspejler altså museernes sæson, og på den måde tegnes der samlet 

set et billede af variationer i formidlingstilbud.  

Som det fremgår af det ovennævnte, inddrager jeg fortrinsvis frilandsmuseer 

og historiske centre beliggende i skandinaviske og engelsktalende lande. Dette er ikke 

ensbetydende med, at der ikke er interessante formidlingsprogrammer i de lande, hvor 

andre sprog benyttes. Eksempelvis introducerer den svenske museumsmand med særlig 

kendskab til frilandsmuseer, Sten Rentzhog, flere frilandsmuseer i de østlige egne af 

Europa, som kunne være relevante at besøge i undersøgelsessammenhæng.85 Når jeg 

alligevel har valgt disse museer fra, handler det primært om, at de sproglige barrierer vil 

indvirke på den erfaring, som formidlingssituationerne kan give. At sproget har en 

betydning bemærkede jeg især i forbindelse med mine besøg på de to tyske frilandsmuseer: 

Freilichtmuseum Hagen (bilag 15) og Freilichtmuseum Detmold (bilag 16). Mine 

manglende tyskkundskaber spillede en væsentlig rolle, både i den erfaring, som her blev 

skabt og i transskriptionsprocessen, hvor erfaringen skulle omdannes til mening igennem 

tekstmediet. Jeg har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at søge til frilandsmuseer, som 

anvender et sprog, som giver mig mulighed for at omsætte erfaring til tekst.    

 

 

 

                                                           
85 Rentzhog, Sten: Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen, 2007.  
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Den Gamle By og Lys i Mørket 

I den del af undersøgelsen som er foregået i Den Gamle By, har jeg haft behov for at 

kunne observere og erfare de situationer, som de besøgende deltager i under et besøg på 

museet, det er sket for efterfølgende at kunne samtale med informanterne om deres 

erfaring omkring besøget. Derudover har jeg haft behov for at lægge museets egne 

formidlingssituationer til grund for samtaler med museets ansatte med henblik på at forstå 

museets tanker og overvejelser vedrørende formidling. Jeg har overvejet flere mulige 

strategier, blandt andet har jeg overvejet muligheden for at følge med besøgende rundt på 

deres vandring i Den Gamle By, hvor jeg ville kunne observere deres deltagelse i flere 

formidlingssituationer for slutteligt at gennemføre interviews. Denne metode har jeg ikke 

haft mulighed for at gennemføre i praksis, da den efter min mening ville gribe for meget 

ind i de besøgendes dag på museet.86 Det var også blandt mine overvejelser, at der var en 

fare for at spilde for megen tid på at observere besøgende, da de mange observationer ville 

give et stort materiale, hvor kun en mindre del ville relatere sig til situationer, som var 

omfattet af undersøgelsen.87  

Jeg er, som tidligere nævnt, endt med at tage udgangspunkt i to metodiske 

tilgange, som knytter sig til hver deres sæson: I sommersæsonen har jeg benyttet en 

metode, som svarer til den, jeg anvender på egen deltagerobservation ved andre 

frilandsmuseer og historiske centre.88 I julesæsonen har jeg koncentreret min undersøgelse 

om den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket. Her har jeg deltaget på rundvisningen som 

informanten også har fulgt. Herefter har en samtale om oplevelsen fundet sted inden for 

den efterfølgende uge.89 

I tillæg til at være et formidlingstilbud i Den Gamle By, har jeg valgt Lys i 

Mørket som case ud fra følgende kriterier: Den dramatiserede rundvisning som et 

afgrænset formidlingsforløb fremstår som en mulighed for at få flere besøgendes 

erfaringsbeskrivelser relateret til samme dramatiske opbygning, mens hver 

rundvisningsgang på samme tid anses som betydningsskabende. Grundlaget for at kunne 

                                                           
86 Denne pointe fremhæves også i Mads Daugbjergs overvejelser af metodisk fremgangsmåde, hvor hans 
erfaring viser, at denne metode er svær at gennemføre, fordi de besøgendes kontekst og hensigt med besøget 
ikke inkluderer en efterfølgende forskningssamtale. (Daugbjerg, 2008, p. 16-17).  
87 Jeg ser samme fare i forhold til min undersøgelse, når det gælder den metode som Daugbjerg anvender i sin 
undersøgelse, hvor han udstyrer besøgende med videokamera, som optager museumsbesøget. Ud fra min 
undersøgelse koncentrerer jeg mig hovedsageligt om bestemte former for formidlingssituationer og har haft 
behov for at kunne udskille erfaring vedrørende disse situationer.  
88 Denne metode redegør jeg for i kap. 7. 
89 Jeg redegør for denne metode i kap. 8. 
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undersøge relationen mellem de erfarede situationer og deltagernes fortalte 

erfaringsbeskrivelser bliver således mulig med denne case. Casen er endvidere repræsentativ 

for de tanker og værdier, som ligger til grund for museets afdeling for Levende Museums 

udvikling af formidlingsprogrammer til besøgende. Hermed bliver casen også central i 

forhold til arbejdet med at udvide mit kendskab til museet og forstå museets tilgang til 

formidling. 

 

Den Gamle Bys rolle i undersøgelsen 

Den Gamle By er undersøgelsens hovedcase, og museet står også som initiativtager til 

undersøgelsen, hvilket placerer museet i en dobbelt position i forhold til undersøgelsen. På 

den ene side stiller Den Gamle By sig til rådighed for undersøgelse, men på den anden side 

har museet også en indvirkning på udvælgelsen af de frilandsmuseer, som medvirker i 

undersøgelsen og som danner et referencegrundlag, hvorpå Den Gamle By analyseres. Jeg 

mener, at denne dobbeltrolle skal ses lyset af museets ønske om forandring og udvikling. 

Dette ønske er grundlaget for nærværende undersøgelse af frilandsmuseers formidling, 

hvor hovedvægten er på frilandsmuseer, som fremstår som særligt positive og forenelige 

med Den Gamle Bys værdigrundlag. 

Den kritiske læser vil måske pege på museets dobbeltrolle som værende 

uheldig for undersøgelsen og begrunde denne kritik med faren for, at museet får indflydelse 

på undersøgelsens resultater. Hertil vil jeg understrege, at undersøgelsens pointer 

udelukkende opstår ud fra min egen agenda, hvor jeg allerede fra undersøgelsens 

begyndelse har valgt at indtage de besøgendes vinkel i formidlingssituationerne. ”De 

besøgendes vinkel” indebærer metodisk set både interviews og samtaler med besøgende og 

min egen deltagelse som besøgende ved flere frilandsmuseer og historiske centre. Som jeg 

har nævnt tidligere i kapitlet, ser jeg en væsentlig styrke i mine forskellige positioner, som 

sammenkobles i undersøgelsen, for det er netop i skæringspunkterne mellem forskellige 

positioner, at undersøgelsens pointer vokser frem. Min tilknytning til Den Gamle By giver 

mulighed for en dybde i undersøgelsen, som ellers ikke ville have været mulig.  

Til grund for undersøgelsen lægger jeg mit ønske om at forstå museets tilgang 

til formidling, hvilket sker med henblik på at afdække og undersøge interessante kløfter 

mellem en institutionel og en besøgendes vinkel på formidling. Endvidere søger jeg 

forskelle i erfaringer fra besøg på forskellige frilandsmuseer og historiske centre, hvilket 
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sker med henblik på at fremhæve relevante pointer for at begrebsliggøre formidling inden 

for undersøgelsens rammer.  

Det begrebsapparat, som udvikles i undersøgelsen, tager afsæt i det empiriske 

materiale og min fortolkning heraf. Dermed har Den Gamle By ikke indflydelse på den 

måde, hvorpå jeg skaber betydning ud fra cases på museet eller på andre frilandsmuseer og 

historiske centre. Det er klart, at jeg har fået et indgående kendskab til museets tanker og 

værdier vedrørende formidling, hvilket da også har haft indflydelse på min udvikling i 

perioden. Men jeg vil fremhæve, at den vidensdeling som er foregået undervejs i forløbet er 

gået begge veje og må forstås som en del af processen. Jeg mener derfor, at min tilknytning 

til Den Gamle By må ses som en force frem for en begrænsning.     

 

6.3. Undersøgelsens vilkår, et processuelt forløb 

Undersøgelsen består af tre metodiske tilgange, som tilsammen har indvirkning på 

undersøgelsens resultater. De tre tilgange kan betegnes som henholdsvis 

deltagerobservation i institutionen Den Gamle By, forskningsinterviews i forbindelse med 

Lys i Mørket og deltagerobservation ved frilandsmuseer og historiske centre set ud fra den 

besøgendes synsvinkel.  

I projektets empiriske indsamlingsdel indgår tre sommersæsoner90 og to 

julesæsoner91. Den del af den empiriske indsamling, som foregår i sommersæsonerne, 

består af flere museumsbesøg af mellem en og to dages varighed.92 Den del af 

undersøgelsen, som knytter sig til julesæsonen, er koncentreret om casen Lys i Mørket. 

Denne case består af den dramatiserede rundvisning, samtaler med 9 informanter fra 

publikum og samtaler med konceptudvikler, som også er formidler i Den Gamle By og i 

Lys i Mørket. Mit arbejde med denne case fører til, at jeg fra anden indsamlingsperiodes 

sommersæson, især er opmærksom på min egen erfaring ved museumsbesøg og forsøger at 

forstå denne erfaring. Der er således en kobling mellem de metodiske tilgange i 

undersøgelsen. Denne kobling knytter sig til udviklingen af det, jeg vil kalde ”forskerjeget”. 

Det vil sige, at den samlede erfaring, som jeg opnår under undersøgelsen, genereres ud fra 

de forskellige tilgange til felten.  

                                                           
90 Australien blev besøgt under dansk forår/sommer som er Australsk efterår/vinter.   
91 Undersøgelsen med Lys i Mørket startede i 2008 og fortsatte i 2009.   
92 Her adskiller Sovereign Hill sig ved, at jeg bruger museet som ankomst og afslutningssted på feltarbejdet i 
Australien.  
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Det er dermed nærliggende at forstå undersøgelsen som bestående af ”faser”, 

som kan defineres ud fra forskerjegets fokus. Faserne forbinder de tre metodiske tilgange 

til fokus- og betydningsniveau således, at erfaringer gjort tidligere i forløbet har betydning 

for de spørgsmål, som stilles senere. Fremlæggelse af erfaringsbeskrivelserne i bilagsdelen 

under hver metodisk tilgang er derfor bundet op på en kronologisk sammenhæng, som 

følger det tidspunkt i undersøgelsen, erfaringerne er gjort.  

 

6.4. Opbygning af del 2 

Metodedelen, afhandlingens del 2, er bygget op af flere kapitler, som tilsammen omfatter 

beskrivelse af indsamlingsmetodik, transskriptionsprocesser, fortolkning og 

betydningsdannende processer. Jeg bygger kapitlerne op efter en struktur, som relaterer sig 

til et spørgsmål om validitet. Her henter jeg inspiration fra den amerikanske antropolog, 

Joseph A. Maxwell, som fremlægger en måde at forstå validitetsspørgsmålet vedrørende 

kvalitativ forskning. Maxwell argumenterer for, at den kvalitative forskning er bedst tjent 

med fremgangsmåder, der ikke sammenligner den med forskning inden for et kvantitativt 

paradigme. Ifølge Maxwell vedrører spørgsmålet om en undersøgelses validitet selve 

redegørelsen af henholdsvis fremgangsmåde og datafortolkning. Han indtager dermed en 

position, som han betegner som en ”realists conception of validity”93. I spørgsmålet om 

validitet vægter han en forståelse af processerne i undersøgelsen, frem for at knytte 

validitetsspørgsmålet til bestemte metoder og bestemt type data.  I et forsøg på at stille et 

begrebsapparat til rådighed, som kan validere kvalitative undersøgelser, skelner han mellem 

forskellige former for validitet eller niveauer for forståelse i undersøgelsesprocessen. Jeg 

har gjort brug af disse begreber som inspiration til min inddeling af metodedelen. Kap 7 og 

8 svarer strukturmæssigt til en redegørelse for henholdsvist autoetnografisk metode og 

forskningsinterviewet, hvilket udgør den deskriptive validitet.  Disse kapitler har til hensigt at 

udfolde og beskrive indsamlingsprocessen i hver metode samt oversættelsen fra empirisk 

erfaring til tekstdokument. Resultatet af denne oversættelse kan læses i den vedlagte 

empiridel. Betydningsproduktionen, som foregår hos en forsker på feltarbejde, kan somme 

tider fremstå som ulden og svær at redegøre for. Taget undersøgelsens læringsværdi i 

betragtning har jeg vægtet en beskrivelse af måder at forstå undersøgelsens analytiske 

processer på.  I kap. 9 redegør jeg derfor for måder, hvorpå den betydningsproduktion, 

                                                           
93 Maxwell, Joseph A: ”Understanding and Validity in Qualitative Research”, i: Huberman & Miles: The 
Qualitative Researcher’s Companion, 2002, p. 39.  
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som foregår i undersøgelsen, kan forstås. Jeg fremhæver fortolkningsprocesser på flere 

niveauer, og jeg gør således brug af Maxwells begreber fortolkningsvaliditet og teoretisk validitet 

som grundlag for dette kapitel.  I kap. 10 fremhæver jeg konklusioner på baggrund af min 

metodiske tilgang og de erfaringer jeg har gjort mig under processen. 
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Kap. 7. Autoetnografisk metode 

7.1. Intro 

I undersøgelsen anvender jeg den autoetnografiske metode på to måder. I den ene tilgang 

fokuserer jeg på et institutionelt perspektiv, hvilket sker i relation til min hovedcase Den 

Gamle By. I den anden tilgang indtager jeg et publikumsperspektiv, som bygger på en 

række museumsbesøg ved frilandsmuseer og historiske centre. Undersøgelsens gyldighed 

tilskriver jeg blandt andet gennemsigtigheden i indsamlings- og transskriptionsprocessen, 

hvilket udfoldes i nærværende kapitel. Jeg skelner mellem autoetnografisk metode i Den 

Gamle By og autoetnografisk metode ved museumsbesøg ved andre frilandsmuseer og 

historiske centre, en skelnen som relaterer sig til forskel i den vinkel, som indtages.  

  

7.2. Autoetnografisk metode i Den Gamle By 

I forbindelse med undersøgelsens hovedcase har mit fokus været på museets tilgang til 

formidling, idet formålet har været at undersøge formidlingsaspektet set fra institutionens 

synsvinkel.  

Organisatorisk set har jeg været tilknyttet afdeling for Levende Museum. 

Levende Museum er en afdeling oprettet i 2005, og afdelingen har ansvar for udvikling og 

kvalitetskontrol af den del af formidlingen, som omfatter aktører i dragt og rolle. Levende 

Museum har egen afdelingsleder, som refererer til publikumschefen i museets ledelse. 

Afdelingen er tæt forbundet med skoletjenesten, når det gælder fysisk placering og 

virkeområde.  

Min rolle i institutionen har ikke været knyttet til bestemte institutionelle 

arbejdsopgaver. Jeg har snarere deltaget som en diskussionspartner, hvor jeg blandt andet 

har kunnet gribe fat i bestemte formidlingssituationer og lægge dem til grund for 

diskussioner både af konkret og principiel karakter.94 Jeg har blandt andet deltaget i afdeling 

for Levende Museums mødevirksomhed. Derudover har en række formelle og uformelle 

samtaler med afdelingens medarbejdere, hvor især den dramatiserede rundvisning Lys i 

                                                           
94 Eksempelvis: hvordan forstår vi autenticitet? Dette spørgsmål bar jeg med mig ind i en frokostsamtale med 
museets afdeling, som arbejder med udvikling af Den Moderne Bydel, sommeren 2011. Jeg foreslog et 
immaterielt blik på begrebet og søgte at høre kommentarer fra medarbejdere, som arbejder med den fysiske 
og materielle del af kulturarven. I flere tilfælde har jeg givet afdeling for Levende Museum tilbagemelding på 
bestemte erfarede situationer med kommentarer for hvorfor, jeg mener de kunne opleves på bestemte måder, 
hvilket tit har ført til mere principielle diskussioner, som har givet eftertanke hos begge parter. 
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Mørket har været samtaleemnet, spillet en central rolle.95 Jeg har også indledt diskussioner, 

som har taget afsæt i skriftlige udkast til analyser af museets og andre frilandsmuseers 

formidlingssituationer. 

Derudover har jeg indgået i Museumsfagligt Råd, som er et råd bestående af 

museumsdirektøren og museets faglige inspektører.96 Rådet har en orienterende og 

diskuterende funktion på tværs af museets afdelinger. Igennem min tilknytning til 

Museumsfaglig Råd har jeg blandt andet fået indblik i formidlingsspørgsmål, herunder 

planlægning af formidlingstiltag ved museets øvrige afdelinger.  

Det er altså primært gennem de ovenfornævnte kanaler, at jeg har opnået 

viden om organisationen og det arbejde, der foregår i de forskellige afdelinger, som 

beskæftiger sig med formidlingsområdet. Det er også disse kanaler som danner 

vidensgrundlaget for min analyse i kap. 19, hvor jeg analyserer Den Gamle By med fokus 

på formidlingsaspektet.  

 

Deltagelsens karakteristik 

Ved at tilbringe nogen tid på museet97 er der skabt mulighed for at indlede og deltage i 

talrige diskussioner, som jeg har fundet relevante for min proces. Undervejs har jeg derfor 

indledt diskussioner ud fra spørgsmål og begrebsmæssige overvejelser, som har meldt sig 

undervejs, og jeg har herefter forsøgt at sætte de ansattes kommentarer i forbindelse med 

de tanker og ideer, som har optaget mig på det givne tidspunkt i processen. Museets 

dramatiserede rundvisning Lys i Mørket har i særdeleshed fungeret som oplæg til talrige 

diskussioner og har således været en særlig indgang til at forstå museets formidling og de 

tanker og overvejelser, som ligger bag de realiserede formidlingssituationer. Diskussionerne 

har været en del af den videndeling, som min deltagelse har bidraget til.  

Processen med videndeling har, udover at have givet en forståelse af museets 

tanker og ideer, foregået som en form for erkendelsesproces i kraft af min status som 

medarbejder i institutionen. Når det gælder om at redegøre for en forskers deltagende og 

observerende placering af sig selv i forhold til sit forskningsfelt, kan man tale om status og 

roller, som er knyttet til bestemte forventninger, rettigheder og pligter. Den norske sociolog 

                                                           
95 Disse samtaler uddybes og diskuteres nærmere i kap. 8. 
96 Rådet tællede ca. 10 medlemmer med direktør, inspektører og afdelingsledere. Efter overtagelsen af Aarhus 
bymuseums funktioner og ansatte i juni måned 2011, blev Museumsfagligt råd nedlagt.  
97 I projektets rammer fordeles arbejdstid mellem Den Gamle By og Aarhus Universitet.  
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Erik Fossåskaret introducerer begreberne, som nyttige i forbindelse med feltarbejde.98 Han 

skelner mellem status, som den vi er og rollen, som det, vi ser. I den nærværende 

undersøgelse kan man se status som knyttet til min forskeridentitet, henholdsvis som 

museumsbesøgende og som museumsmedarbejder i Den Gamle By. Min rolle i 

organisationen kan ses som videnskabelig medarbejder, knyttet til det formål at undersøge 

Den Gamle By indefra.  

Min deltagelse i organisationen har også indebåret, at jeg har deltaget i 

formidlingssituationer i rollen som besøgende, hvilket har været et element i undersøgelsen 

af den formidlingspraksis, som foregår på museet. Erfaringer herfra har været genstand for 

diskussion og ustrukturerede samtaler med medarbejdere hovedsageligt ved afdeling for 

Levende Museum. Det vil være rigtigt at betegne min deltagelse i Den Gamle Bys 

formidlingspraksis i undersøgelsens start som en metode, hvor observation vægtes højere 

end deltagelse på linje med de besøgende. Mit observerende fokus har været på relationen 

mellem formidler og de besøgende, og jeg har forsøgt at afdække forskelle i de besøgendes 

deltagende tilgange til formidlingspraksis igennem min observation af 

formidlingssituationer.  

Vidensdelingsprocessen har i høj grad relateret sig til de indsamlede 

erfaringer fra andre frilandsmuseer, erfaringer som har fungeret som diskussionsgrundlag. 

Dog har tre museumsbesøg adskilt sig fra de øvrige, idet jeg her har deltaget som 

medarbejder på Den Gamle Bys studietur. De gældende museumsbesøg er beskrevet i 

bilagene fra nr. 14 til og med bilag nr. 16 i vedlagt empiridel og omfatter Nederlands 

Openluchtmuseum i Nederland, Freilichtmuseum Hagen og Freilichtmuseum Detmolt i 

Tyskland. Jeg har deltaget i formidlingssituationerne sammen med medarbejdere fra 

Levende Museum. Jeg indtager her rollen som en af repræsentanterne for afdelingen, og jeg 

tager således del i deres perspektiv på formidlingen, hvilket skaber den kontekstuelle 

ramme om mine erfaringer fra disse museumsbesøg.  

  

Metodens resultater 

Min tilknytning til Den Gamle By under projektet har givet mig en baggrundsviden om de 

formidlingssituationer, som jeg har deltaget i ved museet, hvilket har affødt både 

muligheder og begrænsninger. Jeg har eksempelvis haft mulighed for at tage initiativ til og 

                                                           
98 Fossåskaret, Erik, mfl: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data, 1997.  
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at deltage i diskussioner, hvor mine erfaringer fra museets formidlingssituationer har været 

genstand for diskussion af både konkret og principiel karakter. Jeg har også haft muligheder 

for at afprøve teser i konkrete formidlingssituationer. 99 

På samme tid har den tætte tilknytning til organisationen også haft sine 

begrænsninger, især når det gælder mulige tilgange til formidlingssituationen, hvilket blandt 

andet er kommet til udtryk i min metodiske tilgang, idet jeg i højere grad har placeret mig i 

rollen som observatør frem for at deltage som besøgende i de aktuelle 

formidlingssituationer. I stedet for at erfare på egen krop og efterfølgende reflektere over 

denne erfaring, har jeg snarere indtaget en analyserende og fortolkende position. Dette 

kommer til udtryk i flere af situationsbeskrivelserne fra Den Gamle By og andre 

frilandsmuseer, hvor jeg deltager som medarbejder i Den Gamle By.  

I formidlingssituationer, hvor jeg har besøgt frilandsmuseerne alene, har jeg 

ofte tilbragt længere tid i den enkelte situation end det tidsrum, som har virket naturligt, 

hvilket igen har forstærket den observerende tilgang. Selv om den observerende adfærd i 

princippet er en accepteret del af det sociale fællesskab, som skabes i en 

formidlingssituation, har jeg måtte konkludere, at denne adfærd alligevel adskilte sig fra den 

adfærd, der definerede situationen, og at jeg dermed kom til at stille mig udenfor. 

Erkendelsen af de begrænsninger, som denne tilgang indebærer, har ført til overvejelser af 

en ny metodisk strategi, som i højere grad muliggør deltagelse. På baggrund heraf har jeg 

valgt at inddrage venner og familie, som en del af den ydre ramme rundt mine 

museumsbesøg, når hensigten har været at undersøge praksis.  

 

7.3. Autoetnografisk metode ved andre frilandsmuseer og historiske centre 

Min deltagelse ved de mange frilandsmuseer og historiske centre har bidraget til, at jeg ser 

det gavnligt at fremhæve rollebegrebet som centralt, når det gælder om at karakterisere den 

empiri, som er indsamlet i undersøgelsesperioden. Jeg vil argumentere for, at rollebegrebet 

må ses som nært forbundet med begrebet ”identitet”. Identitet skal her forstås som en 

størrelse, der aktiveres og skabes i situationen, og jeg bygger hermed på George Herbert 

Meads fremlæggelse af selvet, se del 1, kap. 4. Rolleidentiteten er betinget af flere forhold, 

                                                           
99 Eksempelvis har jeg været nysgerrig efter at finde ud af, hvorvidt en særlig form for deltagelse fra en 
besøgende kan præge formidlingssituationen i retning af en tydeligere dialog mellem flere tilstedeværende i en 
formidlingssituation. I bilag 1.1.6 undersøger jeg i situationen, om flere besøgende deltager i diskussionen, 
hvis en blandt publikum er i dialog med formidlerne. Denne deltagelse fører ikke umiddelbart til at flere 
konverserer, men det er påfaldende, at flere kommer hen for at lytte med.  
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blandt andet har den personlige sociale kontekst, som deltageren bringer med sig ind i 

formidlingssituationen, en betydning for definitionen af ens egen og de andres identiteter i 

situationen. Det er således af betydning, hvorvidt jeg besøger et museum alene, med 

kollegaer, med mand og børn eller med mine forældre. Rollen har indflydelse på de 

muligheder og begrænsninger, som anses som acceptabel adfærd i situationen. I 

undersøgelsesforløbet karakteriseres de formidlingssituationer, hvor jeg har været alene, af 

muligheden for at kunne indlede samtaler af længere varighed eller at kunne deltage i en 

konkret formidlingssituation over et længere tidsrum, end det ville være naturligt i 

situationer, hvor jeg i højere grad deltager i en medbragt social kontekst. En interessant 

pointe er dog, at i forbindelse med museumsbesøg foretaget alene, fremstår min adfærd 

med kamera og videokamera som et fremmedelement, noget jeg vil komme ind på senere.  

 

Som et resultat af min erkendelse af den betydning, de ydre sociale rammer har for den 

metodiske tilgang, har jeg i det følgende valgt at fremlægge undersøgelsens omfang, dvs. de 

besøgte frilandsmuseer og historiske centre, ud fra en inddeling af den sociale kontekstuelle 

ramme som besøgene påvirkes af. I parentes følger bilagsnumret. 

 Museer besøgt alene: Den Gamle By, Danmark (1), Frilandsmuseet, Danmark (2), 

Skansen, Sverige (7), Jamtli, Sverige (8), Dejbjerg Jernalder, Danmark (10), 

Sovereign Hill, Victoria, Australien (22), Flagstaff Hill, Victoria, Australien (23) og 

Swan Hill, Victoria, Australien (24).   

 Museer besøgt sammen med medarbejdere fra Den Gamle By: Den Gamle By (1), 

Nederlands Openluchtmuseum, Nederland (14), Freilichtmuseum Hagen, Tyskland 

(15) og Freilichtmuseum Detmold, Tyskland (16). 

 Museer og historiske centre besøgt sammen med mand og børn: Den Gamle By 

(1), Openluchtmuseum Bokrijk, Belgien (6), Bork Vikingehavn, Danmark (9), 

Middelaldercenter, Danmark (11), Ribe Vikingecenter, Danmark (12), Beamish, 

England (17), Blists Hill Victorian Town, England (18, omtales efterfølgende som 

Blists Hill), Shugborough Historic Estate, England (19, omtales efterfølgende som 

Shugborough), Black Country Living Museum, England (20, omtales efterfølgende 

som Black Country) og Warwick Castle, England (21).   

 Museer besøgt sammen med venner og sammen med mine forældre og mine børn: 

Den Gamle By (1), Den Fynske Landsby, Danmark (3), Hjerl Hedes 
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Frilandsmuseum, Danmark (4), Historiecenter Dybbøl Banke, Danmark (5) og 

Maihaugen, Norge (13).  

 

Målsætning og fokus 

Hensigten med den omfangsrige empiri er at skabe et mangfoldigt empirisk grundlag, 

hvorpå fortolkninger og teoriudvikling af undersøgelsesgenstanden kan foregå. Fokus i 

denne del af indsamlingen ligger på undersøgelse af de forskellige måder at deltage i 

formidlingssituationer på og på den kognitive og emotionelle effekt, som genereres i 

situationen. Den kognitive og emotionelle effekt forstår jeg her som situationel, og den er 

et væsentligt element for fortolkningen af formidlingssituationen og for den efterfølgende 

analyse.   

 

Deltagelsens karakteristik 

Min status100 ved den del af de empiriske undersøgelser, som er foregået ved andre 

frilandsmuseer og historiske centre end Den Gamle By, har næsten udelukkende været som 

besøgende.101 Jeg har haft samtaler med personalet uden for formidlingssituationerne ved 

flere af de pågældende museer. Alligevel har jeg i de fleste tilfælde snarere deltaget i 

formidlingssituationerne som besøgende end som faglig kollega.102 Ved enkelte 

frilandsmuseer, hvor besøget har varet over flere dage, har jeg benyttet muligheden for at 

tale med museumspersonalet inden og/eller efter de erfarede formidlingssituationer, hvilket 

er tilfældet ved følgende frilandsmuseer: Ringkøbing Skjern Museum, Skansen, Jamtli, 

Beamish, Sovereign Hill og Flagstaff Hill.  

Status som museumsbesøgende er central i en formidlingssituation. I min 

tilgang til denne del af undersøgelsen finder jeg enkelte lighedstræk mellem status som 

museumsbesøgende og status som deltagende observatør med forskningshensigt. De 

                                                           
100 Jfr. Fossåskarets skelnen mellem status og rolle. 
101 Som nævnt tidligere adskiller de besøg som beskrives i bilag 14-16 sig fra de øvrige museumsbesøg, i kraft 
af min status som medarbejder ved Den Gamle By. Jeg mener, at denne tilgang til museumsbesøget er af 
væsentlig anderledes karakter, og at det her er mere rigtigt at forstå min status som faglig kollega. 
102 Ved enkelte formidlingssituationer fremstår alligevel min forskerstatus i tilknytning til Den Gamle By som 
dominerende. Dette er tilfælde ved Flagstaff Hill (bilag nr. 23) og enkelte situationer ved Sovereign Hill (bilag 
nr. 22). Ved Jamtli (bilag nr. 8) befinder jeg mig i en gråzone mellem at erfare situationer som 
museumsbesøgende og som en medarbejder fra Den Gamle By.    
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forventninger, rettigheder og pligter, som falder ind under statussen museumsbesøgende, ligner 

i høj grad de forventninger, rettigheder og pligter, som knytter sig til en forskerstatus, hvor 

egen oplevet erfaring danner grundlag for empiri: Muligheden for at anvende kamera og 

videokamera for at forevige situationen er en almindelig og accepteret adfærd både som 

forsker og som museumsbesøgende. Muligheden for at spørge ind til 

formidlingssituationens realiserede fortælling er til stede for begge statusser. Dog er der en 

adfærdsregulerende begrænsning, når det gælder om at spørge ind til andre (fremmede) 

besøgendes erfaring på måder, som kan omdefinere min rolle fra den i situationen 

forventede museumsbesøgende til forsker. Som jeg også nævnte i kap. 6, kan det være på 

sin plads at fremlægge den empiriske indsamlingsproces ud fra forestillingen om tre faser, 

defineret ud fra de forskellige roller, som jeg indtager og de måder, hvorpå situationer 

undersøges.  

Jeg anser den første fase som en fase, hvor jeg afsøger 

undersøgelsesgenstanden og de metodisk mest hensigtsmæssige tilgange. Denne fase er 

udgangspunktet for bilag 1.1.1 til 1.1.6 og for bilag nr. 2 til og med bilag nr. 13.  

Anden fase består af henholdsvis et institutionspræget blik (bilag nr. 14 til og 

med bilag nr. 16) vs. et blik, hvor min egen erfaring får et øget fokus (bilag 17 til og med 

bilag nr. 21). Det dialektiske forhold mellem de to tilgange, som opstår i denne fase, får 

betydning for de tematiske analyser i afhandlingen. Derudover foregår denne fase 

tidsmæssigt efter at mine samtaler med publikum, vedrørende deres erfaring med Lys i 

Mørket, har fundet sted (bilag 1.2.2 til og med bilag nr. 1.2.10). Interviewundersøgelsen får 

således betydning for de fokuspunkter, jeg etablerer i relation til min egen erfaring.  

I undersøgelsens sidste fase er fokus skærpet omkring betydningen af de 

dramatiserede elementer og den emotionelle og kognitive effekt, som de har på mig i rollen 

som deltager (bilag nr. 22 til og med bilag nr. 24). 

 

Transskription 

Bilag nr. 2 til og med bilag nr. 24 er nummereret i kronologisk rækkefølge efter det 

tidspunkt, besøget har fundet sted. Bilagene indledes med en kort rammesættende 

beskrivelse af det enkelte museum eller historiske center samt en kort redegørelse for den 

sociale kontekst, som besøget påvirkes af. I udformningen af bilagene vægtes en beskrivelse 

af min erfaring af de forskellige formidlingssituationer. Beskrivelserne skal forstås som et 

forsøg på at udtrykke bestemte erfaringer og tilskynde læseren til at se situationerne fra en 
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bestemt vinkel. De konstruerede fremstillinger har således til formål at synliggøre bestemte 

erfaringer. Autoetnografisk fremstilling af et stykke virkelighed tillader en høj grad af 

stilistisk frihed med henblik på et særligt udtryk. Når det gælder en oversættelse fra erfaring 

til tekstbeskrivelse, har jeg vægtet det dokumentationsgrundlag, som jeg har fra den 

empiriske indsamling. Jeg tilstræber her en beskrivelse af situationer, hvor sanselige stimuli 

og emotionelle og kognitive effekter forsøges oversat fra erfaring til tekst i beskrivelsen. 

Bilagene er således transskriptioner, som bygger på erfaring af situationerne, feltnotater, 

videodokumentation og fotodokumentation. Min stilistiske frihed er knyttet til måden, 

hvorpå jeg har koblet min dokumentation af de forskellige situationer sammen, altså den 

såkaldte sampling eller betydningsselektion af data. I processen har jeg foretaget en 

udvælgelse af bestemte situationer, og jeg har valgt at sample erfaringer fra det samme 

historiske miljø, hvis det pågældende miljø er besøgt flere gange. Endvidere har jeg 

foretaget en betydningsselektion i formidlingsforløb, som bygger på en og samme 

konstruktion, men hvor der udbydes forskellige forløb eksempelvis af varierende længde.103 

Brugen af videokamera har givet mig mulighed for efterfølgende at citere 

udsagn fra formidlingssituationer. Visuelt set har det givet mig mulighed for at kunne 

beskrive et miljø og situationer på en måde, som kan føre til en højere grad af indlevelse 

hos læseren. Således er citaterne, som trækkes frem i dialog og situationsbeskrivelser, samt 

de miljøbeskrivelser som skrives frem i bilagene, hentet fra videodokumentation. Men den 

samlede tekst, som hvert bilag udgør, knytter ikke nødvendigvis billede og udsagn sammen. 

I bilagsdelen er billedernes formål at supplere og understøtte teksten, både på 

indholdsniveau og på stemningsniveau. Fokus er her rettet mod min erfaring af bestemte 

situationer frem for på de andre besøgende, der deltager i situationerne.      

  

Etik 

Tidsmæssigt falder projektstart sammen med muligheden for at foretage empiriske 

undersøgelser i sommersæsonen. Jeg har så vidt muligt forsøgt at komme i kontakt med de 

pågældende museer inden mit besøg. I forbindelse med min deltagelse i de enkelte 

formidlingssituationer har jeg ikke fundet det gavnligt at gøre opmærksom på min 

forskningshensigt overfor de øvrige deltagere. Jeg har derimod tilstræbt at deltage i 

                                                           
103 Denne fremgangsmåde finder sted ved et bilag: Jamtli, bilag 8, hvor museet tilbyder rundvisninger flere 
gange dagligt, og hvor rundvisningerne adskiller sig i varighed, og hvor den længste rundvisning også omfatter 
det, der foregår i den kortere version.  
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formidlingssituationerne på lige fod med de øvrige besøgende, det vil sige med roller, som 

erfares at være accepteret i denne form for gensidig påvirkende aktivitet. At gøre 

opmærksom på min forskningshensigt i en formidlingssituation vil dels være svært at 

gennemføre, formidlingssituationernes flow af mennesker taget i betragtning, og dels vil det 

indebære en vis fare for at forskyde fokus i situationen og derved skabe en situation, som 

kommer til at se væsentlig anderledes ud. Set i forhold til anvendelse af auditiv og visuel 

dokumentation har jeg vægtet en adfærd, som ikke virker anmassende, og kameralinsen har 

primært været rettet mod formidlerne og mod den medbragte sociale kontekst, hvis 

medlemmer her er indforstået med min hensigt.  

De steder, hvor personrelaterede oplysninger fremgår i det beskrevne 

materiale, har jeg enten anonymiseret personer gennem udskiftning af navn104, eller der er 

indhentet mundtlig tilladelse fra de medvirkende.105 Min egen søn Linus fremstår både 

afbildet og med navn og alder, idet han spiller en central rolle ved flere af 

museumsbesøgene. Jeg vurderer ikke, at mit materiale på nogen måde kan have negative 

konsekvenser for deltagerne, men jeg har alligevel valgt at tilstræbe mest mulig anonymitet 

for deltagerne i situationerne, hvor deltagerne ikke indgår i min medbragte sociale kontekst. 

Af samme grund har jeg valgt ikke at påføre datoerne for det enkelte besøg.  

Sampling af situationer er et andet greb som også har indvirkning på 

anonymitetsaspektet. Her anonymiseres de mennesker, som deltager i de enkelte 

situationer, idet der ikke nødvendigvis forefindes en faktisk relation mellem de visuelle 

repræsentationer og den tekst, som de visuelle repræsentationer underbygger. Min måde at 

sample dokumentation i konstruktion af bilagsteksten resulterer i, at relationen mellem 

tekst og billede snarere handler om at invitere læseren til indlevelse gennem præsentation af 

en vinkel frem for at beskrive et stykke virkelighed som en detaljeret afsløring. Denne 

måde at arbejde på har skabt et frirum, når det gælder omtalen af specifikke erfaringer i et 

forsøg på at anfægte noget principielt snarere end noget personligt. Mit mål er altså at 

anfægte principielle forhold ud fra specifikke erfarede forhold. Ovenstående er den etiske 

grundbjælke, som jeg støtter min fremskrivelse af erfaringerne på. 

Vedrørende visuel dokumentation til anvendelse i afhandlingen har det været 

af betydning, at jeg har medbragt egen social kontekst, som har kunnet stå model til min 

dokumentation af formidlingssituationerne. Jeg har så vidt muligt valgt at anvende billeder, 

                                                           
104 Eksempelvis i bilag nr. 18, Blists Hill Victorian Town, ved museets skole og den dramatiserede klassetime, 
hvor Headmaster Allsop får en fra publikum til at sige sit navn. Her ændres det reelle navn. 
105 Eksempelvis ved billede 3.1. 
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hvor der er givet tilladelse fra de besøgende, som afbildes i situationen. Ved visuel 

dokumentation hvor personer, jeg ikke har haft mulighed til at kontakte, figurerer, har jeg 

vægtet, at deres ansigter ikke skal kunne genkendes. Formidlerne, som medvirker på den 

visuelle dokumentation, anser jeg som visuelle gestaltninger af bestemte karakterer og 

roller. Jeg har derfor ikke set en etisk begrænsning i anvendelsen af visuelt materiale, hvor 

formidlerne indgår.  

 

Resultat af deltagelse 

Den måde, hvorpå en forsker deltager i feltarbejdet, vil have indflydelse på resultatet, og 

som jeg tidligere konkluderede, spiller den sociale kontekst i særdeleshed en væsentlig rolle, 

når det gælder om at undersøge formidlingssituationer. Den sociale kontekst har en 

betydning for den identitet, deltageren oplever at have i formidlingssituationen, hvilket igen 

har indvirkning på den erfaringsdannelse som finder sted.   

Ved flere lejligheder har jeg haft mulighed for at opsøge 

formidlingssituationer alene, mens de personer jeg har fulgtes med, har opsøgt andre 

situationer. Alligevel har den sociale kontekst, som har dannet rammen omkring det 

aktuelle besøg, været af betydning for min definition af egen rolle. Således vil jeg give 

forsker i visitor studies, amerikaneren John Falk ret i den vægtning, han lægger på 

koblingen mellem den besøgendes konstruerede identitet og den museumserfaring, som 

genereres.106 I nærværende undersøgelse handler det således om, at min rolle i den sociale 

kontekst, som jeg medbringer i formidlingssituationen, har betydning for den empiri, som 

indsamles. I den forbindelse vil jeg fremhæve min erfaring af, at egen definition af 

rolleidentitet ikke er det eneste aspekt, som har betydning for konstruktionen af 

rolleidentitet i den givne situation. Lige så betydningsfuldt er den status og rolle, som andre 

tolker, at jeg har eller som jeg selv oplever at få i situationen. Jeg vil illustrere dette med to 

eksempler fra min empiri: 

Ved Flagstaff Hill (bilag nr. 23) fik jeg af en af museets frivillige tildelt status 

som videnskabelig medarbejder ved Den Gamle By under besøgets første dag. Under en 

rundvisning, som den frivillige tog mig med på, fik jeg indblik i institutionens tanker og 

arbejde med formidling på et andet grundlag end det, jeg selv havde mulighed for at erfare 

igennem besøget.  

                                                           
106 Falk, John: Identity and the Museum Visitor Experience,  2009 
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I det victorianske hus i Blists Hill (bilag nr. 18) oplevede jeg at deltage i en 

situation via min datter. Formidleren, i rolle som en victoriansk husmoder, fokuserede på 

min datter og definerede hermed min rolle i situationen som hendes mor. Jeg oplevede, at 

rollen ikke kom fra min egen definition i situationen, fordi jeg, på baggrund af museets 

introduktion, forstod denne som en del af det victorianske industrisamfund. På Maihaugen 

(bilag nr. 13) deltog jeg i en lignende situation, idet jeg benyttede mig af min søn Linus til at 

etablere en situation, hvor samhandling opstod. En betydningsbærende forskel ligger i, at 

jeg på Maihaugen selv definerede denne rolle, hvilket blev fulgt op af formidlerne. Når det 

har en særlig betydning ved Blists Hill, at mor-rollen defineres af en formidler, tolker jeg, at 

det er fordi jeg ved Blists Hill oplever, at museet, gennem sin audiovisuelle installation ved 

museumsbesøgets start, forsøger at definere en særlig rolle til de besøgende. Det særlige 

ved den rolle vil jeg betegne som en kropsliggørelse af en historisk industriel tidsånd fra 

begyndelsen af 1900-tallet. Allerede inden de besøgende kommer ud på museets 

frilandsområde, er de således definerede som borgere i en victoriansk by i begyndelsen af 

1900-tallet. Med denne oplevelse i min erindring kom jeg, i det sociale møde med 

husmoderen, til at skulle genforhandle min identitet i forhold til museumsbesøget, idet jeg 

ikke formåede at flette identiteten som mor ind i min identitet som borger i den 

victorianske by. De to situationer har genereret en særlig bevidsthed omkring forskellige 

former for identitet i de udøvede formidlingspraksisser, hvilket får analytisk 

opmærksomhed i undersøgelsen.   

    

7.4. Metodeteoretisk grundlag og diskussion af fremgangsmåde 

I det foregående har jeg benyttet betegnelsen autoetnografisk metode, men hvad indebærer 

begrebet rent metodisk, og hvilken form for vidensgenerering kan man knytte til metoden? 

Autoetnografisk metode har rødder tilbage til sidst i 1970’erne107 og udspringer fra den 

antropologiske tradition, hvor de beskrevne etnografier relateres til undersøgelser inden for 

forskerens egen kultur. Metoden er en kvalitativ forskningsstrategi, hvor forskeren tager 

afsæt i sit personlige liv ved at være opmærksom på egne fysiske reaktioner, tanker og 

følelser.108 Her vægtes forskerens egen erfaring med det fællesskab, som skal undersøges, og 

                                                           
107 En af de første referencer til autoetnografi i akademisk litteratur findes hos den amerikanske antropolog 
David M. Hayano ved California State University i 1979. Hayano refererer til et seminar i 1966, hvor Sir 
Raymond Firth i forbindelse med et oplæg om strukturalisme refererede afrikaneren Jomo Kenyatta og hans  
studie af sin egen folkegruppe,  Kikuyu-folket.  
108 Baarts, Charlotte: ”Autoetnografi”, i: Thiesen, Henriette: Kvalitative Metoder, 2010, p. 154. 
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forskeren accepteres som en del af dette fællesskab frem for at stå udenfor. Forskerens 

erfaring ses her ikke som en bias, men snarere som en ressource og anvendes refleksivt til 

at se indgående på de udvekslingsprocesser, som foregår mellem en person og de 

omgivende elementer som fremstår af betydning for vedkommende. Metoden søger således 

at forklare det undersøgte fænomen ud fra en intention om at forstå de mennesker, som 

deltager i undersøgelsen og deres forhold til bestemte emner og områder. Udgangspunktet 

for at anvende metoden er at anskue viden som en størrelse, der skabes og udvikles, når 

mennesker agerer i forhold til hinanden og i forhold til deres omgivelser. En vigtig 

undersøgelsesgenstand bliver den beskrevne erfaring, som informanten har gjort sig med 

sin omverden.  

Min anvendelse af metoden tager afsæt i den genre som betegnes som den 

stemningsfulde autoetnografi (evocative autoethnography). I den stemningsfulde 

autoetnografi vægtes de emotionelle og kognitive effekter, som den undersøgte genstand 

påfører forskeren. Genren har bevæget sig bort fra metodens antropologiske ophav og 

trækker på postmoderne sensibilitet, hvilket har medført et brud med den traditionelle 

antropologiske fremstillingsform, som især består i en accept af nye fremstillingsformer, 

når det gælder om at formidle det undersøgte fænomen.  

I min brug af den autoetnografiske metode vægtes udsigelsen,109 altså det 

forskeren gør igennem sit udsagn, snarere end selve udsagnet, forstået som ordenes 

betydningsmæssige indhold.110 Det vil sige, at denne form for autoetnografisk metode 

vægter forholdet mellem den sensoriske erfaring, som forskeren ønsker at beskrive, og den 

fremstillingsform, som erfaringen beskrives i. Jeg bygger min anvendelse af metoden på 

den tilgang, som den amerikanske autoetnograf Tessa Muncey fremlægger.111 Hendes 

særlige fokus på at uddybe den forskerrelaterede erfaringsbaggrund som præmis for 

indsamlingen, medfører et anvendeligt begrebsapparat, når det gælder om at kunne 

redegøre for den erfaring, som undersøgelsen lægger til grund for vidensgenerering. I min 

tilgang til metoden har jeg, som vist, ikke udnyttet metodens accept af den kunstneriske 

frihed i transskriptionsprocessen til fulde, idet jeg forstår oversættelsen af erfaring til 

dokumentation netop som en oversættelse snarere end et kunstnerisk udtryk for en særlig 

stemning. I min forståelse af oversættelse inkluderer jeg meningskondensering. I forhold til 

                                                           
109 Jeg udfolder udsigelsesteorien som analytisk grundlag i del 3.  
110 Denne skelnen henter jeg fra den franske sprogforsker Émile Benveniste. Benveniste, Émile: Människan i 
språket. Texter i urval av John Swedenmark, 1995.  
111 Muncey, Tessa: Creating autoethnography, 2010. 
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mit undersøgelsesobjekt mener jeg, at der ligger en pointe i den udfordring, som det er at 

oversætte sansestimuli til nedskrevet tekst. Det er alligevel vigtigt at imødekomme 

udfordringen med henblik på den videre udvikling på undersøgelsesfeltet. Jeg ser det som 

væsentligt at kunne tale og skrive om den form for viden, som relaterer sig til sanserne og 

erfaringerne.   

Munceys tilgang til autoetnografisk metode er motiveret af egen personlig 

erfaring.112 Erfaring bliver ifølge Muncey, et vigtigt redskab til at vinkle undersøgelser på. I 

sin tilgang til metoden har hun hentet inspiration fra flere teoretikere og discipliner. 

Heriblandt fra den amerikanske autoetnograf Carolyn Ellis. For Ellis handler autoetnografi 

om at kunne forstå måder at leve på, ved at udforske et levet liv.113  

Derudover er Muncey i høj grad inspireret af litteraturteorien, især den 

russiske litteratur- og sprogteoretiker Mikhail Bakhtin, som, hun mener, har bidraget 

væsentligt til humanvidenskaben gennem sin romanteori. Hun finder flere ligheder mellem 

Bakhtins beskrivelse af den realistiske roman og den metodiske tilgang, som den 

autoetnografiske metode foreslår. Hun ser en kobling mellem Bakhtins ideer og Ellis’ 

forslag om, at autoetnografi er en metode, som forbinder ”the practices of social science 

with the living of life”.114 Det er især den dialogiske tænkning, hvori mennesket fremhæves 

som et udviklende og foranderligt individ, som Muncey relaterer til. Hun hævder, at alle 

sociokulturelle fænomener er konstitueret igennem et vedvarende dialogisk forhold mellem 

individ og gruppe.115 Et individs selv anses her, som en legemliggjort enhed som eksisterer i 

tid og rum, og som er konstitueret i og igennem dets dialogiske forhold til andre mennesker 

og verden. Således kommer Meads teori om selvet, som beskrevet i kap. 4, til anvendelse 

igennem den autoetnografiske metode.  

For Tessa Muncey handler det ikke om at undersøge ”the meaning of life”, 

men snarere om ”the meaning in life”.116 Denne betydning i erfaringen søger hun hos den 

erfarende. I den del af undersøgelsen, hvor jeg anvender den autoetnografiske metode, er 

                                                           
112  I det hun betegner som ”den akademiske fortælling” om emnet teenagemor, efterlyser Muncey en 
fortælling, som hun kan relatere sin egen erfarede historie til. 
113 Muncey, 2010, p. 35. Hun citerer Ellis for det svar, Ellis giver en studerende, der er kommet for at bede 
om hjælp til metodisk tilgang: ”Well, I start with my personal life. I pay attention to my physical feelings, 
thoughts and emotions. I use what I call systematic sociological introspection and emotional recall to try to 
understand an experience I´ve lived through. Then I write my experience as a story. By exploring a particular 
life, I hope to understand a way of life”. For Ellis handler det altså om, at skrive historien frem således at 
læseren kan aktivere sin indlevelsesevne igennem den historie, som skal skabe forståelse i forhold til andre og 
mere anderledes måder at leve på.   
114 Muncey, 2010, p. 33. 
115 Ibid. p. 34. 
116 Ibid, p. 42 
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jeg den erfarende. Erfaring udgør således et vigtigt metodisk redskab i undersøgelsen. Men 

hvad er erfaring egentlig?  

 

Erfaring som kilde til viden 

Erfaring og viden hænger sammen. ”Den erfarne er den vidende”, som den danske 

professor i antropologi Kirsten Hastrup udtrykker det.117 Erfaring er kropsliggjort 

kundskab og viden, således binder erfaringen viden og kundskab til det enkelte menneske 

som besidder den.118 Derudover rummer begrebet forandring, forstået på den måde, at et 

menneske relaterer nye erfaringer til tidligere erfaringer, når det agerer i forhold til sine 

omgivelser. Således er erfaring en kumulativ proces, som også er afhængig af et temporalt 

aspekt, altså erindring over tid.  

Erfaringsdannelse er med andre ord den proces, som foregår hos den enkelte 

person, når vedkommende agerer i forhold til sine omgivelser. I dette kapitel er det min 

egen erfaring, som gøres til genstand for metodisk redegørelse. Ved at finde ud af mere om 

den måde, hvorpå jeg erfarer formidlingssituationer på frilandsmuseer og de historiske 

centre, er det min målsætning at skabe en viden om den erfaring, som 

formidlingssituationer inden for undersøgelsens rammer kan give.  

Tessa Muncey fremhæver en række grundlæggende antagelser, som jeg har 

fundet det gavnligt at anvende i min metodiske tilgang, og som jeg har vægtet i min 

fremstilling af museumserfaringer.119 Jeg har her valgt at tage udgangspunkt i hendes 

fremlæggelse af disse antagelser som grundlag for udformning af min afhandlings 

dokumentationsmateriale.    

Erfaringsgrundlaget, som jeg bygger undersøgelsen på, knytter sig til en 

bevidsthed om og udviklingen af et ”forskerjeg”, og adskiller sig således fra den erfaring, 

som relaterer sig til museumsbesøg foretaget som en fritidsaktivitet. I mit forskerjeg spiller 

en vekslen mellem en institutions og en besøgendes synsvinkel en central rolle i forhold til 

det erfaringsgrundlag, som skabes. I den autoetnografiske metode spiller forståelsen af selvet 

en særlig rolle. Selvet forstås som en processuel størrelse, som er afhængig af 

                                                           
117 Hastrup, Kirsten: ”Feltarbejde”, i: Brinkmann & Tanggaard, Kvalitative Metoder – en grundbog,  2010, p. 62 
118 Det danske begreb erfare stammer fra tysk erfahren som betyder gennemvandre. Politikens Nudansk Ordbog. 
København 1990. p. 301. 
119Muncey, 2010, pp. 11. Hun fremhæver punkterne under overskrifterne: Sense of self, personal worlds, specific 
consciousness and multiple worlds, time and space, embodiement, emotions, physical environment, social context, sense of self and 
agency, values and search for meaning, reflexiveness. Jeg har kondenseret disse punkter i forhold til den måde, hvorpå 
de er betydningsgivende for min sammenhæng. 
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kombinationen af flere forhold, heriblandt af den sociale kontekst, hvori erfaringen opstår, 

og af en kropsbevidsthed, som er med til at relatere den erfaring, som genereres i en 

formidlingssituation, til en ny formidlingssituation.120 I forhold til nærværende undersøgelse 

ser jeg det gavnligt at foretage en skelnen mellem selvets ”I” og ”me”, jfr. Mead, kap. 4. 

Min forståelse af mit forskerjeg kan med disse begreber siges at gennemgå en bevægelse fra 

et fokus på ”me” til et fokus på ”I”. Det vil sige, at jeg i processen har øget fokus på den 

identitet, som tilhører den sociale rolle, som aktiveres i formidlingssituationen, hvilket også 

får en særlig betydning i undersøgelsens analyser.    

Den samlede erfaring, som indsamlingsperioderne har ført til, kan siges at 

udgøre et af mange erfaringsmønstre, som relaterer sig til eksempelvis fritidsaktiviteter. 

Dette mønster indbefatter blandt andet forventninger til egen rolle, andres roller og formål 

med den enkelte formidlingssituation som erfares. Ved at forstå erfaringsdannelsen som et 

mønster, der er med til at skabe forventninger og således forstå situationer på baggrund af 

tidligere erfaringer, fremstår kronologien som værende relevant i forhold til det 

erfaringsmønster, som tegnes i undersøgelsen. I forhold til beskrivelserne af mine 

erfaringer i indsamlingsperioderne, har jeg derfor vægtet denne kronologi, som det fremgår 

af bilagsnummereringen. I den enkelte beskrivelse forholder jeg mig dog til den enkelte 

situation som beskrives.  

I beskrivelser af erfaringerne skal betydningen af kronologien forstås på 

følgende måder: For det første som en form for meningskondensering, som foregår i 

oversættelsen fra erfaring til tekstdokument, hvor jeg foretager en udvælgelse af erfarede 

situationer som beskrives. For det andet som baggrund for min fortolkning af mit 

dokumentationsmateriale. Både kronologien, mængden af erfaringer og de konkrete 

erfarede situationers karakter, spiller således en betydning i det erfaringsgrundlag, som jeg 

bygger min videngenerering på. I den autoetnografiske teoridannelse svarer dette til et 

spørgsmål om at afklare den personlige verden, hvilket blandt andet består af en subjektiv 

bevidsthed og en bevidsthed knyttet til de situationer, som kan forstås inden for en bestemt 

kontekstuel ramme. På denne måde kommer de erfarede formidlingssituationer, som har 

fundet sted i undersøgelsesperioden, til at spille sammen, selv om de har fundet sted på 

forskellige institutioner i forskellige lande og dermed måske kan forstås ud fra forskellige 

                                                           
120 Ibid. p. 11. Med den sociale kontekst forstår jeg den ramme, som dannes af mødet mellem formidler og 
besøgende på baggrund af deres forskellige roller i forhold til hinanden, og af de mennesker, som til sammen 
udgør en gruppe, eksempelvis familie og venner eller mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen, men 
som er til stede i samme situation. 
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traditioner og kulturer. Min vinkel som den erfarende bliver her afgørende for at kunne 

sammenholde forskellige situationer. Det vil være nærliggende at stille spørgsmål ved min 

måde at sammenstille formidlingssituationer på forskellige frilandsmuseer og historiske 

centre, idet jeg ikke har taget højde for institutionernes forskellige intentioner.121 Når jeg 

alligevel gør det, begrunder jeg sammenstillingen med erfaringsperspektivet som knytter sig 

til udviklingen af forskerjeget i indsamlingen. Jeg ser min egen erfaring som en væsentlig 

faktor der gør det relevant at sammenstille de forskellige formidlingssituationer, fordi de 

samlet set danner grundlag, hvorpå perspektiver dannes.   

I den autoetnografiske metode vægtes den legemliggørelse som følger med 

den sansebaserede erfaring. Metodens undersøgelsesgenstand kan således beskrives som 

den effekt, en recipient påføres i en bestemt situation, hvor denne effekt forstås som en 

legemliggjort størrelse, hvorpå fortolkning skal foregå. Effekt vil i denne sammenhæng bestå 

af blandt andet følelser og inspiration, tanker og erindring. Samlet set kan man betegne det 

som en emotionel og kognitiv reaktion på en bestemt situation, hvor denne reaktion vil 

ligge til grund for videngenerering. Hvilket udfald situationen vil få for den enkelte vil i høj 

grad være afhængig af vedkommendes tidligere erfaringer. I undersøgelsen ser jeg en 

relevant substans i den samlede erfaring jeg genererer i situationerne, hvor tidligere erfaring 

inden for undersøgelsesperioden beskrives og danner grundlag for senere erfaringer. Det 

bliver således muligt at forstå den effekt, som gøres til fortolkningsobjekt, ud fra en bredere 

erfaringshorisont, og mængden af erfarede formidlingssituationer spiller således en rolle, 

idet det har en betydning for det samlede datagrundlag, hvorfra det analytiske fokus har sit 

udspring. 

Erfaring er som sagt afhængig af den kontekst, hvori erfaringen opstår. I den 

sammenhæng er den sociale kontekst, som den erfarede indgår i, et betydningsgivende 

element. Jeg har tidligere fremlagt betydningen af at medbringe min egen sociale kontekst, 

bestående af venner og familie, i den form for situationer som jeg undersøger. Falk og 

Dierking understreger blandt andet betydningen af den sociokulturelle kontekst i relation til 

læringsbegrebet. Den sociokulturelle kontekst omfatter blandt andet den rolle, som 

deltageren spiller i den medbragte sociale kontekst, eksempelvis som mor eller barn.122 

                                                           
121 Denne pointe fremhæver eksempelvis Scott Magelssen i hans diskussion af den amerikanske litteratur 
vedrørende frilandsmuseet Skansen, hvor han konkluderer med at Skansen ikke er et Living History Museum, 
og derfor ikke skal vurderes og sammenlignes med de amerikanske Living History Museums. Magelssen, 
Scott: ”Performance Practices of Living Open-Air Museums (and a New Look at “Skansen” in American 
Living Museum Discourse”, 2004.  
122 Falk & Dierking: Learning from Museums. Visitor Experiences and the Making of Meaning, 2000, p. 37. 
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Derudover omfatter begrebet også den rolle, som deltageren spiller i den pågældende 

formidlingssituation, hvor også andre mennesker deltager, mennesker som ikke indgår i 

den nære sociale kontekst, men i en i situationen defineret social kontekst. Den erfaring 

som genereres i situationen bygger på begge typer af sociale relationer, og jeg forstår 

erfaringen som afhængig af disse relationer. I undersøgelsen erfarer jeg 

formidlingssituationer ud fra forskellige sociale konstellationer; alene, som mor, som 

kæreste, som ven, som barn af mine forældre. Sommetider medbringer jeg både mine børn 

og forældre. Disse konstellationer har betydning for, hvordan jeg forstår det ”I”, som 

forventes aktiveret i den givne formidlingssituation. Det har blandt andet, som tidligere 

nævnt, haft betydning for de oplevede muligheder og begrænsninger, som en given 

situation byder på, hvilket indvirker på den erfaring som genereres.  

Erfaring som kilde til viden kræver endvidere en særlig redegørelse for den 

oversættelsesproces, som foregår fra erfaring til det producerede dokumentationsgrundlag. 

Jeg vil derfor i det nedenstående redegøre for denne proces, således som den gør sig 

gældende i undersøgelsen. 

   

Dokumentationsgrundlaget 

Den autoetnografiske metode, som Tessa Muncey argumenterer for, tillader forskellige 

former for udtryk i fremstillingen af et fænomen, som er genstand for undersøgelse. Der er 

derfor ikke tradition for at læse de fremstillede fænomener, som et forsøg på at fremstille et 

1:1 forhold af den virkelighed, som undersøges. Den autoetnografiske metodes vægtning af 

sanserne i erfaringsdannelsen medfører et særligt behov for at redegøre for 

oversættelsesprocessen fra de sansebaserede erfaringer til den skrevne tekst. Jeg mener, at 

en af metodens udfordringer netop ligger i denne oversættelse, en udfordring som det også 

er relevant at italesætte og redegøre for.  

I bilagene fra nr. 2 til og med nr. 24123  har jeg valgt en tilgang, hvor jeg 

beskriver de meningsfulde hændelser ved det enkelte institutionsbesøg. Konkret medfører 

det, at enkelte situationer bliver udfoldet og beskrevet for læseren, mens andre situationer 

ikke medtages i tekstproduktionen. Bilagene afspejler således min erfaring af 

formidlingssituationerne på en måde, hvor de mest interessante passager får en øget 

opmærksomhed. Flere af de nære beskrivelser er, som tidligere nævnt, samplet med 

                                                           
123 Bilagene omfatter beskrivelser af museumsbesøg ved frilandsmuseer og historiske centre. 



Del 2 Kap. 7 Autoetnografisk metode 

67 
 

baggrund i flere separate formidlingssituationer, knyttet til det miljø som beskrives. Således 

udgør bilagene både en fænomenologisk beskrivelse af situationerne og en hermeneutisk 

fortolkning af situationens betydningsbærende elementer. I den enkelte beskrivelse 

fokuserer jeg både på sanselige stimuli og kognitiv effekt. Samlet set danner bilagene 

grundlag for at kunne kondensere mening forstået som at identificere en særlig relation 

mellem den erfarede situation og den effekt, som situationen genererer på mig som den 

erfarende. Dermed vil fortolkning af erfaring foregå som en identifikation af de elementer, 

som har meningsbærende betydning i formidlingssituationer, hvilket fremmer muligheden 

for at kunne undersøge disse elementer på et mere generelt niveau.  

Jeg har valgt at konstruere mine bilag på baggrund af flere benyttede medier: 

Fotodokumentation, videodokumentation, feltnotater, samtaler og erindring. Både foto- og 

videodokumentation har haft en indvirkning i forhold til tekstproduktionen, idet brugen af 

disse medier har fremkaldt en tydelig og detaljeret erindring af de erfarede situationer. 

Derudover har de anvendte medier den fordel, at jeg har kunnet foretage genbeskrivelse 

med en større visuel og auditiv nøjagtighed end det, min erindring alene har givet mulighed 

for.  

Det er ikke alle formidlingssituationer, hvor det har været muligt at optage 

video eller fotografere, og feltnotater har således spillet en mere central rolle i denne 

sammenhæng. Feltnotater har desuden været vigtige både i forhold til beskrivelse af de 

forskellige situationer og med hensyn til at stille spørgsmål og diskutere med mig selv 

undervejs. Feltnotaterne er refleksioner og overvejelser, som er nedfældet undervejs i den 

empiriske proces. Samtaler med museumsansatte og med de personer jeg følges med, 

indgår også som led i disse refleksioner.  

Ved de fleste samtaler med museumspersonale, som er foretaget uden for 

formidlingssituationer, har jeg anvendt diktafon. Samtalerne har ikke fungeret som analytisk 

materiale, men har snarere været et led i processen med at lære mit undersøgelsesobjekt at 

kende.124 I fremstillingen har jeg vægtet at føre læseren med ind i min erfaring af de enkelte 

formidlingssituationer. Således skal de forstås, som beskrivelser af erfaringer som forholder 

sig til de bestemte formidlingssituationer og ikke som et forsøg på at tegne et holistisk 

billede af det enkelte museum og dets formidling eller på anden måde beskrive 

formidlingssituationerne ud fra en institutionel vinkel.     

                                                           
124 Da min vinkel i denne del af undersøgelsen primært er den besøgendes, har jeg valgt, ikke at vedlægge 
transskriptioner af disse samtaler. De indgår snarere som baggrundsmateriale på linje med videooptagelser, 
fotografering og feltnotater. 
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Beskrivelsernes karakteristik: Stemmen 

Med den autoetnografiske metode som udgangspunkt gives der anledning til at lægge en 

erfaret vinkel på en bestemt del af virkeligheden. Den virkelighed som undersøges, kan her 

ikke skelnes fra mig, som undersøger den, idet min egen erfaring udgør en væsentlig del af 

både den anvendte metode og den genstand, som undersøges. Den virkelighed, som jeg 

undersøger, ses fra flere positioner undervejs i processen. Her vil det være naturligt at stille 

spørgsmål til den erfaring, som gøres til genstand for undersøgelse: Hvilken stemme 

fremhæves igennem undersøgelsen? Min status ved Den Gamle By er i 

undersøgelsesperioden medarbejder med en særlig forskningshensigt, hvilket knytter mig til 

museet, men på samme tid adskiller mig fra den status, museets øvrige medarbejdere har. 

Jeg har flere gange, under mine besøg ved andre museer og historiske centre, haft et andet 

fokus end den almindelige besøgende i kraft af undersøgelsens hensigt. Derudover har jeg 

flere steder ført samtaler med repræsentanter for det enkelte museum. Dette giver mig en 

anden type viden, som er med til at præge min erfaring. Hvis jeg ikke kan generalisere ud 

fra min erfaring i de enkelte formidlingssituationer, således at den kommer til at gælde for 

de andre besøgende, hvordan skal museerne så kunne anvende den viden jeg producerer? I 

det følgende vil jeg argumentere for validiteten af den stemme, som undersøgelsen lader 

tale, og for hvordan den er anvendelig i min videnproduktion. 

Jeg anser de mange museumsbesøg, som danner grundlaget for 

undersøgelsen, som en væsentlig faktor i denne sammenhæng. Museumsbesøgene er 

foregået med mig selv som ”konstant”. Selvom jeg har deltaget i flere 

formidlingssituationer, hvor den sociale kontekst har varieret, så knyttes erfaringen alligevel 

til mig som en konstant. Samlet set udgør disse museumsbesøg et bredt empirisk grundlag, 

som giver mulighed for at se betydningsbærende forbindelser, og som således etablerer 

grundlaget for de i undersøgelsen stillede spørgsmål og valgte tematikker. Jeg forsøger ikke 

at skabe en viden om, hvordan publikum generelt oplever bestemte formidlingssituationer, 

men derimod at undersøge min egen erfaring i flere formidlingssituationer, ud fra en 

intention om at kunne fremhæve forhold, som kan danne udgangspunkt for en diskussion 

af mere principiel karakter. Den relevante erfaringshorisont er således opnået som en form 

for rejse, hvor nye erfaringer har givet anledning til at stille spørgsmål til tidligere 

antagelser.  
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Kirsten Hastrup skriver om forskeren i feltarbejdsprocessen, at ”man 

orienterer sig ikke kun i forhold til et kort, der totaliserer stedet i ét billede, men i forhold 

til visse ruter og veje, som erfaringen og historien har udstukket blandt mange mulige 

veje”.125 Jeg tilslutter mig Hastrups tilgang til feltarbejderens forståelse af det felt som 

undersøges, og jeg vil også mene, at det er dækkende for den stemme, som bringes i tale via 

denne undersøgelse, en stemme som kommer til udtryk igennem de i undersøgelsen valgte 

analytiske nedslag.  

Den stemme som, ud fra den autoetnografiske metode, kommer til udtryk i 

undersøgelsen befinder sig i et skæringspunkt mellem museumsinstitutionen og de 

besøgende. I dette skæringspunkt søger jeg at afdække de interessante vinkler og 

problemstillinger i det empiriske materiale. Den stemme, som kommer til udtryk, er 

endvidere konstrueret med baggrund i erindringer, følelser, erfaringer af narrative forløb og 

erfaring, hvor tidligere situationer indarbejdes i betydningsdannelsen. Stemmen er derfor en 

konstruktion på baggrund af den proces, som undersøgelsen er karakteriseret ved. Hermed 

vil jeg fremhæve skæringspunktet mellem flere positioner og erfaring som metode, som 

væsentlige faktorer, der giver mulighed for at skabe en vinkel, som jeg mener gør denne 

vidensproduktion anvendelig for museerne.  

Den autoetnografiske metode kan siges at indbefatte en omfattende vægtning 

af forskersubjektet. I en metodisk redegørelse af fremgangsmåden er det derfor nødvendig 

at denne indeholder en redegørelse af blandt andet transskriptionsprocessen og den 

producerede teksts formål i undersøgelsen. Spørgsmålet om undersøgelsens kvalitet vil 

kunne besvares ud fra en forståelse af denne form for redegørelse som kriterium for 

undersøgelsens kvalitet, hvilket også vil anfægte spørgsmålet om, på hvilken måde 

undersøgelsen er valid. 

7.5. Validitet 

I forskningsøjemed er det almindelig i kvalitative undersøgelser at relatere begrebet validitet 

til de mere kvantitative paradigmer for fremgangsmåder og hypotesetestning. Den 

amerikanske forsker Joseph A. Maxwell, fremhæver en brugbar måde, hvorpå spørgsmålet 

om validitet kan forstås i forhold til kvalitative undersøgelser. Han går imod den 

hypotesetestende tankegang, idet han snarere forstår validitet som et spørgsmål om 

relationen mellem undersøgelsen og de forhold, som undersøgelsen søger at redegøre 

                                                           
125 Hastrup, Kirsten: “Feltarbejde”, i: Brinkmann & Tanggaard: Kvalitative Metoder – en grundbog, 2010, p. 61. 
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for.126 Således adskiller denne forståelse af validitet sig fra et paradigme, hvor validitet 

forstås som knyttet til de procedurer, som benyttes for at producere og validere 

resultaterne. Validitet i Maxwells forstand indbefatter således en forståelse af analysernes 

funktion, hvor de genererer dokumentationsmateriale om forholdet mellem en redegørelse 

og redegørelsens objekt. Spørgsmålet om validitet knytter sig i den forstand til redegørelsen 

(det, som jeg tidligere har omtalt som gennemsigtighed) og ikke til bestemte data og 

metoder. Maxwell ser validitetsspørgsmålet som relativt i forhold til formål og 

omstændigheder og inddeler validitet i fem kategorier.127 Det er hans kategori deskriptiv 

validitet som jeg har anvendt i nærværende kapitel.128 Deskriptiv validitet indbefatter den 

faktuelle nøjagtighed, når det gælder undersøgelsen af de undersøgte situationer, 

eksempelvis transskriptioner af folks udsagn og af observationer i en situation. I kapitlet 

har jeg redegjort for denne del af den deskriptive fremgangsmåde og dermed redegjort for 

det, Maxwell kalder primary understanding.129  

 Derudover taler Maxwell om secondary descriptive validity, som indbefatter 

validitet vedrørende forhold, som i princippet kunne have været observeret, men som af 

forskellige grunde ikke er observeret i undersøgelsen. Deri fremhæves et kvalitetskriterium, 

som er brugbart i relation til undersøgelsens deskriptive validering. Kvalitetskriteriet består 

i at beskrive de observerede situationer og i at redegøre for de situationer, som ikke 

undersøges. I undersøgelsen vil dette blandt andet relatere sig til de dage, hvorpå 

indsamling er foregået og til spørgsmålet om, hvorvidt disse dage kan forstås som 

repræsentative eller om de på nogen måde adskiller sig fra en gennemsnitsdag på stedet.  

 

 

 

 

                                                           
126 Maxwell, Joseph. A:”Understanding and Validity in Qualitative Research”, in: Huberman, A. Michael and 
Miles, Matthew B.: The Qualitative Researcher`s Companion. 2002, p. 39.  
127 Ibid. p. 42: ”An important point about this approach to validity is that it referes primarly to accounts, not 
to data or methods. This is consistent with the point made previously that validity is relative to purposes and 
circumstances.” Validitet relaterer sig til spørgsmålet om, hvad forskeren vil lære fra sine data.  
128 Oversat fra det engelske descriptive validity, ibid. p. 45.  
129 Ibid. Han sammenligner denne kategori med det Kaplan kalder for ”acts” til forskel fra ”actions” (Kaplan, 
1964, p. 358). ”Acts” omfatter de fysiske og adfærdsrelaterede handlinger til forskel for den betydning som 
handlingerne har for den, der udfører dem eller for andre som er involveret i dem. 
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Indsamlingstidspunkter 

De empiriske indsamlingsperioder har fundet sted i de danske frilandsmuseers højsæson, 

det vil sige i skolernes sommerferie.130 Ved de europæiske frilandsmuseer og historiske 

centre udgør denne periode en højsæson for disse institutioner, og derfor er 

formidlingsudbuddet intensiveret i denne periode. Ved de australske frilandsmuseer ramte 

indsamlingstidspunktet derimod institutionernes lavsæson, hvilket medførte et reduceret 

formidlingsudbud, reduktion i antal formidlere samt et lavere antal besøgende. Ved 

frilandsmuseet Sovereign Hill (bilag 22) er ikke det noget, som jeg lægger mærke til, fordi 

dette frilandsmuseum modtager et højt antal besøgende også uden for sæsonen. Ved 

Flagstaff Hill (bilag 23) og Swan Hill (bilag 24) bliver det lave antal besøgende og det 

reducerede antal formidlere fremtrædende i forhold til min erfaring. Ved Flagstaff Hill vil 

jeg mene, at der kan være en årsag til den særlige opmærksomhed, som rettes mod det 

auditive aspekt, et aspekt som måske vil være sværere at erfare, hvis gaderne havde været 

fulde af mennesker.  

 Ved de europæiske frilandsmuseer og historiske centre, som er besøgt i 

relation til undersøgelsen, vil der også være forskelle på de dage, som indgår i institutionens 

højsæson. På enkelte dage foregår særlige markedsdage med et højere antal besøgende og 

formidlere end det antal, som er almindeligt for det aktuelle frilandsmuseum eller historiske 

center, mens andre dage præges af den efterfølgende stilhed. Eksempelvis besøger jeg Bork 

Vikingehavn (bilag nr. 9) under museets markedsdag, hvor et betragteligt højere antal 

besøgende og formidlere er til stede end det, jeg ville opleve, hvis jeg besøgte 

vikingehavnen en uge senere. Tilsvarende præges mit besøg ved Dejbjerg Jernalder (bilag 

nr. 10) af, at vikingemarkedet havde trukket mange mennesker til dagene forinden. 

Forklaringen på det lave besøgstal under mit besøg ved Dejbjerg Jernalder kan måske 

findes i det faktum, at de to steder begge hører under Ringkøbing-Skjern Museum.     

 

7.6. Opsummering 

Den autoetnografiske metode, som jeg har fremlagt den her, skaber et særligt fokus på min 

egen position som den erfarende, hvilket former en særlig stemme i den vidensproduktion 

som foregår i undersøgelsen. Mine erfaringer vil i høj grad være relateret til undersøgelsen 

og dens hensigt. Det vil måske være relevant at stille spørgsmål, som knytter sig til denne 

                                                           
130 Perioden fra medio november og frem til jul regnes også af flere frilandsmuseer som højsæson. I denne 
periode foregår undersøgelsens casebaserede interviewundersøgelse, som jeg udfolder i kap. 8.   
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undersøgelses stemme, og hvorvidt den vil være repræsentativ for de mennesker, som 

deltager i formidlingssituationer ud fra andre præmisser end dem, der ligger til grund for 

min deltagelse og mit erfaringsgrundlag. I kapitlet har jeg fokuseret på at beskrive den 

autoetnografiske fremgangsmåde, som netop kommer til at fremhæve mine egne erfaringer, 

som skaber undersøgelsens fortolkningsgrundlag. Fokus har været på indsamlingsmetodik 

og transskription fra erfaring og forskellige former for dokumentation til skriftlig 

dokumentation. Jeg har beskrevet og diskuteret den proces, hvori 

dokumentationsmaterialet er udviklet. Kapitlet relaterer sig således til den deskriptive 

validering af undersøgelsen. Den autoetnografiske metode fokuserer, som nævnt på 

forskerens erfaring med det undersøgte fænomen. I den forbindelse kan det være 

nærliggende at stille spørgsmål vedrørende metodens redskaber til at undersøge forskerens 

erfaring. Undersøges dette bedst med den autoetnografiske metode alene, eller vil det være 

gavnligt at supplere med andre metoder? Jeg har fundet forskningsinterviewet gavnligt i 

denne sammenhæng, ikke alene som kilde til information vedrørende andre deltageres 

erfaring, men også som et værktøj til at forstå min egen erfaring.  
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Kap. 8. Forskningsinterview som metode 

8.1. Introduktion til kapitel 8 

Lys i Mørket er en dramatiseret rundvisning, som foregår i Den Gamle By fra medio 

november og frem til jul. Den del af undersøgelsen, der bygger på forskningsinterviews, har 

fundet sted i 2008 og 2009. Her er intentionen at undersøge deltagelsesaspektet i 

formidlingssituationer ud fra informantbeskrivelser. I dette kapitel vil jeg koncentrere mig 

om at redegøre for mit metodeteoretiske udgangspunkt og metodiske fremgangsmåde samt 

mine overvejelser vedrørende undersøgelsens forskningsinterviews. Kapitlet skal således 

fremlægge min fremgangsmåde og vurdere kvaliteten af det interviewbaserede 

dokumentationsmateriales gyldighed i undersøgelsen.  

I kapitlet skelner jeg mellem publikumsinterview, som er samtaler med 

besøgende, der har deltaget i rundvisningen (fra bilag nr. 1.2.2 til og med bilag nr. 1.2.10) 

og samtale med konceptudvikler (bilag nr. 1.2.11 og bilag nr. 1.2.12). Der skelnes således 

mellem en afsender/intentionsside og en modtager/erfarendes side i forhold til den 

dramatiserede rundvisning. På baggrund heraf diskuterer jeg de praktiske og teoretiske 

problemstillinger, som er knyttet til denne del af undersøgelsen.  

  

8.2. Interviewundersøgelsens opbygning 

Formålet med forskningsinterview som metode har været at undersøge deltagelsesaspektet i 

et formidlingsforløb ud fra henholdsvis en institutionel og de besøgendes synsvinkel. Det 

har ikke været min hensigt at se institutionssiden og publikumssiden i forhold til hinanden. 

Det er snarere således, at en undersøgelse af publikumsdeltagelsen, som baserer sig på 

forskningsinterviews, får betydning i relation til den autoetnografiske metode, hvor jeg 

indsamler data via deltagerobservation. Min undersøgelse af Den Gamle Bys arbejde med 

Lys i Mørket fungerer som en empirisk indgang til at undersøge institutionens arbejde med 

formidling.  

 Formålet med publikumsinterviews er at få indsigt i flere menneskers 

erfaringer med ét og samme formidlingskoncept. Her er jeg interesseret i at undersøge, 

hvordan publikum oplever deres deltagelse, og hvilken effekt deltagelsen har på det 

budskab, formidlingssituationen skaber for deltageren.131  

                                                           
131 Dette undersøges analytisk i del 3, kap. 12. 
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 Formålet med mine samtaler med konceptudvikler har været at få indsigt i 

institutionens arbejde med deltagelse i formidlingsforløb, og Lys i Mørket har således 

fungeret som en indgang til undersøgelsens institutionelle fokus. I det følgende gennemgår 

jeg først opbygningen af publikumsinterview, hvorefter jeg forholder mig til samtalerne 

med konceptudvikler. 

 

Publikum som informanter  

I alt bidrager 9 informanter fra publikum med deres erfaringer som deltagere i Lys i 

Mørket.132 Hovedparten er inviteret ud fra mit kendskab til dem og den måde, hvorpå de 

vægter særlige aspekter i en museumsoplevelse. En enkelt person er inviteret til at deltage, 

efter at jeg har etableret kontakt med vedkommende i køen inden rundvisningsstart. I min 

udvælgelse af informanter har jeg vægtet deres forhold til historiske fakta og mit 

umiddelbare indtryk af forskellighed med hensyn til deltagelse og indlevelse. Min 

begrundelse for at udvælge informanter efter disse kriterier er at få informanter, der i 

udgangspunktet forholder sig forskelligt til en formidlingssituation. I udvælgelsen har jeg 

vægtet informanter, der har en personlig motivation i forhold til at besøge museer el. 

lignende. Jeg har ikke fastlagt antallet af informanter på forhånd, da antallet har været 

afhængigt af flere faktorer, herunder den for de fleste travle periode, som rundvisningen 

foregår i.133 Deltagelse i undersøgelsen kræver to møder inden for en kort tidsperiode; et 

møde, hvor erfaring genereres igennem deltagelse i rundvisningen, og et andet møde, hvor 

samtalen foregår.   

 

                                                           
132 Set ud fra et kvantitativt perspektiv vil antal af informanter i undersøgelsen måske fremstå som lavt. Men i 
en kvalitativ undersøgelse vægtes kvaliteten snarere end kvantiteten. Det vil sige, at det vil være den enkelte 
informants beskrivelse af sin erfaring med rundvisningen samt muligheden for at afklare og analysere 
informanternes udsagn metodisk og analytisk, som her vægtes. I denne vægtning vil vurderingen af antal 
informanter relatere sig til variation af informantbesvarelser, således at der både er grundlag for den 
individuelle beskrivelse, og et grundlag hvorpå et mønster kan forstås i relation mellem rundvisningen og den 
erfarede effekt af rundvisningen, det vil sige en kognitiv og emotionel effekt. Spørgsmålet om 
repræsentativitet bliver alligevel ofte diskuteret i kvalitative metoder. Jette Fog (i: Om metode, sandhet og 
solidaritet, s. 36-55 i Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg (red): Kvalitative metoder i samfunnsforskning, 
Universitetsforlaget, Oslo, 1994) mener, at det i kvalitative undersøgelser ikke er antallet som er vigtigt, men 
mangfoldigheden samt at opfange det typiske. Efter at have foretaget et antal af interviews mener Fog, at 
forskeren ofte ikke kan opnå højere grad av statistisk repræsentativitet, blot mere arbejde. Efterhånden i 
interviewprocessen opdagede jeg, at informanterne kom med fortællinger som lignede hinanden, og da jeg 
havde foretaget de 9 interviews, tegnede der sig et mønster i informanternes fortællinger om deres erfaringer 
fra rundvisningen. Alle havde samtidig en egen historie at fortælle, så jeg fik også mangfoldigheden i 
oplevelserne med. 
133 Perioden strækker sig over en måned, som falder sammen med juleperioden.  
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Informant-forsker relation 

Mit valg af informanter fra publikum skal ses i forlængelse af den autoetnografiske strategi, 

som jeg har benyttet i den øvrige del af min undersøgelse. Jeg finder det gavnligt at bygge 

videre på de autoetnografiske principper, hvor en allerede etableret relation mellem forsker 

og informant betragtes som en ressource. Fokus flyttes således fra informant-forsker 

relationen til relationen mellem informant og erfaret formidlingssituation. Jeg har fulgt 

rundvisningen sammen med hver enkelt deltager, ca. en uge inden samtalen har fundet 

sted.134  

Min hensigt med at inddrage informanter jeg kender i forvejen er, at det efter 

min opfattelse vil medføre en øget mulighed for at kunne fortolke deltagernes udsagn på 

baggrund af mit kendskab til den enkelte person. Ved selv at deltage i den 

formidlingssituation, som er omdrejningspunktet for samtalen, og have et forudgående 

kendskab til informanten, mener jeg at kunne forbedre vilkårene for analyser på baggrund 

af informantudsagn. Jeg har endvidere vægtet at give informanten en oplevelse af tryghed i 

samtalesituationen, således at vedkommende kunne bruge sin energi på at genkalde sig 

erfaringen frem for at fortolke selve samtalesituationen. Mit forudgående kendskab til 

informanterne kan i princippet have resulteret i, at de har slappet mere af. Resultatet kan 

også have været det modsatte. Min erfaring er dog, at informanterne bruger sin energi på at 

genkalde sig sine erindringer og fortælle om dem.  

 

Interviewsituationen 

Interviewsituationen finder sted ca. en uge efter deltagelse i rundvisningen, jeg har valgt 

dette tidsinterval, da informanterne fortsat har rundvisningen i deres erindring og kan 

knytte deres beretninger til den særlige sindsstemning, som mørketiden kan give. I min 

etablering af interviewsituationen har jeg vægtet ansigt-til-ansigt relationen under samtalen. 

Endvidere har jeg vægtet, at samtalen skulle foregå i omgivelser, hvor informanten kunne 

føle sig bedst muligt tilpas. Derfor har samtalerne fundet sted i eksempelvis deres egne 

hjem eller på caféer. Intentionen har dog ikke kunne følges i forbindelse med alle samtaler. 

Den sæson, hvori hovedparten af samtalerne har fundet sted (2009), har været mere præget 

af kulde og sne end hvad, der anses for almindeligt for den danske vinter, hvilket blandt 

andet har medført ændringer i forhold til de oprindelige principper for samtaleformen. I to 

                                                           
134 Dette gælder ikke for informant A, hvor jeg var forhindret i at deltage i denne aktuelle rundvisning.  
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tilfælde er disse rammer blevet ændret, og samtalen er foregået over telefonen, mens to 

andre samtaler har fundet sted på mit kontor.     

 

Interviewspørgsmål 

Det overordnede spørgsmål, som interviewundersøgelsen skal give svar på, handler om, 

hvordan forskellige mennesker oplever konceptet Lys i Mørket. Jeg har taget udgangspunkt 

i en fastlagt liste med spørgsmål gennem hele interviewundersøgelsen, og min intention har 

været at afdække de elementer i forløbet, som bliver betydningsbærende for den enkeltes 

erfaring. Dette søger jeg blandt andet ved at stille en række spørgsmål, som har til hensigt 

at få informanterne til at beskrive deres oplevelse omkring deltagelse i 

formidlingssituationerne. Samtalens overordnede struktur bygger på en tredeling i 

spørgsmålslisten med hovedvægt på den sidste del.  

Den første del består af 7 spørgsmål, som har til hensigt at tegne en profil af 

informanten og dennes museumsvaner og interesser. Anden del består af tre spørgsmål, 

som har til hensigt at afklare informantens forventninger til rundvisningen, og 

spørgsmålene fungerer samtidig som en måde at styre samtalen hen på den oplevelse, som 

er samtalens udgangspunkt (spørgsmål nr. 8-10). Idet spørgsmålene stilles efter at 

erfaringsdannelsen har foregået, vil der være en tilbøjelighed til, at svarene relaterer sig til 

den rundvisningsgang, som samtalen drejer sig om og at besvarelserne får en evaluerende 

karakter. Spørgsmål nr. 11-28 udgør samtalens hoveddel, og de har til hensigt at udforske 

den del af informantens oplevelser, som relaterer sig til den performerende praksis. Jeg har 

koncentreret mig om at udforske informantens oplevelser ud fra to områder:  

 Hvad informanten vægter i oplevelsen: Spørgsmål 11, 17, 20, 23, 24, 25, 26 og 28. 

 Hvordan informanten oplever deltagelsesaspektet: Spørgsmål 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 21, 22, 27.  

 

Transskription 

Min transskription af Lys i Mørket (bilag nr. 1.2.1.) bygger på lydoptagelse af én 

rundvisningsgang samt egen erfaring ved flere vandringer. Hver transskriberet samtale har 

fået et nummer som relaterer sig til min transskription af Lys i Mørket, hvilket forklarer 

betegnelsen 1.2., og hvor det tredje tal betegner bilagenes kronologi i forhold til, hvornår 
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vandringerne er foretaget. Hver informant får et bogstav som identifikation i relation hertil. 

Således nummereres første samtale som følgende: 1.2.2, mens et citat fra informanten 

betegnes som følgende: 1.2.2.A.5, hvor A henviser til den aktuelle informant og 5 henviser 

til det spørgsmål, som citatet besvarer.  

Ved de tre første samtaler, som jeg har foretaget med informanter (A, B og 

C), bygger udskrivelsen alene på løbende notater og på min erindring af samtalen. Her er 

der foretaget en betydningsselektion undervejs i samtalen, og de skrevne notater forholder 

sig således til en gengivelse af betydningsindholdet frem for at være en nøjagtig gengivelse af 

hele samtalen. Dog er den ordrette afskrift af informantens udsagn så vidt muligt tilstræbt. 

Til sidst i samtalen har jeg gennemgået spørgsmål og svar, som jeg har formuleret dem i 

notaterne, hvorefter informanten har givet sin godkendelse.  

De efterfølgende interviews er optaget på bånd, og en transskribering af disse 

medfører derfor en anden type tekstdokument. Jeg har valgt at notere tænkepauser som 

følgende: (…), men jeg har ikke vægtet den lingvistiske nøjagtighed i forhold til pausernes 

længde o.l.. Jeg har endvidere valgt at udskrive sætninger, som forsøges startet flere gange. 

Samtaler, som foregår på norsk, er oversat til dansk i transskriptionsprocessen.135 Jeg har 

anvendt kursiv for at understrege informantens tryk på bestemte ord, og når informanten 

citerer egne tanker i sit udsagn.   

 

Etik 

De samtaleemner, som undersøgelsen lægger op til, anser jeg for ufarlige, og som emner 

der ikke på nogen måde udstiller informanterne uheldigt. Jeg vurderer ikke at emnerne og 

de efterfølgende besvarelser på nogen måde vil kunne få uheldige konsekvenser for 

informanterne. Derimod er det mit indtryk, at flere af informanterne har fået tilført en 

ekstra dimension til deres oplevelse ved efterfølgende at samtale om begivenheden, og 

således har de opnået fordele igennem deltagelsen. Jeg har alligevel valgt at fremstille de 

transskriberede udskrifter på en måde, hvor anonymitet opretholdes, hvilket indebærer, at 

                                                           
135 Jeg er klar over den problematik som ligger i forskningsinterviewet i relation til oversættelse fra et sprog til 
et andet, hvilket giver øget risici for at betydningsrelation går tabt. Jeg vil mene at oversættelserne bygger på et 
etisk forsvarligt grundlag i kraft af at norsk er mit eget modersmål, og at jeg derfor kender betydningen af de 
anvendte begreber både på semiotisk niveau og på et kulturelt grundlag. Endvidere vil jeg mene at mit 
kendskab til informanterne styrker mulighed for oversættelse som tager udgangspunkt i informantens 
ønskede udtryk. Når jeg vælger at oversætte fra norsk til dansk snarere end at transskribere norsk tale til norsk 
skriftsprog, begrunder jeg dette med, at det i arbejdsprocessen har fungeret bedst at samkøre 
informantudtalelserne til samme sprog når disse forholder sig til samme omtalte objekt.   
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jeg har ændret informantens bosted til et område frem for at henvise til et specifikt lokalt 

sted. Informanterne blev informeret om deres anonymitet, inden samtalen fandt sted.  

 

Resultat af samtale med informanter 

Samtalerne med informanterne har haft en særlig betydning, når det gælder om at 

identificere bestemte relationer mellem den performerende praksis i rundvisningen og 

deltagernes erfaring. Samtalerne fremhæver særlige forhold som har fået betydning for 

undersøgelsen på følgende måde: 

 At identificere relationer mellem rundvisning, deltagelse og effekt. 

 At identificere betydningen af det sociale ”vi” og den rolle det har i fortolkningen. 

 At identificere den måde, hvorpå informanterne forstår sig selv i relation til 

rundvisningen, eller identificerer det relationelle mellem deltageren og 

rundvisningens fortællingsunivers. 

Således har samtalerne med informanterne fra publikum en identificerende funktion, hvor 

særlige forhold kan identificeres som betydningsgivende i forhold til erfaringsdannelsen. 

Jeg har på grund af samtalens forløb, hvor samtalen struktureres efter en spørgeliste, valgt 

ikke at stille opfølgende spørgsmål. Min begrundelse herfor har været, at spørgsmålene så 

vidt muligt har skullet fungere som en konstant i undersøgelsen, og samtalernes funktion 

har primært været identificerende. Min analyse og fortolkning af årsagerne til de forhold 

som identificeres, bygger jeg på et andet grundlag, som jeg redegør for i kap. 9.  

 

Samtaler med konceptudvikler som informant  

Konceptet Lys i Mørket er udviklet af Den Gamle Bys afdeling for Levende Museum, som 

blandt andet har til opgave at udvikle formidlingsforløb og at formidle til publikum. Lys i 

Mørket blev for første gang dramatiseret i 2006, og rundvisningen har på 

undersøgelsestidspunktet nået at stabilisere sig som form. Erfaringer fra rundvisningen er 

også implementeret i andre dele af museets formidling og i museets erfaringer med 

dramaturgiens effekt på publikum. Derfor udgør casen en indgangsvinkel til museets 

formidling, hvilket gør det relevant at forstå Den Gamle Bys formidling i relation til dette 

formidlingsforløb. Således bliver både konceptudvikler og selve konceptet informanter til 

den del af undersøgelsen, som knytter sig til min hovedcase, Den Gamle By. 

Konceptudvikler på Lys i Mørket fungerer både som udvikler og afvikler af formidling til 
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publikum i Den Gamle By. I undersøgelsen har jeg haft to formelle samtaler med 

konceptudvikler. Den første fandt sted inden mine samtaler med informanterne (bilag nr. 

1.2.11), den anden fandt sted på et senere tidspunkt (nr. 1.2.12). Derimellem har jeg haft 

flere uformelle samtaler. Samtalerne har handlet om Lys i Mørket eller har anvendt Lys i 

Mørket som diskussionsgrundlag for andre formidlingsrelaterede emner. Disse samtaler er 

ikke dokumenteret enkeltvist, men pointerne er forsøgt fremhævet i anden samtale, bilag 

nr. 1.2.12.  

 I første samtale (bilag nr. 1.2.11) er hensigten at opnå en forståelse af 

konceptudviklers tanker om den konstruerede dramaturgi i rundvisningen Lys i Mørket. 

Samtalen er i høj grad karakteriseret af at være en monolog, hvor jeg forinden har fremlagt 

de emner, jeg har været interesseret i at høre konceptudvikler fortælle om. I 

transskriptionen anvender jeg egne og konceptudviklers initialer til at skelne spørgsmål fra 

svar. Denne samtale er nedskrevet på baggrund af notater, som er gjort undervejs i 

samtalen, og efterfølgende gennemlæst og godkendt af konceptudvikler.  

I anden samtale (bilag nr. 1.2.12) er det min hensigt, med Lys i Mørket som 

referencegrundlag, at undersøge, hvordan museet arbejder med formidling, og samtalen 

bygger blandt andet på konceptudviklers kendskab til min caseanalyse af Lys i Mørket.136 

Derudover anvendes Lys i Mørket som et referencegrundlag, hvorfra andre 

formidlingstiltag i Den Gamle By og formidlingstemaer i relation til erfaring, jeg har opnået 

på andre museer diskuteres. Samtaleudskriften bygger på lydbåndsoptagelser.  

 

Informant-forsker relation 

Konceptudvikler har fungeret som en vigtig samtalepartner i forhold til min undersøgelse 

af Den Gamle By. Derudover har konceptudvikler haft betydning i relation til mine egne 

erfaringer fra andre museer, erfaringer som er blevet diskuteret på tematisk niveau i 

samtalerne. Relationen mellem konceptudvikler og mig selv har igennem forløbet haft en 

udviklende karakter, hvor tanker og ideer har gået begge veje, og vi skiftevis har fungeret 

som hinandens informanter. De spørgsmål, som jeg stiller konceptudvikler i starten af 

undersøgelsen, er defineret på forhånd, og samtalen bygger på at jeg stiller spørgsmål og 

hun svarer. Sidste samtale har en anden karakter, her inddrages egne erfaringer på begge 

sider for at illustrere bestemte temaer, eksempelvis diskuteres, hvad man som publikum 

                                                           
136 Caseanalysen som her refereres er en tidlig udgave af min analyse af Lys i Mørket. Hovedpointerne fra den 
tidlige udgave er beholdt i den endelige version i kap. 12.   
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husker fra en formidlingssituation. Den anden samtale bærer præg af at være en open-

ended samtale med vægt på Lys i Mørket som reference snarere end som 

undersøgelsesobjekt. Samtalen foregår både i spørgsmål-svar format og som vidensdeling 

og kommentering. Bevidstheden om samtalernes vidensudviklende karakter har været 

stigende igennem hele projektet.  

    

Resultat af samtaler med konceptudvikler 

Samtalerne med konceptudvikler har haft to overordnede funktioner. Den ene som 

indgang til museets praktiske arbejde og erfaringer med formidling. Den anden funktion 

har været af mere tematisk karakter og har haft en betydning for at identificere emner af 

særlig interesse i relation til den del af min empiriske undersøgelse, som jeg har redegjort 

for i kap. 7.   

 Som indgang til Den Gamle Bys formidling har Lys i Mørket blandt andet 

givet indsigt i institutionens forståelse af læringsformål og af læringsformålet omsat til 

formidlingspraksis, hvilket kommer indirekte til udtryk i min analyse af Den Gamle By i 

kap. 19.  Samtalerne har også givet indsigt i måder, hvorpå Den Gamle By arbejder med det 

arkitektoniske rum for at opnå bestemte effekter, altså tankerne og dramaturgien bag den 

performerende praksis.  

I forhold til samtalernes funktion på et mere tematisk niveau er det især den 

anden samtale som jeg har vægtet i afhandlingen. Samtalen medvirkede blandt andet til at 

skærpe fokus på emnet ”gruppens betydning”, hvilket beskrives fra formidlers side. En 

anden effekt af samtalen er et øget fokus på den betydning, som en sammenkobling af 

forskellige figurer og deres historie har i en købstad på størrelse med Den Gamle By, det 

såkaldte ”sociale univers”. Det vil sige et fokus på betydningen af at koble det 

arkitektoniske rum sammen med fortællingens univers. I denne samtale, hvor Lys i Mørket 

fungerer som en reference, får de tematiske diskussioner en betydning for min egen 

refleksion over erfaringer fra de formidlingssituationer, som er beskrevet i bilag nr. 2-24.   

 

8.3. Metodeteoretisk tilgang 

Hvilken form for viden kan dokumentationsmaterialet generere? Hvilket grundlag skaber 

samtalerne som dokumentation, og hvad kan de sige noget om i forhold til mit fokus?   

Interview som metode anvendes inden for flere af de humanistiske og 

samfundsvidenskabelige videnskaber. Siden starten af 1980’erne har der været en øget 
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interesse for metoden, både som selvstændig forskningsmetode og som 

undersøgelsesobjekt. En af teoretikerne, som har markeret sig i denne sammenhæng, er den 

norske professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvale. Min tilgang til 

forskningsinterviewet bygger på hans diskussioner af det kvalitative interview som metode 

og den form for viden, som kan skabes med baggrund i interviewet. Jeg mener, at Kvale 

kan ses som et godt supplement til de autoetnografiske metodiske principper, jfr. kap. 7, 

idet han vægter forskningsinterviewets mellemmenneskelige karakter. Den 

mellemmenneskelige karakter beskrives ved hjælp af en metafor om en rejsende, som på sin 

rejse samtaler med flere indfødte om deres livsverden. Den rejsende har således en historie 

at fortælle, når han kommer hjem: ”De mulige betydninger i de oprindelige historier 

udfoldes gennem den rejsendes fortolkninger; historien omformes til nye fortællinger, der 

overbeviser i kraft af deres æstetiske form og valideres gennem den virkning, de har på 

tilhørende”.137   

 Kvale anskuer interviewet og forståelsen af interviewet som en vej til viden 

og knytter det til henholdsvis en fænomenologisk beskrivelse og en hermeneutisk 

fortolkning. Hans udgangspunkt er at se interviewet som en metode til at få indsigt i 

interviewpersonens livsverden. Det handler altså både om, hvad der fremtræder, og hvorledes 

det fremtræder for informanten. Livsverdensbegrebet knytter han til den fænomenologiske 

tradition, og det defineres som: ”den verden, således som den mødes i dagliglivet og 

foreligger i direkte og umiddelbar oplevelse, uafhængig af og førend alle forklaringer”.138 

Den hermeneutiske fortolkning knytter sig til den viden, som kan genereres på baggrund af 

interviewet. Hermeneutikkens undersøgelsesgenstand er teksten som fortolkes, her støtter 

Kvale sig til den franske filosof Paul Ricoeurs udvidede tekstbegreb, hvor meningsfuld 

handling også bliver forstået som en form for tekst. Interviewsituationen, transskriptionen 

fra det mundtlige interview til den skrevne tekst samt den viden, som denne tekst danner 

baggrund for, forstår han ud fra en hermeneutisk tilgang. I det følgende vil jeg redegøre for 

de relevante begreber og for den måde, hvorpå jeg opfatter interviewforskning i 

undersøgelsens sammenhæng.  

 

 

 

                                                           
137 Kvale, Steinar: Interview, 1997, p. 18.  
138 Ibid., p. 63. 
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Interview som kilde til viden 

Kvale definerer interview som en udveksling af synspunkter mellem to personer, der 

samtaler om et tema af fælles interesse.139 Ifølge Kvale har interviewsamtalen den styrke, at 

den kan fange mangfoldigheden i interviewpersonernes synspunkter i forhold til et tema og 

skildre en mangfoldig og kontroversiel menneskelig verden.140 Den grundlæggende 

genstand, som undersøges via interviewet, er meningsfulde relationer, der skal fortolkes.  

Ifølge Kvale har den humanistiske tilgang til videnskaben fået øget fokus, og det har de 

seneste år medført voksende interesse for forskningsinterviewet. Han betegner denne 

interesse for forskningsinterviewet som en ”postmoderne social virkelighedskonstruktion, 

hermeneutiske fortolkninger af teksters betydning, fænomenologiske beskrivelser af 

bevidstheden og den dialektiske situering af menneskets virksomhed i sociale og historiske 

sammenhænge”.141 Det kan umiddelbart se ud som om, at forskningsinterviewet står i et 

modsætningsforhold til den postmoderne decentrering af individet, idet metoden som 

udgangspunkt knytter viden til den individuelle bevidsthed.  

Grunden til at metoden alligevel er blevet udbredt er i følge Kvale, at 

metoden har forbindelse til vidensbegrebet i den postmoderne tidsalder,142 og at viden 

dermed er noget, som skabes i samtalens mellemmenneskelige karakter.143 På den måde er 

den viden, som kan skabes igennem interviews, knyttet til flere aspekter, hvor et af de 

grundlæggende aspekter knytter sig til forståelsen af viden. Viden er i følge Kvale, hverken 

inde i en person eller uden for i verden, men eksisterer i relationen mellem person og 

verden. Således er den viden som skabes, især afhængig af relationen mellem informanten 

og den oplevelse, som samtalen bygger på. Den er endvidere afhængig af relationen mellem 

informanten og interviewer under samtalen og bliver dermed også afhængig af de roller, 

som informanterne aktiverer igennem samtalen. Forskningsinterviewet karakteriseres 

blandt andet af en metodologisk bevidsthed og af en magtasymmetri, som foreligger som 

en præmis, når det gælder den viden, interviewet kan skabe. Jeg vil i det følgende bygge på 

denne grundantagelse i min diskussion.  

 

                                                           
139 Ibid. p. 27. 
140 Ibid. p. 21. 
141 Ibid. p. 24. 
142 Den postmoderne forståelse af viden adskiller sig fra den moderne, hvor viden forstås som noget ”givet”, 
som man kan finde frem til. Den postmoderne forståelse bygger altså på en konstruktiv forståelse, som er 
forbundet med samtaletilgang til samfundsforskning. (Kvale, 1997, p. 19.).  
143 Ibid., p. 56. 
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8.4. Diskussion af interviewundersøgelsens vidensgenererende kvalitet 

Som dokumentationsgrundlag for den del af undersøgelsen, som knytter sig til Lys i 

Mørket, foreligger henholdsvis en beskrivelse af rundvisningen (bilag nr. 1.2.1), skriftlige 

versioner af samtalerne med informanterne om deres relaterede erfaringer (Bilag nr. 1.2.2 til 

og med bilag nr. 1.2.10) og en skriftlig version af samtaler med konceptudvikler (bilag nr. 

1.2.11 og bilag nr. 1.2.12). I min transskription af Lys i Mørket (bilag nr. 1.2.1) er hensigten 

at give en beskrivelse af rundvisningen og herigennem etablere et skriftligt udgangspunkt, 

hvorfra fortolkning af informanternes beskrivelser kan foregå. Transskriptionerne af 

samtalerne skal ses ud fra samtalesituationen som kontekstuel ramme, og jeg vil starte med 

at diskutere relationen mellem besvarelserne og samtalesituationerne, inden jeg diskuterer 

relationen mellem besvarelserne og de hændelser, besvarelserne refererer til.   

Karakteristik af samtaler med publikum 

Informanternes besvarelser knytter sig ikke alene til det spørgsmål der stilles, men også til 

vedkommendes erindring og refleksion, som tager afsæt i et eller flere stillede spørgsmål. 

Enkelte samtaler har således båret præg af en erindringsproces, hvor informanten igennem 

sin fortælling genoplever og reflekterer over sine erfaringer fra rundvisningen. Eksempelvis 

er erindringsprocessen fremtrædende i besvarelsen i bilag nr. 1.2.8, hos informant G, 

spørgsmål nr. 9144, hvor informanten, igennem sin vægtning af ønsket om at komme ind 

flere steder, tilnærmelsesvist genfortæller de steder, som rundvisningen har taget 

informanten med hen. Fortællingen som erindring ses også senere i samme informants 

besvarelse (spørgsmål nr. 20145), hvor informanten igennem sin fortælling husker Marens 

fortælling og viderefortæller den til mig i samtalen. Således får selve samtalen karakter af en 

erindringsproces. I denne erindringsproces kommer særlige forhold fra erfaringerne til at 

fremstå tydeligere, hvilket kan ses i informantens gentagelse af udvalgte hændelser fra 

forløbet. Eksempelvis synes de steder i samtalen, hvortil de ovenfor nævnte besvarelser 

refererer, at informantens ønske om at se flere interiører i rundvisningsforløbet bliver 

bekræftet og styrket igennem gentagelse af denne pointe i samtalen.  

                                                           
144  Spørgsmål nr. 9 er: ”Havde du tanker om, hvad der skulle til for at det skulle blive en god oplevelse?”. 
Bilag nr. 1.2.8. 
145 Spørgsmål nr. 20 lyder som følgende: ”Hvor meget eller hvad betyder det, at bevæge sig fysisk rundt fra et 
sted til næste i forhold til helhedsoplevelsen?”. Bilag nr. 1.2.8.   
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Hos informant E, bilag nr. 1.2.6, ses samme proces, idet selve samtalen bliver 

udgangspunktet for en erkendt refleksion af erfaringen i besvarelsen hos informanten. 

Spørgsmål nr. 24 forløber som følgende:  

I.V: Hvordan blev dine forventninger imødekommet? 

E: Jeg havde ingen forventninger (…). Eller en forventning, eller 

undervejs så savnede jeg vægteren. Hun talte meget om vægteren, men vi 

så ingen. Jeg kunne godt tænke mig, at der gik vægtere i uniform og var på 

arbejde. Det ville have givet det større autenticitet. Det savnede jeg. Det 

var faktisk et stort savn. Hun sang vægtersange, men jeg savnede 

uniformen og mandsstemmen. Der burde have gået vægtere omkring i 

gaderne.  

I samtalen mellem informant og interviewer ses en udvikling, idet informanten som 

udgangspunkt ikke havde formuleret en forventning, men forventningen blev diskuteret 

frem og besvarelsen endte med at fremhæve et savn af den mandlige vægter. Savnet 

udtrykkes igennem udsagnet med eskalerende styrke. Ved næste spørgsmål hænger denne 

pointe stadig fast i informantens erkendelse. På spørgsmålet: ”Var der noget du fandt 

overraskende?”, besvarer informanten spørgsmålet i forlængelse af det foregående svar:  

 

 ”Før jeg startet forventede jeg ikke noget, men undervejs blev der talt 

meget om vægteren, så jeg forventede, at han skulle dukke op på et 

tidspunkt. Men han kom aldrig.” (1.2.6.E.25).     

 

Således kan samtalerne beskrives som en erkendelsesproces, som foregår mellem 

informanten og den fremkaldte erindring, hvor informanten tager stilling til forventninger 

undervejs i samtalen, frem for at forventningerne er resultat af tidligere refleksion. 

Besvarelsen bygger således både på erfaringen fra rundvisningen og på de erkendelser, som 

informanten gør sig igennem samtalemediet.   

To af samtalerne har jeg set mig nødsaget til at foretage over telefonen. I 

disse tilfælde har samtaler fået en anden karakter og et andet forløb end ovenfor nævnte. 

Hvor jeg i ansigt-til-ansigt situationerne har kunnet erfare, at informanten har fokuseret på 

sin egen erindring af oplevelsen og sine refleksioner i forlængelse heraf, er telefonmediet 

derimod med til at etablere samtalen som en tydeligere spørgsmål-svar relation mellem 
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interviewer og informant. I disse samtaler er der dermed også tydeligere overensstemmelse 

mellem det stillede spørgsmål og det givne svar. Jeg vil alligevel karakterisere samtalerne 

som erindringsfremkaldende processer, men erindringen bærer mere præg af samtalen som 

en spørgsmål-svar relateret samtale. På den baggrund vil jeg konkludere, at 

samtalesituationen har en betydning i forhold til, hvordan informanten besvarer de stillede 

spørgsmål.   

 

Relation mellem besvarelse og erfaringsgrundlag 

Samtalerne går endvidere ud på at omforme en sansebåren erfaring til mundtligt sprog. 

Enkelte stærke sanselige erfaringer trækkes frem og beskrives af informanterne. Et 

eksempel herpå ses hos informant A i bilag nr. 1.2.2, spørgsmål nr. 14:  

I.V: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du 

vidste det hele i forvejen? 

A: Mørket, lyset, kontrastfuldhed. Da vi blev budt indenfor [red: hos 

præsteenkens datter] og det kun var dette ene lys, som fandtes i hele 

rummet, det var renset for moderne støj, det var kun dette ene lys (…).  

Det taktile og sansbare bliver vægtet af flere af informanterne på denne måde, hvor 

stemning knyttes til de enkelte ord som mørket, lyset, kontrastfuldhed. Disse ord fungerer 

nærmest som nøgler til at beskrive den sanselige størrelse. Flere knytter også begreberne 

stemning og atmosfære til deres beskrivelser, og de synes hermed at forsøge at rumme 

beskrivelsen af den sanselige erfaring igennem disse enkeltstående begreber. I samtaler, 

hvor disse begreber benyttes for at rumme en sanselig størrelse, får den auditive pause 

mellem de udtalte begreber også en betydning. Enkelte gange fungerer begreberne nærmest 

som en form for erindringsnøgler, som forbinder informantens tale til dennes sanselige 

erfaring, og den rummer således betydning på et semantisk niveau. 

 

Informantsamtalerne som viden 

Samtalens betydning for besvarelsen kan blandt andet ses i min skelnen mellem ansigt-til-

ansigt samtaler og samtaler over telefon. Her har samtalesituationen betydning for, hvordan 

der svares på de stillede spørgsmål. I undersøgelsen forekommer to forskellige svartyper: 

Besvarelse, hvor svarene besvarer det konkrete spørgsmål som stilles, og besvarelse, hvor 
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svarene får betydning som en erkendelsesproces i selve samtalesituationen. I samtalerne 

hænger viden som sprog og som kontekst sammen på den måde, at enkelte begreber får en 

betydning, som henviser til den bestemte sanselighed, begreberne refererer til i samtalerne. 

Begreberne lyset og mørket refererer hermed til effekten af den dramaturgi, som strukturerer 

Lys i Mørket og ikke til en mere generel forståelse af lyset og af mørket. De erkendelser, 

som informanten kommer frem til i løbet af samtalen, bygger både på erindring og på den 

betydning, som erindringen får, når informanten genkalder sig sin erfaring. Erfaringerne 

som viden, således som den fremstår for informanten, afhænger således både af relationen 

mellem den erfaring informanten har gjort sig under rundvisningen og en erfaring af, hvad 

der fremstår som væsentligt undervejs i samtalerelationen, og dermed får særligt fokus 

under samtalen. I samtalerne genereres en viden, som relaterer de anvendte begrebers 

betydning til den specifikke erfarede virkelighed, og begreberne skal således forstås 

kontekstuelt. Der eksisterer, som også Kvale gør opmærksom på, en sensibel 

betydningsrelation mellem den sansebårne erfaring og det sproglige medie, hvilket det er 

nødvendigt at forholde sig til i interviewforskningen.146 Jeg vil mene, at den viden, som kan 

skabes på baggrund af informantsamtalerne, skal findes i relationen mellem udsagn og den 

praksis, som udsagnet refererer til og får betydning ud fra.   

  

Karakteristik af samtaler med konceptudvikler 

Der er en tydelig forskel mellem samtalerne med konceptudvikler og de deltagere, som har 

erfaret den dramatiserede rundvisning ud fra egen deltagelse. Jeg vil mene, at denne forskel 

hovedsageligt kan skyldes konceptudviklers indarbejdede formidlerrolle, hvor 

vedkommende er vant til at fremføre monologer, og er trænet i at omforme den sansebårne 

erfaring og viden til tale via refleksion.  

Min første samtale med konceptudvikler bærer præg af en spørgsmål-svar 

relation trods besvarelsens monologiske fremtoning. Jeg har opstillet rammerne i form af 

en række spørgsmål, som konceptudvikler derefter besvarer i en monolog. Samtalen bærer 

præg af, at konceptudvikler er den vidende, mens min rolle er at få indblik i denne viden. 

Anden samtale bygger på flere forhold: Blandt andet har konceptudvikler læst dele af min 

analyse samt enkelte anonymiserede informantbeskrivelser af Lys i Mørket. Derudover 

bygger samtalen på én rundvisningsgang af Lys i Mørket, som var karakteriseret af 

ualmindelig kulde og af at rundvisningens anslag blev forstyrret af besøgende, som ankom 

                                                           
146 Kvale, Steinar: Interview, 1997, p. 54.  
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for sent og som derved brød ind under den kontraktindgående del af rundvisningen. 

Samtalen inddrager også formidlingssituationer, hvor jeg har været deltager og 

formidlingssituationer, som jeg ikke har deltaget i. Endvidere bygger samtalen på både 

konceptudviklers og mine egne erfaringer fra formidlingssituationer på andre 

frilandsmuseer. Samtalen finder sted efter en række uformelle samtaler, hvor 

konceptudvikler og jeg har udvekslet erfaringer og haft diskussioner af mere tematisk 

karakter. Den anden samtale bærer således præg af, at min hensigt er, at få nogle af de 

temaer frem, som har været diskuteret i tidligere samtaler. Samtalen er også et forsøg på at 

komme nærmere ind på disse temaer under den mere formelle samtales rammer og bærer i 

højere grad præg af et mere ligestillet magtforhold mellem konceptudvikler og mig. 

Samtalen får desuden en vidensgenererende karakter, hvilket blandt andet ses i dialogens 

kommenterende præg, der rækker ud over spørgsmål-svar relationen.    

 

Samtalerne som viden 

De to formelle samtaler, som jeg har haft med konceptudvikler, bærer således præg af 

ansigt-til-ansigt samtale, men fremstår forskellige på grund af ændring i det relationelle 

forhold mellem konceptudvikler og mig selv. I første samtale forstår jeg viden som noget, 

der ligger hos konceptudvikler, og som jeg ønsker tilgang til. I anden samtale forstår jeg 

viden som noget, der genereres i samtalen. I samtalen, som er transskriberet i bilag nr. 

1.2.12, fremstår brugen af fortællingen på en anden måde end som en erindringsgenerator. 

Her inddrages erfaringer fra andre kontekster for at beskrive en særlig sanselig effekt. 

Fortællingen anvendes her bevidst som et greb for at illustrere de pointer, som fremlægges i 

samtalen, pointer som vedrører de mere sanselige erfaringer. Hvor enkeltstående begreber 

refererer til den aktuelle kontekst i samtalerne med publikum, fremhæves der i samtalerne 

med konceptudvikler en mere generel forståelse ved hjælp af enkeltstående cases.  

Interviewundersøgelsens kvalitet 

Interviewforskningen benytter forskellige parametre for at vurdere en 

interviewundersøgelses kvalitet. Kvale foreslår seks kvalitetskriterier for interview, de kan 

opstilles som følgende147:  

                                                           
147 Ibid. p, 149. 
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 Omfanget af spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den 
interviewede. 

 Jo kortere interviewerens spørgsmål er og jo længere interviewpersonens svar er, 
desto bedre. 

 I hvilken grad intervieweren forfølger og afklarer meningen med relevante aspekter 
af svarene. 

 Det ideelle interview fortolkes i vid udstrækning under interviewet. 

 Intervieweren forsøger at verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i 
løbet af interviewet. 

 Interviewet er ”selvkommunikerende” – det er en historie, der er indeholdt i sig 
selv og ikke kræver yderligere kommentarer og forklaringer.  

I undersøgelsens informantbeskrivelser vil jeg, uafhængig af svarets længde, vurdere flere af 

informanternes kommentarer som værende spontane, righoldige, specifikke og relevante 

svar. I flere af samtalerne oplevede jeg, at mine spørgsmål satte gang i refleksioner, som 

medførte, at der egentlig blev svaret på et tidligere stillet spørgsmål. Dette kan fortolkes 

som et tegn på, at informanten netop fokuserede på erindringen af Lys i Mørket snarere 

end på samtalen, således som min intention med iscenesættelsen af samtalen også har 

været. Samtalen fungerede i flere tilfælde som tilbageblik på oplevelsen.  

I mine kriterier for samtalernes kvalitet spiller længde af besvarelse ikke en 

stor rolle. Værdien skal snarere findes i informantens evne til at sætte ord på sine erfaringer. 

Jeg erfarede, at informanterne indimellem havde svært ved at finde de ord, der kunne 

beskrive deres erfaring, hvilket i flere tilfælde medførte forsøg på at rumme en sanselig 

størrelse igennem et enkelt ord, som eksempelvis mørket.     

I min tilgang til de stillede spørgsmål har jeg forholdt mig til en struktureret 

interviewguide. Som udgangspunkt har jeg vægtet den enslydende spørgsmålsstillen til de 

forskellige informanter. Interviewet må anses som en samtale, som strækker sig over et 

forholdsvist langt tidsrum i en periode, hvor folk har travlt. Med baggrund heri har jeg 

derfor ikke valgt at forfølge informanternes udsagn. I et retrospektivt perspektiv ville det 

måske have været gavnligt at forfølge enkelte af informanternes udsagn nærmere. Jeg 

vurderer alligevel, at samtalerne sammenlagt skaber en udfoldelse af erfaringer, som jeg har 

anset værdifulde i undersøgelsen.   

I første samtale med konceptudvikler vil jeg karakterisere besvarelsen som 

righoldig, uddybende, specifik og relevant. I de to samtaler med konceptudvikler er det dog 
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især samtalernes betydning for min erkendelse af samtalemediet som vidensgenererende 

proces, der har spillet en rolle.  

 

Validitet  

I kapitlet har jeg redegjort for det Maxwell kalder deskriptiv validitet, når det gælder min 

anvendelse af forskningsinterviewet som metode. Dette har jeg gjort igennem en 

fremlæggelse af min fremgangsmåde, herunder indsamlings- og transskriptionsprocessen. I 

forbindelse med validitetsspørgsmålet fremhæver Maxwell behovet for en redegørelse af 

forhold, som af forskellige grunde ikke er observeret og beskrevet i undersøgelsen. Det vil 

måske være relevant at nævne, at det ikke-beskrevne i min undersøgelse blandt andet kan 

omfatte udvælgelsen af informanter. Som nævnt har jeg taget udgangspunkt i mennesker 

med forskellig tilgang til dramatiseret formidling. Deres forskellighed ligger i måden at 

vægte særlige forhold, som gør sig gældende i den dramatiserede rundvisning. Fælles for 

informanterne er deres interesse i at besøge kulturinstitutioner som eksempelvis 

frilandsmuseer. Ved anvendelse af andre parametre, som eksempelvis en segmentinddelt 

målgruppetankegang,148 vil informanterne forstås som en del af samme målgruppe, nemlig 

museets brugere og superbrugere.149 I dette lys vil interviewundersøgelsen kunne ses som 

en uddybende undersøgelse af museumserfaringer inden for denne afgrænsede målgruppe 

og dermed udelukke andre målgrupper. Jeg støtter mig her til amerikaneren John Falks 

inddeling af identiteter i forhold til museumsbrug, hvor der vil være gavnligt at tale om 

kontekstuelle identiteter. Falk skelner mellem ” big I identity”, hvorunder en segmentinddeling 

vil kunne placeres, og ”little i identity”, som vil være kontekstafhængig identitet, og som i 

højere grad vil relatere sig til personens identificering af sig selv i den erfarede situation.150  

Ud fra undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted jfr. del 1, kap. 4, giver det 

mening at vægte den kontekstuelle identitet som det centrale i denne undersøgelse og forstå 

identitetsbegrebet ud fra den kontekstuelle tankegang. Nærværende undersøgelse søger at 

                                                           
148 Som eksempelvis anvendt i Kulturarvsstyrelsen: ”National brugerundersøgelse på de statslige og de 
statsanerkendte museer i Danmark, 2009.  
149 Jfr. Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i 
Danmark fra 2009 forstås museernes målgruppe i relation til en segmentinddeling som svarer til Gallup 
Kompas’  segmenter. Gallup Kompas er et værktøj, som bruges til at opdele hele befolkningen i segmenter 
med samme holdninger, værdier og livsstil. I denne relation svarer museernes superbrugere til følgende 
segmenter: Det moderne fællesskabsorienterede, de fællesskabsorienterede, de traditionelle fællesskabsorienterede og de moderne. 
For en beskrivelse af segmenterne, se: Kulturarvsstyrelsen: ”National brugerundersøgelse på de statslige og 
statsanerkendte museer i Danmark”, 2009, p. 70.  
150 Falk, John: Identity and the Museum Visitor Experience, 2009, p. 74.   
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kunne identificere en effekt på baggrund af rundvisningens dramaturgi og den 

performerende praksis. Denne effekt må forstås i relation til den kontekst, hvortil 

besvarelsen refererer, og jeg forstår hermed den kontekstuelle identitet som aktiv i 

informantens erfaring. Faktorer, som anses af betydning i forhold til segmentinddelingen, 

eksempelvis uddannelse og alder vil her have noget at gøre med, hvordan informanten 

skaber betydning på baggrund af tidligere erfaring. Den kontekstuelle identitet vil have 

noget at gøre med relationen mellem deltagelsen i den aktuelle rundvisning og den effekt, 

som genereres. De måder, hvorpå deltagelseserfaringen får betydning, afhænger i høj grad 

af den kontekstuelle identitet. Undersøgelsen skelner hermed ikke mellem informanterne 

ud fra en segmentinddeling.   

 

8.5 Opsummering 

I dette kapitel har jeg redegjort for fremgangsmåden for undersøgelsens 

forskningsinterview. Kapitlet relaterer sig til den deskriptive validering af undersøgelsen, 

hvilket indebærer en beskrivelse af den empiriske fremgangsmåde og dennes vilkår og 

rammer samt oversættelsen fra informantudsagn i samtalen til skreven tekst. Igennem min 

fremlæggelse af de overfornævnte forhold fremgår en nær betydningsrelation mellem 

informantudsagn og den praksis, som udsagnene refererer til og får betydning ud fra. Jeg vil 

karakterisere min deskriptive fremlæggelse som et første trin på vej til at validere 

undersøgelsens metode og resultater. Som jeg lagde op til sidst i kap. 7, anser jeg 

forskningsinterviewet som et redskab til at undersøge den erfaring jeg gør mig som forsker. 

Lige så vigtigt som at stille spørgsmål til indsamling og til transskription er det at stille 

spørgsmål til fortolkningsprocessen: Hvordan fortolkes de erfaringer, som her er redegjort 

for, og hvordan lægges de til grund for videnproduktion?  
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Kap. 9. Analytisk metode 

9.1. Intro 

I forlængelse af forskningsinterviewet som metode foreslår Kvale, at relationen mellem 

interviewsituationen og den skrevne tekst bliver vinklet som en dialog.151 I en 

autoetnografisk sammenhæng kan man måske anvende Kvales forslag til en begrebsmæssig 

vinkel. Forskeren fører således en dialog mellem den performerende situation, hvori 

erfaringen genereres og den skrevne tekst, hvori empirien får dokumentationskarakter. Den 

”dialog”, som jeg nu vil redegøre for, kan i denne sammenhæng karakteriseres som en 

dialog mellem forskeren (altså mig selv) og den skrevne tekst (undersøgelsens bilag) med 

henblik på at skabe viden på baggrund af forskningsinterview og af egen erfaring igennem 

den autoetnografiske metode.152 Kapitlet søger at afdække og redegøre for den 

betydningsskabende proces igennem metodisk refleksion. De spørgsmål, som jeg vil 

beskæftige mig med i nærværende kapitel, handler derfor om, hvordan jeg fortolker og 

genererer viden på baggrund af de vedlagte fænomenologiske beskrivelser og 

interviewtransskriptioner.   

 

9.2. At bygge teori fra data 

I kapitlet vil jeg udskille og redegøre for forskellige analytiske niveauer og den betydning, 

de forskellige niveauer har i fortolkningsprocessen. 

Undersøgelsen bygger på dataindsamling, som har foregået i afgrænsede 

perioder, fordelt over en afgrænset tidsperiode.153 Undersøgelsens muligheder for empirisk 

indsamling har bidraget til den form, som den analytiske proces har taget. Analysemetodisk 

indebærer undersøgelsen en vekslen mellem indsamling af data igennem de to fremlagte 

empiriske fremgangsmåder og kontinuerlig dataanalyse. Fokus i undersøgelsen er således 

opstået og blevet skærpet undervejs i processen, og det giver mening at tale om, at en 

empirisk analyse har foregået i et dialektisk forhold mellem informantsamtaler og egen 

                                                           
151 Kvale, Steinar: Interview, 1997, p. 181: ”En anden vinkel på udskrifterne vil være, at man indgår i en dialog 
med teksten, indgår i en tænkt samtale med ”forfatteren” om tekstens mening. Læseren spørger her om 
tekstens tema, går ind i teksten og forsøger at udvikle, afklare og udvide, hvad der udtrykkes i teksten”.  
152 Ibid. p. 183. 
153 Jeg anvender ikke begrebet indsamling i positivistisk forstand, men anvender snarere begrebet i relation til 
den arbejdsproces, som har resulteret i det vedlagte datamateriale. Således er jeg indforstået med, at jeg som 
forsker er medforfatter til det materiale som jeg efterfølgende har transskriberet og beskrevet 

fænomenologisk.   
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deltagerobservation via autoetnografisk metode. Interessante temaer udspringer fra 

oplevede overgange og brud, hvor disse forstås ud fra en relation mellem den givne 

erfaring, som den konstituerer sig som kognitiv og emotionel effekt, og den 

formidlingssituation, som den erfarede effekt genereres i. Denne proces har medført, at 

visse temaer har fået særlig opmærksomhed, hvilket ligger til grund for caseanalysernes 

sammensætninger og fokus. Igennem den analytiske proces vil jeg komme frem til en ny 

måde, hvorpå formidlingsformer, hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes 

for at inddrage publikum, kan forstås og diskuteres i det museologiske felt. 

 

Hvordan får dokumentationsgrundlaget fortolkningsmæssig betydning?  

Som et teoretisk rammeværk bygger jeg i nærværende afsnit på de kriterier, som den 

amerikanske antropolog Joseph A. Maxwell fremlægger for fortolkningsvaliditet.154 

 Fortolkningsvaliditet indbefatter en fortolkning af, hvad hændelser, 

handlinger og adfærd som studeres, betyder for dem, der er engageret i dem. Denne 

betydning omfatter intention, kognition, affekt, tro, evaluering og andet, som kunne 

omtales som ”the participants’ perspective” såvel som kommunikativ mening. Denne 

konstruktion er mental snarere end fysisk, og den kan forstås i forlængelse af den 

ovenfornævnte dialogiske tilgang til materialet. Fortolkningsbeskrivelser bygger på det 

sprog, som tilhører de studerede mennesker, og hviler på deres egne ord og koncepter. Her 

handler det om at frembringe en nøjagtighed, som relaterer sig til de involverede 

menneskers perspektiver. Hvad angår deltagernes opfattelse af betydning, så er dette aldrig 

noget, som er direkte tilgængeligt, men er altid konstrueret af forskeren på basis af 

deltagernes beskrivelse og andet dokumentationsmateriale. Jeg vil i det følgende redegøre 

for den form, som min dialog med materialet tager i undersøgelsen.   

 I undersøgelsens forskningsinterviews har jeg været interesseret i at få de 

elementer frem, som har haft betydning for den erfaring, informanten har fået gennem sin 

deltagelse i rundvisningen. Således er mit fokus på koblingen mellem den erfarede 

begivenhed og de elementer, som har været væsentlige for informanten i denne erfaring. 

Ud fra undersøgelsens opbygning får informanternes udsagn betydning på to måder. 

Den ene måde er i relationen mellem den enkeltes udsagn og 

deltagerobservation i rundvisningen Lys i Mørket. Analysen som fremføres i kap. 12 søger 

                                                           
154 Maxwell, Joseph A: ”Understanding and Validity in Qualitative Research”, 2002, p. 48. Jeg har oversat det 
engelske interpretive validity med fortolkningsvaliditet.  
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at koble beskrivelsen af den dramatiserede rundvisning sammen med informanternes 

beskrivelse og fortolkning af deres møde med begivenheden. Således forstår jeg den 

betydningsbærende kontekst for fortolkningsprocessen, som relateret til forholdet mellem 

den fortalte erfaring og den situation, hvori erfaringen er skabt. Informantsamtalerne har 

fungeret identificerende, således at særlige emotionelle og kognitive reaktioner har kunnet 

tilskrives bestemte dele i rundvisningens dramaturgi, som den fremgår af den 

performerende praksis. Ved at identificere disse dele i forhold til informanternes udtalte 

erfaringer, analyserer jeg relationen mellem rundvisningens dramaturgi og deltagernes 

erfaring ud fra et kommunikativt perspektiv, som bygger på udsigelsesteorien.
155

 Her 

forstår jeg mit dokumentationsmateriale som identificerende, hvor bestemte forhold 

mellem rundvisningen og dens effekt på den deltagende kan identificeres og danne 

grundlaget for fortolkningsprocessen. Heriblandt identificeres en ændring i den oplevede 

deltagelse i forhold til rundvisningens skifte mellem anden og tredje fase.156 I del 3, kap. 12 

undersøger jeg denne effekt som en ændring i deltagelsen. Jeg søger i forlængelse heraf 

mulige dramaturgiske årsager til den oplevede ændring i deltagelse.   

Den anden måde, hvorpå informantudsagn får betydning, er i relationen 

mellem elementer, som informanterne fremhæver igennem deres udsagn og min egen 

erfaring af betydningsbærende elementer i formidlingssituationer i undersøgelsens øvrige 

cases. Jeg bliver eksempelvis opmærksom på den betydning, de øvrige deltagere har, når det 

gælder om at fortolke en situation. I de cases, hvor jeg selv er besøgende (bilag nr. 2 til og 

med bilag nr. 24), indtager jeg tilnærmelsesvist samme position, som informanterne har i 

forhold til Lys i Mørket, og informanternes ord og udsagn får betydning som led i min 

egen erfaring af deltagelse, hvilket er i tråd med de autoetnografiske principper. Her 

etableres den betydningsrelation, som jeg lægger til grund for at kunne uddybe de forhold, 

som identificeres i Lys i Mørket.  

Den kontekstuelle betydningsrelation, som jeg fremhævede i min 

gennemgang af samtalen som viden i del 2, kap. 8, bliver her udfordret idet min dialog med 

teksten ændrer den kontekst, hvori udsagnene får betydning. Det vil være rigtigt at påpege, 

at jeg i denne dialog skaber betydning af informantudsagn, som relaterer sig til Lys i 

Mørket, ud fra en anden kontekst end den, udsagnene henviser til. Det vil være forskellige 

frilandsmuseer og forskellige former for formidling, som skaber denne kontekst, hvori 

                                                           
155 Jeg uddyber udsigelsesteorien i del 3, kap. 11. 
156 Disse faser redegør jeg for i analysen af Lys i Mørket i kap. 12. 
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informantudsagnene får ny betydning. Jeg vægter her det dialektiske mellem min egen 

erfaring og informantudsagnene, hvor jeg erfarer, at de identificerede relationer mellem 

informantudsagn og den dramatiserede rundvisning kan forstås som et spejl, som jeg kan 

anvende til at forstå egne reaktioner fra erfarede formidlingssituationer. På den måde 

forstærker jeg min mulighed for at indtage ”the participants perspective”157 og dermed også 

muligheden for at tolke hændelserne og erfaringer ud fra deltagerperspektivet. 

Endvidere vil jeg fremhæve, at erfaringsrammerne må forstås som 

medvirkende til, at erfaringerne bliver sammenlignelige, fordi det er tale om 

formidlingssituation på frilandsmuseum som gennemgående fællesnævner. Når 

situationerne og erfaringerne bliver sammenlignelige, kan det blandt andet tilskrives 

relationen mellem institution og de besøgende/samfundet samt de forventninger, som 

ligger i denne relation. Det vil være relationen mellem institutionen, forstået som en 

offentlig instans med intentioner som knytter sig til bestemte forventninger af den 

institutionelle produktion, og samfundet/de besøgende som målgruppe for denne 

produktion, som etablerer udgangspunktet for mit valg af den teoretiske tilgang, 

udsigelsesteorien.  

Analyse på flere niveauer 

Analyserne i undersøgelsen foregår som sagt på flere niveauer. Et analytisk niveau kan 

tilskrives selve indsamlingsfasen, hvor bestemte emner og problemstillinger får særlig 

opmærksomhed, som følge af erfaringer tidligere i undersøgelsen. Enkelte af disse 

problemstillinger synes begrundet i en forskningsposition, som befinder sig i 

skæringspunktet mellem institutionel formidlingsproduktion og besøgendes erfaringer. 

Hvis man stiller spørgsmålene ”Hvad er formidling og hvad er en formidlingssituation?”, 

kan dette besvares forskelligt afhængigt af, hvilken position spørgsmålet stilles fra. I 

undersøgelsens indledende fase forstod jeg min undersøgelsestilgang i forlængelse af en 

institutionel position, hvor formidling henviste til bestemte metodiske greb, som det 

pågældende museum anvendte for at fremme sit budskab. Jeg søgte her at afdække de 

anvendte formidlingsredskaber. Efterhånden som mit ”forskerjeg” etablerede en 

deltagerposition som besøgende i den metodiske fremgangsmåde, har min tilgang til at 

undersøge formidling fået en anden form og fokus. Set ud fra den besøgendes vinkel handler 

det måske ikke så meget om selve teknikkerne som det handler om den måde, hvorpå en 

                                                           
157 Maxwell, Joseph A: ”Understanding and Validity in Qualitative Research”, 2002, p. 48. 
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formidlingssituation kan forstås og erfares. Ved flere lejligheder oplevede jeg, at en 

formidlingssituation blev interessant, når der på en eller anden måde blev skabt forbindelse 

mellem forskellige dele af museets fortællinger, forbindelser som enten formåede at placere 

en nysgerrighed eller fungerede som en øjneåbner. Dette var eksempelvis tilfældet ved 

Frilandsmuseet (Bilag nr. 2), hvor Tigge-Marie koblede to forskellige miljøer og 

tidsperioder sammen i den historie museet fortalte. Eller ved Skansen (Bilag nr. 7), hvor der 

blev skabt forbindelse i historien fra fäboden158 og til en af de øvrige gårde på museet. 

Hermed retter jeg et fokus på den betydning, som kan findes ved at forstå forskellige 

formidlingssituationer i relation til hinanden. Jeg oplevede også, at to 

formidlingssituationer, hvori der blev anvendt forskellige former for teknik, kunne skabe 

erfaringer som var meget lig hinanden, således at den erfaring, som blev skabt, altså ikke 

var knyttet til anvendelsen af en bestemt teknik. Eksempler herpå er den særlige stemning 

og værdi, som det ene lys i præsteenkens stue giver i Lys i Mørket (Bilag nr. 1.2.1) og den 

stemning og værdi, som lyset og lampen anvendt i kulminen ved Beamish (Bilag nr. 17) 

realiserer. Jeg foretog, med udgangspunkt i denne erkendelse, nye overvejelser af, hvordan 

formidling bedst lader sig undersøge. Ved brug af autoetnografisk metode har erkendelser 

undervejs i processen således haft en betydning for både metodiske tilgange og for en 

forståelse af formidlingssituationens betydningsbærende bestanddele. 

Endvidere har metoden også vist sig at være et redskab til at få øje på 

bestemte spilleregler knyttet til adfærd, som kan defineres som henholdsvis ”inden for” og 

”uden for” en dramatiseret formidlingssituation. For at kunne undersøge en 

formidlingssituations kommunikative potentiale vil jeg mene, at der kræves en undersøgelse 

af den erfaring, som genereres igennem deltagelse i formidlingssituationen. Denne erfaring 

hænger blandt andet sammen med de former for identitet, som aktiveres i den sociale 

samhandling mellem mennesker i de pågældende omgivelser. Efterhånden som jeg lærte at 

lytte mere til egen erfaring, syntes andre veje at være mere gavnlige at forfølge end den vej, 

som ville have ført frem til en form for kortlægning af forskellige former for teknikker, der 

var anvendt i formidlingen.159 Således er der, under indsamlingen af det empiriske materiale, 

sket en gradvis ændring fra at vægte en observerende tilgang til i højere grad at vægte min 

egen deltagelse og deraf følgende erfaring og reaktion. Som følge heraf, er min tilgang til 

undersøgelsens problemstilling også ændret. I stedet for at undersøge spørgsmålet om 

                                                           
158 Fäboden er det sted, hvor bønderne sendte sine geder og får i sommermånederne, og hvor malkepigerne 
boede i denne periode og tilberedte ost og smør til bønderne.   
159 Her refererer jeg til Hastrups formulering som jeg citerer i kap. 7.  
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hvordan inddrages publikum i dramatiseret museumsformidling, som en kortlægning af teknikker, 

har jeg fundet det mere interessant at fokusere på den erfarede praksis’ gørenmodalitet, det 

vil sige, den effekt, praksis har på deltageren160. Således kan problemstillingen formuleres 

som følgende: hvad gør den dramatiserede formidlingspraksis, som vægter deltagelse fra de besøgende, 

hvor denne gørensmodalitet retter opmærksomheden hen mod den effekt (kognitiv og 

emotionel), som en formidlingssituation skaber hos deltageren. Denne gørensmodalitet er 

derfor vægtet i undersøgelsens analyser, og den ligger til grund for den måde, hvorpå jeg 

formulerer min analysestrategi i kap. 13.  

Et andet analyseniveau kan tilskrives selve transskriptionsprocessen og de 

refleksioner, overvejelser og valg, som foretages i oversættelsen fra erfaring til tekst og 

begrebsmæssige formuleringer. Spørgsmålet om hvad der afgrænser en formidlingssituation 

fra en anden blev blandt andet problematiseret i processen, hvor empiri oversættes til 

tekstligt dokument. Det problematiske bestod i, hvilke situationer som skulle beskrives, 

hvordan de skulle beskrives samt hvilke situationer som skulle fravælges. Hvornår hænger 

forskellige oplevelser og erfaringer sammen på betydningsniveauet? 

Transskriptionsprocessens udvælgelsesproblematik har styrket anledningen til at stille 

spørgsmål til, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forstå en formidlingssituation afgrænset af 

et bestemt fysisk sted/rum og et møde mellem konkrete mennesker eller om det derimod 

er mere gavnligt at forstå formidlingssituationer i relation til hinanden?  

Min egen erfaring tyder på, at det vil være gavnligt at forstå forskellige måder 

at deltage på som værende betydningsgivende på tværs af erfarende situationer. 

Eksempelvis har jeg erfaret, at de to tilgange, som metodisk betegnes som deltagelse og 

observation, ikke er tilgange, som kan eksistere på samme tid, men at der snarere sker en 

vekslen mellem de to positioner. Derudover har jeg erfaret, at der må være tale om 

deltagelse på forskellige niveauer i den performerende situation, hvor jeg har fundet det 

gavnligt at skelne mellem deltagelse i henholdsvis fortællingen, der formidles, og den 

singulære sociale interaktion (performerende praksis) som to separate størrelser, selv om 

disse er betinget af hinanden. Når jeg foreslår en teoretisk skelnen her, handler det om, 

hvorhen deltagerens fokus er rettet. Ud fra undersøgelsen erfarer jeg, at de to former for 

deltagelse er forbundet til hinanden som henholdsvis figur og grund. Det er svært at 

iagttage den sociale situation som en social situation samtidig med, at der fokuseres på den 

                                                           
160 Begrebet ”modalitet” anvendes i æstetikteori og forklares som en måde, hvorpå der skelnes mellem et 
værks væren og dets gøren som en kvalitet ved værket. Eksempelvis Højbjerg, Lennard: Fortælleteori 2: 
Musikvideoer og reklamefilm, Akademisk forlag, 2000. 
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sociale situations narrative forløb. Man er altså nødt til enten at rette sin opmærksomhed 

mod de aktuelle spilleregler og forhandling om betydning eller vælge at deltage i den 

dramatiserede fortælling, som er den sociale situations omdrejningspunkt. Fokus kan 

naturligvis skifte undervejs i et forløb, men det er svært at deltage fokuseret på begge 

niveauer på samme tid. Jeg mener, at denne viden vil kunne gøres til genstand for en 

principiel diskussion også i forhold til en almindelig besøgendes tilgang til en 

formidlingssituation. Jeg har derfor valgt at forfølge disse forskellige erfaringsgrundlag som 

adskilte størrelser i de dele af analysen, hvor erfaringer undersøges analytisk. 

Som et resultat af denne erkendelse vælger jeg at skelne mellem cases, hvor 

min erfaring er rettet mod det narrative og cases, hvor det i højere grad er de sociale 

spilleregler for situationen, som karakteriserer deltagelsen. Med denne begrundelse danner 

min deltagelse i det narrative forløb basis for den erfaring, hvorpå jeg bygger mine 

caseanalyser - eksempelvis de australske cases. Min deltagelse i enkelte cases fra England er 

derimod karakteriseret ved, at erfaring knyttes til fokus på de sociale spilleregler, hvilket 

danner det tematiske udgangspunkt for de caseanalyser, hvor disse udvalgte cases 

behandles.  

  

Analysens strategiske karakter 

Den strategi, som jeg har anvendt for at omforme erfaring til mere abstrakt mening, har 

været induktiv, hvorefter jeg forfølger de interessante veje i mit materiale deduktivt i en 

processuel vekslen. I den analysemetode, jeg har valgt i undersøgelsen, har jeg hentet 

inspiration fra Grounded Theory, som blev udviklet af de to amerikanske sociologer Barney 

G. Glaser og Anselm L. Strauss i 1967, og som sidenhen er blevet anvendt og 

videreudviklet af andre kvalitative forskere.161 Jeg har ikke lagt min strategi op efter 

metodens kodningssystemer for dataanalyser, men jeg har anvendt metodens begreber og 

kodningsprincipper til at forklare, redegøre for og diskutere min egen tilgang. Således 

kommer metoden til anvendelse som en model, som kan bidrage til øget gennemsigtighed i 

den proces i undersøgelsen, hvor erfaringer formes, data genereres og hvor jeg foretager 

fortolkning og udvikling af hypoteser på et mere generelt grundlag.  

                                                           
161 Heriblandt Miles & Huberman (1994) og Dahler-Larsen (2002) og Muncey, som jeg har refereret i kap. 7. I 
Danmark har lektor ved Statskundskab ved Københavns Universitet, Merete Watt Boolsen skrevet om 
Grounded Theory, hvor hun har oversat begreberne til danske betegnelser. Jeg støtter mig til hendes 
oversættelse og anvendelse af begreberne. Boolsen, Merete Watt: ”Grounded Theory” i: Kvalitative Metoder, 
2010, p. 207 – 237.  
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Grundlæggende har Grounded Theory til formål at opdage, udvikle og 

verificere en teori på basis af empiriske data, som er systematisk indsamlet og analyseret i 

en forskningsproces. I denne tilgang er dataindsamling, analyse og eventuel teori tæt 

forbundne og repræsenterer en form for progression på analytisk niveau. Analysetilgangen 

former en konstant bevægelse mellem en induktiv og en deduktiv metodisk strategi på det 

kvalitative område. Der foregår således en dialektik mellem indsamling af data og etablering 

af begreber og koncepter, som søger at systematisere det indsamlede materiale og bevirke 

ny eller videre indsamling i relation hertil, hvilket sker gennem en analytisk proces. Teorien 

opbygges således igennem analytisk induktion.162 Strategisk set bygger denne 

fremgangsmåde på at stille spørgsmål til empiri og foretage sammenligninger. Den 

strategiske fremgangsmåde, som Glaser og Strauss fremlægger som Grounded Theory,163 

tegner en analytisk strategi, hvor der undervejs i processen foretages forskellige former for 

kodning af det empiriske materiale i en vekselvirkning med videre indsamling.164 De enkelte 

kodeprocedurer kan anvendes enkeltvis eller de kan kombineres. Undersøgelsens 

analysedel (del 3) kan forklares og diskuteres ud fra to kodningsniveauer i Grounded 

Theory: åben kodning og aksekodning. For at synliggøre den analytiske proces, således som 

den kan forstås på abstraktionsniveau, vælger jeg som sagt at fremlægge min tilgang med 

inspiration af de to nævnte kodningsprocesser. Dette skal ikke forveksles med en opfattelse 

af, at jeg har benyttet kodningssystemet for at nå frem til mine resultater. Jeg forstår snarere 

kodningssystemet som en forklaringsmodel, som jeg anvender for at italesætte analysens 

strategiske opbygning.    

 

Analyse i henhold til åben kodning 

Proceduren åben kodning kan forstås som teoribygningens startpunkt. I denne proces 

identificeres kategorier, begreber, egenskaber og dimensioner for videre udbygning. Denne 

kodning sorterer cases ved at stille spørgsmål til data, identificere forskelle og ligheder, og 

herigennem operationalisere egenskaber og dimensioner. Åben kodning ses som en 

identificerende fase, hvor det handler om at bestemme eller fastslå det undersøgte 

fænomens karakter og fastslå, hvad fænomenet handler om. Åben kodning er således en 

oversættelse af det empiriske materiale til kategorier og begreber. Teorien foreslår 

                                                           
162Boolsen, Merete Watt: ”Grounded Theory”, 2010, p. 208. 
163 Glaser, Barney og Strauss, Anselm L: The Discovery of Grounded Theory, 2011.  
164 Teorien skelner mellem otte former for kodeprocedurer: åben kodning, aksekodning, selektiv kodning, 
proceskodning, konditionel matrice, teoretisk sampling memoer og diagrammer. Se eksempelvis Boolsen, Merete Watt: 
”Grounded Theory”, i: Kvalitative Metoder, Hans Reitzels Forlag, 2010, pp. 212.  
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fleksibilitet, når det gælder fremgangsmåder for åben kodning. Det betyder, at man ikke 

skal forstå metodeproceduren som en stramt komponeret metode, hvor det empiriske 

materiale tvinges ned i bestemte former. Man tager snarere udgangspunkt i materialet og 

udvikler en gavnlig fremgangsmåde i henhold til det.  

Min måde at fortolke det empiriske materiale på bygger i høj grad på 

koblingen mellem de to indsamlingsmetoder; autoetnografisk metode og 

forskningsinterviewet, og jeg tager afsæt i den erfaring, som disse to metoder genererer. 

Kodningsprocessen foregår således i relation til spørgsmål, som stilles i den empiriske 

proces, og som blandt andet begrundes ud fra erfaringsbaserede sammenstillinger mellem 

forskellige formidlingssituationer. Dette adskiller sig fra en traditionel anvendelse af 

teorien, hvor kodningsprocessen bygger på den skrevne tekst. Det kan eksempelvis være 

informantbesvarelser.165 Her støtter jeg mig til Kvales påpegning af en interviewudskrift, 

hvor denne netop skal forstås som en udskrift, hvor fortolkningsgrundlaget må bygge på de 

situationer, som leder hen til udskriften.166  

Den fortolkningsproces som i undersøgelsen svarer til den åbne 

kodningsprocedure må således forstås på baggrund af mine empiriske undersøgelser, hvor 

min rolle i skæringspunktet mellem den institutionelle og den besøgendes vinkel har en 

væsentlig betydning. I dette skæringspunkt har jeg som sagt fundet det gavnligt at gentænke 

bestemte begreber og forsøger at gentænke dem med udgangspunkt i 

deltagelsesperspektivet. I relation til Grounded Theory er det værd at nævne, at de begreber 

som jeg anvender, og som kan sammenlignes med kategorier under proceduren åben 

kodning, ikke er et resultat af det empiriske arbejde. Der er derimod tale om begreber, som 

er almindelige i museumsterminologien, og som har stor betydning i relation til det 

undersøgte fænomen.  

De begreber, der får status som kategorier efter denne teoretiske model, er 

følgende: deltagelse, autenticitet, formidling, kommunikation og læring. Begreberne er aktive og 

værdiladede i litteraturen om formidling på frilandsmuseer. Samlet set kan begreberne synes 

at tegne en ønsket karakteristik af den form for formidling som her undersøges, og som 

skal adskille denne form for erfaring fra erfaring, som mennesker får igennem andre 

begivenheder i løbet af deres fritid.  

                                                           
165Eksempelvis anvender også Boolsen informantbeskrivelsers nedskrevne version som udgangspunkt for 
anvendelse af proceduren åben kodning. Boolsen, 2010, pp. 212.  
166 Kvale, Steinar: Interview, 1997, p. 181. 
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I kap. 13 knytter jeg disse begrebskategorier til undersøgelsens 

analysestrategi. Begreberne, som jeg undersøger igennem denne metode, forstås ikke 

positivistiske, og jeg forsøger ikke at fremhæve særlige egenskaber ved det enkelte 

museums formidlingsstrategi. Det skal snarere forstås således, at de bliver abstraktioner, 

som kan bidrage til teoridannelse om deltagelse i museumsformidling. Abstraktionerne 

bygger således på, at jeg fremhæver en case i en særlig ramme. Det skal ikke forstås som 

betegnelser på de specifikke frilandsmuseer og historiske centres formidling. Her bliver 

sammensætningen af cases væsentlig, og jeg bygger sammensætningen af cases på 

situationer, som efter min mening fremhæver min analytiske pointe.   

 

Analyse i henhold til aksekodning 

Hvor den åbne kodning har til hensigt at udvikle kategorier, søges der i aksekodningen at 

forbinde et fænomens hoved- og underkategorier med hinanden på egenskabs- og 

dimensionsniveau. Man kan forstå den åbne kodning som en indledning til aksekodning, 

hvor førstnævnte fungerer som en identifikation af den kernekategori, som er 

udgangspunktet. Aksekodningen udbygger således den enkelte kategori i en kæde, der 

eksempelvis forbinder en bestemt erfaring med en opfattelse af årsager og virkninger, og 

analysen går ud på at formulere den historie, som aksekodningen afdækker.167 

Aksekodningen bygger altså på en forståelse af kausale sammenhænge eller de af 

informanten oplevet kausale sammenhænge. Kodningen er anvendelig i undersøgelser, 

hvor ønsket er at se årsagerne med informanternes øjne. I min undersøgelse forstår jeg 

denne kæde som relateret til den erfarede effekt (emotionel og kognitiv), som følger af et 

reelt møde mellem de besøgende og formidlerne i en aktuel formidlingssituation. Det 

interessante bliver her at undersøge de mulige elementer i situationen, som fører til den 

særlige effekt. Når disse mulige elementer er identificeret, kan de undersøges nærmere ud 

fra relevant teori og i relation til andre elementer, med henblik på at kunne formulere den 

historie, som aksekodningen søger at afdække. Dette tegner sådan set min analyse i 

henhold til aksekodningen. De kapitler, som kan forstås med inspiration fra aksekodningen, 

er kap. 14-18. I disse kapitler tager jeg udgangspunkt i at udvælge cases, hvor en 

komparation vil bidrage til at belyse den forskel, jeg har fremhævet på det abstrakte 

kategori- og begrebsniveau. Dernæst har jeg valgt at inddrage teori, som jeg mener fungerer 

som værktøjer til at undersøge den identificerede egenskab, dens vilkår og præmisser. Det 

                                                           
167 Boolsen, Merete Watt: ”Grounded Theory”, 2010, p. 217. 
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sker for bedre at kunne formulere en forståelse af den nævnte kæde, som således danner en 

byggeklods i en teoridannelse.  

 De teorier, som jeg vælger at inddrage som analyseredskaber, udvælges som 

sagt med baggrund i den enkelte teoris evne til at kunne belyse aktuelle egenskaber ved en 

kategori, hvilket skal ses ud fra intentionen om at kunne forstå egenskaben i lyset af en 

årsag-virkning relation. En identificeret emotionel eller kognitiv effekt genereret i en 

bestemt formidlingssituation lægges til grund for den videre undersøgelse, hvor teorien 

anvendes for at forklare og/eller støtte og uddybe et formuleret årsag-virknings forhold 

mellem erfaret situation og den virkning, erfaringen har haft på den erfarende, hvad enten 

denne er af kognitiv eller emotionel art.  

 

9.3. Teoriens validitet 

Som jeg også har påpeget i kap. 7 og 8, forstår jeg begrebet validitet eller gyldighed i relation til 

en kvalitativ undersøgelse, som knyttet til redegørelsen for og diskussionen af 

undersøgelsens metodiske delprocesser. Spørgsmålet om hvorvidt undersøgelsens resultater 

er gyldige, besvarer jeg ud fra en redegørelse af den enkelte delproces’ udførelse. 

Derudover hænger spørgsmålet om validitet sammen med spørgsmålet om, hvorvidt den 

anvendte metode er gavnlig for undersøgelsens hensigt. I kap. 7 og 8 fremlagde jeg den 

deskriptive validitet (jfr. Maxwell, 2002) og redegjorde for, hvordan indsamlingsprocessen 

og oversættelse fra empiri til skriftlig dokumentationsmateriale har foregået. Jeg har i 

nærværende kapitel valgt at spille de to metoder op imod hinanden, det sker under 

betegnelsen fortolkningsvaliditet. Gyldigheden af fortolkningen forstår jeg ikke som målt efter, 

hvor mange mennesker som oplever den samme effekt. Det er snarere således, at de 

involverede informanter har bidraget med flere perspektiver, som samlet set har resulteret i 

undersøgelsens tematiske drejning, hvilket er sket igennem genkendelse af interessante 

problemstillinger under min egen empiriske erfaring eller ved at sammenkoblingen på 

andre måder har fremmet aktuelle spørgsmål, som jeg forfølger på det analytiske niveau.  

 Når det handler om teoretisk validitet, knytter jeg dette begreb til den 

analytiske proces, og jeg flytter samtidig gyldighedsspørgsmålet fra det beskrivende og 

fortolkende niveau til et abstraktionsniveau, hvor spørgsmålet knytter sig til de anvendte 

begreber og koncepter, som skaber byggeklodserne i den teoriudvikling, kapitlet redegør 
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for. Teoretisk validitet omfatter ifølge Joseph A. Maxwell168 et abstraktionsniveau, som 

vedrører redegørelsen ud fra spørgsmålet om, hvorvidt det er et fysisk eller mentalt 

fænomen som undersøges. Denne form for validitet adresserer de teoretiske konstruktioner 

som en forsker frembringer under undersøgelsen, og den er knyttet til en intention, som 

går ud over den enkle beskrivelse af deltagernes perspektiv. Den teoretiske validitet 

omfatter intentionen om at forklare, beskrive og fortolke det undersøgte fænomen. 

Undersøgelsen vægter her intentionen om at forklare relationen mellem performerende 

praksis og den kognitive og emotionelle effekt, som praksis har på deltagerne i en museal 

formidlingssammenhæng.  

Ifølge Maxwell har enhver teori to komponenter: koncepterne eller 

kategorierne, som teorien anvender, og det forhold, som forstås at eksistere mellem disse 

koncepter/kategorier.169 Hertil relateres to aspekter af teoretisk validitet: En form for 

validitet, som omfatter koncepterne, således som de anvendes på det undersøgte fænomen, 

og en validitet som vedrører det postulerede forhold mellem begreberne. Enhver 

udfordring vedrørende betydningen af begreber eller hvorvidt disse er passende at anvende 

på et givet fænomen, ændrer ifølge Maxwell validitetsspørgsmålet fra deskriptiv eller 

fortolkende til teoretisk validitet. Jeg vil i det følgende først forholde mig til spørgsmålet 

om validitet i relation til de anvendte begreber, hvorefter jeg forholder mig til spørgsmålet 

om validitet vedrørende det påståede forhold mellem begreberne.  

 

Validitet i relation til begreber anvendt på det undersøgte fænomen 

Jeg bygger min analyse på begreber, som er almindelige i museumsterminologien i relation 

til formidlingsområdet, og som har betydning for, hvordan formidlingsområdet anfægtes 

både fra institutionel side, i litteraturen og fra de besøgendes side. Mit bidrag er her som 

nævnt en gentænkning af begrebernes indhold i relation til dramatiseret 

museumsformidling. Gentænkningen af det begrebslige indhold fokuserer på at tilgodese 

formidling som det centrale, i denne sammenhæng skal formidling forstås ud fra et 

brugerperspektiv, hvor de besøgende er brugerne.170 Begreberne undersøges via analytisk 

induktion, hvilket medfører en forståelse af et begrebsligt indhold, som relaterer sig til den 

undersøgte genstand. Til sammen kan begreberne siges at karakterisere den undersøgte 

                                                           
168 Oversat fra det engelske theoretical validity, Ibid. p. 50.  
169 Maxwell, Joseph A: ”Understanding and Validity in Qualitative Research”, 2002, p. 51. 
170 De begreber, der får status som rammesættende for caseanalyser er: deltagelse, autenticitet, formidling, 
kommunikation og læring. 
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formidlingspraksis og adskille denne fra andre former for begivenheder, som mennesker 

erfarer i sin fritid. Ved at gentænke de centrale begreber og implementere det undersøgte 

fænomens præmisser i denne proces mener jeg, at de begreber, som jeg anvender på det 

undersøgte fænomen, indeholder muligheden for at vinkle undersøgelsen efter intentionen.    

  

Validitet vedrørende teoriens forhold mellem begreberne   

En begrebsdefinition af dramatiseret museumsformidling, som et begreb der beskriver det 

fænomen, hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes for at inddrage 

publikum, knytter jeg til forståelsen af en relation mellem de undersøgte begreber. Begrebet 

kommunikation aktiveres som et begreb, der har til hensigt at gøre opmærksom på en 

formidlingssituations anvendelse af de øvrige begreber, og læringsbegrebet vedrører 

formidlingssituationens samfundsmæssige formål. Når det gælder om at vurdere 

gyldigheden af det påståede forhold mellem begreberne, knytter jeg dette spørgsmål til den 

overordnede teori som danner undersøgelsens vinkel; udsigelsesteorien. 

Gyldighedsspørgsmålet forstås her med henblik på, at de anvendte begreber betegner dele i 

udsigelsen og får betydning ud fra den måde, hvorpå de spiller sammen. Således knytter jeg 

en teoretisk præmis til begrundelsen for det påståede forhold mellem begreberne.  

 

9.4. Teoriens generaliserbarhed 

Begrebet generaliserbarhed 171 refererer til, hvorvidt man kan fremlægge en bestemt situation 

eller population som repræsentativ i forhold til andre personer, tider eller situationer end 

dem, der er studeret. I en kvalitativ undersøgelse er det almindeligt, at generaliseringen 

finder sted igennem udviklingen af en teori, som ikke kun skaber betydning vedrørende en 

bestemt person eller situation, som er studeret, men som også viser, hvordan samme 

proces i forskellige situationer kan lede til forskellige resultater. Formålet med sampling i 

kvalitative undersøgelser er ofte knyttet til en teoretisk udvælgelse eller formålstjenlig 

udvælgelse snarere end tilfældig udvælgelse.  

Formålet er tosidigt: at sikre at man adækvat har forstået variationer af 

fænomenet og at teste udviklende ideer vedrørende de gældende settinger. Maxwell skelner 

mellem indre og ydre generaliseringer: Indre generaliseringer handler om, hvorvidt man kan 

generalisere fra en case til flere, taget variabler som tid og sted i betragtning. I forhold til 

                                                           
171 Oversat fra det engelske generalizability, Maxwell, 2002, p. 52.  
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min undersøgelse vil dette eksempelvis svare til spørgsmål, som omhandler de dage, 

indsamlingen har foregået, om dette er på ugedage vs. weekend mm. Ydre 

generaliserbarhed handler om mulighed for at generalisere til andre typer af situationer. I 

kvalitative analyser er den indre generaliserbarhed ofte vigtigst, dette er også gældende for 

min undersøgelse.  

 Samlet set danner undersøgelsens empiriske materiale en repræsentativitet, 

som svarer til en sommersæsons forskellighed på flere planer. Forskelligheden indebærer 

heriblandt et spænd fra de befolkningstunge temadage til de mere stille dage, hvad angår 

antal besøgende og antal aktiviteter/begivenheder ved det pågældende frilandsmuseum 

eller historiske center. Endvidere omfatter materialet samlet set et højt antal variationer, når 

det gælder formidlingsprogrammer. Dermed dannes et varieret grundlag for analysen. Til 

sidst men ikke mindst omfatter den samlede indsamlingsproces forskellige roller i 

erfaringsindsamlingen, roller som er medvirkende til at fremhæve særlige tematikker, som 

får analytisk opfølgning. Således bygger min argumentation af undersøgelsens 

generaliserbarhed på indsamlingsgrundlagets variationsbredde inden for relevante 

sammenhænge, hvilket udgør det grundlag, hvorpå jeg udvikler min teori.        
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Kap. 10 Metodiske refleksioner 

 

10.1. Intro 

Som det fremgår af de foregående kapitler i del 2, anvender jeg flere metodiske tilgange i 

undersøgelsen, og det indsamlede materiale må derfor karakteriseres som omfattende og komplekst. 

Endvidere medfører undersøgelsens genstand bestemte styringer for indsamlingsprocessen og for 

undersøgelsens struktur. Et spørgsmål, som vil være oplagt at stille i relation til undersøgelsens 

valgte metoder og min anvendelse af disse, vedrører refleksion og kan formuleres som følgende: 

Hvordan fremstår metodernes styrker og svagheder i relation til nærværende undersøgelses genstand og vilkår? 

   

10.2. Vilkår for metodisk tilgang 

Det undersøgte fænomen opstiller bestemte rammer og vilkår til feltarbejdet, som alle har 

indvirkning på undersøgelsens analysestrategi. Mængden af empiri i undersøgelsen medfører en 

struktur, hvor feltarbejde foregår i intervaller, frem for en samlet periode, hvor empirisk 

dataindsamling foregår. Undersøgelsens tidsmæssige afgrænsning medfører den særlige analytiske 

struktur, som der må tages højde for i den metodiske tilgang. Strukturen indebærer blandt andet, at 

projektet ikke har kunnet følge en metode som kræver, at det samlede empiriske datamateriale 

foreligger på et tidligt tidspunkt i undersøgelsen, hvorefter analyse kan gennemføres. I stedet 

fordrer undersøgelsen en processuel tilgang til feltarbejde, dataindsamling og databehandling.  

Den dialektiske proces mellem feltarbejde og foranalyser betegnes ifølge Grounded 

Theory som analytisk induktion. I afhandlingen vil jeg mene, at den analytiske induktion kan ses som 

måden, hvorpå indsamlet materiale får stemme. Min måde at skabe betydning på baggrund af 

informantsamtalerne, hvor den enkelte informant får en stemme, som på betydningsniveau flettes 

sammen med mine egne erfaringer, kan ses som et eksempel på analytisk induktion. Ud over at 

informanterne lægger stemme til erfaring i relation til den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket, 

får deres beskrivelser også en perspektivdannende rolle i undersøgelsen. Ved projektstart var det 

min intention at holde de to undersøgelser knyttet til henholdsvis informantsamtaler og 

autoetnografisk metode adskilt, således at begrebsopbygningen udelukkende skulle tage 

udgangspunkt i informantsamtalerne. Jeg vil mene, at en væsentlig årsag til, at denne intention 

forekom mig svær at følge, kan findes i den autoetnografiske metodes indvirkning på 

undersøgelsen.    
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10.3. Metodetilgangens styrker og svagheder 

Hvad der kan betegnes som en metodetilgangs styrker og svagheder, vil under alle omstændigheder 

være afhængigt af, hvilken vinkel man lægger herpå. Men uanset hvordan man vinkler den 

metodetilgang, som jeg har valgt i undersøgelsen, er det nærliggende at forstå den autoetnografiske 

metode som dominerende, mens samtalerne fremstår som supplerende redskaber hertil. Med 

udgangspunkt i min erfaring med den autoetnografiske metode i undersøgelsen, vil jeg fremhæve 

styrken ved den autoetnografiske metodes redskaber til at undersøge et felt ud fra erfaring som 

undersøgelsesredskab. Metoden lægger op til at se forskerens egen erfaring af det undersøgte 

fænomen som betydningsgivende i vidensproduktionen. Det vil derfor være oplagt at konkludere, at 

metoden har et særligt potentiale, når det handler om at undersøge årsags-virkningsforhold mellem 

gældende forhold i verden og den effekt, disse har på deltagere. Således udgør metoden et redskab 

til at undersøge et fænomen ud fra en deltagende vinkel, eller ”the participants’ perspective”, som 

Maxwell betegner det.  

Den autoetnografiske metodes styrke ligger altså i at undersøge en 

formidlingssituations gørensmodalitet igennem erfaring som redskab, men jeg vil samtidig hævde, at 

det også er her, man skal forstå metodens svaghed. Idet den konstante faktor ifølge metoden ligger 

i forskeren, og variablerne ligger i de undersøgte objekter, kræver metoden et særligt fokus på 

forskeren. I nærværende undersøgelse medfører dette fokus blandt andet, at det er svært at holde 

andre informanters og egne erfaringer adskilt på det analytiske niveau. Store dele af analysen foregår 

i det dialektiske forhold mellem feltarbejde og analyseprøver. Således kommer forskningsinterview 

eller informantsamtalerne til at fungere supplerende i relation til den autoetnografiske metode. Når 

det er sagt, vil jeg påpege det særligt gunstige ved at inddrage samtaler med informanter i tilknytning 

til den autoetnografiske metode. Da den autoetnografiske metode fordrer et særligt blik for 

forskerens egne erfaringer, hvorpå erfaringerne genererer mening, ser jeg det gavnligt at inddrage 

forskningsinterviews som et redskab, der kan bidrage til, at forskeren bliver opmærksom på 

forhold, som indvirker på betydningsdannelsen. Den autoetnografiske metode kan som 

udgangspunkt kritiseres for at være for introvert i sin metode. Jeg vil mene, at problemer 

vedrørende et sådant introvert fokus, kan afhjælpes ved at etablere et ”spejl” eller en form for 

referenceramme, som forskerjeget kan spilles op imod i relation til det undersøgte fænomen. Dels 

vil forskeren her have mulighed for at opdage nye faktorer, som indvirker på erfaringsdannelsen, 

dels vil erfaringsdannelsen kunne diskuteres på et bredere relevant grundlag, fordi referencerammen 

etablerer en diskussionsramme, som skaber en bredere relevant kontekst for at forstå forskerens 

erfaringer udefra.    

Ud over at etablere redskaber til at udforske egen erfaring mener jeg, at den 

autoetnografiske metode fordrer, at undersøgelsen forstås som en proces. Jeg vil mene, at metoden 

kræver overvejelser i relation til, hvordan den processuelle struktur bedst imødekommes, 
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overvejelser som jeg ser det formålstjenligt at formulere.  Jeg vil mene, at det i nærværende 

undersøgelse har været en fordel, at forskerjeget er udviklet igennem et relativt højt antal 

museumsbesøg og erfarede formidlingssituationer. Dernæst vil jeg betegne de samtaler, som har 

fundet sted i forbindelse med forskningsinterviews, som væsentlige i denne sammenhæng. 

Samtalerne har været informerende, og de har givet anledning til refleksion i relation til mine egne 

erfaringer og de fokuspunkter, som jeg har valgt at trække frem i undersøgelsen. I nærværende 

undersøgelse forstår jeg derfor både informantsamtaler og det høje antal erfarede 

formidlingssituationer som relevante i forhold til den processuelle struktur.  

Den processuelle struktur, som den autoetnografiske metode fordrer, kan også pege 

på et andet problem, som er værd at fremhæve. Det problem, jeg her sigter til, vedrører den 

undersøgte erfarings afgrænsning: hvornår starter den, og hvad indbefatter den? Eksempelvis spiller 

min erfaring fra tiden før projektstart en rolle, især i undersøgelsens første fase. Herunder 

medbringer jeg min erfaring fra min tid som medarbejder på kulturhistoriske museer. Dette er en 

status, som jeg indtager i undersøgelsens indledende fase, og som danner udgangspunkt for den 

empiri, som den første indsamlingsfase genererer. Når det gælder autoetnografisk metode anvendt 

på institutionen Den Gamle By, spiller denne tidligere erfaring en betydning for den identitet, som 

aktiveres igennem dette samarbejde. Som et resultat heraf forekommer det mig som en udfordring 

at indtage en besøgstilgang til de formidlingssituationer, som jeg undersøger på museet. Denne 

udfordring kræver overvejelser i forhold til undersøgelsens genstand og vinkling, hvilket blandt 

andet resulterer i et skift i fokus hen mod besøgets sociale kontekst. Således har erfaring, som ikke 

direkte indgår i undersøgelsen, alligevel haft betydning for undersøgelsens forløb og udvikling.    

 

Hvordan fremstår metodens styrker og svagheder i relation til nærværende undersøgelses genstand og vilkår? 

Retrospektivt fremstår der i nærværende undersøgelse et sammenfald mellem den 

undersøgelsesgenstand, som metoden anvendes til at undersøge, og det redskab, metoden gør brug 

af. Det har derfor til tider været en udfordring at skelne genstand fra redskab gennem anvendelse af 

den autoetnografiske metode i undersøgelse af erfaring i formidlingssituationer. Jeg vil mene, at 

dette sammenfald i høj grad bidrager til metodens introverte karakter. Som jeg ser det, er det på den 

ene side netop dette sammenfald, som gør metoden anvendelig, men på den anden side er det også 

herigennem, at der frembringes krav i forhold til undersøgelsen. Det anvendelige aspekt kan 

forklares ved, at en refleksion og analyse af egen metode skaber viden, som også er gældende for 

det undersøgte fænomen. Det krævende aspekt kan forklares ved, at gennemsigtighed i den 

betydningsdannende proces fremstår som et vilkår. En sådan gennemsigtighed er svær at håndtere i 

selve processen, og den skabes derfor retrospektivt som en forklarende model for 

betydningsdannelse.    
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For at metoden kan anvendes med succes, stilles der altså et krav til forskeren om at 

forstå det undersøgte fænomen som et fænomen, der får betydning i relationen mellem den 

erfaringsbaserede kontekst og den erfarende. Dernæst ligger det implicit i anvendelsen af den 

autoetnografiske metode, at den mening, som fremhæves, og som får vidensstatus, bliver 

ekspliciteret og redegjort for som en del af metodens validering. 
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Kap. 11. Indramning af del 3. Analyse 

11.1. Intro til analysedelens struktur 

Del 3. består af 8 analysekapitler (kap. 12 – 19) med udgangspunkt i udvalgte cases. 

Analysekapitlerne kan forstås som struktureret i tre dele på grundlag af forskel i empirisk 

dataindsamling. Min analyse af Lys i Mørket har til formål at afprøve udsigelsesteoriens 

potentialer på formidlingssituationer, hvor deltagelse indgår. Analysen skal danne grundlag 

for udvikling af analysestrategi, med henblik på et begrebsmæssigt redskab til analyse af 

formidling, hvor jeg deltager som besøgende. Analysestrategiens konklusioner lægges til 

grund for min analyse af formidling i Den Gamle By, hvor formålet er at undersøge 

museets formidling set i et bredere perspektiv, tidligere refereret til som 

”helekopterperspektiv”. De erfaringer, som ligger til grund for analyserne, er beskrevet i de 

refererede bilag i afhandlingens bilagskompendium. Samlet set er analysens formål at 

undersøge formidlingssituationer, hvor de besøgendes deltagelse spiller en 

betydningsgivende rolle i det indhold, som formidles i en formidlingssituation. Jeg ser en 

nødvendighed i at etablere en analytisk vinkel, som tager højde for betydningspotentialet i 

den effekt, en formidlingssituations anvendte virkemidler har på deltageren og på 

vedkommendes erfaringsdannelse.  

Undersøgelsens hovedcase Den Gamle By udgør, sammen med de øvrige cases, - altså 

formidlingssituationer foregået på andre vestlige frilandsmuseer og historiske centre, det 

samlede analysegrundlag. Med udgangspunkt i en udsigelsesteoretisk vinkel på 

formidlingsforløbet lægger jeg op til et fokus på formidlingssituationen og den effekt, som 

en formidlingssituation har på deltageren, som kommunikation. Museumsinstitutionen 

udtrykker et budskab gennem formidling og de besøgende fortolker budskabets betydning 

på baggrund af flere faktorer. Intentionen med en formidlingssituations udtryk og effekt 

placerer jeg dermed hos museet. Jeg forklarer de besøgendes position i situationen på 

baggrund af de rammer, som definerer formidlingssituationen. Rammerne påvirker de 

forventninger, som knytter sig til formidlingssituationens samfundsrelaterede formål. Dette 

betyder ikke, at jeg ser de besøgende som passive modtagere af et budskab i forlængelse af 

de tidlige modeller for kommunikation.172 Rammerne definerer deltagernes status173 som 

                                                           
172 Eksempelvis Shannon & Weavers kommunikationsmodel, den såkaldte bull`s-eye model of communication, fra 
1949. Her forstås afsenderen at sende et budskab på bedst mulig måde med tanke på en bestemt 
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museumsbesøgende i den kommunikative situation, mens formidlingssituationens 

performerende praksis definerer deltagerrollen. Min forståelse af formidlingssituationen 

lægger sig således op ad skelnen mellem status, som det vi er (besøgende eller formidler på 

et museum) og rolle, som det vi ser (ud fra den vinkel som formidlingssituationen tilbyder), 

jfr. del 2, kap 7. 

 

11.2. Analyseteoretisk grundlag 

I undersøgelsen forholder jeg mig til erfaringsdannelsen, som finder sted i en given 

formidlingssituation, som undersøgelsesgenstand. Jeg har fundet udsigelsesteorien 

anvendelig som overordnet analyseteori, idet udsigelsesteoriens undersøgelsesgenstand er 

den betydningsdannelse, som finder sted i mødet mellem et æstetisk værk og recipienten 

eller modtageren. Teorien har således begreber, som kan undersøge deltagelseseffekten i en 

formidlingssituation. Jeg vil i det følgende redegøre for de anvendte begreber og 

forståelsesrammer, som jeg knytter til udsigelsesteorien.  

 

Udsigelsesteori 

Begrebet udsigelse (énonciation) kan ifølge Sprogteoretisk ordbog defineres på to måder.174 

Den franske sprogforsker Émile Benveniste forklarer begrebet som relateret til henholdsvis 

et semiotisk og et semantisk betydningsniveau i sproget.175 I det semiotiske 

betydningsniveau refererer begrebet til en sproglig instans, der er logisk forudsat af selve 

udsagnets eksistens.176 Vi har altså at gøre med en sproglig ytring, hvor betydningen findes i 

forholdet mellem tegnet og det indhold, som tegnet refererer til i et sprogsystem. Denne 

betydning af begrebet udsigelse må forstås med baggrund i den franske lingvist Ferdinand 

de Saussure og hans beskrivelse af sproget, som et semiotisk system af tegn. Det semiotiske 

tegn hos Saussure er en binær struktur, som består af en betydningsbærende form, (fr. le 

signifiant), der refererer til et betydningsindhold (le signifié). Man kan først tale om et tegn, 

                                                                                                                                                                          
modtager/modtagere. Shannon, C.E. and Weaver, W. (1949): Mathematical Theory of Communication, Chicago, 
University of Illinois Press.   
173 Jfr. Fossåskaret m.fl: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data, 1997. 
174 Greimas, Algirdas Julien; Courtés, Joseph: Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Dansk redaktion: Per Aage Brandt 
og Ole Davidsen. 1988. pp. 278.  
175 Benveniste, Émile: Människan i språket. Texter i urval av John Swedenmark, 1995.   
176 Greimas, Algirdas Julien; Courtés, Joseph: Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Dansk redaktion: Per Aage Brandt 
og Ole Davidsen. 1988. pp. 278. 
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hvis det kan genkendes som et tegn, og dette tegn adskiller sig fra andre tegn.177 På den 

måde knytter der sig en genkendelse til et tegn, hvilket udgør kriteriet for, hvorvidt det er et 

tegn eller ej, og hvori betydningen af tegnet ligger. Benveniste taler selv for, at betydningen 

i et udsagn ikke blot handler om at genkende udsagnets dele.  

Benvenistes undersøgelsesområde er normalsproget.178 Det vil sige det sprog, 

vi taler i dagligdagen. Han skelner mellem normalsproget og det poetiske sprog, som har 

sine egne love og formål. Dog pointerer han, at al kundskab, som omhandler 

normalsproget, bidrager til forståelsen af det poetiske sprog. Sprogets vigtigste kendetegn 

er, at det har betydning (la signification). Benveniste rejser spørgsmålet om, hvad det 

indebærer, at sproget har betydning? I sin argumentationsrække trækker han et 

ræsonnement frem, som han diskuterer – et ræsonnement som jeg vil eksemplificere med 

casen ”Lys i Mørket”, en case, som jeg behandler analytisk i del 3, kap. 12. Benvenistes 

undersøgelsesgenstand er ordet, men jeg finder hans begreber anvendelige når 

undersøgelsesgenstanden er handlingen og dens betydning, i det omfang, handling indgår 

som et kommunikativt greb i museumsformidling. Hermed forstår jeg også handlingen i en 

formidlingssituation som et sprog, hvorpå de semantiske begreber kan anvendes for at 

skabe en viden om formidlingens kommunikative potentiale.  

For at nærme sig en definition af betydningsbegrebet trækker Benveniste på 

de amerikanske logikere Carnap og Quines, som erstatter analysen af betydning med et 

”godtagbarhedskriterium”.179 Betydning er her ”intensionen (i motsats till extensionen) hos 

ett prædikat Q för taleren X de allmänna villkor ett föremål Y måste uppfylla för att talaren 

X ska gå med på att tilskriva detta föremål Y prædikatet Q.”180  

Anvendes denne ligning på Lys i Mørket, vil det svare til, at et stykke hvidt 

bearbejdet stof, som placeres på bordet foran spejlet, svarer til betegnelsen lysedug for 

rollefigurerne Maren og Christiane, fordi stoffet opfylder de vilkår som skal til, for at de to 

personer går med til at tilskrive genstanden prædikatet lysedug. Dette vil kunne beskrives 

som en relation, hvor betydning erstattes af samme betydning, altså synonymi. Det betyder 

det samme, men det siger kun noget om en genkendelse, ikke om at forstå. Benveniste 

fremlægger denne formel og tilskriver den en plads i forståelsen af en sproglig 

ytringsbetydning, men den kan snarere siges at danne det fundament, hvorpå forståelsen 

                                                           
177 Musikforsker Anette Vandsø Aremark har beskrevet forholdet mellem Saussures semiotiske tegnteori og 
Benvenistes semantiske udsigelsesteori i sin afhandling Musik og udsigelse, ved Aarhus Universitet, 2010. pp. 67.  
178 Benveniste, Émile: Människan i språket. Texter i urval av John Swedenmark, 1995. P. 12.   
179 Ibid, p. 13. 
180 Ibid.    
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bygger, frem for at den forklarer, hvordan sproget har betydning. Så snart en handling 

opfattes som stedfortræder for noget eller betydningsbærer for noget uden for sig selv, så 

forledes man i følge Benveniste til at kalde det sprog. Betydning er sprogets eksistens. 

Benveniste ser den semiotiske tilgang til betydningsspørgsmålet, som et første trin på vej til 

at undersøge en udsigelsesbetydning. Derfor ses sproget som en kobling mellem tegnet og 

tegnets betydning i semiotisk forstand, og en virkeliggørelse med stemmen som middel, 

som organiserer sig til ord, som har mening. Hermed affejer han ikke Saussures forståelse, 

som beskriver sproget som et system af tegn og tilfører begrebet betydning en almen 

dimension (forholdet mellem sprogsystemet la langue og talen parole). Benvenistes ærinde 

er at pointere den dobbelte relation, som er særlig for sproget og tydeliggøre den. Sprogets 

betydningsniveauer må forstås både ud fra betydning, forstået som sprogets forhold til 

sprogsystemet, og betydning, forstået som sproget anvendt i verden. Når det gælder 

sproget anvendt i verden, refererer Benveniste til sproget som kommunikation. Ud fra 

Benvenistes teori bliver det muligt at få øje på selve handlingen, hvor rollefiguren 

Christiane omhyggeligt placerer den hvide dug på bordet for derefter at stille sit lys ovenpå, 

som en kommunikativ handling, der kommunikerer lysedugens betydning i et rum, blot 

oplyst af ét tællelys. Spørgsmålet om at forstå prædikatet lysedug handler således ikke om at 

genkende det hvide stykke stof og det begreb, som knyttes til genstanden, men snarere at 

forstå funktionen af lysedugen i den handling, hvori den indgår.  

Benveniste trækker en grænse tværs igennem sproget og skelner mellem to 

typer af betydning, og to typer af form. De samme bestanddele findes på begge sider af 

grænsen, men betydning forstås forskelligt inden for de to områder. Benveniste taler for en 

semantisk forståelse af sprogsystemet. Det semiotiske forklares ved at have betydning, og 

det semantiske forklares ved at kommunikere. Udsigelsen indeholder ifølge Benveniste 

begge betydningsniveauer. Benveniste hævder, at sætningens betydning er noget andet end 

betydningen af de enkelte ord, som den består af. Sætningens betydning afhænger blandt 

andet af den kontekst, hvori den placeres, og af hvem, der siger sætningen. I den 

semantiske betydning indføres desuden en term, som ikke indgår i den semiotiske analyse -

referenten - den konkrete genstand, som ordet svarer til i den konkrete sammenhæng eller i 

anvendelsen. Hvor betydningen af et tegn i en semiotisk tilgang tilskrives tegnets forhold til 

tegnsystemet, tilskrives betydning i den semantiske tilgang den situation, hvori tegnet 

anvendes. Således kan man sagtens forstå ordets individuelle betydning uden at forstå den 

mening, som opstår i den aktuelle kontekst. Heri ligger også Benvenistes argumentation for 
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ironiens eksistens som betydning. Sætningen former altså, hver gang den udsiges, en ny 

handling. 

Benveniste inddeler begrebet system i henholdsvis system med 

betydningsbærende enheder og system med ikke-betydningsbærende enheder.181 I den 

første havner sproget, i den anden havner kunsten. Han stiller spørgsmålet om, hvorvidt de 

figurative kunstarter indeholder grundenheder. ”Hvad skulle deres natur være?”, spørger 

han et sted: ”Om farver kan man se, at de bygger en skala. De henviser ikke til noget, men 

de udpeges. Kunstneren vælger dem, blander dem, placerer dem som han vil, og de får 

betydning i forhold til en komposition. Kunstneren skaber på sin vis sin egen semiotik: 

Han indstifter modsætninger gennem strøg, som han selv gør betydningsbærende inden for 

deres egen ordning. Han overtager altså ikke en opsætning af tegn som genkendes som 

sådanne. De figurative kunster tilhører et andet niveau, repræsentationsniveauet.”182  

Det kunstneriske ”sprogs” betydningsrelationer opdages inden for en 

komposition. Ifølge Benveniste giver det mening at skelne mellem system, hvor betydning 

tildeles værkets ophavsmænd, og system, hvor betydning opstår i primære isolerede 

bestanddele, som er uberørte af de forbindelser, de kan indgå i. Han beskriver, at det 

særlige for kunsten er, at kunstens betydningsbærende enheder aldrig henviser til en 

identisk konvention, som de involverede er kommet overens om. Systemets dele må 

dermed opdages for hver gang, og deres antal er ubegrænset. Der ligger altså et 

betydningsniveau i selve udsigelsesakten.  

En formidlingssituation er en konstruktion, som bygger på en intention, der 

bliver virkeliggjort i udsigelsen, og formidlingen, som udsigelse, producerer dermed et 

udsagn. Betydning skabes altså ikke alene på baggrund af handlingsagten i forhold til 

historien - som et tegn i forhold til sit sprogsystem. Et museum udpeger både genstande, 

handlingssekvenser og formsprog, som henviser til fortiden. Men selve udpegelsen, 

sammensætningen og konstruktionen af et budskab henviser til tanken bagved handlingen; 

en intention, som får betydning som del af udsigelsen. Om intentionen realiseres i 

udsigelsen afhænger af selve udsigelsen. Effekten af deltagelse kan forklares med reference 

til kunstens sprog, hvor det vil være gavnligt at forstå kommunikation med udgangspunkt i 

skalanuancer og anvendelse af kontraster.  

 

                                                           
181 Ibid. p. 29.  
182 Ibid. 
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Udsagt og performerende udsigelse 

Udsigelsens struktur er ifølge Benveniste, at den altid implicerer en afsender (enunciatør) 

og en modtager (enunciatær), og den sker i et konkret her og nu.183 Udsigelsesbegrebet, 

som Benveniste fremlægger i sin dobbelte semiologi, fordrer selve her og nu - situationen, 

som det betydningsskabende i udsagnet. Sætningens referent bliver derfor hos Benveniste 

den situation, hvori udsagnet finder sted, hvilket endvidere er afhængig af en afsender og 

modtager i det aktuelle her og nu. Grundet udsigelsens forgængelige karakter bliver det i 

udsigelsesanalyser tit ytringen, som den fremstår, når den er udsagt, der bliver genstand for 

analyse. Den her og nu - situation, hvori en real forfatter udsiger sit udsagn, når 

vedkommende skriver sin tekst, er ikke det samme som den her og nu - situation, som den 

reale modtager læser teksten i. Derudover struktureres tekstniveauet eller det dramaturgiske 

niveau af én, der taler, og én der udgør destinationen, hvortil talen henvendes, hvilket ikke 

skal forveksles med den reale forfatter/dramaturg og det reale publikum.  

Inden for litteraturteorien tales der om udsagt udsigelse, når en litterær tekst 

læses. Personen, der taler i en tekst, taler ikke i en real tale. Læseren har ingen mulighed for 

at spørge ind til, hvad vedkommende mener. Teksten bliver således en imitation af den 

reale udsigelsesakt og ikke en real udsigelsesakt i sig selv. En traditionel genstandsudstilling 

kan forklares ud fra de samme præmisser, idet udsagnet er ytret igennem komposition af 

genstande, tekst og billeder, og udstillingen henviser til en intention i en real udsigelse. En 

udsagt udsigelse indikerer altså en forskydning af den reale afsenders etablering af et udsagn 

i et objekt/udstilling og den reale recipients møde med selvsamme objekt/udstilling.   

På samme måde som publikum ikke har indflydelse på opsætningen af en 

udstilling i traditionel forstand, har de heller ikke indflydelse på selve forløbet, set ud fra 

dramaturgiens strukturniveau. Den udsagte udsigelse defineres som den fortalte udsigelse, 

og som adskilt fra den egentlige udsigelse, som i sin eksistensmodus er udsagnets logiske 

forudsætning, det vil sige en fikseret udsigelse. 184 Det ”jeg” og det ”her og nu”, som man 

finder i teksten, er altså ikke selve udsigelsens subjekt, tid og rum.185  

En dramatiseret rundvisning kan siges at være en fikseret udsigelse186 i og 

med, at forløbet fastholder en struktur, som betyder, at eksempelvis Lys i Mørket er Lys i 

                                                           
183 Ibid. p. 21. 
184 Greimas og Courtés: Semiotik, Sprogteoretisk ordbog, 1988, pp. 279.  
185 Ibid.  
186 Professor i Litteratur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup, fremlægger en udsigelsesteoretisk tilgang 
til kunstværker, hvor han pointerer, at kunstværker i sig selv, udgør en udsagt udsigelse, en ”frosset” 
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Mørket uafhængigt af, hvem der går vandringen som publikum eller i rollen som Maren. 

Udsigelsesakten er komponeret på forhånd, idet at der er udviklet et manuskript og fordi 

der desuden indgår en indøvelse af fremføringen af aktørerne, der skal agere i rollerne som 

Maren og Christiane. Rundvisningen har en fikseret intention, som realiseres i form af den 

singulære performerende187 udsigelse, det konkrete her og nu, hvor Maren gestaltes, og 

hvor reale museumsgæster forholder sig til rundvisningen og dens invitation til deltagelse.  

Der ligger et betydningsniveau både i det nedskrevne manuskript, hvor 

fortolkningen af scenefiguren fikseres med baggrund i historiske forlæg, i indøvelsen af 

måden at agere på i de fysiske kontekster og i den dramatiske opbygning og reference til 

historien. Derudover skabes betydning i mødet mellem formidler og publikum i den 

singulære udsigelsesakt. I en dramatiseret rundvisning bliver det derfor nødvendigt at tale 

om flere udsigelsesakter. Udviklingen af manuskriptet og dramaturgien i forløbet må 

betegnes som én real udsigelsesakt, hvor intentionen og betydningen nedfældes i et her og 

nu, der ligger forud for den kommunikative situation som real udsigelsesakt. Der peges 

eksempelvis frem i tid ved planlægningen af publikums fysiske placering i det arkitektoniske 

rum, når den planlagte tekst realiseres i den performerende udsigelsesakt. Den udsigelse, 

som er betydningsbærende for indholdet, finder sted i mødet mellem formidler og 

publikum. I tekstens og dramaturgiens tilblivelse etableres der positioner på tekstniveau, 

hvorfra der tales og handles. Disse er konstanter som medfører, at Maren er Maren uanset 

hvilken aktør som spiller Maren. Således knyttes Maren som udsigelsesposition ikke til 

vedkommende, der gestalter karakteren igennem en rundvisning 17. nov. 2008, kl. 16.30. 

På samme tid er karakteren Maren afhængig af den reale aktør, der gestalter Maren på det 

aktuelle tidspunkt.188   

Der er tradition for at analysere publikums møde med en 

formidlingssituation ud fra litterære termer,189 da der i litteraturen er udviklet teoretiske 

                                                                                                                                                                          
udsigelse, der altså betegner den betydningshandling, der er fikseret i værket. Kyndrup, Morten: ”Kunstværk 
og udsigelse”,18 / 2003, p. 9. 
187 Begrebet performerende henviser til formidlingssituationen, hvori et handlingsforløb udspiller sig, altså 
udøvelsen af handling. Begrebet skal derfor ikke forveksles med begrebet performativ, som henviser til type 
af formidling. Performativ udsigelse vil kunne betegne den form for formidling, som undersøgelsen omfatter, 
mens begrebet performerende udsigelse fremhæver udsigelsens betydningsrelation i forhold til det aktuelle 
her og nu, hvori handlingen udspiller sig.  
188 Mere herom i kap. 12.  
189 Se eksempelvis Hughes, Catherine. ”Theatre performance in Museums: Art and Pedagogy”: i Youth Theatre 
Journal, 24:1, 2010. 
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redskaber til at få øje på forskellige afsender- og modtagerpositioner i en litterær tekst.190 

Begreberne førstepersons fortolkning og tredjepersons fortolkning i museumsterminologien i 

forhold til frilandsmuseer forholdes til formidlerrollens position i forhold til det indhold, 

der formidles. Det anvendte formidlingsmedium (tekst, drama, udstilling) fungerer ikke 

blot som den form, hvori et indhold formidles, men også som en position som synliggør, 

hvordan det fortalte rum er konstrueret. Som et supplement til de litterære teoretiske 

redskaber, har jeg også fundet en musikteoretisk vinkel anvendelig til at undersøge 

publikums møde med en formidlingssituation. I sin analyse af John Cages musikalske værk 

4´33, undersøger Anette Vandsø Aremark, musikkens udsigelseslag, og hun ender med at 

konkludere, at man i forhold til musik må forholde sig til flere samtidigt eksisterende 

udsigelseslag.191 Musikeren er ikke den eneste enunciatør. Vedkommende spiller noget, der 

er dikteret og allerede udsagt. Den komponerede sats kan sammenlignes med en teksts 

udsagte udsigelse, idet denne betydningshandling allerede er udsagt. Det at anskue det 

musikalske værk 4’33 som en udsagt udsigelse vil sige, at man påpeger, at denne akt, hvor 

musikeren spiller pausen, ikke er opstået i en singulær situation, men er en komponeret 

eller udsagt udsigelse. Pausen fyldes af de lyde, der er i rummet og inddrager hermed 

publikum. På samme måde som man kan tale om, at betydning her er afhængig af 

publikums deltagelse i værket mener jeg, man kan tale om at en formidlingssituation er 

afhængig af publikums deltagelse. Betydning lokaliseres til den handling, hvor publikum og 

formidlere er fælles om at bære den frem i formimdlingssituationen. Jeg anvender begrebet 

samhandling for at fremhæve handlingen som en betydningsenhed, hvor både publikum og 

formidlere er fælles om at bære den frem i situationen. Jeg ser en række paralleller mellem 

Vandsø Aremarks analyse af det musikalske pauseværk og dramatiseret 

museumsformidling. Til grund for betydningen ligger en fikseret betydningshandling. Det 

fikserede er ikke i sig selv betydningen, men kompositionen implicerer eller indbefatter en 

særlig betydningshandling. Den indfældede (udsagte) udsigelse henviser til en handling, der 

er indfældet i betydningshandlingen. På samme måde som musikken er også en 

dramatiseret rundvisning betinget af flere udsigelsesakter.  

 

 

                                                           
190 Wayne Booth anses eksempelvis af musikforsker Anette Vandsø Aremark, at være central med bogen The 
Rhetoric of Fiction, hvor han introducerer begrebet den implicitte fortæller. Aremark, Anette Vandsø: Musik og 
Udsigelse, 2010, p.75, Booth, 1983.   
191 Aremark, Anette Vandsø: Musik og udsigelse, Ph.d. afhandling ved Aarhus Universitet, 2010, p. 94. Værket 
4’33 indeholder pausen som musikalsk værk.  
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Repræsentationelle effekter 

Den danske professor i litteraturvidenskab Morten Kyndrup er optaget af 

repræsentationens status i forhold til kunstanalyse. I denne sammenhæng har han udviklet 

en model som skal synliggøre, hvordan et værk transformerer repræsentationen når det 

gælder betydningsdannelsen.192 Kyndrup går imod poststrukturalistiske kunstanalytikere 

som han mener, har forsøgt at undgå repræsentationsspørgsmålet. I stedet for at afskaffe 

repræsentationen som betydningsforhold er det nødvendigt at transformere den, hævder 

han.193 Dette gør han ved at skelne mellem et værks væren og værkets gøren. 

Repræsentation som væren forstår han som værkets henvisning til noget uden for. 

Repræsentation som gøren forstår han som relateret til de måder, hvorpå et værk opnår en 

effekt på recipienten. Han udfolder fire niveauer for repræsentation, hvortil der kan tales 

om forskellige repræsentationelle effekter. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.1. 

(Kyndrup, 1998, p. 155) 

 

Den referentielle repræsentationelle effekt dækker ifølge Kyndrup det meste af hvad der 

traditionelt er blevet forstået ved ”repræsentation”. Begrebet omfatter det forhold, at et 

værk fremmaner et billede ”af noget”, der således kan siges at ligge til grund som motiv. 

Den kreatoriske repræsentationelle effekt betegner det forhold, at ethvert artefakt også i en 

vis forstand er en repræsentation af sin ophavsmand. Den generiske repræsentationelle 

effekt peger på det forhold, at ethvert kunstværk også ”repræsenterer” sin art, altså 

kunsten. Den funktionelle repræsentationelle effekt er et udtryk for det forhold, at ethvert 

værk gennem sin udsigelse udspænder bestemte mulighedsbetingelser for sin egen 

                                                           
192 Kyndrup, Morten: Riften og sløret – Essays over kunstens betingelser, 1998, p. 155. 
193 Kyndrup, Morten: ”Repræsentationens forgrening”, 1999, p. 157.   
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reception og dermed repræsenterer denne sin funktion. Ethvert værk er altså på samme tid 

et ”billede” af sit stof, sin ophavsmand, sin art og sin virkning. 194  

Med de repræsentationelle effekter som betydningsskabende faktorer muliggør 

udsigelsesteorien en forståelse af en formidlingssituation på et frilandsmuseum, som 

værende en særlig kompleks udsigelseskonstruktion. Udsigelsesteorien tilbyder hermed 

formidlingsforskningen redskaber, med hvilket formidlingens betydningsmæssige 

bestanddele og de præmisser, som ligger til grund for betydningsproduktion, skabes og kan 

forstås. Benveniste fremhæver den kontekstuelle faktor som central for at skabe betydning 

ud fra en ytring. Kyndrup differentierer mellem kontekstens forskellige repræsentationelle 

effekter og herigennem mellem et værks væren og et værks gøren når det gælder den 

repræsentationelle effekt. Betydningen ligger i den kontekst som udsagnet indfældes i, og 

som derfor medfører, at man må forstå udsigelse som det, musikforsker Anette Vandsø 

Aremark beskriver, ”udsagnet formidles ikke gennem udsigelsen – nej, det er udsigelsen 

som akt, der producerer udsagnet”.195  

 

11.3. Fokus i analyserne 

Jeg ser formidlingssituationen som bestående af henholdsvis den betydning eller intention, 

som er konstitueret i den bagvedliggende dramaturgi, og den betydning, som opstår i den 

performerende situation igennem deltagelse. 

Den bagvedliggende dramaturgi forstår jeg som ”tekst” eller udsagt udsigelse og 

den psykologiske kontekst, hvori formidling finder sted som den performerende udsigelse.196 

Kommunikation er knyttet til betydning i begge lag, og betydning forstås således ikke alene 

ud fra, hvad som udsiges, men også ud fra, hvordan et udsagn frembringes gennem 

formidlingssituationen. Igennem erfaring fra forskellige formidlingssituationer som 

redskab, søger jeg i analysedelen at forstå den betydningsdannelse som sker i en 

formidlingssituation, altså: Hvordan kan man skabe betydning gennem deltagelse i en 

formidlingssituation, hvor drama og aktivering af sanser og følelser anvendes som 

formidlingsredskaber? Hensigten med analysen er på denne baggrund at kunne udvikle 

parametre, som kan fungere i udvikling af museumsformidling som indgår i undersøgelsen. 

Samtidig søger jeg en definition af begrebet dramatiseret museumsformidling som et begreb, der 

                                                           
194 Ibid., p. 155. 
195 Ibid. p. 66.  
196 Se eksempelvis Aremark, Anette Vandsø: Musik og Udsigelse, 2012, p. 72. 
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rummer deltagelsen som betydningsbærende del. I denne sammenhæng bliver den tidligere 

refererede skelnen mellem me og I væsentlig197, fordi det her stilles skarpt på nuancerne i 

deltagelsen, hvilket indbefatter en forståelse af roller og rolleidentitet som er aktive i 

formidlingssituationen. Det vil i hovedsag være I, som får størst synlig opmærksomhed, 

fordi I knytter sig til den del af deltagerens identitet, som i størst grad er defineret i og af 

situationen. Som jeg ser I, defineres begrebet af henholdsvis status og rolle198. Status og rolle 

er her knyttet til forståelsen af den generaliserede anden.199 Jeg forstår me som at denne del af 

selvet vil svare til det man inden for konstruktivistiske læringsteorier vil betegne som en 

persons tidligere erfaringer og ”bagage”, og som selvfølgelig har stor betydning for, hvad 

den enkelte får ud af formidlingssituationen. Heri gemmer sig også erfaringer fra tidligere 

museumsbesøg og fra andre forhold i verden, som får betydning i den enkelte 

formidlingssituation. Således bygger jeg på me, når jeg bevidst vælger bestemte cases som 

jeg vil undersøge i relation til hinanden og den vinkel, jeg lægger herpå. Dog vil dette me 

være noget som jeg som sådan ikke kan stille skarpt på i min analyse, da jeg afgrænser min 

undersøgelse til erfaring i formidlingssituationen knyttet til et besøg på et frilandsmuseum 

eller et historisk center.200 I empiridelen har jeg inddraget reference til erfaring, som jeg har 

fra tiden før projektstart, når jeg har set en tydelig forbindelse mellem de valg jeg gør og 

denne erfaring. Dernæst har jeg knyttet min begrundelse for kronologien i empiridelen på 

den forståelse, at mine valg kan begrundes ud fra den samlede erfaring og dermed ud fra 

me. Alligevel har jeg ikke valgt at fokusere på dette forhold i den enkelte analyse, af hensyn 

til undersøgelsens perspektiv og omfang.  

 

11.4. Hvordan skal casene forstås? 

I den teoretiske analyse af den erfarede virkelighed ser jeg mig nødt til at fremhæve enkelte 

forhold på måder, som kan tydeliggøre forholdene og gøre dem tilgængelige for analyse. 

Dette indebærer en fare for, at analyserne af de udvalgte cases kan læses som beskrivelser 

og analyser af det pågældende museum eller historiske center. Dette er ikke min hensigt, da 

jeg ikke vægter den enkelte institutions tilgang til formidling som en institutionel strategi. 

                                                           
197 Skelnen knytter sig til Meads fremlæggelse af selvet, jfr. kap. 4.  
198 Jfr. Fossåskaret, mfl. Se kap. 7.  
199 Jfr. Meads begreb som fremlagt i kap.4. 
200 Flere teoretikere har det fokus som jeg knytter til me, og hvor undersøgelser omfatter både undersøgelse af 
den erfarede situation og opfølgende undersøgelse af, hvordan erfaringen har bidraget til læring hos den 
enkelte deltager, eller hvilken betydning erfaringen har givet den enkelte. John Falk er en af de centrale i 
denne type undersøgelser.  
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De formidlingssituationer, som fremhæves i analyserne, og den måde, hvorpå de får 

betydning, skal forstås ud fra den samlede erfaring fra flere formidlingssituationer fra flere 

forskellige frilandsmuseer og historiske centre, frem for en analyse af det pågældende 

museums tilgang til formidling. Det vil således være den måde, hvorpå casene 

sammenstilles, der får betydning i min undersøgelse af formidlingssituationers 

kommunikative potentiale. Derudover vil jeg pointere, at caserne fremhæves ud fra det 

perspektiv, jeg finder mest hensigtsmæssigt i relation til de begrebsmæssige rammer som 

jeg søger at udforske. Dette medfører blandt andet en fare for at læseren oplever, at 

interessante perspektiver som fremgår af en case i relation til udforskning af det bestemte 

begreb, ikke medtages videre under andre begrebsmæssige rammer, da undersøgelsens 

rammer ikke tillader en dybdegående analyse af de mange cases. Set ud fra undersøgelsens 

institutionelle ramme har jeg fundet det hensigtsmæssigt at anvende de cases som knyttes til 

andre frilandsmuseer og historiske centre end Den Gamle By, med henblik på at udforske 

og udvikle et anvendeligt begrebsapparat. Den Gamle Bys formidling gøres herefter til 

genstand for at afprøve begreberne i relation til hinanden med henblik på at afklare 

begrebernes indbyrdes forhold.         

 

11.5. Hvordan anvendes teori og hvordan former jeg mine begreber? 

Udsigelsesteorien fungerer som den overordnede teoretiske ramme for undersøgelsen. Jeg 

anvender teorien illustrerende og afprøvende på den dramatiserede rundvisning Lys i 

Mørket, med henblik på at undersøge teoriens muligheder på undersøgelsens genstand, 

samt at udkrystallisere perspektiver som jeg anser gavnligt at undersøge nærmere. I de 

påfølgende analysekapitler inddrages teori og teoretiske begreber eklektisk, jeg vægter altså 

den enkelte caseanalyses fokus, når det gælder inddragelse af relevante teorier og begreber. 

Jeg vægter en tværfaglig tilgang med henblik på det pågældende analysefokus, og lader dette 

fokus være styrende for den teori, jeg forstår som det mest hensigtsmæssige redskab. 

Udsigelsesteorien bliver således rammesættende for begrebet dramatiseret museumsformidling, 

som jeg i kap. 13 fremlægger som undersøgelsens analysestrategi.   

 

11.6. Hvordan hænger analysekapitlerne sammen? 

Den Gamle By udgør som sagt undersøgelsens hovedcase. I kap. 12 analyserer jeg museets 

dramatiserede rundvisning Lys i Mørket med fokus på relationen mellem den udsagte 
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udsigelse, den performerende udsigelse og den effekt, som deltagelse i formidlingsforløbet 

har på deltagerne. I analysen afprøver jeg udsigelsesteorien som overordnet værktøj til at 

undersøge formidlingssituationer og den kommunikation som foregår, og jeg søger 

herigennem at identificere de begreber, som jeg tildeler en status som iagttagelsesbærende 

analysebegreber. Samtidig etablerer jeg en vinkel, hvorpå jeg vil undersøge Den Gamle Bys 

formidling, idet Lys i Mørket fungerer som en vinkel til min forståelse af museets arbejde 

med formidling. 

 I kap. 13 etablerer jeg blandt andet med baggrund i resultater fra analysen af 

Lys i Mørket, en analysestrategi som bestemmer den vinkel, jeg ser mine cases igennem. 

Kapitlet fungerer således som rammesættende for den videre casebaserede analyse, som 

fremgår af kap. 14-18. I kap. 19 anvendes begrebet dramatiseret museumsformidling på Den 

Gamle By med henblik på at undersøge relationerne mellem de forskellige dele, som 

begrebet er afhængig af.  



Del 3                                                                 Kap. 12.                           Lys i Mørket – en udsigelsesanalyse 

122 
 

Kap.12. Lys i Mørket – en udsigelsesanalyse 

12.1. Intro 

I følgende kapitel vil jeg anvende min case Lys i Mørket for at undersøge, hvad 

udsigelsesteorien kan bidrage med, når det handler om at undersøge en 

formidlingssituations kommunikative potentiale. Jeg vil undersøge den udveksling som sker 

mellem deltagerne i forløbet, med henblik på udvekslingens karakter og effekt. Herigennem 

søger jeg at belyse deltagelsesaspektets betydning for kommunikationen. Analysen 

fokuserer således på at afdække de kommunikative elementer, deres betydning, og hvordan 

deltagelse spiller en betydning i kommunikationen. Således vil de virkemidler, som er 

anvendt og den effekt, disse skaber i en formidlingssituation, være mit fokus, snarere end 

en analyse og vurdering af, hvordan rundvisningen formidler den historiske virkelighed.  

I rækken af casebaserede analyser som følger i del 3 fungerer Lys i Mørket 

som en pilotundersøgelse med den funktion, at undersøgelsen etablerer perspektiver som i 

det efterfølgende får en øget opmærksomhed. Som pilotundersøgelse adskiller analysen sig 

fra de efterfølgende analyser blandt andet i kraft af, at jeg her inddrager samtaler med 

informanter. Samtalerne har haft en betydning for min egen erfaring af museumsbesøg, 

hvilket afspejler sig i min fortolkning af informanternes udsagn.  

Jeg vil først indramme min case i en udsigelsesteoretisk tankegang, for 

derefter at redegøre for anvendelige kommunikative forståelsesmodeller, henholdsvis fra 

teaterterminologien og rollespilsterminologien. Herigennem kan jeg fremhæve 

betydningsbærende relationer mellem den udsagte udsigelse og den performerende 

udsigelse. Min analyse af den effekt, som rundvisningens dele får på recipienten, bygger jeg 

henholdsvis på informanters beskrivelse af deres oplevelse (bilag nr. 1.2.2 til og med bilag 

nr. 1.2.10) og egen oplevelse ud fra mine deltagerobservationer (bilag nr. 1.1.1-1.1.6/Den 

Gamle By, til og med bilag nr. 24).  

Kapitlets formål er at undersøge, hvad udsigelsesteorien kan bidrage med i 

forhold til at undersøge formidling som kommunikation, hvor publikums deltagelse får en 

betydning.  

    

12.2. En udsigelsesteoretisk indramning af Lys i Mørket 

Med et udsigelsesteoretisk perspektiv giver det mening at anskue den dramatiserede 

rundvisning som tekst, hvor en forfatterposition med en særlig intention udfyldes af 
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museumsinstitutionen, i dette tilfælde Den Gamle By, og læserpositionen udfyldes af de 

besøgende, som deltager. Teksten skrives ind i et felt,201 som udgør en kontekst, hvor 

rammerne er betinget af et tematisk fokus på den historiske fortid. Den Gamle By som 

”forfatter” eller real afsender i dette felt har en stemme, som knytter sig til museets position 

som specialmuseum for dansk bykultur. Teksten kan endvidere ses som den konstruerede 

dramaturgi, som realiseres i den enkelte performerende udsigelse.  

Det kontekstuelle perspektiv former bestemte forventninger og man vil, som 

læser, have en forforståelse af, hvilken form for tekst, museet som afsender skaber, og 

hvordan man som deltager skal læse denne tekst. Således må rundvisningen forstås i lyset af 

både et kontekstuelt og et tekstuelt perspektiv, når rundvisningens kommunikative niveauer 

skal undersøges.  

Betydningen af de kommunikative elementer i formidlingsforløbet kan som 

første trin på vej til betydningsproduktionen opfattes ud fra en semiotisk 

betydningsforståelse.202 I en semiotisk betydningsforståelse betragtes de kommunikative 

enheder som forskellige typer af tegn, som på forskellig vis refererer til et 

betydningsindhold. Ud fra den semiotiske forståelse ligger betydningen i udsagnet fast i 

relation mellem tegn og betydningsindhold, og appellerer til læserens genkendelse af 

relationen. Således knyttes et udtryk til et indhold, som ligger uden for den situation, hvori 

udsagnet placeres.  

Betydning på et semiotisk niveau kan svare til, at Lys i Mørket får betydning i 

forhold til den pågældende historiske periode, som rundvisningen omhandler. På mange 

måder giver det mening at tale om en dramatiseret rundvisning som museumsformidling ud 

fra denne tankegang, hvis man ser den kontekst som rundvisningen er en del af, som et 

sprogsystem, hvortil de tegn, der benyttes i formidlingen, refererer og får betydning. Det 

giver altså mening at forstå en dramatiseret rundvisnings betydningsindhold ud fra en 

semiotisk betydningsmodel, hvis man knytter forfatterpositionen som museet har, til en 

bestemt intention om et budskab, som skal formidles igennem forløbet. Men denne vinkel 

vil dog ikke kunne fange den udveksling, som foregår mellem formidler og deltager, altså 

samhandlingen, i den aktuelle rundvisning samt den betydning, som kan tilskrives den 

performerende udsigelse, hvori samhandlingen medvirker til betydningsindholdet. Den vil 

                                                           
201 Betegnelsen felt skal her ikke forstås ud fra Bourdieus sociologiske feltbegreb, hvor feltbegrebet er knyttet 
op til de forskellige forme for kapital. Det er snarere tale om et netværk, hvor mange aktører udveksler 
meninger om temaer inden for et fælles interesseområde.   
202 Jfr. Benveniste, se kap. 11.2.  
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ikke fange den kommunikation, som foregår på andre præmisser end henvisningens eller 

repræsentationens.  

Derfor vil det være gavnligt at inddrage Benvenistes semantiske 

betydningsniveau, som i højere grad tillægger selve ytringssituationen en betydningsgivende 

funktion. I en semantisk forståelsesmodel vil betydningen af et udsagn knyttes til den 

aktuelle situation, hvori udtrykket får betydning. Den person som siger noget, og hvordan 

vedkommende siger det, bliver her betydningsgivende. Således bliver den dramatiserede 

rundvisning ikke nødvendigvis en praksis, hvori et udsagn udtrykkes, og hvor udtrykkets 

indhold ligger fast i kraft af det system, udsagnet agerer inden for. Rundvisningen kan 

derimod fungere som handling, hvor betydning produceres igennem den performerende 

udsigelse. Den betydning som produceres i en formidlingssituation peger tilbage på den 

performerende situation, og betydningsdannelsens karakter bliver således selvreferentiel; 

betydningen opstår og peger tilbage på den situation, hvori den skabes. Denne 

forståelsesmodel tilbyder en vinkel som i højere grad accepterer, at betydning er noget, der 

produceres i situationens her og nu, i tekstens performative realisering, i et samspil mellem 

deltagere og omgivelser.203  

En udsigelseshandling er i udsigelsesøjeblikket svær at gøre til genstand for 

analyse. Det vil snarere være handlingen som erfaret betydningshandling som danner 

genstand, hvorpå en analyse kan foretages. I min analyse af Lys i Mørket er det da også 

rundvisningen som erfaret betydningshandling, som udgør analysegenstanden.  

 

Efter denne teoretiske indramning af den dramatiserede rundvisning vil jeg nu rette fokus 

på rundvisningen som erfaret kommunikation med en vægtning af deltagelsesaspektet. Jeg 

vil undersøge rundvisningen henholdsvis som iscenesat konstruktion, med henblik på at 

afklare rundvisningens indfældede betydningsmæssige karakter (udsagt udsigelse), og den 

                                                           
203 Når den danske dramaforsker Michael Eigtved (2007) taler om forestillingsanalyse, vægter han også den 

singulære performative realisering, som analysens genstand, og tager dermed højde for den semantiske 

betydningsdimension i analysen. Analysen af Den Gamle Bys rundvisning Lys i Mørket bygger bl.a. på 

samtaler med informanter, som har fulgt forskellige rundvisninger i Lys i Mørket. Analysen forholder sig 

derfor ikke til en bestemt rundvisning, men til rundvisningen som en form for koncentration af disse mange 

realiseringer, som det fremgår af bilag nr. 1.2.1. Ud fra et dramateoretisk ståsted vil man måske hævde, at de 

fine detaljer i kommunikationen ikke bliver til at få øje på i denne tilgang. Jeg vil dog mene, at jeg til gengæld 

sidder med et materiale, som giver anledning til at undersøge bestemte forhold i kommunikationen tydeligere, 

fordi bestemte pointer italesættes ud fra forskellige erfaringer. 
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virkelighedskonstituerende betydningsproduktion i den performerende udsigelse. Jeg har valgt at 

tage udgangspunkt i teori om teatral kommunikation og vil i det følgende præsentere Lys i 

Mørket ud fra teatrale kommunikative principper.  

 

12.3. Lys i Mørket som teatral kommunikation 

 

Rundvisningens opbygning og faser: 

Som rundvisningens guide møder de besøgende Maren Jensen, vægterens kone anno 1864. 

Ved nattetid har hun til opgave at hjælpe sin mand med at passe på købstadens belysning 

og at sørge for, at der ikke opstår brande eller hente hjælp, hvis ilden alligevel skulle opstå. 

Museets besøgende, som vælger at følge med på rundvisningen, bliver dannet som en 

gruppe og får rollen som herskabet, der lige er ankommet til byen, og som nu får en tur i 

købstaden med Maren, der alligevel skal gå sin runde og udføre en vægters pligter i 

aftentimerne. Det meste af rundvisningen foregår på museets udendørs-arealer, som i 

gaderne, ved åen, på torvet, i en baggård, i apotekerens have og mellem de gamle 

bindingsværkshuse, som er rundvisningens scene. Sidste scene foregår indenfor hos 

præsteenken, hvor gruppen også møder præsteenkens datter Christiane.204 Undervejs har 

enkelte af gruppens medlemmer som opgave at lyse vej for de andre, når de bevæger sig i 

de mørke gader og gyder.  

Rundvisningen er bygget op af en række faser: Den første fase består i en 

begyndelse, hvor deltagerne møder Maren i Tobaksladen. Efter at have adskilt gruppen fra 

de øvrige besøgende, ved at tage gruppen med til et sted, hvor de øvrige besøgende ikke 

har adgang, etableres rundvisningens anslag. Her skifter formidleren rolle fra Maren til 

formidler i Den Gamle By og uddeler faktuelle oplysninger, som fra museets synsvinkel 

skal danne en fælles vidensbaggrund for deltagerne i rundvisningen. Den anden fase er 

rundvisningens midterdel. Denne er bygget op over en rytme mellem stoppesteder, hvortil 

Maren fortæller en historie og bevægelsen mellem stederne. I denne fase er det museets 

hensigt, at deltagerne går og lytter til Maren, som synger de forskellige vægtervers. Versene 

har en funktion som relaterer sig til de pågældende klokkeslæt. Den tredje fase udgør 

rundvisningens klimaks og udfasning. Klimaks finder sted i præsteenkens stue, hvor 

                                                           
204 Ved samtlige af de erfarede rundvisninger er det Christiane som møder publikum. I dramateksten kan 
dette skifte mellem Christiane og præsteenken. 
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publikum inviteres indenfor for at holde skumring sammen med Christiane, der er alene 

hjemme. Afslutningsvis bevæger formidleren sig tilbage i rollen som formidler og 

perspektiverer de erfaringer, som rundvisningen har givet de besøgende, i forhold til den 

historiske virkelighed. Den erfarede handling perspektiveres af formidleren på en måde, 

hvor handlingen får betydning i relation til den historiske virkelighed. Den historiske 

virkelighed bliver her handlingens referent jfr. Morten Kyndrups opdeling af kommunikative 

niveauer. (se kap. 11.2).   

 

Lokalitet, sted og rum 

Lys i Mørket indeholder en række dramatiske virkemidler, og jeg vil benytte 

forestillingsanalysen205 som forlæg, når jeg i det følgende vil undersøge rundvisningens 

kommunikative niveauer. Det er almindeligt at forstå betydningsrelationer i en 

teaterproduktion som, at den omfatter både et stedsspecifikt og et aktørspecifikt niveau. 

Når det gælder en dramatiseret rundvisning på et frilandsmuseum er det især nødvendigt at 

afklare den dimension, som relaterer sig til rundvisningens lokalitet, sted og rum, da denne 

er kompleks og dynamisk. Jeg knytter en forståelse af både lokalitet og sted til den 

kontekstuelle betydningsramme, som Lys i Mørket skriver sig ind i. På rundvisningens 

tekstniveau har rummet stor betydning.   

Den anvendte lokalitet er en konstruktion af en dansk købstad, med huse 

flyttet fra hele landet og placeret i en del af Botanisk Have i Aarhus. Købstaden, som er 

konstrueret på museet, kan opleves at blive forstærket som by ved, at den ligger i Aarhus, 

og således har den levende og pulserende by uden for museets indhegning en 

betydningsgivende rolle i rundvisningen. Købstadens beliggenhed i Aarhus har blandt 

andet betydning for placeringen af publikum i de arkitektoniske rum, hvor moderne 

bygninger, som er synlige fra museet, søges at komme uden for deltagernes synsfelt. 

Museets bygninger er i sig selv forankret i en historisk fortid, som knytter sig til andre 

lokaliteter end Aarhus. Købstaden indeholder eksempelvis bygninger, som enkelte 

besøgende kan huske fra deres hjemstavn. Derudover er disse indsamlede huse sammensat 

på måder, som blandt andet afspejler fortolkninger af en typisk købstad: Med torvet 

omkranset af betydningsfulde bygninger og med brønden centralt placeret på torvet, med 

                                                           
205 Jeg bygger her på den danske forsker i dramaturgi Michael Eigtved og hans fremlæggelse af en 
forestillingsanalyse. Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion, 2007.  
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gader og trange gyder, en å, der rinder igennem byen, og med gårdspladser og haver er 

købstaden udstillet med en museumsinstitution som afsender. Således er det ikke kun de 

historiske bygningers arkitektur, byggeskik og historiske forankring, der her er væsentlige, 

men også de arkitektoniske rum, der skabes mellem bygningerne.  

Sted forstår jeg i denne sammenhæng i tilknytning til den institutionelle 

ramme, hvori en intention ligger til grund for den arkitektoniske indsamling og 

udformning, som skaber rammer for rundvisningens betydningshorisont. Denne 

institutionelle ramme udgør en stemme i det felt, institutionen skriver sig ind i, en stemme 

med et særligt fokus på købstadens historie, både i økonomisk, social og kulturel forstand.  

Begrebet rum giver jeg her to betydninger: Det arkitektoniske rum, som 

rundvisningen foregår i, knytter sig til lokalitetens karakter, og så fortællingens rum, hvori det 

arkitektoniske rum udgør kulisser. Ud fra spil- og teaterterminologien206 kan man også 

forstå disse to rum ud fra begrebet dobbelt realitet, hvor man skelner mellem reel og imaginær 

realitet. Disse to typer af rum eller realiteter kan ikke skelnes fra hinanden i 

kommunikationssituationen, ej heller i den æstetiske erfaring som fordoblingen kan 

generere. Men det er nødvendigt at skelne mellem dem på det analytiske plan for at kunne 

undersøge den udveksling, som sker i den dramatiserede rundvisning som kommunikation 

og den erfaring, denne form for kommunikation kan give. Jeg vil i det følgende forfølge 

rumrelationen.  

Hvor det arkitektoniske rum refererer til det performerende her og nu, 

knytter fortællingens rum sig til tekstindholdet; en dansk købstad i tidsperioden 1864. Det 

refererer til en historisk periode som man, som deltager, har fået faktuelle oplysninger om i 

rundvisningens anslag i fase 1, og som er meningen skal danne grundlag for den handling, 

som udspiller sig. Således er rundvisningens fortælling relateret til den kollektive historiske 

fortælling, som museet har til hensigt at oplyse om. Fortællingens rum aktiveres igennem 

handling og får betydning ud fra den performerende udsigelse. En aktørs handling i et 

afgrænset arkitektonisk rum skaber muligheder for at modtageren kan opleve, hvordan 

særlige typer af rum historisk og kulturelt er blevet anvendt. Fortællingens rum gestaltes 

ved at aktøren agerer på en særlig måde. Gestaltningen af fortællingens rum er afhængig af 

                                                           
206 Eksempelvis taler lektor i dramaturgi Ida Krøgholt om parallelle verdener i relation til rollespillet, hvor 
hun peger på rollespillets æstetiske effekt som relateret til denne fordoblede perception. Krøgholt, Ida: ”Spillets 
Attraktion”, 2006, p. 184. Janek Szatkowski, også lektor i dramaturgi, fremhæver teaterkunstens imaginære 
verden som at den tilbyder en position, fra hvilket man kan iagttage ”noget andet” som realitet, hvor det 
etableres et grundlag for at kunne skelne mellem reel og imaginær realitet, en realitetsfordobling. Szatkowski, 
Janek: ”Rollespillets udfordring – udfordring i rollespillet”, 2006, p. 155.  
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visse forventninger, hvad angår betydningsrelation. Aktørens handling forstås med 

baggrund i eksisterende faglig viden og forventningen om, at der eksisterer et relationelt 

forhold mellem aktørens handling og den faglige viden om anvendelse af rummet. Således 

betinges rundvisningen af det arkitektoniske rum og af de handlende personer, som lader 

rummet med betydning.   

Rundvisningens fase 2, som i realtid fylder største del af rundvisningen, er 

karakteriseret af en rytme mellem vandring i gaderne og stop ved forskellige arkitektoniske 

rum i byens eksteriør. De stop, som rundvisningen består af samt vandringen mellem 

stoppene, forbinder rundvisningens forskellige rum til hinanden ud fra forskellige måder, 

hvorpå relationer skabes. Eksempelvis spiller kontrasten en vigtig rolle. På det 

arkitektoniske plan sættes oplevelsen af at stå på det åbne og tilgængelige torv og at bevæge 

sig igennem den smalle gyde og hen til en baggård, op imod hinanden. På fortællingens 

plan kan det være en diversitet mellem forskellige måder, hvorpå der lægges op til at sanse 

og føle fortællingens rum, der er forbundet på en betydningsgivende måde. Eksempelvis 

bliver lyset formidlet på forskellige måder. På torvet kan deltagerne høre Maren fortælle om 

lyset og om, hvordan lyset fra møntmesterens lysekrone skinner og oplyser torvet, når han 

holder fest. Med ord fremmaler hun for deltagernes indre øje et spektakulært lys, hvor 

gæsternes silkekjoler stråler som festfyrværkeri i glansen fra lysekronen. Et andet sted på 

ruten ses to gaslamper ved museets tidligere indgang, og her ses den visuelle effekt af det 

lys, denne lyskilde giver. Via handling fremvises forskellig anvendelse af mørket, 

eksempelvis anvendes mørket til at ”låne” en urt fra apotekerens have. Mørket får 

endvidere en betydning som kommunikeres gennem den mundtlige fortælling, hvor der 

skabes en erfaring som åbner op for forståelsen af tidligere tiders overtro. Således kobles 

anvendelsen af de forskellige rum sammen på betydningsniveau, og det giver mening at 

forstå disse rum som sammenhængende. Rytmen, som her gør sig gældende, placerer disse 

rum med en vis ligevægt i forhold til hinanden, og rummene hænger sammen på den måde, 

at når Maren taler, fokuseres det ud på relationen mellem Maren, hendes fortælling og det 

arkitektoniske rum, som fortællingen knyttes op til. Under vandringen fra et stop til det 

næste lægges der op til at rette et fokus indad, idet Marens sang kommer til at skabe en 

pause i hendes mundtlige fortælling, en pause, hvori der gives mulighed for at reflektere 

over det, man som publikum har set og hørt og forventninger til det, man kommer til at se 

og høre. Denne pause bliver af en af informanterne kommenteret på denne måde:  
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”Jeg tror det var fint at man selv går fra det ene sted til det andet, så (…), 

jeg tror det er godt at være aktiv. At den fortælling hun (Red: Maren) lige 

har fortalt (…), når man går videre til næste, så tænker man lige over, hvad 

det nu lige var hun sagde, det får lov til at bundfælle sig. Hvis man bare 

havde stået det samme sted og kigget, så får man det lige i hovedet. Her 

går det jo trods alt to-tre minutter, så man når lige at fordøje det, før man 

starter på en frisk et nyt sted”. (Bilag nr.1.2.8, informant G spørgsmål nr. 

20)  

 

Her udtrykker informanten en form for rytme, hvor de to-tre minutter det tager at gå 

mellem stederne, opleves som en refleksionstid. Denne rytme ændres, når gruppen bliver 

inviteret indenfor hos præsteenken, og hvor dette stop får en særlig tyngde og skiller sig fra 

de øvrige rum på forskellige måder. Stoppet hos præsteenken får en karakter af rejsens 

endelige mål. Jeg vender tilbage til denne scene senere i kapitlet.   

Sammenlagt spiller som sagt både lokalitet, sted og rum en væsentlig rolle og 

knyttes betydningsmæssigt til både historiske, institutionelle og kulturelle koder, som i 

eksisterende kontekster inddrages i fortolkningen på et bevidst eller ubevidst niveau, som 

en form for medskabende kraft.207 I et udsigelsesteoretisk perspektiv relaterer begreberne sig 

til en undersøgelse af udsigelsens hvornår, altså udsigelsens her og nu, hvilket indbefatter en 

relation mellem tekstens her og nu og det reelle her og nu. Lokaliteten i Lys i Mørket 

indbefatter en betydningsrelation, som placerer et fokus på Den Gamle By som eksplicit 

fortæller. Stedet fremhæver det institutionelle niveau og omfatter de værdier og intentioner 

man som museumsbesøgende forventer af institutionen, og som danner en ramme for den 

sammenhæng, rundvisningen skal forstås i. Begrebet rum forholder jeg til forholdet mellem 

den reale virkelighed, som relaterer sig til det arkitektoniske rum, og den imaginære 

virkelighed, som relaterer sig til anvendelsen af det arkitektoniske rum, og som gestalter 

fortællingens rum. I det følgende vil jeg redegøre for den form for kommunikation, som 

inden for teaterterminologien vægtes på aktørniveauet. 

  

Aktør, scenefigur og karakter 

Ud over den betydningsbærende rolle som lokalitet, sted og rum spiller udgør deltagernes 

handlinger en særlig betydningsbærende rolle. Inden for forestillingsanalyse er det 

                                                           
207 Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion, 2007, pp. 26. 
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almindeligt at fokusere på personen, der handler, altså skuespilleren, og vedkommendes 

ladning af rummet. Der skelnes mellem tre kommunikative niveauer som knytter sig til den 

handlende.  

 Aktøren er betegnelsen for den person, som spiller. Her inkluderes alder, køn, 

krop, temperament, mm. Aktøren svarer til den formidler, som i den enkelte rundvisning 

udfylder Marens sko.  

 Scenefiguren er betegnelsen på den fremtoning, som spilleren og andre 

involverede skaber gennem teknik og adfærd, ved bestemte måder, hvorpå kroppen 

anvendes og igennem kostume. Marens dragt er en tro kopi af en dragt fra museets 

tekstilsamling, og den påberåber sig en særlig betydning som reference til en bestemt 

historisk tidsperiode, hvor den placerer Maren i en bestemt social og økonomisk kontekst. 

At bære en dragt af denne type påvirker aktørens kropsholdning, og aktøren fortolker med 

sin krop, den person, som kan have båret denne type dragt. Maren er en fiktiv person og 

udviklet ud fra fortolkning af historiske kilder, som omhandler vægtertilværelsen i en 

købstad i 1864.208 Scenefiguren Maren repræsenterer derfor i højere grad en fortolkning af 

en tidsperiode og af de mennesker, der levede i den givne historiske periode, end en 

fortolkning af en bestemt historisk person. Gestaltningen af Maren appellerer til, at 

betydning skal findes i relationen mellem den udførte handling og handlingens referent i 

den historiske fortid. 

 Karakteren er betegnelsen på Maren, som hun fremstilles og vækkes til live i 

tilskuernes bevidsthed, som følge af deres fortolkning af henholdsvis aktøren og 

scenefiguren. Karakteren Maren er den Maren, som fremstår i den enkelte konkrete 

rundvisning, og som skaber relationer til deltagerne. Aktørens reelle fremtoning har 

betydning for, hvordan man som publikum oplever karakteren Maren Jensen. Hendes 

psykologiske person bliver bygget op og etableret i publikums bevidsthed gennem hendes 

handlinger, anvendelse af det arkitektoniske og fortællingens rum. Gennem monologen og 

handlingerne styrer Maren den optik, hvorigennem deltagerne ser byen og dens befolkning, 

trods befolkningens fysiske fravær i selve rundvisningen. F.eks. danner Maren et billede af 

portvagten Store Christian igennem sin fortælling, hvor han fremstår som frygtindgydende 

og holder befolkningen på den rigtige side af byporten. Hun fortæller om, hvor byens 

velhavende: købmanden og møntmesteren bor; og ikke mindst fremmaler hun natmanden, 

                                                           
208 I udviklingen af Maren, har forskellige skriftlige kilder knyttet til Ebeltoft som købstad, lagt til grund for 
fortolkningen af en karakter.  
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som rangeres langt nede på den sociale stige og arbejder i nattetimerne så som Maren. 

Karakteren Maren, som én af byens borgere, bliver altså den person som de besøgende 

kommunikerer med og som udgør den synsvinkel, som de besøgende ser købstaden 

igennem, altså tekstens implicitte fortæller, jfr. udsigelsesteoretiske begreber.      

 I tillæg til Maren møder deltagerne Christiane, præsteenkens datter. 

Scenefiguren Christiane kommer fra et borgerligt hjem, men uden de store økonomiske 

midler. Hun repræsenterer værdier som medfører, at hun fremstår som kulturelt bemidlet. 

Hun fortæller ikke historier, som Maren gør, men konverserer om virkeligheden, sådan 

som den fremstår fra hendes vinkel. Hun kender ikke til de noget tvivlsomme historier, 

som Maren fortæller, men hun er nysgerrig efter at høre dem. Christiane repræsenterer 

værdier som knytter sig til hendes religiøse tilhørsforhold. Christiane indgår desuden som 

figur i Den Gamle Bys persongalleri, noget der medfører muligheden for, at den besøgende 

tidligere kan have stødt på hende eller kommer til det på et senere tidspunkt. 

 De tre niveauer aktør, scenefigur og karakter er knyttet til den performerende 

praksis, som er væsentlig for den kommunikative karakter og den effekt, som 

rundvisningen får for de besøgende.209 Niveauerne har betydning for, hvordan de 

besøgende oplever og forstår udsigelsen, og de relaterer sig til udsigelsens implicitte 

fortæller. En undersøgelse af de tre aktørrelaterede kommunikative niveauer kan besvare 

spørgsmålet om, hvem udsiger, eller udsigelsens ”hvorfra” og ”til hvem?” I Lys i Mørket er 

det museets hensigt, at Maren som karakter skal blive etableret og fremstå for de 

besøgende som udsigelsens ”hvorfra”. Således konstruerer Maren udsigelsens implicitte 

fortæller. I hendes henvendelse til deltagerne fremskriver hun udsigelsens implicitte læser.  

 

Tilsammen kan man sige, at de stedsspecifikke og aktørspecifikke betydningsniveauer 

danner præmisser for betydning i en teatral begivenhed. For at kunne undersøge den 

kommunikation, som foregår i den enkelte begivenhed, har den svenske teaterforsker 

Willmar Sauter udviklet en kommunikationsmodel, hvor de ovenfornævnte beskrevne 

betydningsniveauer indskrives i den performerende praksis.    

  

 

 

                                                           
209 Det er med begrundelse i disse niveauers kommunikative potentiale, at man inden for forestillingsanalyse 
forholder sig til den enkelte forestilling som analysegenstand.  
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Teatral kommunikation 

Willmar Sauter anses som en central skikkelse i udviklingen af begrebet om den teatrale 

begivenhed, og han har udviklet en model, der kan analysere begivenhedens 

kommunikationskarakter og effekt. Modellen er gengivet og kommenteret blandt andet hos 

den danske teaterforsker Michael Eigtved210 I tillæg til Sauters egen fremlæggelse211 tager jeg 

her udgangspunkt i Eigtveds fremlæggelse og kommentarer af Sauters teatrale 

kommunikationsmodel, når jeg i det følgende gennemgår modellens relationelle opbygning, 

med henblik på en kommunikationsanalyse af Lys i Mørket.   

 

Præsentation                                                                                  Perception 

Handlinger                                                                                       Reaktioner 

 

                                                                                                                             Emotionelle 

                                                                                                          Kognitive  

Tid 

             Fremstillede                                                                           Tiltrækning 

                                                 Sensorisk                                            Forventning 

                                                                                                           Genkendelse 

 

             Kodede                                                                                   Fornøjelse 

                                                          Artistisk                                     Evaluering 

 

             Personificerende                                                                      Identifikation 

                                                                 Symbolsk                             Fortolkning  

 

 

                                                     Kommunikation           

              

 

Fig. 12.1 Model over teatral kommunikation.212 

 

                                                           
210 Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion, 2007, pp. 95. 
211 Martin, Jacqueline & Sauter, Willmar: Understanding Theatre, 1995. 
212 Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion, 2007, p. 99. 
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Sauter opererer med tre kommunikationsniveauer, som hver knytter sig til henholdsvis en 

præsentationsside, hvor aktørens handlinger er placeret, og en perceptionsside, hvor 

tilskuerens reaktioner befinder sig: Det sensoriske niveau omfatter den del af 

kommunikationen, som blandt andet knytter sig til det tidligere omtalte aktørniveau, hvor 

deltagerne registrerer og reagerer på personerne, der optræder. Som publikum til en 

forestilling registrerer og reagerer man på den person, som er fysisk til stede som aktør. 

Derudover registrerer og reagerer man på den iscenesættelse af rummet, som aktøren 

agerer i (jfr. det arkitektoniske rum). Gennem sanserne og den sensoriske erfaring bliver 

publikum bevidste om det andet menneske, som spiller en bestemt rolle i begivenheden. 

Det artistiske niveau omfatter de handlinger, som aktøren udfører, heriblandt de 

udtrykskoder og den spillestil som aktøren benytter sig af, for at gestalte den intenderede 

scenefigur. De kodede handlinger refererer til det forhold, at teatral virksomhed er 

reguleret af normer og konventioner, og at der etableres en konsensus om, hvad der er på 

spil. Det symbolske niveau er det niveau, hvor det sensoriske og det artistiske niveau 

tilsammen opnår at kommunikere fiktionen eller den imaginære virkelighed, således som 

den skabes i tilskuernes bevidsthed. Hertil fordres tilskuerens accept af samspillet mellem 

det sensoriske og det artistiske niveau, for derefter at bearbejde dette med henblik på et 

samspil mellem sig selv og den optrædende.213 På det symbolske niveau fortolker tilskueren 

de performative handlinger som aktøren udfører, og gør dem til en del af fiktionen. 

Handlinger knyttes ikke her til de reelle handlinger, men de efterstræber en repræsentation i 

den imaginære virkelighed, i fortællingens rum. Konsensus er central, når det gælder om, at 

etablere den imaginære virkelighed.  

Sauters tre kommunikationsniveauer fremstiller et relationelt forhold mellem 

aktørens handlinger og tilskuerens reaktioner på hvert af de tre niveauer. Den 

kommunikation, som foregår på de tre niveauer er knyttet til en tidsdimension. Sauter 

skelner mellem fortællingens tid i handlingens plot og den reelle tid, hvori de performative 

handlinger faktisk udspiller sig.214 Rytmen i en performance er i høj grad relateret til det 

artistiske kommunikationsniveau, hvor den dynamiske proces med skiftende tempo og 

kontraster både påvirker og er påvirket af fortællingens tid.  Det vil sige, at der opstår en 

dynamik når det gælder kommunikationen, som er relateret til de forskellige niveauer 

igennem forestillingen, og det er dynamikken som dominerer i oplevelsen og danner 

                                                           
213 Ibid. p. 98. 
214 Martin, Jaqueline & Sauter, Willmar: Understanding Theatre, 1995, p. 95. 
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grundlag for fortolkning. Tidsdimensionen spiller en rolle, når det handler om, at fokus på 

niveauerne vægtes forskelligt på forskellige steder i forestillingen og at man derved kan tale 

om kontraster, ladning af rum mm.  

 Eigtved fremhæver, at modellens styrke er dens vægt på receptionssiden, på 

hvordan og hvorfor tilskueren opfatter det, han eller hun gør.215 Til hvert niveaus 

handlingsside knyttes som nævnt en receptionsside, som kan opstilles som vist på figur nr. 

12.1. Modellen skelner mellem flere slags reaktioner hos tilskueren. På det sensoriske plan 

knyttes tilskuerens reaktion på aktørens fremstilling til den emotionelle reaktion. 

Kommunikationen er her aktørens tilstedeværelse, hvor vedkommendes køn, alder, race og 

temperament registreres af tilskueren, som samtidig reagerer emotionelt herpå. De 

handlinger, som aktøren foretager på det artistiske niveau, er knyttet til recipientens 

evaluering af den handlende person. En reaktion på det sensoriske niveau knytter sig blandt 

andet til de forventninger, som kan skabes gennem genkendelse af de forskellige 

sanseindtryk, og som fremkalder bestemte associationer. På det artistiske niveau betegnes 

kommunikationen som en relation mellem præsentationssidens kodede handlinger og 

recipientens evaluering af handlingen. Her kræves, at recipienten er i stand til at afkode 

handlingerne. På det symbolske niveau relateres præsentationssidens personificerede 

handlinger til en reaktion, hvor tilskueren fortolker den gestaltede person, som handler. På 

dette kommunikative niveau identificerer tilskueren den person som handler. Det er her, 

karakteren gestaltes for tilskueren og bliver til den handlende person.  

Ifølge Eigtved tilbyder modellen hjælp til at analysere, hvordan der 

kommunikeres, men ikke om, hvad der konkret indholdsmæssigt kommunikeres.216 Med 

Sauters kommunikationsmodel i baghånd vender jeg nu tilbage til Lys i Mørket for at 

undersøge rundvisningen ud fra Sauters begrebsmæssige redskaber. Jeg har i første omgang 

valgt at fremhæve forskellige synsvinkler som formidles i rundvisningen, hvor jeg fokuserer 

på Sauters relation mellem præsentationssiden og perceptionssiden. 

  

Præsentations- og perceptionsrelation 

Det er almindeligt at skelne mellem første- og tredjepersons fortolkning, når der 

differentieres mellem forskellige former for ansigt-til-ansigt formidling på et 

frilandsmuseum. I Lys i Mørket optræder begge disse fortolkninger som synsvinkler i løbet 

                                                           
215 Eigtved, Michael: Forestillingsanalyse – en introduktion, 2007, p. 96. 
216 Ibid, p. 103. 
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af forløbet. Når formidleren anvender førstepersons fortolkning, agerer vedkommende i 

rollen som Maren Jensen. Formidleren fortolker historien og formidler den i nutid via 

gennemlevelse. Formidleren benytter sig af Maren som en fiktiv karakter, som gestaltes 

med henblik på at knytte de faktuelle historier sammen til en subjektiv oplevet virkelighed. 

Maren Jensen bliver den jeg-fortæller, som købstaden anno 1864, formidles igennem. Når 

formidleren agerer i tredjeperson, foregår en handling, hvor formidleren henholdsvis 

uddeler fortolkningsredskaber i rundvisningens anslag i fase 1, og samler op på og 

perspektiverer i rundvisningens afslutning den gennemlevelse, som har foregået. 

Synsvinklerne, refereret til som første og tredjepersons fortolkning, knytter sig til 

formidlingssituationens præsentationsside, som i dette tilfælde ligger hos Maren / den 

formidler, der spiller Maren, og hvor de besøgende, som deltager i rundvisningen, udgør en 

receptionsside. Med udgangspunkt i Sauters model kan man betegne de besøgendes 

deltagelse som receptiv deltagelse. På det sensoriske niveau handler det om at etablere en af 

recipienten accepteret kobling mellem den historiske virkelighed, som er handlingens 

referent og den reelle virkelighed, som den udspiller sig i det performerende her og nu. På 

dette niveau har det eksempelvis en betydning, at visuelle landemærker i den moderne 

Aarhus by placeres uden for deltagernes synsfelt. Det artistiske niveau relaterer sig blandt 

andet til formidlerens anvendelse af de to synsvinkler på fortællingen, som første og 

tredjepersons fortolkning. I et dialektisk forhold mellem de to niveauer sensorisk og artistisk 

vil der foregå evaluering og en forhandling om at acceptere handlingen. I en teatersituation 

vægtes relationen mellem aktøren og etablering af scenefigur som centralt, når det gælder 

spørgsmålet om at acceptere handlingen. I en dramatiseret rundvisning som Lys i Mørket 

vil det være udsigelsens referentielle repræsentationelle effekt, der vil have en særlig værdi 

som evalueringskriterium, og den performerende handling vil blive tolket på baggrund af 

fortidens hændelser og vilkår.  

En af informanterne, som knytter sin erfaring fra rundvisningen sammen med sin 

historiske bevidsthed i sin evaluerende kommentar, udtaler følgende:   

 

”Da det gik op for mig, hvad der var hensigten, var det vigtigt, at det var 

en rigtig atmosfære, at hun (red: Maren) fremstillede perioden nogenlunde 

rigtig. Det gjorde hun på sin vis (…) hvis det ikke havde været året 1864. 

For da ville samtalen have drejet sig om krigen mod Preussen i større grad 

end det gjorde. Man ville ikke i 1864 have ignoreret det. Det kunne have 
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været 1878 eller omkring den tid, men ikke i 1864, for da ville man være 

meget mere optaget af Preussen, og hvad der skete der. Det tror jeg i 

hvert fald.” (bilag 1.2.6, informant E, spørgsmål nr. 10) 

 

Informanten sammenstiller her rundvisningen med sin egen historiske viden, hvilket udgør 

vedkommendes evalueringsgrundlag. Endvidere vil aktørens henvendelse til deltagerne 

forme den identitet, som kan forstås som implicit modtager/læser. I et dialektisk forhold 

mellem det sensoriske og det artistiske niveau kan identifikation med den imaginære 

virkelighed opstå. En af informanterne beskriver den rolle, vedkommende mente at få 

igennem rundvisningen, på denne måde:  

 

”Jeg blev involveret som fattigmand (…), jeg blev til en fattig mand, en 

fattig Aarhusboer”.” (bilag nr. 1.2.6, informant E, spørgsmål nr.17)  

 

Igennem rundvisningen har informanten forstået sin rolle som implicit læser, at denne 

refererer til rollen som fattig Aarhusboer. Rollen som fattig Aarhusboer (eller Aarhusianer) 

ser jeg som en forståelse af den implicitte læser som etableres via Marens handlinger og 

hendes henvendelse til deltagerne samt via den fysiske bevægelse igennem byens rum. 

Maren har etableret en vinkel, som fremhæver købstaden fra en fattig persons synsvinkel. 

En anden informant fortæller om sin erfaring fra rundvisningen på følgende måde: 

 

”Man kunne ikke lade være med at høre efter, jeg følte nogle gange: her går 

vi i 1864, og vi er egentlig i 2008. Se hvordan det var dengang”. (bilag nr. 1.2.4, 

informant C, spørgsmål nr. 17)   

 

Informant C knytter ikke i sin beretning an til en bestemt rolle, som kan forstås som 

implicit læser. Den receptive deltagelse kan forme sig som en rolleovertagelse, som det 

fremgår af citatet fra bilag nr.1.2.6, informant E, spørgsmål nr.17, og den kan tage form 

som en indlevelse i den imaginære realitet, som fremmanes igennem ladningen af de 

arkitektoniske rum, som det fremgår af citatet fra bilag nr. 1.2.4, informant C, spørgsmål nr. 

17. Jeg vil karakterisere begge udsagn på den måde, at de fortæller om en identifikation med 

den imaginære realitet. Deltagerne erfarer købstaden igennem Maren og hendes handlinger, 

hvor hun fremmaler købstaden ved at aktivere sanserne. Denne vinkel bliver en del af en 
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etableret konsensus, som placerer deltagernes fokus på købstaden, som hun fortæller om, 

snarere end på hende som person.  

Den væremåde eller persontype som Maren gestalter, hvor hun kommer med 

sladder, ”låner” fra apotekerens have mm., har fra museets side til hensigt at skabe en 

relation mellem Maren og deltagerne, som på denne måde tager del i hendes hemmelighed 

og bliver hendes medsammensvorne. Med Sauters model kan man endvidere forstå den 

reelle tid som betydningsfuld, når det gælder at etablere det symbolske kommunikative 

niveau, hvor de deltagende identificerer sig med Maren og indtager den plads, der kan 

forstås som tekstens implicitte læser. Marens fremtoning i det arkitektoniske og i 

fortællingens landskab spiller en væsentlig rolle, når hun, igennem sin fremtræden og 

forankring af sin placering i byens hierarki, skaber et mentalt rum ovenpå det fysiske rum i 

publikums erfaring.  

Denne identifikation er af betydning blandt andet i rundvisningens sidste 

scene (fase tre), hvor deltagerne inviteres indenfor hos præsteenkens datter Christiane. Her 

bliver to af købstadens karakterer gestaltet igennem scenefigurerne Maren og Christiane, 

som, ud fra deres visuelle fremtoninger, fremstår som repræsentanter for forskellige sociale 

kår i købstadens hierarki. Med den farverige krinolinekjole fremstår Christiane som en 

borgerlig kvinde og stiller samtidig Maren i et lys, hvor hendes uldkjole udgør et symbol for 

en lavere placering i byens sociale hierarki. Ved at de to købstadskvinder optræder sammen, 

får det artistisk kommunikative niveau et nyt fokus, hvor de kodede handlinger relaterer sig 

til aktørernes samspil og til den måde, hvorpå scenefigurerne fremstår i en ny relation til 

deltagerne. Den nye relation, som jeg her peger på, handler om en forskydning i udsigelsens 

karakter.  

Igennem de to første faser i rundvisningens opbygning har deltagerne i høj 

grad fungeret som tilhørere til Marens beretninger og som tilskuere til hendes handlinger. 

Marens handlinger har i de to første faser understøttet hendes mundtlige fortælling, blandt 

andet ved hjælp af rytme og komposition. De rum som rundvisningens fase 2 skaber har, 

som beskrevet, en ligevægt, der synes at fremstille handlingen og den mundtlige fortælling 

med samme kommunikative betydningsrelation: hvor det er Marens købstad som ses, og 

Maren, der selv udgør den vinkel, købstaden ses igennem.   

I tredje fase er vægten mellem det fortalte og handlingens niveau ændret. Nu 

får handlingen det dominerende fokus, og den mundtlige fortælling ændrer karakter. Jeg vil 



Del 3                                                                 Kap. 12.                           Lys i Mørket – en udsigelsesanalyse 

138 
 

i det følgende først redegøre for ændring i handlingens niveau for derefter at udfolde den 

ændring der sker, når den mundtlige fortælling ændrer karakter i fase tre.  

Hos Christiane træder deltagerne indenfor sammen med Maren, efter at de 

har vandret udenfor i næsten en time. Marens monolog ændres til en dialog mellem Maren 

og Christiane. Her skifter også publikums deltagelsesperspektiv, og de får en mere 

afgørende rolle i det formidlede indhold. I præsteenkens lille stue, hvor en gruppe på op til 

tyve medlemmer står og sidder tæt sammen for at få plads, er der et eneste lys. Deltagernes 

blik er styret imod dette ene lys og den handling, som udfolder sig mellem de to formidlere. 

Her anvendes de aktuelle effekter som interiøret kan byde på, for at få mest muligt ud af 

det ene lys. Lysedugen trækkes frem fra skuffen og placeres på det lille bord foran spejlet 

mellem de to vinduer, genskinnet øger effekten af dette ene lys. Der etableres en ro i 

gruppen.  

Den intime sfære, som her skabes, rummer nogle sanselige kvaliteter, som 

kun kan kommunikeres i form af handling og i samspil mellem publikum og formidlere i 

den aktuelle formidlingssituation. Eksempelvis formidles stilheden som en sanselig kvalitet 

ved, at de to karakterer står på hver deres side af det brændende lys, uden at sige noget. 

Derudover er publikum med til at løfte den frem som en særlig samværsform, der tilhørte 

denne tid på døgnet, skumringstimen, for de mennesker, som levede i en købstad i 1864. Hos 

Christiane bliver således den stilhed, som opstår idet hun tager den hvide lysedug frem og 

lægger den på det lille bord under spejlet, særlig betydningsfuld. I denne scene står Maren 

med siden vendt mod publikum og med ansigtet rettet mod lyset og mod handlingen. 

Publikum bliver her fritstillet fra Marens blik og opnår en egen position i denne sociale 

relation som nu udspiller sig. Publikums nye position medfører, at stilheden får en kvalitet 

som produceret stilhed. Stilheden omfatter her et betydningsindhold, som produceres i kraft af 

den handling, som foregår, og som er betinget af den forudgående opbygning hertil. Den 

adskiller sig således i sin kvalitet fra en stilhed, som opstår som et resultat af fravær af lyd. 

Den producerede stilhed er en stilhed som er betinget af, at den produceres af de 

tilstedeværende mennesker, at de er stille sammen. En af informanterne kommenterer 

stilheden på denne måde: 

 

”Jeg syntes jo det var fint, vi blev jo inviteret ind, og at vi her op til jul 

skulle synge sang. Nu fik de jo gæster, og den fine dug kom frem, og den 

fine stage skulle tændes, jeg syntes de gjorde det godt. Og så det med, at så 
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står man, det tror jeg man gjorde mere i gamle dage, at når man var 

sammen, så stod man bare og var sammen. Ikke på samme måde som når 

vi kommunikerer i dag, men når der kom gæster, så var man stille 

sammen, det var man mere i gamle dage, tror jeg, end man er i dag. Det 

var det jeg fornemmede, de lagde vægt på, i hvert fald i starten”. (Bilag nr. 

1.2.8, informant G, spørgsmål nr. 9) 

 

Informanten lægger mærke til stilheden som en formidlet genstand og påpeger, at den er 

noget som skabes i det fællesskab, som er etableret i gruppen, og ved at gruppen fungerer 

som gæster hos Christiane.  

Jeg vil hævde, at man kan tale om, at deltagerne receptivt bliver frigjort fra Marens 

blik på købstaden i denne sidste fase, og at handlingerne kræver en genforhandling af status 

som betydningsrelationer. Spørgsmålet bliver, hvilken betydning spiller handlingen i fase 3 i 

rundvisningen som udsigelse? Tredje fase appellerer altså til en genforhandling af 

karakteren Maren som kodet handling, i relation til karakteren Christiane som kodet 

handling. Det bliver de to karakterers samspil, der nu får fokus, og samspillet får karakter af 

handling, der påberåber sig at være betydningsskabende. I kraft af at samspillet mellem de 

to karakterer får fokus, fremstår de to også tydeligere som personer end Maren har gjort i de 

to første faser. I de to første faser af rundvisningen har Maren snarere fungeret som en 

vinkel at se byen igennem, hvilket medførte, at hun selv nærmest blev gennemsigtig. Med 

udgangspunkt i informanternes udsagn kan man forstå en oplevet ændring i informanternes 

deltagelse i rundvisningens fase tre. En informant formulerer sin oplevelse på følgende 

måde:  

 

”Man blev gjort aktiv på en anden måde end (…), man blev gjort til del af 

det (red: handlingen), der i præsteenkens stue. Man var også tilskuer. Det 

var lidt en dobbeltrolle, for samtidig som man var med i det, var man ikke 

sådan fuldstændig (…) med i det på samme niveau som hende, der viste 

rundt og præsteenken. Men mere med i det end, hvis man for eksempel 

bare gik på kunstudstilling eller bare gik rundt her (red: i Den Gamle By)”. 

(Bilag nr. 1.2.7, informant F, spørgsmål nr.12) 
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Informanten anerkender, at formidlerne også her bærer aktørrollerne, men giver udtryk for 

oplevelsen af en anden form for deltagelse end det, vedkommende har erfaret igennem de 

første faser, ved at knytte deltagelseskvalitetens ændring til præsteenkens stue. En anden 

informant udtrykker forskellen fra deltagelse i fase 2 og fase 3 således:  

 

”Jeg var tilskuer, tilhører. Hos præsteenkens datter blev vi inddraget lidt 

ved at vi sang. Det var godt”. (Bilag nr. 1.2.3, informant B, spørgsmål 

nr.12). 

 

Her fremhæves sangen som det væsentligste element, når det gælder ændret 

deltagerkvalitet, og som adskiller sig fra at være tilskuer og tilhører, således som 

informanten oplevede i de første faser af rundvisningen. Med udgangspunkt i 

udsigelsesteorien, kan man forstå betydningen af scenen hos præsteenkens datter på to 

måder: 

Den ene måde at forstå betydningen på, kan relateres til den semiotiske 

betydningsmodel. Den anden kan forklares i relation til den semantiske betydningsmodel.  

 

Semiotisk læsning 

Skal man se seancen i præsteenkens stue ud fra det semiotiske betydningsniveau, kan man 

eksempelvis tale om, at genstanderne og deres placering i interiøret får betydning på 

baggrund af det ”sprogsystem”, som disse tegn henviser til, og som får betydning i den 

grad man kan genkende tegnene i systemet, som her udgøres af den historiske kontekst. På 

samme måde som Benveniste opstiller vilkår for den semiotiske betydning, som kapitlet 

indledningsvist opsatte en formel for, kan der opstilles en tilsvarende semiotisk 

betydningsformel i forhold til eksempelvis interiøret, eller handlingen i Lys i Mørket. I et 

semiotisk perspektiv får formidlingen betydning ud fra sin genkendelighed til historien som 

er det system, den refererer til. I dette tilfælde får formidlingen også betydning ud fra en 

sandhedsrelation mellem teksten og den referentielle repræsentationelle effekt.  

I tråd med Benvenistes argumentation af betydning på et semiotisk 

betydningsniveau kan man se formidlingssituationen som betydningsskabende ved 

eksempelvist at stille spørgsmålet om, hvorvidt lysedugen kan kobles til en betydning i den 

historie, den refererer til. Vi har at gøre med spørgsmål, som kan besvares som enten ”ja” 

eller ”nej”. Sætter man en ghettoblaster i vinduet hos præsteenken anno 1864, vil man 
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kunne svare ”nej” i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt ghettoblasteren som tegn kan 

kobles til fortiden som sprogsystem. Svaret ”nej” vil forholde sig til ghettoblasterens 

eksistens som tegn, uafhængigt af, hvorvidt den er placeret i vinduet eller ej. Dernæst vil 

man kunne illustrere betydningen af sammensætningen af de tegn, som har betydning i 

forhold til historien som sprogsystem. Hvis man forestiller sig at Maren bærer Christianes 

fine kjole på sin vandring gennem de mørke gader for at passe byens lys, vil man kunne 

argumentere for, at tegnet (borgerlig kvindedragt) står forkert placeret i forhold til dens 

reference til historien som tegnsystem. Her vil tegnet have en betydning i forhold til, 

hvordan det hænger sammen med de andre tegn i det samme sprogsystem. Denne 

betydningsmodel kan genkendes i det tidligere refererede citat, hvor en informant mente, at 

en bevidsthed om krigen mod preusserne ville fylde mere i en vægters hverdag i 1864. 

Betydningen er her afhængig af recipientens accept af fortællingen i relation til den 

historiske virkelighed, den referentielle repræsentationelle effekt bliver fremtrædende for 

betydningsdannelsen. Set i dette lys vil formidlingssituationen forstås som knyttet til et 

betydningssystem, hvor betydning er afhængig af en konvention.  

Jeg tolker de fremlagte citater fra informanter vedrørende den oplevede 

ændring i deltagerkvalitet, som at den giver anledning til at problematisere 

betydningsrelation som alene en referentiel repræsentationel effekt. Hermed bevæger jeg 

mig ind på min udfoldelse af spørgsmålet om, hvordan det fortalte ændrer karakter i 

kølvandet af det øgede fokus på handlingsdimensionen. 

 

Semantisk læsning 

Den betydning, som eksempelvis stilheden får i rundvisningens sidste seance, er noget, som 

produceres i handlingen i kraft af, at der sker et positionsskifte i den kommunikative 

handling. Betydningen af stilheden begrundes ikke som fravær af lyd, som ud fra en 

semiotisk forståelse ikke kan kobles til et betydningsindhold. Stilheden er snarere en 

betydningshandling, produceret af de mennesker, der er til stede i den enkelte rundvisning, 

og som et resultat af en særlig tilrettelagt dramaturgi. Stilhed som betydningshandling er 

afhængig af deltagerne i handlingsudførelsen og den måde, hvorpå handlingsudførelsen 

relateres til fortællingens rum. I denne produktion af betydning spiller det en rolle, at det 

sted, hvorfra denne stilhed produceres, er erfaret. Det vil altså sige, at betydning etableres 

på baggrund af formidlet erfaring. Med reference til Benvenistes betegnelse af kunstens 
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sprog kan betydningen forklares med henblik på anvendelse af dramatiske virkemidler, 

hvor én scenes betydning er afhængig af den foregående, som en form for skala.  

Stilheden, som en produceret stilhed der har handlingskarakter, er betinget af 

en opbygning frem til denne, stilheden er altså del af kompositionen. Dernæst er den 

betinget af de tilstedeværende menneskers deltagelse i stilheden og den efterfølgende 

fællessang, der afslutter den. Deltagelseskvaliteten ændres fra at være perciperende og 

fortolkende til at være med til at skabe stilheden, som også får betydning som 

skumringstime. På den måde opleves det, som den danske lektor i dramaturgi Janek 

Szatkowski formulerer som ”at gøre noget, der i princippet ikke er kommunikerbart, 

nemlig sansningen, tilgængelig for den samfundsmæssige kommunikation”.217 Publikums 

deltagelse knyttes her til den handling, som bærer en sanselig substans frem som del af det 

kommunikative indhold, der bliver formidlet.  

Idet deltagerne sanser Christianes nærmest andægtige omgang med den hvide 

lysedug og det ene lys, som hun så nænsomt placerer det sted, hvor lyseffekten er mest 

optimal, fremstår deres bidrag til stilheden, betydningsproducerende. Handlingen kan 

forstås repræsentationel i samme betydning som Marens udsagn, hvor den værdi lyset har i 

handlingen, peger på Marens og Christianes sparsommelige tilværelse i fortællingens 

univers. I denne læsning bliver udsigelsens ”hvem” og ”hvorfra” beholdt på fortællingens 

plan, men hvor de gestaltede karakterer bliver mere synlige som tekstens jeg-fortællere. På 

fortællingens plan fremmaner de to jeg-fortællere en implicit læser, som deler deres univers. 

Denne læsning forholder sig til relationen mellem præsentationssiden og perceptionssiden 

(jfr. model 12.1) som konstant, og hvor dynamikken er at finde i relationer mellem de 

kommunikative niveauer: sensorisk, artistisk og symbolsk niveau. Det vil i denne læsning 

være den hermeneutiske dybdemodel, som fremstår som deltagernes betydningsgivende 

redskab. I forhold til museumsformidling har jeg relateret denne læsning til 

præsentationssiden, som henholdsvis første- og tredjepersons fortolkning. Jeg vil hævde, at 

denne fortolkning af betydningsproduktionen ikke kan forklare den ændring, flere 

informanter oplever i fase 3.  

Idet Maren sammenstilles med Christiane i fase 3, og deltagerne nu får to 

fysiske scenefigurer, som gestaltes foran dem på samme tid, kommunikeres en ny vinkel på 

købstaden anno 1864, som sætter fokus på det artistiske niveau og de fremstillede 

handlingers koder. Den vinkel, hvorigennem rundvisningens to første faser har præsenteret 

                                                           
217 Szatkowski, Janek: ”Rollespillets udfordring – udfordring i rollespillet”, 2006, p. 151. 
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købstaden, har etableret Maren som udsigelsens ”hvorfra”. I rundvisningens tredje fase er 

udsigelsespositionen ændret, således at det ikke længere er Maren, der er afsender på den 

mundtlige fortælling, som hidtil har fungeret som udsagn.  I stedet kommer Maren til at 

indgå som del af et udsagn, hvilket medfører, at den mundtlige fortællings betydning ikke 

skal findes i fortællingens relation til den historiske virkelighed. Nu fremstår den mundtlige 

fortælling snarere som en af flere mulige oplevelser af en virkelighed. Den kommunikative 

relation mellem Maren og deltagerne ændres, og deltagerne overlades til en søgen efter 

udsigelsens nyetablerede struktur, hvori der etableres et nyt ”hvorfra”. I tredje fase vil jeg 

mene, vi har at gøre med en anden repræsentationel effekt end den refererentielle, nemlig 

den kreatoriske. Nu etableres Den Gamle By som udsagnets ”hvorfra”, ved at fremhæve 

institutionen som implicit afsender. En ny deltageridentitet søges etableret med baggrund i 

spørgsmålet om, til hvem, udsigelsen er henvendt. 

Når man i relation til udsigelsens struktur stiller spørgsmålene: hvem taler, 

hvorfra, til hvem i formidlingssituationer, hvor den performerende praksis anses som 

betydningsproducerende, er det nødvendigt at undersøge den performerende praksis ud fra 

en forståelse af deltagernes handlinger som betydningsproducerende i udsigelsen. 

I rundvisningens tredje fase kan man altså forklare, hvordan den mundtlige 

fortælling ændrer karakter, ved at problematisere forholdet mellem perceptionssiden og 

præsentationssiden i Sauters model. Hvor første- og tredjepersons fortolkning er velkendte 

begreber inden for museumsterminologien, anvendes knapt så tit betegnelsen 

andenpersons fortolkning, eller second-person interpretation.218 Begrebet betegner den 

besøgendes deltagerposition, og jeg vil anvende begrebet for at undersøge udsigelsens 

implicitte læser i denne fase, altså til hvem udsigelsen henvendes, når deltagelsen ændrer sig 

fra den hermeneutiske fortolkningsmodel til medproduktion af betydning gennem 

deltagelse. Hermed forklarer jeg betydning ud fra et semantisk betydningsniveau, og jeg 

foreslår på samme tid en udvidelse i forhold til Sauters kommunikationsmodel, når det 

gælder om at etablere analytiske redskaber til at undersøge deltagelsens betydning. Jeg ser 

det hensigtsmæssigt at redegøre for begrebet andenpersons fortolkning, som fokuserer på det 

deltagende publikum.  

 

 

                                                           
218 Magelssen, Scott: ”Making History in the Second Person: Post-touristic Considerations for Living 
Historical Interpretation”, 2006. 
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Andenpersons fortolkning 

Den amerikanske teaterforsker Scott Magelssen gør opmærksom på begrebet second-person 

interpretation i relation til ansigt-til-ansigt formidling på frilandsmuseer. Jeg har oversat 

begrebet til andenpersons fortolkning. Magelssen er adjunkt i teatervidenskab ved Augustana 

College, Illinois. Hans fokusområde er på frilandsmuseer, eller Living History open air 

museums,219 og på performative og historiografiske praksisser, som her anvendes for at gøre 

historien levende for publikum. Magelssen anvender begrebet andenpersons fortolkning i 

sin undersøgelse af, hvad publikum involveres i, når de deltager i et formidlingsforløb, som 

anvender drama og aktivering af sanser og følelser. Magelssen problematiserer de måder, 

hvorpå frilandsmuseerne anvender publikumsdeltagelse. I det følgende vil jeg redegøre for 

begrebet ud fra Magelssens vinkel, inden jeg genoptager tråden fra den udsigelsesteoretiske 

vinkel, som jeg har lagt op til i analysen.   

Magelssen søger igennem begrebet andenpersons fortolkning at fokusere på 

publikumsdeltagelse på måder, hvor de besøgende får mulighed for at undersøge den 

historiske virkeligheds vilkår – ikke som en fremlagt sandhed, men som en erfaret indsigt, 

som kan generere nye spørgsmål. Han er kritisk til den praksis, som de amerikanske 

frilandsmuseerne knytter til begrebet. Han kritiserer disse frilandsmuseer i deres måde at 

etablere deltagerpositioner på, som forholdes ukritiske til den nationale historie og 

herigennem er med til at formidle allerede fortolkede versioner af historien.220 I sin kritik 

efterlyser han mulighederne, som deltageren har, for at få indblik i og erfare de faktiske 

historiske valgmuligheder. Ifølge Magelssen ville det være ønskeligt at formidle de 

muligheder, der har været til stede i den givne kontekst, således at de besøgende får en 

erfaret forståelse af historiske hændelser, og på hvilken baggrund de er foregået.  

Magelssens kritik bygger på antagelsen om, at der ikke eksisterer en sand 

viden om fortiden, som frilandsmuseerne skal formidle til publikum. Det er snarere således, 

at frilandsmuseerne, gennem sin formidling til publikum, kan skabe øget forståelse for de 

vilkår, som var gældende for tidligere tider. Han konkluderer, at ligheden mellem den 

originale begivenhed og den begivenhed som realiseres via performance på et museum, 

ikke er så vigtig som netop relationen mellem dem. Han flytter således vægten fra historien 

som dokument til i stedet at vægte relationen mellem de besøgende og den historiske fortid 

                                                           
219 I følge Magelssen kan man ikke umiddelbart oversætte Living History Museums til begrebet 
frilandsmuseer. For en uddybelse af dette, se Magelssen, Scott: ”Performance Practices of (Living) Open-Air 
Museums (And a New Look at “Skansen” in American Living Museum Discourse)”, 2004.  
220 Magelssen, Scott: Magelssen, Scott: ”Making History in the Second Person: Post-touristic Considerations 
for Living Historical Interpretation”, 2006, p. 293. 
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som genstand for forståelse. Set ud fra et udsigelsesteoretisk perspektiv, efterlyser 

Magelssen en optik, som tager højde for tekstens ”for nogen”, snarere end ”om noget”.  

Man skal forstå hans ønske om en højere vægtning af den besøgendes 

position i formidlingssituationen som en tydeligere adressering af formidlingsbudskabet. 

Formidlingssituationer skal ifølge Magelssen bygge på historisk faktuel viden. Ved hjælp af 

begrebet andenpersons fortolkning opponerer han på måden, hvorpå den historisk faktuelle 

viden søges visualiseret eller gestaltet igennem formidling snarere end problematiseret, 

diskuteret og forstået, set ud fra de faktiske muligheder, som har været til stede på de 

pågældende tidspunkter. En forståelse af de på det givne historiske tidspunkts reelle 

muligheder kan generere en kompetence hos deltageren, når det gælder om at forstå 

handlinger ud fra andre menneskers forudsætninger. Magelssen ser en aktørs henvendelse 

til publikum som grundlæggende for den kommunikation, som placerer tilskuerne i en 

tilsigtet relation til fortiden: ”It is the actor’s role as a witness which determines the kind of 

relationship a certain production develops with the historical past”.221 Her giver han også 

udtryk for, at han forstår en formidlingssituation på den måde, at formidleren ud fra sin 

spillestil kan fremmane en bestemt læser/deltageridentitet.    

Som jeg forstår begrebet andenpersons fortolkning relaterer det sig både til 

den besøgendes position i fortællingens rum inden for den kommunikation, som kan 

analyseres med Sauters teatrale kommunikationsmodel, og til en position, hvor de 

besøgende deltager med konsekvenser for handlingsforløbets drejning, udvikling og 

betydning. For at forstå begrebet andenpersons fortolkning som et anvendeligt begreb i en 

formidlingssammenhæng, hvor der netop fokuseres på det relationelle forhold mellem 

deltager, formidler og betydningen af formidlingssituationen, vil det være gavnligt at forstå 

begrebet ud fra rollespillets deltagelsesniveauer. Andenpersons fortolkning betyder, at de 

besøgende gennemlever historien snarere end at de ser på formidlerne, som gennemlever 

historien. Magelssen foreslår, at det er muligt at implementere alternative modeller for 

andenpersons fortolkning, hvor en relation mellem fortid og nutid kan opretholdes. Måden 

man gør det på er at give de besøgende historiske stemmer inden for de rammer, museet 

har fastlagt og skabe muligheder for dialog ud over det givne tema, som rammesætter 

formidlingssituationen.  

Jeg mener, at begrebet andenpersons fortolkning er et centralt begreb, når 

det handler om at undersøge deltagelsesaspektet i museumsformidling. Det er endvidere 

                                                           
221 Ibid. p. 303.  
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gavnligt at forstå begrebet ud fra udsigelsesteoriens principper. En analyse vil her kunne 

pege på det centrale, når det gælder dynamikken mellem præsentation-perception forholdet 

samt forholdet mellem formidlingssituationen og dens betydningsproduktion. Jeg vil 

forfølge denne forbindelse i den videre analyse, som jeg knytter an til den semantiske 

læsning af fase 3 i Lys i Mørket.   

Den form for deltagelse, som kan forklares via den semantiske 

betydningsmodel, må forstås som en kommunikationsrelation, som bygger på analyse af 

forholdet mellem præsentation og perception, og med udgangspunkt i en kommunikativ 

dynamik mellem sensorisk, artistisk og symbolsk niveau, som Sauter foreslår. Det er altså 

nødvendig at indføre analytiske begreber, som gør det muligt at undersøge 

kommunikationen ud fra en forståelsesmodel, som tager højde for relationen mellem 

præsentation-perception som en variabel snarere end som en konstant. 

Sauters undersøgelsesgenstand er den teatrale situation, som består i, at 

nogen optræder for andre, hvilket medfører forståelsen af dette forhold som en konstant. 

Jeg mener, at det vil være gavnligt i undersøgelsen af den dramatiserede rundvisning at 

undersøge udsigelsens ”hvorfra”, med hjælp af værktøjer, der arbejder med en større 

fleksibilitet, når det gælder denne relation. Jeg har i denne sammenhæng fundet 

rollespilsteorien anvendelig til formålet.  

 

12.4. Lys i Mørket set i lyset af rollespillets begreber 

Denne del af analysen tager som sagt afsæt i en forståelse af, at de besøgende har en 

deltagende position, det vil sige, at de er medproducerende på handlingens 

betydningsniveau. Det vil her være deltagerrelationer, jeg udskiller som analysegenstand. I 

denne sammenhæng ser jeg det relevant at undersøge Lys i Mørket ud fra de begreber, som 

tilhører rollespillet, da der inden for rollespilsteori er udviklet måder, hvorpå deltagerens 

rolle undersøges i forhold til den fortælling, som skabes. I denne optik ser jeg formidlerne 

og de besøgende som deltagere i rundvisningen, som deltagere på handlingsniveau. Mit 

spørgsmål handler om, hvilken funktion publikums deltagelse har i betydningsprocessen. 

Der, hvor jeg tillægger rollespillet særlige kvaliteter i forhold til analyse af en dramatiseret 

rundvisning som formidling, er blandt andet i form af etablering af positioner, hvorfra 

historien ses og reflekteres. Endvidere kan rollespilsteorien tilbyde et øget fokus på den 

betydning, som deltagernes deltagelse har i udsigelsen. 
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Rollespillet som kommunikation 

Nødvendigheden af at etablere en fælles ramme for formidlingssituationen og en 

fiktionskontrakt, som tydeliggør de gældende adfærdsmuligheder, øges i takt med graden af 

deltagelse, som formidlingssituationen lægger op til. Der vil være forskellige måder at 

forholde sig til deltagelse på ved henholdsvis teater og rollespil, netop fordi deltagelsen 

tjener forskellige formål. I teateret er formålet knyttet til den form, hvor nogen optræder 

for andre. I rollespillet ligger der blandt andet en motivation for deltagerne i at konstruere 

og afprøve regler for spil i et kollektivt rum. Som lektor i dramaturgi Ida Krøgholt påpeger, 

vil det være vægtningen af denne gøren frem for at repræsentere handlingen, som vil være den 

tydeligste sondring mellem teater og rollespillets intention.222 Selv om formålet med 

interaktionen er forskellig i hhv. rollespil og teater med publikum, pointeres inden for begge 

lejre en nødvendighed af at skabe en fiktionskontrakt, som etablerer en relation mellem det 

dramatiske værk/spillet, publikum/rollespiller og aktør/gamemaster.  

 Den danske spiludvikler Nina Riis beskæftiger sig med spørgsmålet om, 

hvorfor rammesætningen skal være i orden og forstået af alle parter, når deltagere går 

sammen om at udspille et liverollespil.223 En af hendes pointer i forhold til 

fiktionskontrakten i spillet er at knytte rollespillets struktur og rammesætning an til de 

muligheder, deltagerne har for at påvirke hinanden og spillet. Hun opstiller en model, som 

gradbøjer interaktivitetsniveauer224 i forhold til fortællingens struktur.225 Tre grundlæggende 

parametre benyttes for at indkredse deltagernes muligheder for at interagere i spillet. 

Frekvens er et parameter for, hvor tit man kan interagere med det givne medie. Omfang er et 

parameter for, hvor mange muligheder, der opstilles og kan vælges i mellem. Konsekvens er 

et parameter for, hvor stor indflydelse en persons handling har på den videre 

kommunikation og proces. Ved hjælp af disse tre parametre inddeler hun 

interaktivitetskontinuumet i tre planer: mikro-, mellem- og makroplanet ud fra graden af 

                                                           
222 Krøgholt, Ida: ”Spillets Attraktion”, 2006 p. 172. 
223 Riis, Nina: ”Rollespillets fiktionskontrakt”, 2006. 
224 Interaktivitetsbegrebet relaterer sig oprindeligt til mulighedsrummet for kybernetiske relationer mellem 
mennesker og maskiner. Begrebet er optaget og anvendt i videnskabelige discipliner, hvor 
undersøgelsesobjektet er relationelt og hvor en demokratisering af et særligt indhold er et mål. Den danske 
dramaforsker Thomas Rosendal Nielsen problematiserer begrebet i sin afhandling. Jeg vælger at beholde 
begrebet i relation til fremlæggelsen af de rollespilsteoretiske pointer, da disse bygger på en model, udviklet 
med henblik på computerspil, hvor begrebet har sit ophav. Nielsen, Thomas Rosendal: Interaktive dramaturgier i 
et systemteoretisk perspektiv, 2011. 
225 Den model, Riis fremlægger, bygger på en model for computerspil, udarbejdet af amerikaneren Brenda 
Laurel, ph.d. fra Ohio State University, der betegnes som en pioner inden for udviklingen af virtuel reality 
med et særligt fokus på spil for piger (Girl Games).  



Del 3                                                                 Kap. 12.                           Lys i Mørket – en udsigelsesanalyse 

148 
 

konsekvens, som deltagerens påvirkningsmuligheder har for fortællingen/det narrative 

forløb.  

 

 

Fig. 12.2. Model for interaktionsniveauer.226 

 

Det vil være nærliggende at forstå en dramatiseret rundvisning som en formidlingsform på 

frilandsmuseer ud fra mikroplanet, fordi interaktionen på frilandsmuseer i forhold til 

ramme og struktur må anses at være begrænset. Omfanget for deltagelsesmuligheder i en 

dramatiseret rundvisning er stærkt begrænset, og frekvensen er stramt styret igennem 

rundvisningens dramaturgi. Beskrivelsen af mikroplanet som at: ”Spillerne har ingen reel 

indflydelse på rammerne eller den overordnede historie, som er skabt af 

spillederen/spildesigneren”227, kan som generelt udgangspunkt overføres på en dramatiseret 

                                                           
226 Riis, Nina: ”Rollespillets fiktionskontrakt”, 2006, p. 189. 
227 Ibid. p. 190. 
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rundvisning på et frilandsmuseum. I følge Riis er det karakteristisk for mikroplanet, at 

plottet er spillets fremadskridende drivkraft, hvilket karaktererne og spillerne til enhver tid 

er underlagt. I forhold til Lys i Mørket svarer det til, at Marens historie er udviklet og 

fastsat på forhånd, og at publikum bliver delagtiggjort i realiseringen af historien. I en 

rollespilssammenhæng fremstår dette plan som mindre interessant for deltagerne, på grund 

af faren for pacificering af spillerne, hvor spildesignet ikke efterlader nogen plads til 

deltagernes ideer og historier. Jeg vil vove at påstå, at det som udgangspunkt forholder sig 

anderledes i en dramatiseret formidlingssituation ved et frilandsmuseum, netop fordi det 

ikke er rollespillet i sig selv, som er attraktionen, men de kvaliteter rollespillet har, når det 

gælder at skabe og formidle en historie.   

Lys i Mørket indebærer i lighed med teaterfiktionen, en kontrakt mellem 

publikum og formidler. Behovet for kontrakten relateres til rundvisningens karakter som en 

forståelseshandling, som er betinget af konsensus om rammerne for fortolkning. I 

rundvisningens anslag i fase 1 koder formidleren den del af historien, som rundvisningen 

refererer til, samtidig med at hun etablerer en fælles idé om, hvordan man deltager i og 

fortolker rundvisningen. Rundvisningens anslag i fase 1 har især to væsentlige pointer. Det 

ene er, at her uddeles fortolkningsredskaber til at deltagerne, gennem den receptive 

deltagelse, kan skifte mellem at erfare byen igennem Marens vinkel og at forstå erfaringen i 

et historisk perspektiv. Dermed indlemmes et forslag til fortolkning, i den her 

konsensusetablerende handling. Den anden pointe relaterer jeg til den producerende deltagelse,228 

idet der etableres en konsensus, som knytter sig til relationer deltagerne imellem. Der 

dannes et grundlag for, at gruppen udvikler sig til et samlet ”vi” igennem forløbet. I mine 

samtaler med informanterne, som har fulgt Lys i Mørket, fremtræder forskellige aspekter af 

”vi”-relationens betydning i deres udsagn. Jeg vil i det følgende trække informanternes 

beskrivelser frem. 

I mine samtaler med informanterne påpeger flere betydningen af den sociale 

relation, som gruppetilhørigheden skaber. Selv om deltagerne er bevidste om, at 

rundvisningen er et tilbud, som udbydes hver dag i de pågældende dage, opnås en 

gruppefølelse, som relaterer sig til det performerende her og nu. En af informanterne 

udtrykker det på denne måde: 

 

                                                           
228 Her refererer jeg til den foregående diskussion af deltagelse i præsteenkens stue, hvor deltagelsen i 
skumringstimen betegnes som producerende ud fra en semantisk forståelse.  
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”Bare det at være der selv, de toppede brosten, det levende lys. Jeg følte 

ikke, at det var mekanisk, selv om jeg godt ved, at der er flere 

rundvisninger i løbet af dagen. Nu havde hun os med! Hun var med her 

og nu, så man fik kommunikation. De spillede med allesammen [red: i 

gruppen]. Det er nok forskel på, hvor meget man vil inddrages, hvor 

motiveret man deltager. Man blev til en gruppe, som man hørte til. Man 

kunne tale med de andre (…), måske fordi jeg i udgangspunktet gik 

alene?”. (bilag nr. 1.2.2, informant A, spørgsmål nr. 19) 

 

Informanten udtrykker gruppetilhørighed, altså et tilhørsforhold til de andre deltagere, der 

gik denne specifikke rundvisningsgang og til formidleren. Informanten besøgte museet 

alene og oplevede at opnå et tilhørsforhold til de øvrige deltagere i rundvisningen. At det 

sociale har en særlig værdi i rundvisningens betydning for deltagerne, kommer også til 

udtryk i en anden informants udsagn:  

 

”De steder, hvor vi stoppede, var ikke så meget knyttet op til det, hun 

sagde. Men det var det, at vi gik en tur sammen, der betød noget”. (bilag 

nr. 1.2.9, informant H, spørgsmål nr. 20)  

 

Her får selve samværet i rundvisningsforløbet en særlig værdi, som kan synes at 

overskygge rundvisningens referent. Dette ”vi”, som informanterne fremhæver, 

adskiller sig fra de øvrige besøgende, som gæster museet, og som opholder sig på 

samme sted, samme tidsrum. Eksempelvis udtaler en informant følgende:  

 

”Noget, der var ret forstyrrende, der var så mange unge nede i Den 

Gamle By den dag, men på den anden side tænkte jeg, at mon det ikke 

havde været det den gang også?”. (Bilag nr. 1.2.7, informant F, spørgsmål 

nr. 13)229  

 

Informanten skelner her mellem gruppen og de øvrige museumsgæster, men formår at 

trække de øvrige museumsgæster ind som del af den betydning, som rundvisningen skaber. 

                                                           
229 Citatet henviser til informantens oplevelse fra torvet i fase 2, hvor gruppen befinder sig på torvet og lytter 
til Marens fortællinger, og hvor torvet i det pågældende tidspunkt var befolket af en række andre 
museumsbesøgende, som for informanten fremstod som forstyrrende element i rundvisningen.   
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En anden måde, hvorpå betydningen af det sociale kommer til udtryk, er igennem 

informanters fortolkning af de andre i gruppen. En af informanterne besvarer mit 

spørgsmål om vedkommendes egen oplevede rolle i forløbet ved at inddrage og fortolke på 

andres reaktioner: 

 

”Vi fik alle en rolle i ”Herskaberne”. Hun [red: aktøren] inddrog faktisk, 

hun inddrog publikum i fortællingerne. Hun havde fortalt om ham den 

store mand, som ikke længere arbejder som vogter, og de stod lige og 

manglede en. Hun spurgte en 16 år gammel dreng i gruppen, om den unge 

herre ikke kunne tænke sig det. Aktøren synes, det var sjovt. Man kunne 

se at selv de unge teenagere var med i det. Også da vi var på besøg hos 

præstedatteren. Folk deltog”. (Bilag nr. 1.2.2, informant A, spørgsmål nr. 

12)  

 

I kraft af den reelle tid, som rundvisningen foregår i, styrkes det bånd, som samler gruppen 

til et ”vi”. Ved enkelte forløb er det forekommet, at flere deltagere er kommet til undervejs, 

uden at have deltaget i den konsensusdannende samhandling i rundvisningens indledende 

fase. I de rundvisninger, hvor dette er tilfældet, viser det sig at fremstå som negativt. En 

informant udtrykker det på denne måde:  

 

”Det var generende, at vi var så mange, folk hoppede på hen ad vejen. 

Måske kunne vi ha fået uddelt noget, der indikerede, at vi var med i en 

gruppe?”. (Bilag nr. 1.2.3, informant B, spørgsmål nr. 27).   

 

I en rundvisning som Lys i Mørket kan dette ”vi” ses som essentielt, når det handler om at 

forstå den producerende deltagelse, som, jeg vil hævde, er mulig at opnå på rundturens 

besøg hos præsteenken. Det er i kraft af dette ”vi”, at det især er interessant at se 

rundvisningen ud fra et andet relationelt perspektiv end det, der ligger til grund for Sauters 

kommunikationsmodel. Jeg vil mene, at ”vi”-aspektet har en særlig betydning, når det 

handler om at forstå formidlingssituationen ud fra begrebet andenpersons fortolkning, 

fordi det her handler om at få etableret grundlaget for, at gennemlevelsen relaterer sig til 

deltagerne snarere end til formidlerne. I det ”vi” som etableres, opstår der en 

kontraktindgåelse, som opretholdes og forstærkes igennem rundvisningens forløb.  
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Når gruppen i fase 3 møder Christiane og tilbydes et nyt perspektiv, hvor 

deres eget blik på købstaden fritstilles fra Marens blik, opstår samtidig muligheden for at 

deltage betydningsproducerende i selve handlingen. I denne læsning af rundvisningen 

skifter publikums deltagelse som sagt fra den receptive til den producerende kvalitet. Det 

som skelner den producerende deltagelse fra den receptive deltagelse er, at den handling, 

som foregår i den producerende deltagelse, foregår både i den imaginære og den reelle 

virkelighed på samme tid. Det er en handling, som har betydning som handling, og ikke blot 

som reference til handling.   

Det bliver relevant at stille spørgsmålet om, hvilken betydning 

tilhørighedsforholdet har for deltagelsens betydning. Dette spørgsmål vil jeg tilnærme mig 

ved at inddrage den dramatiserede rundvisning the Dungeon fra Warwick Castle, England, 

(bilag nr. 21), som et analytisk værktøj til at stille skarpere på deltagelsens betydning i den 

performerende udsigelse.  

 

Fiktionskontraktens betydning for deltagelsen 

Fangekælderen under Warwick Castle i England er en af flere lokaliteter, som danner den 

arkitektoniske scene til den dramatiserede rundvisning the Dungeon, en rundvisning med 

1300-tallets skyggesider som omdrejningspunkt.230  

Min egen erfaring som deltagende besøgende ligger til grund for min analyse 

af the Dungeon. Den kommercielle forlystelsesgigant Merlin Entertainment står som den 

reelle afsender på de aktiviteter, som foregår på Warwick Castle, hvilket skaber en ændret 

kontekst at forstå rundvisningen i. Jeg vil i afsnittet foretage en komparation mellem 

rundvisningen the Dungeon og Lys i Mørket med baggrund i spørgsmålet om 

fiktionskontraktens betydning for deltagelsen. Jeg mener, at rundvisningen the Dungeon i 

høj grad italesætter kontraktens betydning for oplevelsen på en måde, som fremhæver dens 

stærke kommunikative egenskab. Jeg vil i det følgende argumentere for, at den 

fiktionskontrakt, som etableres ved the Dungeon, eksplicit peger på kontraktens betydning 

for at tildele betydning på deltagelsesniveau. 

                                                           
230 Warwick Castle er ikke et frilandsmuseum, men en oplevelsesattraktion med afsæt i et historisk sted, og 
som drives af den kommercielle forlystelsesgigant Merlin Entertainment. Formidlingen ved denne lokalitet 
tager udgangspunkt i de historiske højdepunkter, som har fundet sted igennem de 1000 år af historie, som 
knytter sig til Warwick Castle. Stedet skriver historie tilbage til 1068, hvor Wilhelm erobreren knyttes til 
funktionen som bygherre. Den dramatiserede rundvisning i Warwick Castle er en version af konceptet the 
Dungeons, som også findes i London, York, Edinburgh og Amsterdam, og som har til formål at kombinere 
historie, frygt og humor for at levendegøre grusomme historiske hændelser.  
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Rundvisningen starter ved at en formidler i rolle som sortklædt munk, 

opholder en afgrænset publikumsgruppe uden for indgangen til slottets fangekælder. Her 

adskilles deltagerne til rundvisningen fra de øvrige besøgende, og der etableres en 

forventning om, at konsensus etableres. Jeg har tidligere refereret til denne første fase i en 

rundvisnings opbygning som rundvisningens anslag. I Lys i Mørket indebærer anslaget, at 

formidleren skifter fra rollen som Maren til rollen som museumsformidler og uddeler de 

relevante fortolkningsredskaber i forhold til rundvisningens hensigt. I the Dungeon 

etableres en form for konsensus, hvor frygt og uvished som emotioner formidles som 

fortolkningsredskaber. Inden rundvisningens forløb i slottets fangekælder etablerer den 

sortklædte munk en stemning af uvished i forhold til, hvad rundvisningen vil byde på. I det 

ene øjeblik fortæller han en historie, som han i næste øjeblik trækker tilbage med et hånligt 

smil på læberne. Munken formår herved at skabe følelsen af usikkerhed.  

I den del af rundvisningen, der svarer til anden fase i Lys i Mørket, bliver 

deltagerne i the Dungeon sendt ud på egen hånd. Der veksles mellem vandring i smalle 

trappe- og gangarealer og ophold i kælderens kamre og celler. På vandringen i de smalle 

gange og trapper kommer deltagerne forbi lukkede døre, fængselsceller, og den enkelte må 

koncentrere sig for ikke at komme bort fra de andre i gruppen. I flere af fangekælderens 

kamre og celler møder deltagerne en ny karakter og et nyt torturinstrument ved hvert 

stoppested. 

I et af fangekælderens rum møder deltagerne en kvindelig karakter, lille af 

vækst, og med en skarp, gennemtrængende stemme. Hun bevæger sig frem og tilbage foran 

gruppen og adskiller sådan set gruppen fysisk fra scenen, hvor et lig ligger på en briks. Hun 

ser ikke ud over en samlet flok, men stirrer enkeltpersoner ind i øjnene således, at det ikke 

er tvivl om, at den enkelte deltager iagttages som enkeltstående individ og ikke en af 

mængden. Der trækkes en mand frem, som er den, der skal stå model for kvindens 

handling, og han føres med bag et blot forhæng. Her opstår en usikkerhed om, hvorvidt 

vedkommende faktisk bliver påført smerte som følge af handlingen. Rummet får en særlig 

betydning, når det gælder at skabe udsatte positioner og etablere en usikkerhed om, 

hvordan rammerne er sat sammen og om der overhovedet er nogen rammer? Netop denne 

undren over, hvorvidt der er rammer, skaber i højere grad en form for ramme. Det er en 

ramme, som tvinger deltagerne til at forstå de handlinger som udføres, som reelle 

handlinger, og ikke blot som repræsentationelle handlinger. Rammen er ikke bygget på 

forståelsen af enighed, men snarere på et forhold mellem magt–afmagt, og hvor deltagernes 
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muligheder for deltagelse ikke er valgfrie, men påtvungne. Denne påtvungne deltagelse 

udgør det stærkeste kommunikative greb, og det fremtvinger et fokus på fortolkning af den 

reelle handling snarere end handlingens repræsentation i en imaginær virkelighed eller i den 

historiske fortid. Det er også dette forhold, som får fokus i den efterfølgende erfaring, hvor 

jeg forsøger at finde ud af, hvad der skete med vedkommende, som jeg hørte skrige bagved 

det blå forhæng. I det næste rum, som deltagerne ankommer til, er han ikke til stede. Når 

deltagerne træder ud herfra, står han ude i gangen og venter, og han følger med videre 

herfra. Han holder sig fortsat på armen.  

Hvor der i Lys i Mørket arbejdes med deltagergruppen som et samlende 

kollektiv, noget der skal skabe et ”vi”, ses netop en udfordring af disse sociale og kognitive 

rammer i the Dungeon. Ved begge rundvisninger bliver en enkeltperson udpeget til at gå 

sidst. Ved the Dungeon har dette greb den effekt, at deltagerne fremstår som enkeltstående 

personer i udsatte positioner. The Dungeon ophæver herved det fællesskab, som i en eller 

anden grad forventes at blive etableret ved denne form for aktivitet. Ved the Dungeon 

forstærkes negationen af en forventet gruppedannelse, hvor deltagerne snarere fremstår 

som enkeltindivider i udsatte positioner, idet tilfældige af de deltagende personer bliver 

udpeget til at fungere som prøvekaniner for de fremviste torturredskaber. Der spilles op til 

et bevidst brud med de pædagogiske principper, som vi finder i Lys i Mørket, og hvor 

netop dette brud bliver det centrale greb i the Dungeon. The Dungeon fremhæver 

kontraktens betydning i rundvisningens anslag gennem at etablere fraværet af en kontrakt.  

Dramaturgien i the Dungeon leder deltagernes fokus hen mod egne følelser 

frem for den betydning, følelserne får som indgang til den historiske fortid. Ifølge Ida 

Krøgholt foregår der inden for liverollespillet en form for kommunikation, der ikke stiller 

individet i spillets centrum, men hvor kommunikationen foregår mellem deltagerne og 

spillet.231 I the Dungeon, hvor netop konsensus udebliver, ser det ud som om den enkelte 

deltager, som trækkes frem fra gruppen og vedkommendes reaktion på handlingen, er det 

stærkeste kommunikative element. Det er ikke således, at deltagelsen i relation til 

formidlingsindholdet opleves valgfrit, spillerne/deltagerne er derimod bundet af spillets 

rammer, som i dette greb opleves tydeligere og stærkere, fordi der gøres opmærksom på 

fraværet af konsensus. Netop dette fravær af konsensus er et greb, som tydeliggør et magt-

afmagt forhold som en situationsbestemmende ramme for rundvisningen. Dette forhold 

udleves i handlingen ved, at enkeltpersoner bliver trukket frem og skal ”gennemleve” 

                                                           
231 Krøgholt, Ida: ”Spillets Attraktion”, 2006, p. 173. 



Del 3                                                                 Kap. 12.                           Lys i Mørket – en udsigelsesanalyse 

155 
 

historien. Jeg vil mene, at denne rundvisning spiller på en spænding mellem en gøren og en 

repræsentation af en historie, fordi det i høj grad bliver den betydning, som skabes ved, at se 

de andre blive inddraget i handlingsforløbet, som er med til at etablere handlingen, og som 

fungerer som historiens fremadskridende element. Med udgangspunkt i 

interaktionsmodellen, fig. 12.2, ses her et begrænset omfang: de muligheder som opstilles for 

deltagelse er begrænset, og de er ikke valgfrie, men styret med hård hånd igennem 

dramaturgien. Således befinder the Dungeon sig på mikroniveauet for deltagelse set ud fra 

rollespilsmodellen. Alligevel er den indflydelse, som deltagelsen har, 

betydningsproducerende i rundvisningen. Denne konsekvens knytter jeg til det psykologiske 

spil, som omhandler ”vi”- relationen, snarere end til den enkelte deltagers handling som 

betydningsgivende i sig selv. Det vil sige, at konsekvensen i the Dungeon relateres til 

oplevelsen af de andres deltagelse. Gennemlevelsesaspektet relateres således lige så vel til 

forståelsen af egen deltagelse igennem andres deltagelse, som det handler om selv at deltage.    

Til forskel fra Lys i Mørket lægger the Dungeon ikke op til refleksion under 

rundvisningsforløbet. I the Dungeon er vandringen forbundet med en koncentration om at 

følge trop og ikke komme bort fra de andre. Det sidste stop, som deltagerne kommer til i 

deres vandring gennem slottets fangekælder, er en spejlsal, som, ifølge stedets katalog, skal 

demonstrere den forvirring og uro, som fanger i 1300-tallet har følt, inden de skulle 

afrettes. Spejlsalen ligger for enden af en vandring i mørket, og hvor deltagerne, efter 

strukturmæssig gentagelse, har en forventning om, at de vil komme til at møde en karakter. 

Men publikum møder i stedet sit eget spejlbillede. Idet man ser sig selv i øjnene, kigger man 

sig til siderne og opdager, at også her er der et spejl. Energien bliver lagt i at finde ud af, 

hvor de andre deltagere bevæger sig hen, og forsøge at følge trop. Idet man ser sig selv til 

alle fire sider, bliver et af spejlene åbnet som en dør, og en bøddellignende karakter med 

læderhætte og økse står og griner. Rytmen mellem rum og vandring i trapper og gange 

brydes til sidst ved, at deltagerne lukkes ud i den cirkelformede borggård, uden en 

afslutning på forløbet. Det medfører, at deltagerne står tilbage med en oplevelse af 

forvirring, hvor den betydning, som kan skabes ud fra erfaringen fra slottets fangekælder, 

sådan set bliver hængende i luften. 

Det er tydeligt, at rollespillet i de to rundvisninger har to forskellige 

hensigter. I Lys i Mørket er formålet at etablere det fællesskab, der skal til for, at der skal 

være bedst mulig chance for at kunne træde ind i fortællingens rum eller i den imaginære 
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virkelighed, jfr. rollespilsterminologien. The Dungeon trækker på den anden side netop på 

en forventning om dette fællesskab og bryder eksplicit med hermed.  

Deltagerne bliver brikker i to forskellige spil, hvor begge sådan set må kunne 

placeres på mikroplanet i Riis` model, men hvor selve handlingsakten forholder sig 

væsensforskelligt til den dobbelte realitet. Ved Lys i Mørket omhandler den anden realitet 

(fortællingens rum) Marens købstad anno 1864, og deltagerne inviteres med her. Der 

etableres positioner, hvorfra man kan betragte både den reale og den imaginære realitet. 

Der spilles i høj grad på deltagernes evne til at indtage flere perspektiver og kunne 

reflektere over disse på baggrund af den sanselige kommunikation som foregår. I the 

Dungeon tvinges deltagerne til at fokusere på den realitet, hvor de ”skyldige” skal stå 

model til de anvendte metoder. Hermed driver ”de skyldige” handlingen fremad. Frygten, 

som etableres i deltagerne, knyttes tematisk til en imaginær virkelighed eller fortællingens 

rum. Det er frygten, usikkerheden, forvirringen, samt forholdet mellem magt og afmagt 

som sanselige størrelser, der formidles i the Dungeon, og deltagernes handling og 

reaktioner skaber forudsætningen for, at dette indhold skabes. 

Hvilken betydning har kontraktindgåelsen for deltagelsens funktion i 

formidlingsbudskabet? Ifølge Sauter knytter deltagelsens kvalitet sig til forståelsen af 

dramaforløbet. Det vil sige, at dynamikken foregår mellem de forskellige kommunikative 

niveauer, altså mellem de horisontale linjer i hans model. Jeg vil hævde, at deltagelsens 

kvalitet i the Dungeon ikke på samme måde bygger på dynamik mellem de forskellige 

kommunikative niveauer. I stedet fokuseres der på kommunikationen på det sensoriske 

niveau, hvor reaktionen er karakteriseret af emotioner. Således kan man karakterisere den 

kommunikation som foregår i the Dungeon, som en emotionel erfaringshandling. Jeg vil 

konkludere, at emotionerne som erfaring i the Dungeon, relaterer sig til forholdet mellem 

præsentationssiden og receptionssiden og problematiserer dette forhold som en konstant. 

Emotionerne skabes, ved at der etableres en dynamik mellem de handlende 

(præsentationssiden) og betragterne (receptionssiden). Dynamikken skabes, ved at den 

handling, som påføres de udvalgte deltagere, fremstår som personificerede handlinger som 

skaber identifikation hos de øvrige deltagere (recipienterne). Vilkåret for, at identifikationen 

kan opstå, tilskriver jeg rundvisningens fokus på den faktiske nutid, som handlingen 

udspilles i. Rundvisningens dramaturgi fastholder deltageren i en opmærksomhed, rettet 

mod de aktuelle handlinger og fremtvinger således det aktuelle her og nu som fortællingen 

rum.  
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Min analyse af the Dungeon peger på, at der ligger et særligt 

betydningsniveau i rundvisningens performerende udsigelse som er afhængig af den måde, 

hvorpå rammerne for rundvisningen etableres. Den performerende udsigelse har betydning 

for den funktion, deltagelsen har i formidlingsbudskabet. Jeg vil i det følgende vende 

tilbage til fase 3 i Lys i Mørket, hvor jeg vil fortsætte min argumentation for, at deltagelsen i 

præsteenkens stue bærer en karakter af at være producerende frem for receptiv i forhold til 

budskabet.   

 

12.5. Den producerende deltagelses karakter i Lys i Mørkets fase 3 

Begrebet performerende udsigelse er et begreb, som den danske musikforsker Anette Vandsø 

bruger, når hun skal beskrive, hvordan de forskellige stemmer i et orkester tilsammen 

udgør et musikalsk værk.232 I en musikalsk kontekst tydeliggør begrebet, at udsigelsens 

betydningsdimension må ses som en kompleks størrelse, hvor flere stemmer er til stede 

samtidig, og hvor en stemme får betydning i samspil med andre stemmer. Beholder man 

den musikalske tanke som et hjælpemiddel til at forstå den dramatiserede rundvisnings 

betydningsdimension, er det måske lettere at forstå de stemmer og de personer stemmerne 

relateres til, som betydningsgivende. Stemmerne er ikke betydningsgivende i sig selv, men i 

samspillet. 

I denne sammenhæng kan man se Lys i Mørkets Maren og Christiane som to 

af flere stemmer i det ”sociale orkester”, som udgøres af en købstads indbyggere i 1864. 

Disse stemmer udsiger noget om købstaden. Igennem disse stemmer vil man med første 

øjekast måske forstå udsagnet, som at det forsøger at spejle eller visualisere en del af den 

historiske fortid, hvor Christiane og Maren får betydning i relation til sit samspil.  

I udsigelsens ”orkester” vil jeg mene, at man kan tale om, at også deltagerne 

udgør betydningsbærende stemmer. Den handling, som de besøgende indgår i hos 

præsteenkens datter, knytter sig til den rolle, de får i interaktionen. I kraft af deltagernes 

rolle som herskabet, fremhæves den handling, der relaterer sig til lysedugen som en særlig 

gestus, der tilhører særlige lejligheder, og hvor de besøgende, i kraft af rollen som 

herskabet, er med til at skabe denne form for anledning, hvori lysedugen hentes frem. Når 

Maren bliver frataget sin funktion som den vinkel, de besøgende ser købstaden igennem, 

og de besøgendes optik på købstaden dermed fristilles, betones et andet udsigelsesniveau, 

som også kan knyttes til begrebet om den implicitte afsender. Hvor Maren og Christiane 
                                                           
232 Vandsø, Anette: ”Je ne me tairai, jamais. Jamais”, 2009, s. 133. 
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indtil nu har kunnet opfattes som stemmer, hvor betydningen skal findes i deres relation til 

den historiske fortid, ændres disse stemmers kvalitet, og betydning skal findes på et 

handlingsplan, som det stemmerne gør i den konkrete situation.  

Ved at omdefinere Maren fra en udsigelsesposition som implicit fortæller til 

at være en del af en udsigelse, flyttes kommunikationen til et andet niveau, hvor andre 

implicitte positioner bliver aktiveret. Nu vil det sted, hvorfra udsagnet udsiges snarere 

knytte sig til Den Gamle By som institution, hvilket medfører, at den besøgende ikke 

længere er herskabet.233 Der bliver stillet en ny position til rådighed for den besøgende, en 

position som i højere grad svarer til begrebet andenpersons fortolkning. Med baggrund i 

deltagerens egen erfaring skabes muligheden for at forstå de valg og de muligheder, som 

mennesker fra fortiden har haft til rådighed. Med Morten Kyndrups begreber, som 

fremlagt i del 3, kap. 11.2. kan man forklare betydningsdannelsen som, at relationen mellem 

rundvisningens handling og den historiske fortid, som handlingen refererer til, bærer 

karakter af gøren frem for væren. Det vil sige, at de besøgende har fået stillet en erfaring til 

rådighed, som knytter sig til en bestemt social position i købstaden. Betydning skal forstås 

som den fortolkning, deltageren foretager med baggrund i egen erfaring, snarere end 

handlingens henvisning til fortiden. Idet fortælleren ændres fra at være Maren til at blive 

Den Gamle By, ændres deltagelseseffekten fra en væren til gøren, fordi den repræsentationelle 

effekt ændrer vægten fra referentiel til kreatorisk. 

I Lys i Mørket er udsigelsens gøren altså forstærket af en ændring af den 

implicitte fortæller. Først etableres den implicitte fortæller ved at fortælle om købstaden ud 

fra en subjektiv vinkel og etablerer deltagerens rolle som implicitte læser, som herskabet. 

Dernæst fremhæver den implicitte fortæller et institutionsniveau. Den implicitte læser 

ændres hermed fra herskabet til besøgende.234 Den besøgende er en læserposition som 

                                                           
233 Det vil stadig være tale om implicit fortæller som opstår i teksten, men hvor Maren har været tydeligere 
forankret i den udsagte udsigelse, vil institutionen som implicit fortæller konstitueres i den performerende 
praksis.  
234 Denne dobbelthed er ikke ny inden for teaterverdenen. Man kan tolke det som at det er denne dobbelthed, 
dramaforsker Torunn Kjølner knytter til det nye ved Henrik Ibsens borgerlige drama, og som har skabt en 
udvikling inden for nyere teater, hvor både publikums og skuespillernes fortolkningsrolle er ændret. Kjølner 
fremlægger Henrik Ibsens greb med det borgerlige drama, hvor Ibsen flytter fokus fra det, der fortælles i 
teksten til den handling, der foregår under teksten, som er det sted hvor tekstens betydning er at finde.234 
Kjølner fremhæver denne gørensmodalitet idet hun pointerer, at det borgerlige drama gjorde det usagte og 
det usigelige til tematik og underliggende dramatisk drivkraft.  Hun påpeger, at fordi det nye drama, som 
Ibsen her satte startskuddet for, fremstår i form af en struktur, hvor rollerne skabes i interaktion med andre 
roller, så kræves en ny form for fortolkningsarbejde. Således knyttes fortolkningsarbejdet til udsigelsens 
semantiske niveau, hvor det er det, der sker i samspillet i den aktuelle situation, der producerer betydning. 
Kjølner, Torunn: ”At spille en rolle”, 2006, p. 142.  
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falder sammen med de besøgendes egen identitet eller status i konteksten, og dermed kan 

man tale om sammenfald her. 

Idet deltagerne indtager rollen som de besøgende, som den implicitte fortæller 

lægger op til i rundvisningens fase 3, vægtes deltagernes egen stemme i den 

betydningsproduktion, der finder sted. Dette betyder ikke, at deltagerne kan tale frit ud i 

rummet, men snarere at der åbnes op for en anden form for deltagelse, som jeg betegner 

som den producerende deltagelse. Fra at være recipienter til en performativ handling bliver 

deltagerne til medproducenter af den performative handling og dens betydning. Det, som 

publikum inviteres til at være medproducenter af, har at gøre med fortællingens gøren og 

ikke dens reference til historien eller til den bagvedliggende dramaturgi. Således skal de 

besøgende i denne sammenhæng stadig anses som modtagere af et budskab, men hvor 

budskabet har en erfaringsside og en refleksionsside i sin strukturelle opbygning. Min 

argumentation for at man kan tale om andenpersons fortolkning i Lys i Mørket, mens 

begrebet ikke kan forklare deltagelsesaspektet i the Dungeon, tilskriver jeg tilrettelæggelsen 

af den emotionelle erfaring som en formidlingsgenstand, hvortil der etableres 

refleksionsredskaber, og hvorved erfaringen får en betydning. 

 

12.6. Opsummering og konklusion 

I kapitlets indledning stillede jeg spørgsmålet om, hvad udsigelsesteorien kan bidrage med i 

relation til formidling, som inviterer til publikums deltagelse. Med udgangspunkt i min case 

Lys i Mørket har jeg forklaret, hvordan man kan forstå den dramatiserede rundvisning i 

relation til udsigelsesteoriens begreber. Jeg har placeret teksten som en 

betydningskonstruktion som forholder sig til en særlig kontekst. Konteksten har jeg forklaret 

som betinget af den reale afsender, som er Den Gamle By. Den reale afsender skaber en 

appel til den besøgendes modtageridentitet, netop som besøgende på et frilandsmuseum. Med 

begreberne lokalitet, sted og rum samt begreberne aktør, scenefigur og karakter har jeg 

undersøgt udsigelsens strukturelle niveau, som relaterer sig til udsigelsens hvem, hvornår og 

hvorfra.   

 Med udgangspunkt i udsigelsesteorien har jeg vist, at de dramateoretiske 

begreber som forholder sig til en klassisk teatral begivenhed, ikke er tilstrækkelige med 

tanke på at udfolde deltagelsesdimensionen i en dramatiseret rundvisning på et 

frilandsmuseum. Ved at supplere dramateoretiske begreber med begreber inden for 

rollespilsteori, kan der i højere grad stilles skarpt på deltagelsens betydningsbærende 
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funktion i et dramatisk forløb. Forskellen ligger i begrebernes udgangspunkt som afhængig 

af relationen mellem en præsentationsside og en perceptionsside når det gælder 

handlingsforløbet. Hvor dramateoretiske begreber forudsætter, at denne relation forholder 

sig konstant, fremstår relationen som en variabel inden for rollespilsteori. En væsentlig del 

af deltagelsens betydning i formidlingsbudskabet skal findes i dynamikken mellem 

præsentationssiden og perceptionssiden i det dramatiske forløb. Hermed åbnes der op for 

at forstå en dramatiseret rundvisnings betydningspotentiale med baggrund i den 

performerende udsigelse frem for at betydningen ses nedfelt i den på forhånd udsagte 

udsigelse.  

 Gennem analysen har jeg demonstreret den betydning, kontrakten har for at 

forstå deltagelsen som del af formidlingsbudskabet. Deltageren forventer, at et dramatisk 

forløb etablerer en kontekst, hvorpå den forestående handling skal forstås. Rollespillets 

terminologi fremhæver kontraktindgåelsen som en nødvendighed, som forholder sig 

proportionalt i forhold til deltagelseskonsekvensen. I en dramatiseret rundvisning på et 

frilandsmuseum synes fiktionskontrakten at have betydning for deltagerens opfattelse af 

den handling, rundvisningen lægger op til samt deres måde at fortolke de øvrige deltageres 

tilstedeværelse og reaktionen som del af formidlingsbudskabet. Hermed er 

fiktionskontrakten væsentlig for at betone den funktion, deltagelsen har i det dramatiske 

forløb, og der åbnes op for at forstå publikums deltagelse både receptivt og producerende i 

forhold til handlingsforløbet.   

Med baggrund i min analyse af rundvisningen Lys i Mørket vil jeg mene, at 

man på flere måder kan argumentere for udsigelsesteoriens anvendelighed i forhold til 

museumsformidling. Udsigelsesteorien kan bidrage til at fremhæve formidlingssituationers 

betydningspotentiale på en måde, som tager højde for både det udsagte og den 

performerende dimension i kommunikationen. I formidlingssituationens konstruerede 

dramaturgi kan der etableres bestemte deltagerpositioner, som relaterer sig til fortællingens 

implicitte afsender- og modtagerpositioner. Det vil være formidlerens fremtoning i 

formidlingssituationen, som vil være styrende for den måde, de øvrige deltagere skal forstå 

situationen, og den rolle de selv forventes at indtage i relation til handlingsforløbet. Den 

semantiske forståelsesmodel kan fange den kommunikation, som foregår på andre 

præmisser end på henvisningens eller repræsentationens måde, og således gøre opmærksom 

på muligheden for at forstå deltagelseseffekten som en betydningsgivende del af 

formidlingssituationen.  
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 Udsigelsesteorien kan give redskaber til at forstå en formidlingssituation ud 

fra flere afsenderperspektiver og flere modtagerperspektiver, hvor dette eksempelvis kan 

anvendes betydningsskabende i den konstruerede dramaturgi og fremmer 

betydningsproduktionen som udsigelsens gøren frem for dens væren.  
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Kap. 13. Analysestrategi og iagttagelsesbærende begreber 

13.1. Intro 

I del 1, kap. 2 fremlagde jeg det museologiske forskningsgrundlag, og jeg foreslog en 

gentænkning af anvendt museologisk begrebsapparat i forhold til den iscenesatte og 

dramatiserede museumsformidling, som er udbredt på frilandsmuseer og historiske centre. 

Jeg begrundede behovet for gentænkning af begreberne med den øgede opmærksomhed på 

publikums deltagelse i formidlingssituationer og på deltagelsens betydningsmæssige 

potentiale i formidlingsbudskabet. I min analyse af Lys i Mørket, del 3, kap. 12, fremgik 

deltagelsen som værende betydningsbærende, og jeg forklarede betydningsforholdet som 

afhængig af den måde, hvorpå en formidlingssituation skaber effekt hos deltageren. Jeg 

bygger på de to ovenfornævnte kapitler, når jeg i nærværende kapitel etablerer en 

analysestrategi til den videre undersøgelse af deltagelsesaspektet i museumsformidling ved 

frilandsmuseer og historiske centre. Analysestrategien skal kunne anvendes på 

undersøgelsens cases, altså cases som bygger på den autoetnografiske metode. 

Analysestrategien skal være et redskab til at undersøge, hvordan mening skabes gennem 

deltagelse i formidlingssituationer. Jeg foreslår hermed begrebet dramatiseret 

museumsformidling som et overordnet begreb for at betegne museumsformidling som et 

spørgsmål om, hvordan mening skabes gennem deltagelse i formidlingssituationer. 

Dramatiseret museumsformidling udgør analysestrategiens undersøgelsesgenstand.  

 

13.2. Analysestrategiens iagttagelsesbærende begreber 

Når jeg taler om analysestrategi, bygger jeg på den socialkonstruktivistiske tilgang til 

analysestrategi, som den fremlægges af de danske sociologer Carsten Bagge Laustsen, 

Anders Esmark og Niels Åkerstrøm Andersen.235 De fremhæver pointen med 

analysestrategi som følgende: ”Der ligger et opgør med den logisk-empiriske opfattelse af 

teori og forholdet mellem teori og empiri til grund for socialkonstruktivistiske 

analysestrategier. I stedet for teori i logisk-empirisk forstand starter socialkonstruktivistiske 

analyser med etableringen af et bestemt blik eller et perspektiv på et udsnit af den sociale 

virkelighed ved at udfolde en række analysebærende begreber.” Endvidere beskrives 

begrebernes funktion således: ”Det iagttagelsesledende begreb er ikke en teori i logisk-

                                                           
235 Esmark, Bagge Laustsen, Åkerstrøm Andersen: Socialkonstruktivistiske analysestrategier, 2005 
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empirisk forstand. Begrebet er for det første ikke en hypotese eller en tese men netop blot 

et begreb. I stedet for teser eller hypoteser starter socialkonstruktivistiske analyser som 

regel blot med udpegningen af et analysebærende begreb såsom institution, narrativitet, netværk 

mv., der så udfoldes ved introduktionen af en række tilknyttede begreber. Disse begreber 

former et perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed, der leder til en bestemt 

konstruktion af denne virkelighed”.236 

Med analysestrategi forstår jeg altså processen med at etablere 

iagttagelsesbærende begreber for den videre undersøgelse.237 Mit udgangspunkt er begrebet 

dramatiseret museumsformidling, som jeg udfolder ved hjælp af andre begreber, som kan 

belyse deltagelsens betydning. Begreberne testes ikke på virkeligheden, men de gestalter 

virkeligheden gennem fortolkning og forklaring. I afhandlingens metodedel, del 2, kap. 9 

har jeg redegjort for de metodiske overvejelser og knyttet fremgangsmåden til Grounded 

Theory (herefter forkortet til GT). Når det gælder udvælgelsen af begreberne, vil tilhængere 

af GT måske reagere på udgangspunktet for valg af begreber, hvor jeg her benytter allerede 

eksisterende begreber inden for museumsterminologien med det udgangspunkt at 

gentænke disse ud fra min egen empiri og analyse, og hermed validere begrebsindholdet i 

forhold til dramatiseret museumsformidling. Min fremgangsmåde er at koble et 

undersøgelsesspørgsmål til det enkelte begreb.238 Undersøgelsesspørgsmålet forholder jeg til 

erfarede formidlingssituationer med henblik på at udfolde mulige forklaringsmodeller for 

betydningsdannelse gennem deltagelse. I kapitlet vil jeg præsentere de begreber, som jeg 

har udpeget som analysestrategiens iagttagelsesbærende begreber, og begrunde mine 

overvejelser hertil.   

Hvert begreb udskiller caseanalyser med et særligt perspektiv, som 

undersøges med udgangspunkt i de opstillede spørgsmål: 

 Begreb Fokus Spørgsmål 

 Deltagelse 

 

Deltagelse som udtryk 

og indhold 

På hvilke måder deltager publikum i 

formidlingssituationens budskab? 

                                                           
236 Ibid. pp. 11-12. 
237 Ibid. p. 9.   
238 Gennem det enkelte begreb udskilles publikumsdeltagelsen som analytisk genstand, og 
undersøgelsesspørgsmålet bidrager til at fremhæve deltagelsen som betydningsbærende inden for begrebets 
ramme.  
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 Autenticitet Handling som 

”genstand” 

På hvilken måde er fortiden nærværende 

gennem handlingsforløbet? 

 Formidling Betydningsforhold 

mellem 

formidlingssituationer 

Hvordan etableres deltagerrollen i forhold til 

fortællingens karakter? 

 Kommunikation Kommunikativ 

aktivering af sanser 

Hvordan kommunikeres 

fortolkningsredskaberne til publikum? 

 

 Læring Virkemidlernes effekt 

som motivation 

Hvordan kan de dramatiske virkemidler øge 

læringsværdien? 

 

Fig. 13.1. Analysestrategi 

 

Lys i Mørket som case udgør et afgrænset og struktureret dramatisk forløb med en tydelig 

etableret fiktionskontrakt, en samlet deltagergruppe, og hvor publikumsdeltagelsen indgår i 

forhold til et overordnet dramatiseret forløb.  

I min analyse, som bygger på museumsbesøg ved flere af de vestlige 

frilandsmuseer, er der behov for at afklare, hvordan publikum deltager i 

formidlingssituationer, altså måder, hvorpå der er lagt op til deltagelse. Formålet er at skabe 

et grundlag for at tale om publikumsdeltagelse på frilandsmuseer, og jeg udskiller hermed 

publikumsdeltagelsen som en del af den performerende situation og undersøger 

deltagelsens mulige betydninger i udsigelsen. Med udgangspunkt i deltagelsesbegrebet vil jeg 

undersøge aspekter ved deltagelsens betydning ud fra flere forhold. Det ene tager afsæt i 

deltagelsesbegrebets relation til forholdet mellem hands on aktiviteter og kognitiv 

deltagelse. Det andet tager afsæt i deltagelsens sociale og æstetiske dimension i forhold til 

betydningsdannelsen. Jeg ser hermed på publikumsdeltagelsen som det udtryk, aktiviteten 

rummer. Derudover undersøger jeg forskellige måder at forstå publikumsdeltagelsen på, og 

jeg undersøger deltagelsens betydning på baggrund af handlingens rammer eller 

deltagerrummet.  

 Med det iagttagelsesbærende begreb autenticitet udskiller jeg handlingsforløb 

og adfærd som ”genstand”, som skabes i det performerende her og nu. Handling og adfærd 
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som betydningsgenstand anfægter spørgsmålet om, hvordan man kan tale om denne type 

formidlingsgenstand, og hvordan den får værdi. Jeg undersøger adfærden som ”genstand” 

ud fra en analyse af de måder, hvorpå adfærden skaber nærvær mellem deltagerne og den 

historiske fortid. Set i forhold til udsigelsesteorien handler det altså om at udforske 

handlingsforløbet som ”genstand” i den performerende situation, og hvordan handlingen 

får værdi i forhold til deltagelsen og i forhold til den historiske fortid.  

 Med begrebet formidling etablerer jeg en vinkel, hvor flere 

formidlingssituationer ved et frilandsmuseum forstås som én udsigelse. Det vil sige, at jeg 

fremhæver forslag til måder at forstå betydningsforholdet mellem flere 

formidlingssituationer på samme institution. Jeg retter et fokus på etablering af 

fortællingsrummet, bestående af begivenhedsplan (fortællingen om fortiden) og 

fortælleplanet (hvordan fortællingen præsenteres/erfares) samt forholdet mellem disse. Jeg 

tager afsæt i modtagerpositionen frem for afsenderpositionen.239 Formidlingsbegrebet 

forstås hermed som en størrelse, hvor deltagerens relation til fortællingen er et redskab, der 

står i forhold til formidlingssituationens budskab.240  

 Med udgangspunkt i kommunikationsbegrebet vil jeg undersøge måder, hvorpå 

frilandsmuseer og historiske centre etablerer en kontrakt med publikum. Min forståelse af 

kommunikationsbegrebet fremhæver formidlingssituationens karakter af social 

samhandling. Kommunikation forstås som den måde, hvorpå deltagernes indtryk styres 

mod særlige måder at fortolke formidlingssituationen på.241 Herunder forstås deltagernes 

identiteter som en dramatisk effekt, hvilket skabes i udvekslingen med andre. 

Formidlingssituationen udgør hermed en situation, som aktiverer bestemte identiteter på 

baggrund af den udveksling, som foregår.     

                                                           
239 I museumsterminologien anvendes begrebet formidling for at pege på fremstilling af et budskab til 
publikum. Begrebets funktion relaterer sig her til oplysning. Begrebets tyske ophav forklares som følgende: 
”at tjene som forbindende mellemled og derved opnaa et vist resultat.” (ODS, bind 5, 1928). I 
museumstermer tager begrebet afsæt i museumsformidleren og de fortolkningsredskaber, som formidleren 
anvender for at udtrykke et budskab til publikum.  
240 Den måde, hvorpå en læser overtager fremstillingens budskab, kan ifølge den danske professor i 
journalistik Peter Harms Larsen forstås ud fra tre fremstillingsmåder, som bygger på græsk retorik: Den 
dramatiske fremstilling foregår på handlingsplanet og følger en klassisk berettermodel med anslag, præsentation, 
uddybning, vendepunkt, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning. Læseren deltager følelsesmæssigt i forløbet. 
Den episke fremstilling foregår på flere plan (handlingsplan og fortælleplan). Fortælleren indtager distance til det 
fortalte og appellerer samtidig til læserens eftertanke. Den didaktiske fremstilling etablerer et lærer-elev forhold 
mellem fortæller og læser, og fremstillingen foregår på baggrund af ræsonnementer, kendsgerninger og 
almene sandheder. Fremstillingens hensigt er at overbevise læseren. Fremstillingsmåderne tilbyder forskellige 
identifikationsmekanismer, som gør det muligt at få noget ud af fremstillingen. En formidlingssituations 
budskab bliver efter denne model at betragte som afhængig af den måde, formidlingssituationen indskriver 
deltageren i formidlingssituationens budskab. (Harms Larsen, 1992, pp. 89)  
241 Kommunikation bygger således på Goffmans teori om indtryksstyring, som jeg har gjort rede for i kap. 3. 
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 Dramatiseret museumsformidling handler om at skabe mening gennem 

deltagelse. Med læringsbegrebet som iagttagelsesbærende begreb fremhæver jeg, på baggrund 

af empirisk materiale, hvordan dramatiske virkemidler kan forøge læringsværdien i en 

formidlingssituation.   

Undersøgelserne vil på samme tid fremhæve og udfolde sider ved 

deltagelsens betydningsmæssige karakter og konstruere en vinkel, hvorpå 

betydningsprocessen kan undersøges. 

En formidlingssituations kommunikative potentiale, når formidling foregår 

ved aktivering af sansestimuli, må ses i forhold til den fænomenologiske erfaring og den 

hermeneutiske fortolkning af denne erfaring. Det vil være muligt at forstå en 

formidlingssituations betydningsbærende elementer på den måde, at de bygger på 

henholdsvis forståelse og/eller genkendelse i deres kommunikative henvendelse. 

Derudover vil det være muligt at forstå de betydningsbærende elementer i forhold til 

udsigelsens afsender- og modtagerforhold. Det vil sige, at den betydning, som en 

formidlingssituation lægger op til, er en kommunikativ størrelse, som fordrer givne 

fortolkningsredskaber. Visuelt kan man illustrere analysestrategiens grundlæggende 

antagelser på følgende måde: 

 

 

Fig. 13.2, Dramatiseret museumsformidling 

Dramatiseret 
Museumsformidling 

AUTENTICITET 

Handling som 
genstand. 

På hvilken måde er 
fortiden 

nærværende? 

FORMIDLING  

På hvilken måde 
skabes betydning 

mellem flere 
formidlingssituatio-

ner? 

DELTAGELSE  

På hvilken måde 
deltager publikum i 
formidlingssituation

ens budskab? 

KOMMUNIKATION 

Hvordan 
kommunikeres 

fortolkningsredskab
er til publikum? 

LÆRING: Hvordan kan de dramatiske 

virkemidler øge læringsværdien? 
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Den blå farve i de fire cirkler og i den ring, der forbinder cirklerne, illustrerer de 

iagttagelsesbærende begrebers ligelige vægtfordeling i forhold til spørgsmålet om, hvordan 

mening skabes gennem deltagelse i formidlingssituationer. Læringsbegrebet er illustreret 

som den blå ring, der binder de øvrige begreber sammen med henblik på 

deltagelsesformålet.  

 

 

13.3. Empiri og analyse 

De analysebærende begreber bygger på et teoretisk og empirisk fundament. Det teoretiske 

fundament vægter de dramatiske virkemidlers effekt på deltageren. Derudover bygger jeg 

strategien på konklusioner af min analyse af Lys i Mørket, - en analyse, hvor det empiriske 

grundlag er autoetnografisk metode og publikumsinterviews. Endvidere bygger de 

iagttagelsesbærende begreber og undersøgelsens analysestrategi på analytisk induktion, det 

vil sige, at begrebernes gyldighed som analytisk værktøj bygger på en udviklingsproces, 

kendetegnet ved en dynamik mellem analyser og empiri. Analysestrategien etableres således 

på baggrund af en kvalificering af mit deltagende ”forsker-jeg”, og de oplevelser, som 

lægges til grund for analyse, forklares på baggrund af denne kvalificering. De cases, som 

analyseres ved hjælp af de analysebærende begreber, har det til fælles, at jeg deltager som 

besøgende, og effekten, som fremhæves i analysen, skabes med udgangspunkt i min tilgang 

som besøgende. Dette medfører, at jeg ikke analyserer Den Gamle By med det formål at 

udfolde en forståelse af deltagelsens betydning. I stedet anvender jeg i kap. 19 det 

udfoldede begrebsapparat som grundlag for analyse af publikumsdeltagelsen i Den Gamle 

By.  

 Undersøgelsens empiriske materiale udgør flere mulige analytiske veje. Jeg 

har valgt at fremhæve de cases, som kan belyse mine pointer på bedst mulig måde. I denne 

proces vil der være flere cases, som kunne anvendes, men hvor jeg har foretaget et udvalg. 

Min begrundelse herfor er læsevenligheden, og at de mange cases kan fremhæve en 

overfladisk behandling af emnerne. I denne sammenhæng vil jeg pointere, at 

undersøgelsens vinkler bygger på et bredt materiale, og at de pointer, som behandles, også 

kan trækkes frem fra andre cases. Derudover vil de iagttagelsesbærende begreber fremhæve 

forskellige vinkler på mine cases. Det medfører, at et museum eller historisk center kan 

blive trukket frem med henblik på at tydeliggøre forskellige pointer. Det er ikke min 
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hensigt at etablere overordnede analyser af det enkelte museum, men i stedet fremhæve 

særlige kvaliteter, som jeg behandler analytisk.   
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Kap. 14. Deltagelse 

14.1. Intro 

Hvad indebærer egentlig begrebet publikumsdeltagelse på et frilandsmuseum? Og hvordan kan 

man forstå deltagelsens formål? I min analyse af publikumsdeltagelsens karakter på 

frilandsmuseer i vestlige lande vil jeg fremhæve to analytiske fokus. Det ene retter jeg mod 

deltagelsens karakter som henholdsvis fysisk deltagelse /hands on og deltagelse i betydningen 

kognitiv deltagelse eller minds on. Det andet retter jeg mod deltagelsens karakter som en social 

eller som en æstetisk størrelse. Et fokus på deltagelsen som hands on/minds on relaterer sig 

til deltagelsens egenskab som udtryk der skaber et indhold i en formidlingssituation.
242

 Et 

fokus på deltagelsen som social eller æstetisk størrelse vedrører deltagelsens 

betydningsgivende rammer, altså et spørgsmål om, hvad de besøgende deltager i. Kapitlets 

formål er at synliggøre måder, hvorpå frilandsmuseerne lægger op til deltagelse, både når 

det gælder deltagelsen som et udtryk med en særlig betydning, og når det gælder det 

betydningsrum, hvori deltagelsen indgår. Når jeg i kapitlet stiller spørgsmålet på hvilken måde 

deltager publikum i formidlingssituationens budskab, undersøger jeg altså deltagelse på baggrund 

af det arkitektoniske rum og fortællingens rum som betydningsramme.  

 

14.2. Hands on/minds on – et spørgsmål om deltagelsens udtryk og indhold 

En grundlæggende idé med publikumsaktiviteter eller hands on er at skabe en sanselig 

nærhed til genstandene og dermed skabe en erfaringsbaseret oplevelse i tillæg til andre 

formidlingsformer, som eksempelvis udstillinger på museer.243 Hands on aktiviteter er altså 

del af en formidlingsstrategi, hvor hensigten er at koble publikums erfaring med refleksion, 

for herigennem at skabe en bredere forståelse for genstandenes betydning, anvendelse og 

værdi. Hands on aktiviteter kan indtage forskellige udtryk i formidlingssituationer.  

En almindelig hands on aktivitet, som publikum kan deltage i på 

frilandsmuseer i Skandinavien, er at smage på egnsspecifikke madretter, som er produceret 

i nærområdet eller på museet. Aktiviteter som eksempelvis at prøve tøj, legetøj og 

                                                           
242 Jeg anvender begrebet udtryk på baggrund af mit udsigelsesteoretiske udgangspunkt, hvor 
handlingsforløbet er realisering af tekst. Aktiviteten er museets måde at udtrykke et særligt indhold på.  
243 Lønstrup, Gitte: ” ”Nok se-men også røre”. ”Hands on” som formidlingsstrategi på arkæologiske 
museer”, 2005, pp. 89. 
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forskellige arbejdsfunktioner fra tidligere tider er også velkendte aktivitetstilbud til de 

besøgende.244  

Hands on aktiviteter kan også være relateret til demonstration af 

handlingsforløb, som af forskellige årsager ikke kan udbydes som hands on aktivitet under 

demonstrationssituationen.245 Hands on aktiviteter kan også indgå som led i et dramatiseret 

forløb.246  

Deltagelse i form af leg og spil i museumseksteriør finder sted ved mange 

frilandsmuseer og historiske centre. Ofte er der stillet legeredskaber frem til fri 

benyttelse.247 Når det gælder aktiviteter som leg og spil kan andre besøgendes deltagelse 

have en betydning for, hvorvidt aktiviteten påkalder sig de besøgendes interesse. Dette ses 

eksempelvis under mit besøg i Den Fynske Landsby (bilag nr. 3). Både forældre og 

formidlere kan stille legetøj og redskaber frem for et barn og opfordre barnet til at lege, 

uden at dette nødvendigvis realiseres og skaber en hands on erfaring for barnet. Men idet 

andre børn prøver de fremsatte legeredskaber skabes en interesse for at prøve selv. Min 

erfaring fra Den Fynske Landsby viser, at deltagelse i denne form for hands on aktiviteter 

også inddrager andre besøgendes adfærd som betydningsfuld. 

Ved Black Country Living Museum (bilag nr. 20) ses eksempel på, at 

deltagelsen i legeaktiviteter som hands on aktivitet vægtes. I en af museets sidegader er der 

stillet legeredskaber frem til leg og spil. Derudover har museet stillet en formidler til 

                                                           
244 Eksempler på museer, hvor madtraditioner formidles igennem smag er Den Gamle By (bilag nr. 1.1), hvor 
søbekål, ruskomsnusk og fedtemadder har stået på menuen. Ved Frilandsmuseet (bilag nr. 2) har eksempelvis 
fedtemadder og æbleskiver fungeret som en hands on aktivitet formidlet igennem smag. Hjerl Hedes 
Frilandsmuseum (bilag nr. 4) har haft mulighed for at tilbyde sild og sennep som traditionsmad, og ved Bork 
Vikingehavn (Bilag nr. 9) ses både fremstilling og smag af fladbrød over åben ild som en hands on aktivitet. 
At prøve træsko på toppede brosten tilbydes blandt andre ved Frilandsmuseet og Den Fynske Landsby (bilag 
nr. 3). Flere frilandsmuseer og historiske centre har et område til fri benyttelse for leg og aktiviteter knyttet til 
historisk leg, spil og forlystelser. 
245 Eksempler på dette finder sted ved Middelaldercentret (bilag nr. 11), hvor en ridderturnering først 
fremstilles som et show, hvor publikum deltager som et betragtende og heppende publikum. Derudover er 
det muligt på centrets legeplads at prøve en tilsvarende hjelm, som set i turneringen. En erfaring med at bære 
hjelmen efter at have overværet den aktivitet, hvor hjelmen benyttes, skaber en forståelse af handlingen som 
bygger på en erfaring af hjelmens begrænsede synsfelt, som ridderen handler ud fra. Et andet eksempel er ved 
Black Country Living Museum (bilag nr. 20). En af passagererne på kanalbåden kan prøve at gå båden 
igennem tunnelen ud fra metoden ”the legging”. Metoden kan publikum selv prøve på en model i museets 
udstillingslokale. Ved modellen i udstillingslokalet har de samtidig mulighed for at læse om minedrift i 
områdets drypstensgrotter, som er forbundet via kanalerne. 
246 Ved Jamtli Historieland (bilag nr. 8) ses eksempelvis hands on aktiviteter, som relaterer sig til særlige 
arbejdsopgaver på den gård eller det miljø, hvor aktiviteten udbydes. Eksempelvis bliver flere af de mænd, der 
er med på rundvisning, bedt om at bære en træstamme op til stuehuset, således at den er klar til at afbarkes og 
kan anvendes i brød i en periode, hvor afgrøderne har slået fejl. Her får hands on aktiviteten betydning i 
relation til den handling, som udspiller sig i formidlingssituationen. 
247 Det kan variere, hvilken betydning som tillægges aktiviteten. Aktiviteten kan have betydning som del af et 
fællesskab eller den kan have betydning for den enkelte deltager, som udøver den.  
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rådighed, der skal hjælpe de besøgende i deres håndtering af redskaberne. Mange 

mennesker benyttede tilbuddet under mit besøg, og formidleren var kontinuerligt 

beskæftiget med at hjælpe børn og voksne, der var uerfarne i forhold til anvendelsen af 

redskaberne. Under mit besøg på museet var der også flere skoleklasser på besøg, og 

eleverne var ivrige efter at prøve aktiviteterne. Det høje antal af besøgende, som anvendte 

redskaberne, skabte en nysgerrighed hos de andre besøgende, som også ville prøve. I gaden 

herskede en særlig stemning af ro og dyb koncentration, mens aktiviteterne pågik. Det 

fremgik af den dybe koncentration, at, til trods for mængden af deltagere, fandt deltagelsen 

sted med udgangspunkt i den enkelte deltager på et personligt plan. De mange deltagere 

havde altså en betydning, når det gjaldt om at tildele aktiviteten interesse, men idet den 

enkelte deltager udførte aktiviteten, blev fokus rettet mod handlingsudøvelsen med det 

formål at få handlingen til at lykkes.  

I en diskussion af de muligheder og begrænsninger, som ligger i hands on 

aktiviteter på arkæologiske museer, foreslår kunsthistoriker Gitte Lønstrup, at hands on 

formidling ikke må ses som en erstatning, men snarere et supplement til den øvrige 

formidling ved det pågældende museum.248 Lønstrup ser hands on formidling som 

afhængig af minds on formidling, hvis aktiviteten skal have betydning. Et spørgsmål om, 

hvordan en aktivitet har betydning, kan forklares på flere måder. Den amerikanske 

konsulent i brugerinddragelse og museumsdesign Nina Simon foreslår en forklaringsmodel 

for publikumsdeltagelse, hvor deltagelse skal forstås på en skala mellem ”me” og ”we”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                           
248 Lønstrup, Gitte: ” ”Nok se-men også røre”. ”Hands on” som formidlingsstrategi på arkæologiske 
museer”, 2005, p. 100. 
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               Stage 5    WE  

  

          Stage 4 

                Stage 3  

                

          Stage 2  

               

                Stage 1 Me               ME 

Fig. 14.1: Kontinuum mellem me og we i de besøgendes deltagelse på museum.249  

Simons femtrinsmodel former et kontinuum, som beskriver principperne for deltagelse 

som en bevægelse mellem ”me” og ”we”, og hun fokuserer på deltagelsens sociale 

betydning. Hun fremhæver, at formidlingsindholdet i deltagelsen på de fem stadier udgør 

kontinuummets konstant. Variablen er de metoder, hvorigennem deltagelsen finder sted, altså 

det jeg har betegnet som udtryk.250 Hendes fokus tager udgangspunkt i de besøgende og 

deres adfærd og handlinger på museet. Det første trin i kontinuummet forklarer 

deltagelsesprincippet som, at formidlingssituationen giver adgang til det indhold, den 

deltagende ønsker. Andet trin tilbyder en mulighed for at stille spørgsmål og for de 

besøgende til at handle i forhold til formidlingsindholdet. Tredje trin lader de besøgende se, 

hvor deres interesse og handling falder sammen med andre besøgendes interesse og 

handling. Fjerde trin faciliterer et fællesskab mellem besøgende og/eller mellem besøgende 

og museumspersonale. På det femte trin forstår Simon hele institutionen som et socialt 

sted, fuld af potentielt interessante, udfordrende, berigende møder mellem mennesker. 

Simons konklusion er, at de fleste institutioners designede erfaringer foregår på de to første 

trin. Hun udtrykker, at de fem trin ikke skal forstås værdiladet ud fra en bevægelse fra mig 

til os, men hun efterlyser en forskellighed i erfaringstyper, hvor enkelte af disse vægter det 

sociale aspekt frem for det personlige erfaringsaspekt. 

                                                           
249 Simon, Nina: The participatory museum, 2010, p. 26. 
250 Ibid.  
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Ser vi på de to eksempler fra Den Fynske Landsby og Black Country Living 

Museum fremgår det, at andre menneskers deltagelse har en betydning for, om 

legeredskaberne påkalder sig interesse. Til trods for, at mange mennesker udfører samme 

aktivitet, er det alligevel mere rigtig at forklare aktiviteten, som et fokus på den enkelte 

udøver og dennes håndtering af redskaberne, frem for som en aktivitet, som genererer et 

”we”, forstået som et oplevet fællesskab. Det fællesskab, som Simon taler for i sin model, 

kan også forklares ud fra et spørgsmål om identifikation. Den måde, hvorpå andre 

menneskers deltagelse har betydning for den enkelte, kan således være et spørgsmål om 

identifikation med de øvrige deltagere. For at demonstrere denne pointe, fremhæver jeg mit 

besøg fra Dejbjerg Jernalder (bilag nr. 10), en del af Ringkøbing Skjern Museum. På museet 

er en jernalderboplads rekonstrueret i et indhegnet område. Hands on aktiviteter kan 

udføres henholdsvis af besøgende, som bor på bopladsen over en afgrænset periode 

(herefter kaldt jernalderbeboere), og af besøgende, som er på dagsbesøg (herefter kaldt 

dagsbesøgende). Hands on aktiviteterne for jernalderbeboerne finder sted med 

udgangspunkt i de gøremål, som har tilhørt hverdagen for en familie i jernalderen. 

Aktiviteterne skaber en erfaring, som sættes i forhold til en jernalderhverdags muligheder 

og vilkår. Både jernalderbeboerne og de dagsbesøgende på Dejbjerg Jernalder har 

muligheder for at spille spil og prøve forskellige håndværksmæssige teknikker. Under mit 

besøg på museet tilberedte jernalderbeboerne mad, farvede garn og lavede bæltespænder, 

mens de øvrige besøgende så på. Ingen benyttede legeredskaberne, som var lagt frem. Som 

på Black Country Living Museum herskede også her en dyb koncentration om udførelsen 

af aktiviteterne. Men ved Dejbjerg Jernalder kan man altså skelne mellem forskellige 

grupper af deltagere, og de forskellige grupper deltog på forskellig måde.     

Skal man anvende kontinuummet på Dejbjerg Jernalder, er det først 

nødvendigt at definere deltagerne og deres deltagelsesrum. De dagsbesøgendes deltagelse vil 

kunne forklares som den besøgendes reception af det visuelle jernaldermiljø. Derudover 

kan man tale om deltagelse på andet trin i kontinuummet, ved at museets vejledere fortæller 

om de historiske og arkæologiske rammer for rekonstruktion af bopladsen, og der er 

mulighed for at stille spørgsmål og at indgå i diskussion. På kontinuummets tredje trin 

etablerer Simon den tydeligere sociale vinkel, hvor relationerne mellem deltagerne spiller en 

rolle. På Dejbjerg Jernalder optræder de dagsbesøgende og jernalderbeboerne som to fysisk 

adskilte deltagergrupper, og man kan argumentere for, at de to gruppers deltagelse vil 

kunne beskrives forskelligt ud fra kontinuummet. Deltagelsen ved dagsbesøget på Dejbjerg 
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Jernalder kan forklares som en bevægelse mellem de to første trin i kontinuummet, mens 

deltagelsen som jernalderbeboer, i tillæg til de to første trin, også bygger på den sociale 

betydning på trin tre og trin fire, idet de deltagende personer er afhængige af hinandens 

deltagelse, for at resultatet skal lykkes. For at få en jernalderhverdag til at lykkes er 

deltagerne afhængige af, at alle bidrager til fællesskabet. Deltagerne er således fælles om at 

løfte én opgave. Simons kontinuum kan her benyttes til at få øje på forskellige 

deltagelsesmåder, og hvordan de er forbundet til hinanden. Som formidlingsstrategi er 

deltagelsesmåderne på Dejbjerg Jernalder forbundet gennem dialog, og de dagsbesøgende 

kan stille spørgsmål til formidler eller til jernalderbeboerne om hverdagen på bopladsen. I 

praksis opleves dog et skel mellem de to deltagergrupper, idet jernalderbeboerne kan 

bevæge sig rund på et område, som er adskilt fra det område, hvor også de dagsbesøgende 

kan opholde sig. Jernalderbeboerne udgjorde, under mit besøg, en sluttet enhed, og de 

deltog på andre vilkår end de dagsbesøgende. Kontinuummet kan altså benyttes til at få øje 

på identifikation med de andre deltagere som en betydningsbærende del af deltagelsen, 

uanset om identifikationen realiseres og skaber et ”we”, eller den udebliver og i stedet 

etablerer to separate deltagergrupper.    

Med kontinuummet fremhæver Simon en betydningsdimension, som 

forklarer, at de måder, hvorpå man deltager, ikke påvirker indholdet i 

formidlingsgenstanden, som her forstås isoleret fra deltagelsesudtrykket. Det er snarere det 

relationelle forhold mellem deltagerne og indholdet, som berøres, og at indholdet bliver 

mere interessant, når det knyttes til et socialt fællesskab. Denne pointe bygger på antagelsen 

om, at udtrykket, altså den form, deltagelsen har i formidlingssituationen er forbundet til 

indholdet på en måde, som ikke påvirker indholdets kerne, men blot deltagerens forhold til 

denne. Simon vægter tilstedeværelsen, enten den er fysisk eller virtuel, af deltagere, som 

beskæftiger sig med et indhold, og hendes fokus på identifikationens betydning i 

formidlingssammenhæng forholdes altså til identifikation med andre besøgende/deltagere. Jeg 

finder Simons kontinuum gavnlig, når det gælder at få øje på forskellige måder at deltage 

på, og hvordan man kan tale om deltagelse i forskellige deltagergrupper. Når det handler 

om identifikation i forhold til indholdet, mener jeg derimod, at Simons kontinuum med 

fordel kan udvides til også at gælde forholdet mellem deltagerne og det indhold, deltagelsen 

indgår i. Ved at udvide Simons model fremhæver jeg samtidig min forståelse af, at 

indholdets kerne hænger sammen med den form, deltagelsen har. Til dette formål kan en 
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reader-respons model foreslået af den amerikanske dramaforsker Catherine Hughes 

anvendes.  

Catherine Hughes anvender en litterær forståelsesmodel, som tager 

udgangspunkt i en reader-response tilgang til betydningsproduktion. Hun forklarer 

betydningsdannelsen med baggrund i den deltagelse, som en læser udøver for at skabe 

mening ud fra en tekst. 251 I en litterær tekst etableres betydningsrelationer i det virtuelle 

rum mellem læseren og sætningerne. Ifølge Hughes svarer dette til det virtuelle rum, som 

skabes mellem den handling, der sker på scenen, og betragterens forståelse af denne.252 

Således anfægter Hughes deltagelsen som en rumlig størrelse, hvor betydning bygger på de 

måder, hvorpå deltageren indgår i formidlingshandlingens rum. Betragteren af en 

performance bliver hermed en del af den handling, som betragtes. Begrebet transaction 

benyttes for at pointere dette forhold, hvor både det betragtede objekt og betragteren 

realiseres og påvirker hinanden. Hun fremhæver et kontinuum, som bygger på to 

transaktionelle indstillinger for læsning: efferent og æstetisk. Når en læsers eller betragters 

opmærksomhed er fokuseret på, hvad vedkommende kan lære af det betragtede objekt, 

indtager vedkommende en efferent indstilling. Når vedkommendes fokus ligger på de 

sanselige og følelsesmæssige kvaliteter i mødet med en tekst eller en performance, indtager 

vedkommende en æstetisk indstilling til sin deltagelse. Hughes kontinuum fremhæver 

deltagelsen som et spørgsmål om identifikation i forhold til indholdet, hvilket kan bidrage 

til at fremhæve, hvilken type ”genstand” deltagelsen indgår i. Ifølge Hughes er det et mål 

ved brug af museumsteater, at de pædagogiske krav til information om et emne kobles til 

de kunstneriske kvaliteter i det æstetiske produkt. Det gøres ved at skabe 

fortolkningsmæssige rum, hvor læseren/betragteren har de nødvendige redskaber til selv at 

fylde ind og skabe mening.  Hughes konkluderer, at museumsteater, der fremhæver et 

emotionelt indhold, ofte genererer en højere grad af æstetisk deltagelse, og deltagelsen kan 

tage transaktionsmæssig karakter. Museumsteater med et mindre emotionelt indhold 

genererer ofte en højere grad af efferent deltagelse, og deltageren forholder sig forklarende 

til handlingen.  

 Begge aspekter af mening er altid til stede på samme tid. Det, som adskiller 

den ikke-æstetiske og den æstetiske læsning, skal snarere findes i det overordnede fokus i 

                                                           
251 Catherine Hughes undersøger perception af museumsteater som betydningshandling. 
252 Hughes, Catherine: ”Theater Performance in Museums: Art and Pedagogy!, 2010, p. 36. Dette perspektiv 

udgør et grundlag for at tale om deltagelse på betragterniveau.  
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betragteren/læserens opmærksomhed. Dette vil jeg illustrere gennem en fremlæggelse af 

mit besøg på det norske frilandsmuseum Maihaugen (bilag nr. 13). 

På Maihaugen synes viden om den påvirkning, som andre menneskers 

deltagelse har for de besøgende, at indgå som en del af museets formidlingsstrategi. Under 

mit besøg på Maihaugen indgik to aktørdrenge som en del af den formidlede familie, der 

beboede et hus fra 1930’erne i museumsbyen. Formidlingen foregik i førstepersons 

fortolkning. De to aktørdrenge havde til opgave at lege med de besøgende børn. De lånte 

en hat ud til min søn - en hat, som svarede til den, de selv bar. Idet min søn tog hatten på 

opstod et fællesskab mellem dem, og de løb af sted alle tre for at kaste med hestesko i 

gårdsrummet udenfor. De tre drenge udøvede flere typer af aktivitet sammen. De sad i 

sofaen i stuen og lyttede til musik, de opholdt sig i byens gade og lavede drengestreger, og 

de anvendte gaderummet til at cykle og at løbe.  

De tre drenges handling relaterede sig til de formidlede miljøer. Deltagelsen 

foregik på et handlingsplan, og der blev etableret et ”we” mellem de tre drenge. Det 

fællesskab, som blev etableret, kan altså forklares som et ”we”, ud fra Simons model, hvor 

drivkraften for deltagelsen var fællesskabet mellem dem. På samme tid blev drengenes 

handlinger til handling, som bidrog til at definere de forskellige arkitektoniske rum gennem 

deres anvendelse af rummet. Deltagelsen kommer således også til at bidrage til det indhold, 

der fremhæver formidlingsgenstanden som en rumlig eller immateriel størrelse. Man kan 

argumentere for, at denne form for deltagelse kan ændre fokus fra et indhold, hvor 

eksempelvis et fokus på de fysiske bygninger, der formidler byggeskik og udvikling fra land 

til by, erstattes af et fokus, som fremhæver livet mellem bygningerne. Bygningerne danner 

hermed kulisser til formidlingsgenstanden, der nu bliver det levede liv. 

Formidlingsgenstanden fremstår i dette tilfælde som den handling, som deltagelsen skabte 

for de øvrige besøgende.   

Når det gælder aktiviteter på et frilandsmuseum, fremstår en skelnen mellem 

hands on og minds on som en teoretisk skelnen. I praksis er det svært at skelne, og det vil 

være afhængigt af den enkelte formidlingssituations fokus og afgrænsning, hvilken 

betydning aktiviteterne har for formidlingsbudskabet. En kognitiv deltagelse kan være 

genereret af en hands on erfaring eller af en tilbudt rolle i en formidlingssituation. Jeg vil 

alligevel pointere, at der er en sammenhæng mellem deltagelsen og det indhold, som 

formidles gennem deltagelse. Jeg er enig med Simon i den værdi, som hun tillægger 

bevægelsen mellem ”me” og ”we”. Men jeg bygger videre på en opfattelse af, at denne 
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værdi har betydning for formidlingsbudskabet, det jeg kalder formidlingsgenstanden. Både når 

det gælder hands on og minds on deltagelse, giver det mening at tale om deltagelsens 

karakter mellem en social og en æstetisk størrelse, idet disse begreber anfægter deltagelsens 

betydningsrum.  

 

14.3. Deltagelse som social eller æstetisk størrelse  

Spørgsmålet om, hvordan publikum deltager i formidlingssituationen, kan besvares på 

baggrund af den form, deltagelsen foregår i, altså gennem aktiviteter som leg, madlavning, 

håndværksudøvelse. Spørgsmålet kan også besvares på baggrund af deltagelsens 

virkningsfelt og således anfægte spørgsmålet om, hvilken type af formidlingsgenstand 

deltagelsen frembringer. Således bliver det nødvendig at stille spørgsmål til deltagelsens 

rum set i forhold til budskabet som formidlingsgenstand.  

Ved det historisk center, The Complete Working Shouborough Historic 

Estate i England (bilag nr. 19. Herefter: Shugborough) ekspliciteres deltagelsen som et 

rollespil. Jeg vil i det følgende undersøge deltagelsen som del af det budskab, der former 

formidlingsgenstanden.  

Ved Shugborough introduceres de besøgende for det persongalleri, som 

gestaltes i miljøerne. Dette sker ved, at et skilt med billede af karaktererne og tilhørende 

forklarende tekst vedrørende kutyme for samhandling i 1800-tallet er placeret to steder på 

området. I velkomstcentret, inden de besøgende går ud på herregårdens store ejendom, 

rammesætter skiltet deltagelsen. Inden de besøgende går ind på gårdsanlægget Park Farm, 

bliver de atter mindet om spillereglerne ved en gentagelse af det introducerende skilt. 

Skiltet etablerer altså en ramme for, hvordan den besøgende skal agere i relation til de 

karakterer, som vedkommende møder i miljøerne. På den måde skabes også en forventning 

om en rolle, hvor den besøgende går ind på fortællingens handlingsplans præmisser og 

forholder sig til handlingen, som om den foregår i 1800-tallet. Skiltet etablerer således en 

overordnet fortæller, som sætter rammerne for de formidlingssituationer, som den 

besøgende kan deltage i, og den besøgende indstiller sig på at handle på fortællingens 

handlingsplan.  

I køkkenet i the Servants Quater, en tilstødende bygning til herregårdens 

hovedbygning, tilbereder to kvinder i dragt og rolle mad på et bord. Bordet er placeret 

mellem de to kvinder og de besøgende. På et andet bord ved siden af den ene kvinde står 

færdigt tilberedte retter udstillet. Til denne udstilling er et skilt placeret mellem retterne og 
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publikum. På skiltet læses, at de udstillede retter ikke må berøres, da de er del af 

udstillingen. Mellem de besøgende og de to kvinder er der opstillet to tværliggende planker, 

som forstærker den adskillelse, som også de to udstillingsbord skaber mellem de besøgende 

og formidlerne. Det arkitektoniske rum er altså inddelt i to: de besøgendes rum på den ene 

side af indhegningen og formidlernes rum på den anden side. Det fysiske skel etablerer en 

udsigelsessituation, hvor det er uklart, hvordan publikums deltagelse skal forstås i forhold 

til formidlingsbudskabet. I denne sammenhæng giver det mening at skelne mellem 

begivenhedsplanet og det fortalte plan, hvor publikums handling befinder sig. 

Begivenhedsplanet er det plan, hvor formidlingssituationens fortælling udspiller sig. På 

begivenhedsplanet får formidlernes opdeling af grøntsager betydning, som tilberedelse af 

mad på en herregård. Det fortalte plan er det plan, hvor fortællingen fortælles. Det fortalte 

plan fremhæver de handlende mennesker som del af en udstilling, der ikke må berøres.  

Det skilt, som var placeret flere steder på området og introducerede 

rollespillet som appelform, etablerede samtidig en forståelse af deltagelse på 

handlingsplanet. Deltagelsens betydning skulle altså findes i de erfaringer, den deltagende 

fik fra de forskellige formidlingssituationer. Skiltet udtrykte en implicit fortæller, der 

fremhævede en implicit læser, og handlingernes betydning skal forstås på 

begivenhedsplanet. I køkkenet blev de besøgende skubbet bort fra begivenhedsplanet, idet 

en anden implicit fortæller, kulturarvsinstitutionen, blev fremtrædende. 

Kulturarvsinstitutionen etablerede altså en ny implicit læser, den besøgende. En 

betragterposition blev hermed stillet til rådighed for deltageren. Deltagelse på disse to plan 

må altså forklares som handling i to forskellige betydningsrum, og deltagelsen får betydning 

på baggrund af det plan, der danner deltagelsens rammer. I formidlingssituationen i 

køkkenet etableredes altså en anden form for deltagelse end den, som det introducerende 

skilt lagde op til. I stedet for at invitere til deltagelse på handlingsniveauet, aktiveres her en 

ny rolle hos den besøgende, hvor vedkommende får rollen som beskuer eller betragter til 

handling, men som ikke selv deltager på handlingsniveauet. På den måde kan man sige, at 

formidlerne i rolle og besøgende som betragtere hertil handler på to forskellige niveauer, 

hvilket svarer til to forskellige virkeligheder: Den besøgende handler i betydningen faktisk 

virkelighed, og formidlerne handler i betydningen imaginær virkelighed/fortællingens virkelighed. 

Situationen fremtvinger en form for sameksistens af to forskellige aktiverede 

betydningsgivende plan. Men en skelnen mellem henholdsvis formidlernes og de 

besøgendes handling, som knyttet til to forskellige plan medfører, at der opstår en konflikt, 
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når det drejer sig om samhandling og kommunikation mellem formidler og besøgende. 

Den visuelle og tekstmæssige forskellighed i de to typer skilte fremhæver 

udsagnskarakterer, som relaterer sig til to forskellige fortællere. Fortællerne er ligestillede, 

men de er ikke samstemte. Dette skaber en uklarhed knyttet til formidlernes rolle i 

fortællingen, og hvordan den besøgende skal forholde sig til dem. Det skaber også en 

uklarhed, når det gælder spørgsmålet om, hvad der udgør formidlingssituationens 

budskab/formidlingsgenstanden. Det vil sige, at formidlingssituationens genstand ikke 

kommer tydelig frem igennem den kommunikative handling. Den fysiske kontekst etablerer 

en udstillingssituation. Deltagelsen er betragtende og formidlingsgenstanden fremhæves som 

en materiel størrelse. Formidlernes handling etablerer derimod en dramatiseret 

historieformidling. Deltagelse i forhold til dramatiseret historieformidling kan bygge på 

erkendelsen som formidlingsgenstand, og fremhæver en immateriel størrelse. Eksemplet fra 

Shugborough viser, at deltagelsens betydning er afhængig af både det arkitektoniske rums 

visuelle udformning og etablering af fortællingens rum. Eksemplet viser også, at deltagelsen 

har betydning for formidlingsgenstandens karakter. På baggrund af min fremlæggelse af 

Shugborough er det nærliggende at tillægge det arkitektoniske rum en særlig værdi, når det 

handler om at etablere betydningsbærende deltagelsesrum. Man kan stille spørgsmål om, 

hvorvidt deltagelsens rum begrænses af formidlingssituationens fysiske rammer, de fysisk 

tilstedeværende deltagere og den anvendte formidlingsform. Er det muligt at skabe 

betydningsmæssig identifikation med deltagere, som ikke er fysisk tilstede i 

formidlingssituationen? Jeg vil undersøge spørgsmålet om deltagelsens virkefelt, og 

hvorvidt dette afgrænses af de fysiske rammer på baggrund af min case fra kulminerne på 

Beamish (bilag nr. 17.)    

Inden de besøgende følger museets formidler ned i den rekonstruerede mine 

ved the Colliery Village på Beamish, introduceres de for den særlige lampe, som 

minearbejderne anvendte. Introduktionen omfatter lampens historiske udvikling og dens 

betydning for en minearbejders sikkerhed og arbejdsvilkår. Lampen skaber udgangspunktet 

for at fortælle historien om England under den industrielle revolution. Derudover knyttes 

lampen til én specifik mineulykke, som fandt sted i nærområdet i 1909, hvor 168 

minearbejdere omkom. Ulykken fremhæves som eksempel, når formidleren forklarer om 

lampens reaktion på de gasser, som findes i minerne. Ulykken er endvidere fokus for 

udstillingen i samme bygning.   
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Gennem dialog med formidleren, som fremviser og forklarer om lampen, 

etableres deltagelsen som en bevægelse mellem de to nederste trin på Simons kontinuum, 

hvor deltagelsen vedrører forholdet mellem den enkelte deltager og det historiske indhold. 

Efter at have introduceret lampens betydning for minearbejdet, følger formidleren 

deltagerne ned i minegangen. Her erfarer de besøgende på egen krop lampens virkning i 

den mørke minegang. Der skabes altså en hands on - erfaring, idet deltagerne befinder sig 

inderst i minen, og øjnene vænner sig til lyset fra lampen. Erfaringen bliver etableret med et 

fokus på identifikation med de arbejdere, som arbejdede under forholdene.  Inderst i minen 

slukkes lyset et øjeblik, og det bliver helt sort og stille. I den situation, som jeg beskriver fra 

the Colliery Village, vil man ikke kunne tale om deltagelse på trin tre, ud fra Simons måde 

at definere det sociale aspekt. Der er næsten ingen dialog mellem deltagerne undervejs, 

mens der til tider forekommer samtale mellem enkelte deltagere og guiden. Det handler 

således ikke om identifikation med de øvrige deltagere, der følger samme rundvisning. 

Jeg vil bygge videre på de erfaringer, som introduktionen af lampen giver, og 

erfaringen med lampens anvendelse i den mørke minegang. Jeg finder en interessant 

kobling mellem det historiske tema og den måde, hvorpå mineulykken har haft betydning 

for de mennesker, som bor i lokalmiljøet, gennem et fælles projekt mellem museet og 

lokale organisationer.   

I forbindelse med markeringen af, at 100 år var gået siden den omtalte 

mineulykke, etableredes i 2009 et samarbejde mellem Beamish og lokalsamfundet i Stanley. 

Samarbejdet byggede i følge museets head of education Simon Woolley, på et engagement, 

som allerede fandtes i lokalsamfundet. Museet etablerede kontakt til forskellige grupper, og 

grupperne deltog på forskellige måder.253 Ved brug af Nina Simons model kan man tale om 

museets samarbejde med lokalbefolkningen som deltagelse på trin 5, idet museet fungerer 

som en facilitator i dette projekt frem for at styre forløbet. Simons model fremhæver 

hermed den betydning, at hele Stanleys lokalsamfund har fundet denne ulykke så 

betydningsfuld, at de er gået sammen om at mindes ulykken på museet som fælles arena. 

Når jeg finder dette interessant i forhold til min erfaring, bygger det på den betydning, som 

samarbejdet får i forhold til min egen erfaring fra den specifikke formidlingssituation. 

I forhold til min oplevelse fra museet fremgår, at den form for deltagelse, 

som dette samarbejde repræsenterer, får en betydning for min oplevelse af minen og af 

historien om lampen. Min deltagelse i det fysiske rum på museet knyttes sammen med min 

                                                           
253 Woolley, Simon: ”Stanley Pit Disaster Project”, 2009 
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viden om de aktiviteter, som har haft ulykken som sit omdrejningspunkt. Det giver mening 

at tale om de to forskellige situationer som forskellige formidlingsrum. Men det giver også 

mening at tale om dem på en måde, hvor de to rum forbindes betydningsmæssigt til 

hinanden.   

I min oplevelse bliver det ikke museet alene, som fremstår som fortæller af 

historien. Museet bliver én af flere samarbejdspartnere, der har engageret sig i denne 

hændelse og gjort den til noget særligt. En bevidsthed om ulykkens betydning for 

lokalområdet og det engagement, som lokalsamfundet mobiliserede for at mindes ulykkens 

ofre, har altså en indvirkning på den erfaring, som jeg får igennem min deltagelse i 

formidlingssituationen. For at forklare denne form for deltagelse er der behov for at forstå 

formidlingssituationen som inddelt i deltagelsesrum, som kan forbindes betydningsmæssigt 

i forhold til hinanden. Hermed bliver det også muligt at forklare deltagelse som afhængig af 

både den fysiske kontekst, som etablerer de fysiske rammerne for den sansbare erfaring, og 

det mentale/virtuelle rum, baseret på en viden om andre menneskers engagement, som kan 

relateres tematisk til den fysiske kontekst.  

Det emotionelle indhold etablerer en respons, hvor mening knyttes både til 

hændelsen i 1909 og til det mindegenererende samarbejde i 2009. En form for kropslig 

erfaring etableres som referenceramme til en del af historien, som i udgangspunktet lå langt 

fra mig, men som nu fremstår som aktuel og betydningsfuld i nutidens England. Den 

efferente betydningsdannelse kobler sig dermed også til begge historier, til en interesse for 

de faktuelle oplysninger knyttet til minedrift og til forståelsen af, hvordan historiske 

tragedier i eftertid kan knytte et samfund sammen. Ved at undersøge betydningsdannelse 

ud fra deltagelsesperspektiv med de redskaber, som henholdsvis Simon og Hughes lægger 

frem, giver det anledning til at stille spørgsmål til, hvad der definerer grænserne for den 

handling, man deltager i. Skal deltagelse forstås alene ud fra den performerende situation, 

hvori det sociale møde mellem besøgende og formidler realiseres, eller kan man også tale 

om andre grænser, når det gælder om at forstå deltagelse? Simon foreslår selv, at man 

tænker deltagelse ud over det, der afgrænser mennesker fysisk, og inddrager mulighed for at 

forstå deltagelse med mere virtuelle forbindelser. Ud fra min analyse fra Beamish vil jeg 

erklære mig enig heri.   
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14.4. Deltagelse – en del af formidlingsgenstanden 

Kapitlet har omfattet en række cases med henblik på at belyse, hvordan 

publikumsdeltagelse på frilandsmuseer og historiske centre skal forstås. Jeg indledte med 

spørgsmålet om, hvad begrebet indebærer, og hvordan begrebet skal forstås i forhold til 

formålet. Mine analyser bygger henholdsvis på deltagelsens udtryk i udsigelsen og på 

deltagelsens betydning, forstået på baggrund af spatiale termer. Der er grundlag for at 

konkludere, at publikumsdeltagelse på frilandsmuseer og historiske centre er en 

kommunikativ størrelse, som griber ind i formidlingsgenstandens karakter. Deltagelsen og 

den måde, hvorpå deltagelsen indgår som en inkluderet del af formidlingskonceptet, spiller 

altså en væsentlig rolle i formidlingsbudskabet. Deltagelsesbegrebet må forstås på baggrund 

af de mennesker, der i en given situation udøver en særlig aktivitet. De tilstedeværende 

mennesker kan have betydning på baggrund af identifikation eller manglende identifikation 

– et oplevet skel eller tilhørighed mellem forskellige deltagergrupper. Deltagelse må 

endvidere forstås ud fra spatiale termer, som forholder sig til deltagelse i forskellige ”rum”, 

der giver deltagelsen betydning. Rummet, som giver deltagelsen betydning, er ikke 

begrænset til de fysiske rammer, som etablerer her og nu - situationen, men de fysiske 

rammer danner grundlaget for, at andre koblinger kan opstå.  

I kapitlet argumenterer jeg altså for, at formidlingsgenstanden er det budskab, der 

fremhæves i den enkelte formidlingssituation. Den måde, hvorpå et intenderet udsagn får 

status som formidlingsgenstand, er altså gennem den kommunikative formidlingssituation. I 

denne situation spiller de besøgendes tilstedeværelse en rolle som deltagere. Den enkelte 

formidlingssituation som ramme fremhæver, hvordan de besøgendes deltagelse får 

betydning.   
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Kap. 15. Autenticitet 

15.1. Intro 

I kapitel 14 kunne jeg konkludere, at formidlingsgenstanden skabes gennem deltagelse i 

formidlingssituationen. På baggrund af deltagelsens betydning for formidlingsgenstandens 

karakter er det nødvendigt at forholde deltagelsesbegrebet til et spørgsmål om autenticitet. 

Jeg udskiller publikumsdeltagelsen som analytisk genstand og undersøger, hvordan 

deltagelse skal forstås i relationen mellem fortid og nutid. I kapitlet undersøger jeg altså 

publikumsdeltagelsen med henblik på måder, hvorpå der skabes nærvær til fortiden 

gennem formidling. Den første del af analysen omfatter spørgsmålet om, hvordan et 

handlingsforløb kan forstås som en formidlingsgenstand. Til dette formål inddrager jeg 

erfaringer fra det belgiske Bokrijk Openluchtsmuseum (bilag nr. 6) og det danske 

Frilandsmuseet (bilag nr. 2). Den anden del af analysen bygger videre på 

publikumsdeltagelsen som del af formidlingsgenstanden og fokuserer på måder, hvorpå 

publikums adfærd får betydning ved museumsbesøget. Til dette formål inddrager jeg de 

australske frilandsmuseer Sovereign Hill (bilag nr. 22), Flagstaff Hill (bilag nr. 23) og Swan 

Hill (bilag nr. 24). Jeg vil udfolde samhandlingen mellem mennesker og fremhæve måder, 

hvorpå samhandlingen kan forstås som ”genstand”. Dernæst undersøger jeg, hvorvidt 

samhandlingen begrænser sig til det fysiske møde mellem formidler og besøgende. Jeg 

vægter publikums tilstedeværelse i en formidlingssituation som deltagelse, og spørgsmålet om 

nærvær forstår jeg som en dramatisk effekt, som skabes på baggrund af aktivering af 

sansestimuli.  

 

15.2. Handlingsforløb som formidlingsgenstand 

Formidlingen ved Bokrijk Openluchtmuseum i Belgien er karakteriseret ved et højt antal 

aktører i dragt og rolle, som indgår i forskellige sociale relationer med hinanden i det 

historiske miljø. Formidlingen foregår som et museumsteater, og det arkitektoniske 

landsbymiljø danner scenen, hvorpå handlingen udspiller sig. Aktørerne spiller roller som 

mennesker fra en landsby i Limburg-provinsen omkring århundredeskiftet 1800/1900, og 

rollerne udgør en væsentlig del af museets formidling af landsbyen. Gennem teater i 

museumsmiljøet bliver landsbyen levendegjort, også i de miljøer, hvor der ikke er aktører til 

stede. Aktørernes handling har altså en særlig funktion, når det gælder om at definere hele 
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det arkitektoniske rum som landsbyliv. Aktørerne bevæger sig rundt i miljøet og indgår 

sociale relationer med andre aktører, eksempelvis ved at politiske diskussioner udspilles 

mellem flere af landsbyens borgere. Derudover fremvises sociale hierarkier, hvor 

eksempelvis børn sidder og spiser deres mad i køkkenet, mens de voksne spiser i stuen.  

Set fra min vinkel, som publikum fra udlandet, forstår jeg spillet som en 

gestaltning af det sociale liv, der har været i en landsby af denne størrelse i Limburg-

provincen i den givne tidsperiode. Både den aktuelle samfundsdebat, med vægt på politiske 

og religiøse forhold, og det levede liv i husene er væsentligt for formidlingen af dette 

lokalsamfund. Formidlingen, som udspiller sig i dette område af museet, fremstår som en 

gestaltning af et helt lokalsamfund, hvor fokus er på det sociale liv i landsbyen, som 

formidlingsgenstand. ”Genstanden” er bygget op af forskellige roller, rollernes diskussioner 

og deres handlinger med hinanden og omgivelserne. De besøgende indtager 

betragterposition i forhold til formidlingsgenstanden, idet de stiller sig op ad vægge, 

grupperer sig i døråbninger og betragter på afstand den handling, som udspiller sig. Også 

ude i gademiljøet er de besøgendes betragteradfærd fremtrædende, ved at de besøgende 

stiller sig op og ser på de aktører, som mødes i gaden, uden selv at bryde ind i 

handlingsforløbet. Således forløber den performative adfærd parallelt med publikums 

adfærd. Betydningen af adfærden skal forstås på baggrund af, at aktører og besøgendes 

adfærd udgør deltagelse i forskellige ”rum”, som også beskrevet i kap. 14.254   

 Også i formidlingen ved heden på Frilandsmuseet i Lyngby (bilag nr. 2) 

fremvises sociale relationer mellem forskellige karakterer gennem handling, eksempelvis 

mellem den fattige og omrejsende Tigge-Marie og hedebondens kone. Tigge-Marie 

fortæller historier, og konen på gården lader sig underholde af historierne. Når kræmmeren 

ankommer til gården på heden opstår andre relationer, som kan udvide forståelsen af de to 

karakterer og af, hvordan handel har foregået. Jeg oplever dog et større fokus på 

personerne og deres levevilkår end på det sociale liv imellem dem. Til forskel fra at gestalte 

en hel landsby som et levet liv, som kan ses ved Bokrijk, kan man snarere tale om, at det på 

Frilandsmuseet er handlingssekvenser, som bliver gjort til genstand for formidling, og at disse 

handlingssekvenser skal opbygge de besøgendes forståelse af de formidlede karakterer og 

deres levevilkår. Man kan tale om anvendelse af brønden til at hente vand og holde ål som 

                                                           
254 En forskel mellem de to deltagelsesrum, som her fremhæves, og de deltagelsesrum, som jeg fremhæver i 
forbindelse med Shugborough, handler om, at ved Bokrijk fremstår de to rum separat og appellerer til at 
forstå deltagelsen som henholdsvis rollespil og betragtere til rollespil. Der lægges ikke op til, at de to plan, 
som udsigelsen bygges op af, begivenhedsplanet og fortælleplanet, skal mødes gennem publikumsdeltagelsen.   
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en handlingssekvens, der knytter sig til det daglige liv på gården. Måden, hvorpå handel 

med uld foregår, kan ses som en anden handlingssekvens, der forbinder uldkræmmerens 

karakter og funktion med bondekonens.255 Tigge-Marie har en central funktion i 

formidlingen af hedebondens liv, eftersom hun meddeler de vilkår, som 

handlingssekvensen er underlagt. Eksempelvis forklarer hun, at det er en fattig gård, som 

jeg nu er kommet til. Hun fortæller om sit forhold til bondekonen, hvor nyheder og 

historier fra omegnen er hendes handelsvare, og hvor hun får mad som betaling for sine 

beretninger. Således skitseres de historiske præmisser, som formidlingen bygger på, og 

præmisserne sætter rammen for, hvordan formidlingssituationen skal forstås.256 

Handlingssekvenserne gøres til formidlingsgenstand og skal forstås i forhold til den 

historiske fortid. Handlingssekvenserne adskiller sig fra formidlingen af ”det levede liv”, 

som en allerede fortolket ”genstand”.  

De to cases fremstiller to forskellige formidlingsgenstande gennem 

handlingsforløbet. Genstanderne er forskellige på baggrund af måden, hvorpå de 

henvender sig til de besøgende, og den måde, de besøgendes deltagelse skal forstås i 

forhold til aktørernes deltagelse. Bokrijk formidler landsbyens sociale liv, som en allerede 

fortolket enhed, hvortil de besøgende får rollen som beskuere. Frilandsmuseet fremstiller 

handlingssekvenser, og de forskellige handlingssekvenser bliver aktiveret på baggrund af 

dialog med de besøgende. Formidlingsgenstanden bliver på Frilandsmuseet et puslespil, 

hvor brikkerne er lavet af museet, men hvor museet og de besøgende er sammen om at 

skabe den endelige fremstilling af hedebondens liv. Hvordan kan man tale om disse to 

handlingsbaserede genstande på en måde, som fremhæver, hvordan der skabes nærvær til 

fortiden? For at finde et svar vil jeg støtte mig til performance studies, en akademisk 

tradition etableret i midten af 1960’erne, hvor en retning med fokus på fællestræk mellem 

teater og antropologi dannes. Performance defineres i denne sammenhæng som kropslig 

praksis, som producerer mening.  

Den amerikanske professor i Performance Studies ved Tisch School of Arts 

ved New York University Richard Schechner er en af de ledende personer inden for denne 

                                                           
255 Set i forhold til Bokrijk foregår formidlingen på Frilandsmuseet i en løsere form for rollespil, hvor rollerne 
veksler mellem første- og tredje persons fortolkning.   
256 Andre steder i mit materiale, hvor denne form for rammesætning foregår, er eksempelvis ved Jamtlis 
tidsrejser, hvor formidleren, inden de besøgende ankommer til en bestemt gård, udstykker den historiske 
ramme for den situation som den bestemte gård formidles ud fra.  
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retning, hvor analysegenstanden er handling som kommunikativ adfærd. Han redegør for 

perspektiver, som jeg ser anvendelige i forhold til analysen.257  

 

Restaurering af adfærd  

Schechner betegner frilandsmuseer, som benytter performance i formidling til publikum, 

som restaurerede landsbyer (restored villages), og han karakteriserer dem som ”large 

environmental theatres”.258 Denne form for performance er mere improvisatorisk end 

almindelige teaterstykker, og der foregår interaktion både aktørerne imellem, og mellem 

aktør og publikum. En skelnen mellem hvem, der optræder for hvem, er mindre tydelig i 

denne sammenhæng end i en teaterbygning, idet aktør og publikum deler det samme 

arkitektoniske rum.  

 Schechner beskæftiger sig med adfærd som undersøgelsesgenstand, og han 

foreslår en model for at forstå en performativ adfærd i forhold til historisk fortid. Han 

foreslår betegnelsen ”restored behavior” og vægter heri aktørens inddragelse af egne 

følelser for at fortolke andres vilkår. Schechners begreb anvendes også på aktørens adfærd 

frem for på den besøgendes. I modellen vægtes især to forhold. Det ene er forholdet 

mellem den performative handling og den handling, som har foregået i fortiden. Han 

skelner her mellem event, en handling som har foregået i fortiden, og nonevent, en handling 

som ikke har foregået i fortiden. Det andet er forholdet mellem adfærdens betydning og 

personen, der udøver eller fortolker gennem sin adfærd. Schechner skelner i denne 

sammenhæng mellem performance, som den handling, der fremvises for et publikum, og 

workshop indøvelse, hvor aktører indøver bestemte adfærdssekvenser. Han foreslår, at en 

undersøgelse af workshop indøvelsen som den proces, hvor adfærd fortolkes, indøves, 

redigeres og lades med betydning hos aktøren, er interessant. Processen kan forklare 

relationen mellem den historiske dokumentation og den adfærd, som gestaltes i 

performancen. I workshop-processen foregår betydningsdannelsen, der ligger til grund for 

den performative adfærd. På baggrund af de historisk dokumenterede forhold, fortolker 

aktøren adfærden som et spørgsmål om, hvad han/hun vil gøre, hvis (if) bestemte forhold 

var til stede? I workshop-indstuderingen anvendes dette ”if” som en måde, hvorpå givne 

omgivelser, affekter og vilkår undersøges kropsligt, og som senere bliver fikseret i en 

                                                           
257 Schechner, Richard: Between Theatre and Antropology, 1985. 
258 Ibid. p. 80. 
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performance tekst. Forskellen mellem workshop-indøvning og performance ligger i, 

hvorvidt udøvelsen af adfærd er rettet mod et erfaringsbaseret fortolkningsformål eller et 

fremvisningsformål.  

Schechners model er et anvendeligt redskab til at forstå adfærd som 

betydningsbærende ”genstand”, der betinges af en bagvedliggende intention. Schechner 

forklarer en workshopadfærd som en fortolkningsproces, hvor personen, der agerer 

mennesker fra fortiden, opnår en særlig viden om de historiske personer, en viden som 

efterhånden assimileres ind og bliver en del af aktørens egen adfærd. Heraf kommer 

begrebet ”kropslig kundskab”. Arbejdet med at sætte sig i et andet menneskes sted og 

udføre dennes adfærd, hvor det dokumentariske kildemateriale er suppleret med egne 

følelser, erfaringer og fortolkninger medfører, at de erfaringer, som skabes gennem 

fortolkningsprocessen, kan blive til en del af aktørens eget selv. Selv om adfærd ikke 

opfattes som en proces hos Schechner men snarere som en fysisk genstand, er det alligevel 

tale om, at denne form for adfærd leder til processuel udvikling af den udøvende. For en 

aktør er det denne adfærd, således som den er transformeret til performerens eget selv, som 

fremvises. Restaureret adfærd forklares som en proces, hvor historisk kildemateriale danner 

et grundlag for kropsliggjorte fortolkninger, som medfører en betydningsladning af den 

performative adfærd. Adfærden er således ikke i sig selv en proces, men snarere en indøvet 

sekvens, som har betydning.  

Handlingen, som formidles gennem museumsteater på Bokrijk, adskiller 

aktørens handling fra deltagerens/de besøgende, og handlingen synes at udspringe fra et 

skrevet script, som fremføres for publikum i det historiske miljø. Adfærden, som driver 

handlingen fremad, må dermed forstås som performance, som henviser til den historiske 

fortid, som den kan have set ud i et landsbymiljø i Limburgprovincen på det givne 

tidspunkt. Adfærden får værdi i kraft af at være en historisk fortolkning af et levet liv, som 

fremvises til publikum.   

Ser vi på min case fra Frilandsmuseet, har jeg identificeret handlingen mere 

som handlingssekvenser, hvilket vil sige, at de opleves som afgrænsede sekvenser, hvor 

adfærden frembringer handling, som sættes sammen i aktørernes samspil med publikum. 

Handlingssekvenserne adskiller sig fra handlingen ved Bokrijk ved, at de ikke fremstår 

indøvet og kodet som et færdigt produkt, men at de snarere får betydning i den udvikling, 

som formidlingssituationen tager i mødet med publikum. Publikum bliver således 

medskabere, når det gælder om at sætte handlingssekvenserne sammen, idet de påvirker 
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den drejning, formidlingssituationen tager. I denne case bliver det interessant at stille 

spørgsmålet om, hvorvidt de besøgende er beskuere, eller om man skal forstå dem som del 

af handlingen? Vil man kunne tale om formidlingen på Frilandsmuseet som workshop, hvor 

principielt set alle er performere og afprøver handlingens vilkår, og hvor ingen er beskuere? 

Handlingssekvenser er ikke sat sammen til en færdig forestilling, men får sin endelige form 

i relation til de tilstedeværende besøgende. Hvis man går videre med tanken om, at det 

forholder sig således, så vil værdien af den adfærd, som skaber handlingen, flytte fokus fra 

aktørernes følelser, erfaringer og fortolkninger af fortiden til også at inddrage de 

besøgende, når det handler om at frembringe ladet handling i en formidlingssituation. Man 

vil kunne tale om, at formidlingen skaber en udvidelse af formidlingsrummet, idet de 

besøgende inddrages heri og deltager med egne erfaringer frem for at stå udenfor og kigge 

ind.  

 

At vise hvordan det var eller at skabe erfaring? 

Når det gælder autenticitetsbegrebet i forhold til formidling gennem adfærd og udøvelse af 

handlingsforløb, vil jeg foreslå, at man skelner mellem en intention om at fremvise noget 

(performance) og intentionen om at skabe rammerne for, at erfaringsbaseret fortolkning 

kan foregå (workshop). Værdibegrebet skal forholdes til den måde, hvorpå handlingen 

danner genstand for formidling, som henholdsvis produkt og proces. 

I formidling via museumsudstillinger kan man blandt andet skelne mellem 

repræsentative udstillinger, som stræber efter at fremstille det typiske, og refleksive 

udstillinger, som søger at vække eftertanke ved at iscenesætte genstande og værker på 

overraskende eller uventede måder.259 Forskellen ligger ikke i, hvorvidt den ene eller den 

anden måde at udstille på er mere eller mindre korrekt i forhold til fortiden. Det handler 

snarere om et valg af måder, hvorpå kundskaben om fortiden anvendes. Er adfærden 

sammenlignelig med en fysisk museumsgenstand og påkalder sig materiel 

autenticitetsværdi? Eller er adfærden et redskab til at udforske historien og forhold i verden 

og heri påberåbe sig evalueringskriterium, der kan vurdere redskabets anvendelighed i 

forhold til formidlingsformålet? Denne forskel, mener jeg også, gør sig gældende i 

formidling, hvor et frilandsmuseum ønsker at fremvise historien og formidling, hvor 

                                                           
259 Hjort, Line: ”Til minde om byen. Den refleksive udstillingstypologi i Memento metropolis – en udstilling 
om længselen efter det Ny”, i: Nordisk Museologi 1-2, 2001. 
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museet søger at skabe en erfaring, som bygger på historiske forhold, og som løfter en 

”genstand” frem sammen med de besøgende.  

 I denne del af analysen har jeg koncentreret mig om to cases, hvor 

formidlingssituationen defineres ud fra forskellige måder at skabe et handlingsunivers med 

tilknytning til den historiske fortid på. Disse cases er betinget af mennesker, som på 

forskellige måder lader det rum, de agerer i, med betydning. En definition af adfærd som 

formidlingsgenstand vil være afhængig af formidlernes måde at henvende sig til publikum 

på.  

Man kan stille spørgsmål om, hvorvidt denne skelnen er afhængig af 

formidlingssituationer, hvor formidlingen foregår af levende formidlere, eller om der er 

muligt at tale om formidlingssituationer, hvor der er andre faktorer, som definerer handling 

og adfærd som en del af formidlingsgenstanden? I det følgende bygger jeg videre på min 

forståelse af publikumsdeltagelsen som en betydningsgivende del af formidlingsgenstanden, 

og jeg undersøger formidlingssituationer, hvor teknologiske løsninger tager formidlerens 

plads i en formidlingssituation.   

  

15.3. Publikumsdeltagelse som del af formidlingsgenstanden 

Følgende analyse bygger på erfaringer primært fra de besøgte australske frilandsmuseer 

(Bilag nr. 22, 23 og 24).260 Teknologien, som den anvendes ved disse frilandsmuseer, kan 

forstås som et hjælpemiddel til at aktivere den besøgendes indlevelse i et handlingsforløb. 

Derudover skaber anvendelse af teknologi en fortolkningsramme for oplevelsen af 

handlingen. Denne del af analysen har til formål at undersøge effekten af 

teknologianvendelse i formidlingssituationer. Jeg undersøger hermed, hvorvidt 

samhandling skal forstås begrænset til det fysiske møde mellem formidler og besøgende, 

eller om teknologien kan indgå i forståelsen af samhandling.    

De teknologiske løsninger skaber forskellig effekt hos de besøgende alt efter, 

hvorvidt de indgår i formidling i museernes almindelige åbningstid i dagtimerne eller 

                                                           
260 Pointer fra analysen er offentliggjort på NCK`s hjemmeside: www.nckultur.org september 2011. 
Anvendelsen af teknologi kan have forskellige begrundelser. Ved Flagstaff Hill (bilag 23) spiller eksempelvis 
økonomien en central rolle, og museet er i skrivende stund i gang med at ændre formidlingsstrategi fra at 
anvende formidlere i dragter til at formidle via dramatiserende teknologiske løsninger.260 Ved Swan Hill (bilag 
24) spiller teknologien en supplerende rolle til de levende formidlere, men hvor teknologien forbeholdes 
aftenfremvisning, og de levende formidlere agerer i dagtimerne. Ved Sovereign Hill (bilag 22) kan man få 
indtryk af, at teknologi og levende formidlere vægtes ligeværdigt som formidlere. Ved Sovereign Hill 
anvendes teknologien med henblik på at skabe sensoriske oplevelser, og teknologien forstås derfor ikke som 
erstatning for aktører, men vægtes for at kunne noget andet i formidlingsøjemed.   

http://www.nckultur.org/
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opleves om aftenen i museernes Sound & Light Show. I sidstnævnte spiller især mørket en 

væsentlig rolle i formidlingen, hvilket er en central grund til, at showet finder sted efter 

mørkets frembrud. Derudover etableres deltagerne som en gruppe, og deltageren bliver 

herigennem del af et fællesskab, som oplever showet.261 Jeg vil først inddrage effekten, som 

opleves gennem Sound & Light Show, for derefter at undersøge virkning af teknologi i 

museumsmiljøerne i dagtimerne, hvor formidlingen bygger på andre vilkår.  

Showet om aftenen er et styret forløb, som koncentrerer sig om en særlig 

hændelse eller tema. Dernæst skaber de teknologiske virkemidler en særlig effekt, idet 

showet foregår i museumsmiljøerne efter mørkets frembrud. Eksempelvis bliver 

specialeffekter som røg- og vandkanoner samt forskellige farver lys anvendt om aftenen for 

at indikere handling i det oplevede her og nu. Det giver mening at tale om teknologien på 

linje med en levende formidler i udsigelsessituationen, idet teknologien anvendes til at 

fortælle historien gennem aktivering af sansestimuli.    

 

 Teknologi som primær fortæller i de historiske miljøer 

Forskellige typer af fortælling er genstand for teknologiens fortællegreb ved de tre museers 

Sound & Light Shows. Ved Swan Hill (bilag nr. 24) formes showet som en rundvisning på 

museumsområdet. Her fortælles om livet som nybygger ved Marraboor River og de vilkår, 

som de første nybyggerne levede under. Publikum bliver fragtet rundt på museets område i 

et køretøj specielt bygget til formålet, og forløbet bygger på kortvarige ophold forskellige 

steder i museumsmiljøet, hvor lys og dramatiserede lydspil fortæller om 

handlingssekvenser, som foregår inde i bygningerne. Derudover benyttes røgeffekt, lys og 

lyden af lokomotivets fløjte, som visualiserer et tog, der ankommer stationen. Stationen er 

placeret ved havnen. Her ligger en hjuldamper. Lyden af mennesker ombord samt 

stemmen fra højtaleren fremhæver togets og hjuldamperens betydning som 

kommunikationsmiddel. Ved aboriginernes tilholdssted i skoven høres 

identitetsdefinerende toner fra instrumentet didgeridoo samt lyden af aboriginernes samvær 

rundt et bål. Rundvisningens mange stop har den funktion, at de tilsammen forsøger at 

samle et holistisk billede af det at være nybygger i området i 1830’erne.  

                                                           
261 Etableringen af fællesskabet er fremtrædende, idet der ved to af museerne indledes med en middag. 
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Ved Sovereign Hill (bilag nr. 22) og Flagstaff Hill (bilag nr. 23) anvendes 

Sound & Light Show for at fortælle om en specifik historisk begivenhed. Ved Sovereign 

Hill er det oprøret Eureka Stockage, som udspilles, et oprør mellem guldgraverne på 

Ballarats guldgraverfelt og de lokale autoriteter om guldgravernes rettigheder og pligter.262 

Handlingens kerne er de sociale, økonomiske og kulturelle vilkår, som guldgraverne har 

levet under. Showet indledes ved, at deltagerne fysisk opholder sig i museets eksteriør. Idet 

deltagerne bevæger sig ned ad jordvejen, som fører hen til det område, hvor der graves 

efter guld, kommer der røg op fra hullerne og indikerer, at der bliver gravet i minerne 

under bakkeniveau. Lyden af heste i bevægelse høres, og lys bliver tændt i teltene på 

området. Teknologien skaber forestillingen om et aktivt guldgraverfelt, hvor de aktiviteter, 

som har fundet sted i aften- og nattetimer i 1800-tallet, fremstår i det formidlede nu. 

Sansestimuli bygger på betydningsrelationen mellem årsag og virkning, hvilket fremhæver 

handlingen som pågående aktivitet. Deltagerne fragtes fra det aktiverede guldgraverfelt og 

videre til en bygning, hvor deltagerne sætter sig på bænkene. I bygningen vækkes et 

diorama til live ved hjælp af lys- og lydeffekter og definerer samtidig de besøgende som 

betragtere, idet de placeres adskilt fra det arkitektoniske rum, hvori handlingen udspiller sig. 

Her fremtræder teknologien som fortællende, idet specialeffekterne etablerer et 

soundscape, som forstærkes af visuelle dramatiske effekter. Ingen aktører er fysisk til stede 

i fortællingen. 

Ved Flagstaff Hill fortælles historien om forliset af Loch Ard, hvoraf to 

mennesker overlevede, og en stor påfugl i porcelæn blev hentet uskadt op fra vraget.263 

Teknologien anvendes, efter deltagerne har taget plads på bænkene i museets bådhus, og 

vender blikket mod den maritime museumsby. Bygninger i byen oplyses indefra, og lyde fra 

byen skaber effekten af, at handling pågår. Særlige specialeffekter anvendes, når historien 

ændrer fokus fra byen til havet. Fortællingen skifter fokus ved, at en film projiceres op på et 

springvand mellem deltagerne og byen og danner en billedskærm, hvorpå handlingen 

visualiseres. Specialeffekter får bænkene, som publikum sidder på, til at bevæge sig i takt 

med filmens bevægelser. Idet skibet synker i havet, følger publikums synsvinkel med ned 

under havoverfladen. De historiske personer bliver efterfølgende visualiseret som minder 

på skærmen af springvand; minder, som formidles ved en grafisk fremstilling frem for en 

realismefremstilling.   

                                                           
262 Showet har fået titlen ”Blood on the Southern Cross”.  
263 Fortællingen har fået titlen ”Shipswrecked” i museets formidling af historien. 
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Jeg ser tre forskellige måder, hvorpå man kan tale om publikumsdeltagelse i 

forhold til formidlingsgenstanden på baggrund af den måde, hvorpå henvendelse rettes til 

publikum. Ved Swan Hill ses en formidlingsgenstand, hvor deltageren defineres som 

betragter til genstanden gennem hele forløbet. Ved Sovereign Hill rettes en henvendelse til 

deltagerens indlevelse, ved at deltageren fysisk befinder sig på guldgraverfeltet, når handling 

foregår. Denne erfaring bliver en nøgle til den indlevelse, som deltageren får, når deltageren 

i resten af forløbet udfylder en betragterrolle til handlingsforløbet. Her formidles en 

oplevet erfaring, som fortællingen bygger videre på. Ved Flagstaff Hill etableres en særlig 

synsvinkel, som udgør en fremtrædende del af handlingen. Deltageren erfarer forliset ved, 

at deltagersynsvinkelen er etableret på det tekniske niveau. Deltagerens blik etableres som 

en konkret synsvinkel, hvorfra hændelsen ses. I de tre shows, jeg her har inddraget, 

etableres en ”formidler” gennem teknologien. Det fremgår, at man kan tale om 

henvendelse til publikum som en dramatisk effekt, og den er ikke nødvendigvis afhængig 

af, at formidling foregår i ansigt-til-ansigt relation mellem publikum og formidler. Det 

centrale er at definere publikumsdeltagelsen som vinkel i forhold til den historie, som er 

formidlingssituationens omdrejningspunkt.  

Jeg har valgt at betegne denne form for formidling, hvor teknologien 

dramatiserer hele fortællingen, som teknologiens fortællende funktion. Teknologien kan også 

have en mindre dominerende rolle i forhold til det fysiske museumsmiljø og samtidig 

indvirke på, hvorledes publikums tilstedeværelse kan forstås som deltagelse i 

formidlingsgenstanden. Jeg vælger at betegne denne funktion som understøttende.    

 

Teknologiens understøttende funktion 

I formidling, hvor teknologien anvendes under museernes åbningstid i dagtimerne, er 

effekten påvirket af dagslyset og af museumsbesøgets mindre strukturerede form.264 Jeg vil i 

det følgende vægte Flagstaff Hill som case, hvor jeg undersøger betydningen af teknologi i 

museumsmiljøet og den måde, hvorpå teknologien definerer de besøgendes adfærd på 

området som betydningsskabende.  

 Min erfaring ved Flagstaff Hill adskiller sig fra erfaringer ved andre museer, 

idet der her skabes en lyttebefordring i forhold til erfaringen. De øvrige erfaringer knytter 

                                                           
264 Mens Sound & Light Show bygger på en fast defineret struktur, som deltageren er underlagt, er et 
museumsbesøg på frilandsmuseer præget af en løsere struktur, hvor de besøgende ikke nødvendigvis 
forholder sig til en struktureret rækkefølge.  
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sig i stærkere grad til de visuelle sansestimuli. Flagstaff Hill har installeret højtalere i nogle 

af de udendørs lamper, som hænger udenpå bygningerne. Ud fra højtalerne høres tidvist 

bølger som slår, fugle som kvidrer og en hestevogn, som kommer forbi. Naturlydene 

forstærker de reelle lyde fra søfugle og lyden fra bølger eller fra vand, som pumpes ud fra 

kølen på et skib. Disse lyde er med til at forstærke en oplevelse af det maritime miljø, som 

man her bevæger sig rundt i. Min opmærksomhed hen mod det auditive landskab bliver 

aktiveret ved, at jeg hører en lyd af hestevogn passere udenfor det hus, hvor jeg befinder 

mig, en lyd som jeg finder overraskende idet jeg ikke forventer, at der findes heste på 

museet. Jeg forfølger lyden og bliver opmærksom på, hvor den kommer fra. Herfra lægger 

jeg mærke til både de artificielle lyde og de naturlige reallyde som indgår i miljøerne og som 

er med til at opbygge den særlige stemning og rekreative ro, som museet byder på.  

I mit forsøg på at undersøge, hvordan teknologi og de historiske miljøer 

spiller sammen i denne kontekst, henter jeg inspiration i den musikteoretiske 

begrebsterminologi, som foreslås af lektor ved Institut for Kommunikation ved Aalborg 

Universitet Nicolai Graakjær og hans undersøgelse af butiksmusikkens særlige kvaliteter.265 

Jeg finder hans begreber anvendelig i forhold til min undersøgelse, idet de kan betegne den 

kvalitet, lyden giver omgivelserne. Graakjær undersøger butiksmusikken og finder, at den er 

ledsagende til en aktivitet, som har vigtighed for og i sig selv. Han konkluderer, at 

butiksmusikken ledsager anonymt og stemningsinducerende.266 I forhold til min erfaring af de 

artificielle naturlyde i det maritime miljø ved Flagstaff Hill kan lyderne forklares som 

ledsagende til museumsbesøget. Men i stedet for begrebet ledsagende, betegner jeg effekten 

som understøttende, idet lyderne støtter op under de naturlige lyde og dermed forstærker den 

maritime oplevelse i de historiske miljøer.   

Graakjær opdeler butiksmusik i henholdsvis ”baggrundskarakter” og 

”forgrundskarakter” ud fra det identificerede perspektiv i situationen. Der er selvfølgelig en 

væsensforskel mellem butiksmusik og de lyde, som kommer ud fra højtalere i det maritime 

miljø ved Flagstaff Hill, både når det gælder afsenderintention, kontekst og modtagernes 

forventning. Alligevel er der i begrebsapparatet og måden at forstå butiksmusik på 

værktøjer at hente for at kunne forklare, hvordan den auditive del af teknologien i denne 

sammenhæng spiller sammen med de historiske miljøer. Blandt andet peger Graakjær på 

undersøgelser, som fremhæver, at musik kan præge opmærksomheden i en bestemt 

                                                           
265 Graakjær, Nicolai: ”Butiksmusik. Om købssituationens påduttede ledsagemusik”, 2007. 
266 Ibid., p. 295. 
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retning.267 Graakjær hævder, at der ikke kan være tale om, at disse undersøgelser danner 

grundlag for mere specifikke eller sammenhængende konklusioner om relation mellem 

musik og adfærd, men at man må betragte dem som indikationer på, at butiksmusik har en 

vis betydning for adfærd i en købssituation og for oplevelsen, og dermed også for den 

erfaring, som genereres på baggrund heraf.268  

At musik kan have en betydning for adfærd og for at definere et rum i 

forhold til adfærd er også en pointe, som bliver fremhævet i et eksperiment ved Moesgaard 

Museum i 2009. Her er museets udstilling af klenodiet Grauballemanden, et over 2000 år 

gammelt velbevaret moselig, suppleret med musik. Ved at supplere det mørke rum, som 

Grauballemanden ligger i, med musik, hvor Sean Connerys stemme knyttes til the Beatles’ 

sang: ”In My Life”, påpeger tidligere museumsinspektør ved Moesgaard Museum Martin 

Brandt Djupdræt og Niras-konsulent Henrik Hatt, at de kan spore en ændring i de 

besøgendes adfærd. Ændringen kan fortolkes i retning af, at musikken er med til at definere 

dette rum som et refleksivt rum.269  

Man kan tale om de naturlyde, som kommer frem fra højtaleren i det 

historiske miljø ved Flagstaff Hill, på tilsvarende måde, at de har en 

opmærksomhedsfremmende effekt, som inviterer til en reflekterende adfærd. 

Opmærksomheden rettes mod de reelle naturlyde, som inddrages i oplevelsen af det 

maritime miljø. Refleksionen knytter sig til det maritime miljø som en historisk og som en 

nutidig størrelse. I kraft af, at de artificielle lyde optræder sekventielt, kan man tale om, at 

de naturlige lyde optræder i den artificielle lyds pause. Opmærksomheden ledes hen til det 

auditive soundscape, hvilket får en særlig betydning for erfaringen. I ”pausen” mellem 

sekvenserne er der åbnet for en opmærksomhed på den stilhed, som dannes af de naturlige 

lyde, hvor de kommer fra osv. Eksempelvis lægger jeg mærke til bestemte maritime detaljer 

så som skibets udpumpning af kølvand, hvilket også kan fungere som invitation til fysisk at 

undersøge skibet nærmere. Således kan man forstå disse naturlyde, som at de er med til at 

definere et perspektiv i forhold til museumsformidlingen og museets fortællinger. Lyderne 

inviterer til en særlig adfærd, der er med til at sætte adfærden ind i en betydningsmæssig 

                                                           
267 Her refererer han til undersøgelse foretaget af Areni & Kim 1993, som har undersøgt forskellige måder, 
hvorpå musik fungerer manipulerende i forhold til forbrugernes valg. Eksempelvis trækker han frem, hvordan 
det at spille fransk musik i en butiks vinafdeling påvirker forbrugerens valg af franske vine snarere end vine 
fra andre lande. 
268 Graakjær, Nicolai: ”Butiksmusik. Om købssituationens påduttede ledsagemusik” p. 293. 
269 Djupdræt, Martin Brandt og Hatt, Henrik: ”Følelser på museum”, 2009, p. 59. 
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ramme, idet der skabes en deltageropmærksomhed mod særlige visuelle detaljer i det 

historiske miljø.     

Lyd i et rum fremtoner som akustisk arkitektur. Det vil sige, den klinger i et 

rum, hvori mennesker bevæger sig rundt.270 Lyden får betydning for erfaringen af det 

arkitektoniske rum. Graakjær identificerer to virkninger: Der, hvor lyden udligner fysiske, 

materielle skel mellem dele af rummet, og der, hvor der markeres skel, hvor der ikke er 

nogen klare fysiske, materielle angivelser. Ved Flagstaff Hills inddragelse af naturlydene, vil 

det være nærliggende at kunne tale om, at lyden anvendes som en effekt til at udligne 

skelnen mellem den konstruerede historiske by og den natur, som omkredser byen, 

heriblandt havet og den barske kyststribe, som karakteriserer dette geografiske område. 

Museets fortællinger knytter sig i stor grad til de skibe, der gik ned i havet få kilometer fra 

museumsbyen, og havet forsøges inddraget i den besøgendes bevidsthed, når den maritime 

by erfares. Denne udlignende effekt, som kan ses ved Flagstaff Hill, kan måske betegnes 

som, at den knytter sig til både den geografisk rumlige dimension (at inddrage havet) og til 

den tidslige dimension (havet, forstået som en konstant over tid). En understregning af 

havets betydning i publikums oplevede nutid kan have en tidslig udlignende effekt i den 

forstand, at denne kyststribe, som har forårsaget de utallige forlis, er lige så barsk i dag, som 

den var sidst i 1800-tallet. Det er det samme hav, jeg står og kigger på, som har forårsaget 

de utallige forlis. Lyden og de auditive stimuli medfører en udvidelse af det fysiske rum. 

Udvidelsen indebærer en forestilling om fortiden samtidig med at den aktiverer deltagerens 

tidligere erfaring.  Der er åbnet op for, at publikum kan relatere sig selv og sit liv til den 

historie, som museet fortæller. Man kan tale om en tilgang til tid, hvor fortidige hændelser 

ikke er knyttet til en bestemt fortidig periode, forstået som adskilt fra nutiden, men at de 

fortidige hændelser er lige så aktuelle i dag og i fremtiden. Kysten etableres således som et 

bindeled, som forbinder den fortalte tid til publikums nutid. 

Begrebet stemningsinducerende i forhold til lyd kan anvendes for at 

fremhæve den intention, at den museumsbesøgende skal kunne opnå en særlig 

følelsesmæssig oplevelsestilstand, som her kan kaldes for stemning.271 De lyde, som 

anvendes ved Flagstaff Hill, knytter sig til genkendelse og til personlig hukommelse. 

Lydene appellerer til tidligere erfaringer som medskabende kraft i forhold til den følelse, 

som genereres. Begrebet kropslig kundskab, som den betydning deltagelsens adfærd kan 

                                                           
270 Graakjær, Nicolai: ” Butiksmusik. Om købssituationens påduttede ledsagemusik”, p. 300. 
271Ibid. p. 306. 
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have, fremhæves her som anvendelig, når der appelleres til den besøgendes eventuelle 

tidligere erindring knyttet til maritime oplevelser, som betydningsbærende for den følelse, 

som ønskes fremhævet.   

Flagstaff Hill anvender også dramatiserede stemmer til at befolke den 

maritime by i dagtimerne. Fra cafeens udendørs borde har man udsigt over hele den 

maritime by. Herfra kan man tidvist høre sekvenser med dramatiserede stemmer, hvor en 

forestilling om udendørs aktiviteter som leg i gaderne og hjemkaldelse af børn, der leger i 

gaderne, iscenesættes auditivt. Stemmerne adskiller sig fra naturlydene netop i kraft af, at de 

ikke forstærker eksisterende lyde. Der er ingen børn, som leger i gaden, ej heller mennesker 

i husene, som kan danne krop til en mors hjemkaldelse af sit barn. Stemmerne optræder 

som selvstændige, kortvarige enheder, som knytter sig til et forestillet levet liv i byen. Fra 

min fysiske placering på museumsområdet, museets cafe, fremtræder stemmerne som 

kropsløse og stedsløse. Stemmerne etableres som udsmykning på det arkitektoniske 

bybillede, som ligger foran mig. De lydlige proportioner fortolker jeg som forstørret i 

forhold til omgivelsernes arkitektoniske proportioner.  

At stemmer optræder i et rum, uden at der indikeres en krop, kan synes at 

have en effekt, som markerer et skel i modsætning til at udligne skel, jfr. ovenfornævnte 

begrebsdifferentiering. Hvor de inddragede naturlyde udvisker grænsen mellem naturen og 

museets konstruerede by samt grænsen mellem fortid og nutid/fremtid, synes de 

dramatiserede stemmer netop at pege på et skel. Stemmerne fremhæver byens sociale 

dimension; en dimension, som er nedtonet i det visuelle landskab, og som dermed kommer 

til at pege på et fysisk fravær snarere end at etablere en social dimension, som supplerer det 

visuelle historiske miljø. Ved frilandsmuseet Swan Hill (bilag nr. 24) erfares samme 

fænomen: I museets skolestue suppleres det materielle interiør med en audioinstallation, 

hvor en skoletime udspilles. Netop inddragelsen af stemmerne i det arkitektoniske rum, 

som de besøgende befinder sig i, retter opmærksomheden hen på den sociale dimension, 

som lægger tilrette for en anderledes oplevelse af skolestuen, end hvis fokus var rettet mod 

de udstillede genstande. Ved at rette opmærksomhed mod stemmerne fremtræder den 

sociale dimension som figur, og interiørudstillingen får baggrundskarakter. Måske kan man 

forklare denne effekt som, at en anvendelse af dramatiserede stemmer er 

handlingsbefordrende272 i det rum, hvori stemmerne agerer? Jeg oplever en skelnen mellem 

                                                           
272 Jeg er klar over, at man vil kunne hævde, at lytning også er en handling. Men her er det snarere en 
praksishandling, som kobles til den lydkollage, som skabes, som jeg her sigter til. 
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den oplevede nutid og den formidlede fortid, det vil sige, at de stemmer, som høres, 

fremhæver en forestilling om fortiden uden at inddrage nutidens adfærd i 

betydningsdannelsen. I dette greb skabes der et skel mellem nutiden og den historiske 

fortid, hvilket er den modsatte bevægelse end det, jeg kom frem til ved anvendelse af de 

understøttende naturlyde og den effekt, som der genereres. Stemmerne fremstår som minder 

om fortidens mennesker i kraft af, at de ikke visuelt eller imaginært forankres i en krop.  

Denne del af analysen giver anledning til at drage den konklusion, at lyd i 

formidlingssituationer kan være perspektivdannende i forhold til erfaringen, når lyden 

anvendes som understøttende i det historiske arkitektoniske miljø. Lyden kan anvendes til 

at aktivere bestemte fænomener som figur eller som grund i den oplevede helhed. Lyden 

kan anvendes til at viske bort grænser mellem en historisk fortid og den oplevede nutid ved 

at gøre opmærksom på forhold, som forbinder hændelser fra fortiden og i 

nutiden/fremtiden. Lyd kan også anvendes til at fremhæve noget som et minde, eller den 

kan fremkalde oplevelsen af handling her og nu. Således spiller lyd i en understøttende 

funktion en rolle som rammesættende og kan dermed forstås ud fra præmisserne om 

produkt og proces. Lyden kan fremhæve et deltagerperspektiv, som skaber en ”workshop - 

situation”, hvor den besøgendes adfærd bliver et redskab til at erfare forhold i verden på 

baggrund af de rammesættende vilkår. Effekten af lyd definerer en bestemt form for 

nærvær eller afstand mellem deltageren og den historie, som formidles. Denne form for 

nærvær og afstand relaterer sig til en definition af deltagerens adfærd på begivenhedsplanet, 

altså, hvordan deltagerens handling skal forstås i relation til den handling som udspiller sig 

på fortællingens plan.          

Ud fra mine erfaringer er jeg kommet frem til to overordnede måder at 

benytte teknologi på i formidlingssituationer, hvor teknologien agerer i det samme 

arkitektoniske rum som de historiske miljøer. Jeg har valgt at skelne mellem den 

understøttende og den fortællende funktion i forhold til fortællingens fremstilling. 

Den understøttende funktion henviser til formidlingssituationer, hvor teknologien 

anvendes til at forstærke eller fremhæve elementer, som har betydning for erfaringen af de 

historiske miljøer.  

Den fortællende funktion henviser til de situationer, hvor teknologi spiller den 

dominerende rolle, når det gælder om at fortælle historien.  

Min analyse af adfærd som betydningsenhed i en formidlingssituation 

fremhæver adfærden som en ”genstand”, der er et resultat af den dramatiske effekt. Den 
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dramatiske effekt er afhængig af den måde, hvorpå nærvær etableres mellem deltageren og 

den fortalte fortid. Nærværet er afhængigt af den måde, hvorpå henvendelsen til deltageren 

iscenesættes.    

 

15.4. Hvordan er fortiden nærværende? 

Jeg har fokuseret kapitlets undersøgelse på adfærd og handling. Hvordan skal den handling, 

som udspiller sig i et frilandsmuseums arkitektoniske rum, forstås som formidlingsgenstand? 

Og hvordan kan man tale om autenticitetsværdi i forhold til handlingen som genstand? Jeg 

har anvendt begrebet restaureret adfærd som et værktøj til at udskille adfærden som 

betydningsgenstand. Jeg skelner mellem adfærd, hvor betydning ligger i fremvisning 

(performance), og adfærd, hvor betydning ligger i adfærden som et undersøgelsesredskab 

(workshop). Forskellen i de to måder at forstå adfærden på lokaliserer jeg til 

formidlingssituationens henvendelse til deltageren. Hermed bliver spørgsmålet om 

deltagelsens betydning i en formidlingssituation et spørgsmål om, hvordan deltagelsen 

iscenesættes som betydningsgenstand i formidlingssituationen. Første del af analysen er 

koncentreret om formidlingssituationer betinget af ansigt-til-ansigt relation mellem aktør og 

besøgende. Anden del af analysen er koncentreret om formidlingssituationer betinget af 

teknologisk dramatisering i historiske miljøer, hvor der ikke foregår ansigt-til-ansigt relation 

mellem aktør og besøgende. Jeg har vist, at henvendelsen til deltagelse ikke er afhængig af 

det fysiske møde mellem formidler og publikum, men at teknologien også kan frembringe 

en fortællerstemme, som etablerer den ønskede relation til de besøgende.  

 Ved at forstå adfærd som betydningsgenstand i formidlingssammenhæng, - 

en betydningsgenstand, som omfatter relationen mellem den historiske fortid og den 

performede nutid, foreslår jeg følgende nuancering: Adfærdens karakter som produkt 

fremhæver, at betydningen allerede er lagt fast i adfærdens udformning i handlingsforløbet. 

Adfærdens karakter som proces fremhæver, at betydningen ligger i måden, hvorpå adfærden i 

handlingsforløbet leder hen til forståelse eller fortolkning af forhold til verden. 

 Schechners begreber løser alligevel ikke det problem, der opstår med henblik 

på synliggørelsen af relationen mellem den dokumenterede fortid og den performative 

handling, når denne handling knyttes til den besøgende i stedet for aktøren.  Dette problem 

forstår jeg som et kommunikativt anliggende, og jeg tager spørgsmålet op igen under kap. 

17, Kommunikation. Jeg mener alligevel, at begreberne er anvendelige, når det gælder om 
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at lokalisere behovet for at tale om autenticitet i handling og i hændelser. En skelnen 

mellem handling som proces og produkt, med deltagelsesformål som workshop vs. 

fremstilling af et gennemarbejdet produkt, vil være anvendelige parametre at arbejde med, 

når det gælder autenticitetsbegrebet i forhold til formidlingssituationen.  

 Den måde, hvorpå lyden indgår som formidlingselement eksempelvis ved 

Flagstaff Hill, peger på det performative aspekt og vægter relationer, der etableres i et her 

og nu og den kvalitet, som dette her og nu genererer. Autenticitet i denne betydning skal 

derfor findes i en søgen efter nærværets kvaliteter og således anfægte de dramatiske 

effekters evne til at skabe det ”if”, som er udgangspunktet for at forstå den baggrund, 

hvorfra handlinger og hændelser i fortiden udspringer. I stedet for at undersøge en 

formidlingssituation ud fra effekternes mimetiske realisme for at afklare 

formidlingssituationens forhold til den historiske fortid, foreslår jeg at tale om undersøgelse 

af den måde, hvorpå en formidlingssituation udvider det fysiske og det mentale rum med 

deltagelsen som redskab. Autenticitetsbegrebet ændres herved fra fokus på 

formidlingssituationens funktion som historisk dokument til et fokus på 

formidlingssituationens funktion som en proces, hvori det historiske dokument får en 

betydning for nutiden. Hermed foreslår jeg samtidig en forståelse af autenticitetsbegrebet, 

som lægger sig op ad en mundtlig tradition, hvor værdien tillægges den tavse kundskab, 

som forbinder fortiden med nutidens mennesker.273   

 

                                                           
273 Den performativt orienterede vinkel, som jeg bygger på, fremhæver måder at forstå fortiden på, hvor 
fokus er på kommunikation via mundtlige overleveringer og praksisoverleveringer. Denne tilgang 
kendetegnes ved at der ikke skabes et skille mellem fortidens og nutidens mennesker. Central inden for denne 
tankegang er den amerikanske adjunkt i Theatre Arts & Performance Studies ved Brown Universitet, Rebecca 
Schneider.  Se eksempelvis Schneider, Rebecca: ”Archives Performance Remains”, i: On Maps and Mapping, 
vol. 6, 2001.  
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Kap. 16. Formidling 

16.1. Intro 

I min fremlæggelse af analysestrategien i kapitel 13. fremlagde jeg formidlingsbegrebet som 

et spørgsmål om, hvordan deltagerrollen etableres i forhold til fortællingens karakter.  Spørgsmålet 

stilles på baggrund af muligheden for, at flere formidlingssituationer på et frilandsmuseum 

hænger betydningsmæssigt sammen i en overordnet fortælling.
274

 Formidling forstået som 

udsigelse skal ikke findes i den enkelte situation alene, men også i koblingen mellem 

forskellige formidlingssituationer ved den enkelte institution. I dette kapitel vil jeg udvide 

undersøgelsesfeltet til at gælde deltagelsen som genstand i forhold til fortællingen, når den 

besøgende deltager i flere formidlingssituationer inden for samme institution. Hermed 

åbner jeg for en mulighed for at forklare deltagelsen som genstand, som en effekt, der 

inddrages i museets overordnede formidlingsstrategi.   

 Til formålet vil jeg anvende casene Skansen i Sverige (bilag nr. 7) og 

Sovereign Hill i Australien (bilag nr. 22.) Ved begge museer kan den grundlæggende 

formidlingsgenre, som udøves af de levende formidlere, betegnes som tredjepersons 

formidling. Ved Sovereign Hill bliver denne tilgang i høj grad suppleret af programmer og 

tilbud, som dramatiserer historiske hændelsesforløb (enten medieret igennem teknologi 

eller afgrænsede tematiske rollespil). Derudover spiller de fysiske museumsgenstande 

forskellig rolle; ved Skansen er bygninger og genstande dele af museets genstandssamling 

og har værdi som museumsgenstande knyttet til sig som del af formidlingssituationens 

betydningslag. Bygninger og genstande på Sovereign Hill har ikke samme værdi som 

museumsgenstande, da de snarere fungerer som rekonstruktioner og som scene til den 

formidling, som finder sted med museets formidlere.   

 

16.2. Caseanalyser: Skansen og Sovereign Hill 

Skansen 

Skansen anses som det første frilandsmuseum og har været en inspiration for mange af de 

tidlige grundlæggere af frilandsmuseer, med et særligt fokus på folkeliv og sammenhængen 

mellem natur og kultur.     

                                                           
274 Spørgsmålet stilles på baggrund af erfaring fra transskriptionsprocessen, jfr. del 2, kap. 7.  



Del 3 Kap.16 Formidling 

201 
 

I de formidlingssituationer, som jeg deltog i på Skansen (bilag nr. 7), foregik 

formidlingen i tredjepersons fortolkning, og genstande i miljøet fik en betydning som en 

indgang til den historie, som blev fortalt. Jeg oplevede, at formidlingssituationerne på 

Skansen tager udgangspunkt i de fysiske genstande. De aktiviteter, som under mit besøg 

finder sted i museets forskellige bygningsmiljøer, knytter aktivitet og genstand sammen, 

eksempelvis produktion af mad og tekstiler. Ved fäboden handler det om at formidle de 

aktiviteter, som knytter sig til fædrift, hvor fremstilling af forskellige fødevarer (ost, smør) 

er i fokus. Dernæst kobles fäbodens funktion som bygningsmiljø med fokus på fædrift til 

andre bygningsmiljøer på museet, eksempelvis ved at knytte den anvendte osteform til en 

udstillet osteform i en af museets gårdmiljøer. Koblingen mellem fædriften og gårdsmiljøet 

foregår både visuelt, ved at miljøet er placeret i god afstand fra gårdmiljøerne og 

funktionelt, gennem fortællingen. Koblingen åbner for en bredere forståelse af, hvordan 

livet på en gård i Mellem- og Nordsverige kan have set ud. Når man som besøgende 

kommer ind på en gård, eksempelvis Moragården, åbnes en ny del af historien, som 

fortæller om tradition knyttet til adfærd og til aktiviteter, og hvor de historiske personer, 

som har boet i huset, indgår. Således etableredes forbindelsesled på et tematisk plan mellem 

forskellige miljøer. Jeg oplever en væsensforskel mellem den formidling, som foregår i 

museets gårdsmiljøer, og den formidling, som jeg oplever i jernhandlerens bolig fra første 

halvdel af 1900-tallet i museets bykvarter. 

I jernhandlerens bolig er en fiktiv familie konstrueret som mulige beboere i 

huset. Interiøret er iscenesat på en måde, hvor husets beboere indgår som en defineret 

størrelse i udstillingsdesignet, en størrelse som fremhæver udsigelsessituationen som 

betydningsbærende. Den forskel, som opstår mellem erfaringen af dette hus og erfaring af 

eksempelvis Moragårdens stuehus, opstår på baggrund af de måder, hvorpå sanserne 

aktiveres. I jernhandlerens bolig er der omhyggeligt kælet for de sansemæssige detaljer som 

duft og dramatisering af interiøret. Her er det tydeligt, at fortællingen aktiverer 

begivenhedsplanet på en måde, hvor der skabes en handling, som har betydning her og nu, 

frem for at fremhæve handlingens referent i fortiden. Formidlingssituationen i 

jernhandlerboligen adskiller sig fra de øvrige formidlingssituationer på museet, idet 

iscenesættelsen af interiøret etablerer et begivenhedsplan, som foregår i oplevet nutid. 

Erfaringen herfra medfører altså et oplevet skel, når det handler om Skansens formidling. 

Jeg foreslår, at skellet kan forklares med udgangspunkt i det rum, som etableres på 

baggrund af historier om fortiden som omdrejningspunkt for et møde mellem formidler og 
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besøgende. Rummet er afhængigt af, hvordan der etableres relationer mellem den 

fortælling, der er omdrejningspunkt, og de besøgende, som forholder sig til fortællingen.  

Jeg skelner altså mellem begivenhedsplanet, som vedrører den fortælling, som 

udgør formidlingssituationens omdrejningspunkt, og fortælleplanet, som omfatter den måde, 

hvorpå formidler og deltager forholder sig hertil.275 På begivenhedsplanet kobles 

eksempelvis historier fra fäboden og Moragården sammen og skaber en fortællermæssig 

sammenhæng mellem de to arkitektoniske miljøer. Koblingen af gårdmiljøerne fører til en 

udvidelse af det enkelte miljø. Udvidelsen omfatter bevidstheden om miljøernes indbyrdes 

sammenhæng. Således skabes sammenhæng mellem de enkelte miljøers funktion i 

fortællingen, og den overordnede fortælling om Sveriges historie. 

Begivenhedsplanet aktiveres her på baggrund af en forklarende hensigt på 

fortælleplanet. Fortælleplanet konstrueres ved hjælp af tredjepersons fortolkning, hvor 

formidleren placerer sig selv og deltageren i et afstandsforhold til begivenhedsplanet. Her 

opstår to rum: det ene rum omfatter fortællingen på begivenhedsplanet (eksempelvis ”livet 

i Dalarna på 1800-tallet”), det andet rum omfatter formidleren og de besøgende som 

forholder sig til fortællingen. I dette eksempel etableres fortælleren og den besøgende som 

positioner, der står uden for begivenhedsplanet.276 Demonstration og forklaring af 

sammenhænge udgør passagen mellem begivenhedsplanet og fortælleplanet. 

Begivenhedsplanets betydningsbærende dele opbygges altså på baggrund af de forklarende 

sammenhænge.  

Idet formidlerne på Skansen anvender tredjepersons fortolkning, både i 

jernhandlerboligen og i Moragården, kan forskellen mellem de to formidlingssituationers 

effekt ikke tilskrives genrerne første- eller tredjepersons fortolkning, som man kunne 

forledes til at tro. Min tidligere erfaring fra Dalarna bidrager heller ikke til, at jeg, som 

deltager, deler begivenhedsplanets rum i min deltagelse. Det er derfor nærliggende at 

konkludere, at koblingen mellem de to rum er afhængig af de formidlingsmæssige greb, 

som anvendes. Jeg konkluderer, at det handler om den måde, begivenhedsplanet og 

                                                           
275 Jeg bygger min fremlæggelse af begreberne fortælleplan og begivenhedsplan på et litterært udgangspunkt, og 
fremstillingsprincipperne episk, dramatisk og didaktisk fremstillingsform, som betegner måder, hvorpå 
fortælleren indskriver sig i forhold til fortællingen, samt fortællingens formål. Fremstillingsprincipperne 
beskrives blandt andet af den danske professor i journalistik Peter Harms Larsen. Han fremhæver 
betydningen af de forskellige måder, hvorpå eksempelvis fakta og fiktion sammenkobles, og fremhæver denne 
betydning som medvirkende på den effekt, som opstår i mødet med modtageren. Larsen, Peter Harms: 
Faktion – som udtryksmiddel, 1992.       
276 Dette sker til trods for, at jeg som besøgende har erfaringer fra Dalarna, erfaringer som ligger fra tiden før 
undersøgelsesstart.   
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fortælleplanet etableres som rum, og den måde, hvorpå disse rum er betydningsmæssigt 

relateret til hinanden. Rummene styrker den referentielle repræsentationelle effekt i 

betydningsdannelsen, og i betydningen vægtes således koblingen mellem handling og den 

historiske fortid. Den besøgende får, gennem sine besøg på flere af museets gårdsmiljøer, 

brudstykker af en historie, som kan sammenstykkes til et holistisk billede af Sveriges 

historie. I denne handling, altså den besøgendes sammenstykning af brikkerne, fremgår, at 

forholdet mellem den besøgende og de formidlede gårdsmiljøer er konstant.277 Erfaringer fra 

gårdsmiljøerne udgør vinklen til historien. Denne vinkel er den samme ved de fleste miljøer 

forstået på den måde, at erfaringen bygger på samme forhold mellem fortællingen og 

deltagelse i fortællingen. Erfaringen fra jernhandlerboligen adskiller sig herfra, idet den 

besøgende inviteres med i fortællingens univers på begivenhedsplanet ved at sanserne 

aktiveres og definerer handlingens her og nu- karakter.278      

I det følgende vil jeg argumentere for, at man også kan forstå 

formidlingsbegrebet som en overordnet struktur, hvor sammensætningen af flere 

formidlingssituationer kan have betydning på baggrund af en dynamik i forholdet mellem 

deltageren og fortællingens univers.   

 

Sovereign Hill 

Sovereign Hill er et frilandsmuseum, som udmærker sig, når det gælder antal og variation i 

formidlingssituationer. Museets formidling er tematisk forankret i historien om Ballarats 

bydannelse. På blot ti år udviklede Ballarat sig fra at være et landbrugs- og naturområde til 

at blive by som følge af guldudvinding i området. Til forskel fra Skansen koncentreres altså 

formidlingen på museet, tidsmæssigt til tiåret mellem 1851 og 1861, og tematisk til 

guldudvinding og de konsekvenser, det havde for området.  

Museets fokus er på guldgraverfeltets sociale historie; et fokus, som formidles 

gennem flere udtryk.279 I tillæg til levende formidlere i første- og tredjepersons fortolkning, 

foregår også formidling via teknologiske medier, som eksempelvis film, som projiceres op 

på skærme, og lyd- og specialeffects, som beskrevet i kap. 15. Bygningerne og de 

                                                           
277 Jfr. Sauters kommunikationsmodel med en præsentationsside og en perceptionsside, hvortil han bygger på 
et konstant forhold mellem disse.  
278 I denne analyse har jeg valgt at fortolke den erfaring, som jeg får i jernhandlerboligen, som en kontrast til 
den model, som jeg præsenterer som overordnet for Skansen.   
279 Siden Sovereign Hills opstart i 1970’erne er der sket en ændring i fokus på formidling. Fra at starte ud med 
et fokus på minedriftsteknologi og den mere objektfokuserede formidling, foretog museet i løbet af 1980’erne 
et skifte, hvor guldgraverfeltets sociale historie fik øget fokus. Evans, Michael: ”Interpretation at Sovereign 
Hill”, 1991. 
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arkitektoniske rum mellem dem skal forstås som kulisser på en scene, hvor det sociale liv 

udspilles. Historiker ved Sovereign Hill Janice Croggon, reflekterer over sin rolle som 

historiker i et paper præsenteret ved the Museum Australia Conference, 2005. Hun 

beskriver sin rolle som en forskydning i måde at arbejde på:  

”As historians, we often ‘enjoy’ the ‘safety’ of very prescriptive writing – the 

presentation of a point of view (of ‘history’ ) which is carefully protected by 

footnotes, quotes, so-called ‘objectivity’, and a conscious attempt to stand back 

from what we write, and remove the personal note, and the passion, from our 

observation”.280 

 

Hvordan hun som historiker oplever en anderledes måde at arbejde med historie på, 

forklarer Croggon på følgende måde:  

 

”Being a historian at Sovereign Hill is in part about indulging that passion for 

the past – but in a ‘formal’ sort of way. It is about wanting to understand and 

make sense of things that happened, and above all, it is about wishing to 

communicate this to others”.281  

 

Croggon forklarer her sin rolle som historiker ved at vægte et fokus på forståelsen af fortidige 

hændelser. Hendes beskrivelse af sin rolle fremhæver en forskydning i forhold til fokus: fra 

at være et spørgsmål om den historiske fortid til at blive et spørgsmål om, hvordan denne 

gøres relevant, interessant og meningsfuld for publikum. 

Det interessante i forhold til den formidling, som foregår på Sovereign Hill, 

er ikke mængden af forskellige udtryk, men snarere sammensætningen af forskellige udtryk 

og den effekt, dette har på deltagelsen.282 Det er ikke én fortælling om den historiske 

virkelighed, som sættes sammen til et billede, men snarere et konglomerat af forskellige 

subjektive og samfundsmæssige vinkler, som til sammen skulpturerer fortællingen som 

”objekt”. Det bliver ikke én fortælling om fortiden, men snarere fortiden fortalt gennem 

forskellige vinkler. Dette medfører, at fortællingen på begivenhedsplanet får karakter af, at 

                                                           
280 Croggon, Janice: ”Strangers in a strange land – the role of the historian at Sovereign Hill”, 2005. 
281 Ibid. 
282 Sovereign Hill er blandt andet kritiseret for at skabe mytologiske forestillinger om guldgravertiden, 
Kritikken retter sig blandt andet mod valget af indsamlede/kopierede bygninger, hvor formålet har været at 
repræsentere de mere eksotiske folkeslag, set med britiske øjne. Davison, Graeme: The Use and Abuse of 
Australian History, 2000. 
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man ikke kan se hele fortællingen på samme tid. Centralt i betydningsdannelsen er derfor 

de vinkler, som formes gennem publikumsdeltagelsen.  

 Den guidede tur ”the digging tour” har en introducerende funktion under 

mit besøg på museet. 283 Turen foregår på museets guldgraverfelt og har til hensigt at sætte 

de besøgende ind i de forhold, som præget guldgravernes første tid som guldgraver. Rejsen 

fra Europa til Australien over havet var en rejse forbi den barske kyst i syd, efterfulgt af 8 

dages vandretur fra Melbourne til Ballarat, inden de håbefulde gravere nåede frem til 

destinationen. Beskrivelsen af rejsen fungerer som en introduktion til historien om 

guldgravernes liv. Formidleren forklarer om de geologiske forhold og de først ankomne 

graveres manglende viden om geologi og om minedrift. Guldgravernes manglende fokus på 

hygiejne og kost beskrives i tillæg til de sociale forhold, som prægede et guldgraverfelt, som 

en sammensætning af forskellige nationaliteter fra hele verden. Derudover fremhæves de 

problematiske forhold mellem graverne og myndighederne, opsynsroller, som blev 

varetaget af de tidligere straffedømte. Bydannelsen forklares som en udvikling, der blandt 

andet bygger på, at små forhandlere gamblede med gravernes potentielle fund, og at store 

investeringsselskaber førte kapital og urbane behov til området og skabte grundlag for 

bydannelse. ”The digging tour” fungerer altså som en introduktion og rammesætning til 

den historie, som udfoldes på museet. Den besøgende bliver sat ind i de vilkår, som er 

knyttet til de første gravere, som etablerede sig på feltet. Således skaber denne 

formidlingssituation en vinkel, hvor deltagerens forhold til begivenhedsplanet bygger på 

forklaring, som set på Skansen. I rundvisningen ”the digging tour” bliver forskellige vinkler 

præsenteret, og der kan rejses en række problemstillinger, som kan udforskes yderligere 

igennem deltagelse i de andre formidlingssituationer på museet. De forskellige 

formidlingssituationers spil på sanser og følelser etablerer forskellige perspektiver, som den 

besøgende kan anlægge på historien. Perspektiverne bygger på de besøgendes indlevelse 

gennem aktivering af sanser og følelser. De forskellige formidlingssituationer giver 

mulighed for at identificere sig med og forstå handlinger og hændelser ud fra det 

perspektiv, som er stillet til rådighed.   

 Foruden denne rammesættende introduktion til museets begivenhedsplan 

etableres deltagerens vinkel flere steder som del af begivenhedsplanet. Vinkelen, som 

etableres, bidrager til at skabe erfaring med forskellige dele af guldgraverfeltet.  

                                                           
283 ”The digging tour” er tidsbegrænset til to gange pr. dag, og der er ikke noget, som tilsiger, at turen skal 
have en introducerende funktion for den besøgende, hvilket jeg ser som uheldigt.   
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Eksempelvis formidles glæden ved at finde guld i den selvguidede tur ”the 

Red Hill Mine Tour”, en dramatisering af det største guldfund i området. Turen er 

dramatiseret via specialeffekter og lyd, som er med til at forme de underjordiske gange, 

hvori de besøgende bevæger sig. Stemmer fra højtalere skal fremstille liv og arbejde, og 

sammen med vandet, der rinder fra loftet, etableres en sansemæssige oplevelse af en 

guldmine og skabes en erfaring af de geologiske forhold, hvor guldet findes. Længere inde i 

gangene er det arkitektoniske rum udvidet ved, at en skærm er sat op, hvorpå en film 

projekteres og skaber en udvidelse af det rum, de besøgende står i. De besøgende bliver her 

vidner til en dramatisering af det fund, der er gået ind i historien som verdens største 

guldfund i sin samtid. Her formidles glæden over at finde guld og måske også årsagen til, 

hvorfor så mange prøvede lykken som guldgravere i kolonien, trods de mange strabadser 

dette arbejdet indebar. Glæden over fundet formidles som en erfaring, der danner 

grundlaget for at forstå, hvordan guldgraverne opretholdt motivationen, og hvorfor folk 

drog den lange vej for at prøve lykken.  

 Den dramatiserede tur ”Trapped” formidler en historisk mineulykke i den 

nærliggende by Creswick i 1857, hvor 22 minearbejdere omkom. I denne rundvisning bliver 

de besøgende tildelt rollen som investor i Australasiens mine nr. 2. Efter en kortvarig 

vandring i gangerne igangsættes special-effects, som skal fremkalde en kropslig erfaring af 

at blive indespærret i minegangerne 100 fod under jorden. Uden lys og med lyden af vand, 

der fylder minegangerne op, står de besøgende og lytter til stemmerne fra ramte 

minearbejdere. Denne kropslige erfaring benyttes som en indgang til at fortælle historien 

om mineulykken, hvor de besøgende herefter bliver tilskuere til den fortalte historie. 

Erfaringen skaber en særlig indgang til at betragte den visuelle fremstilling, hvor vinklerne 

skifter mellem handlingen under jorden og den handling, som foregår i byen. Byen 

formidles som minearbejdernes hjem, og publikum hører børnestemmer, der spørger efter, 

hvornår deres far kommer hjem fra arbejde. Som en kontrast til formidlingen af guldfundet 

i ”the Red Hill Mine”, hvor motivationen for arbejdet på guldgraverfeltet fremstilles, 

formidles her den konstante overhængende fare, som forbindes med arbejdet. 

Eksemplerne, jeg har trukket frem fra Sovereign Hill, placerer deltageren i forskellige 

positioner med hensigten at skabe en erfaring, som relaterer sig til begivenhedsplanet. 

 I museets kvartsmine får de besøgende først en forklarende gennemgang af 

minedriften, således som den blev varetaget af de store investeringsselskaber. Derefter 

præsenteres de besøgende for en del af historien, som man ikke kender særligt godt til, 
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fordi de gravere, som denne historie repræsenterer, ikke har efterladt sig dokumentation. 

Der formidles en uvished i forhold til antal af gravere, hvor meget guld de fandt og deres 

arbejdsforhold. Således præsenteres også den historiske virkelighed på guldgraverfeltet som 

en virkelighed, man ikke kender til fulde. I denne del af formidlingen kan man måske sige, 

at det er det historiske dokumentationsgrundlag for fremstillingen af minedrift, som 

problematiseres. Museet træder altså i karakter som vidensinstitution og gør opmærksom 

på begivenhedsplanets karakter af at være en størrelse til diskussion. I formidlingsforløbets 

varighed fylder denne del ikke særlig meget, men på betydningsniveauet medfører dette 

greb, at der åbnes en dør til den del af den historiske fortid, man ikke kender til. 

  Det konstruerede møde i Victoria Theatre, ”the Anti-Chinese League”, 

foregår på baggrund af en samling af udsagn, som er hentet fra aviser og tidsskrifter 

omhandlende kinesernes rettigheder på guldgraverfeltet i 1850’erne. Samtidigt med at 

mødet italesætter de holdninger og kampe, som relaterede sig til de kinesiske guldgraveres 

hverdag, er mødet også en pendant til den offentlige debat, som foregår i Australien i den 

erfarede nutid. I tillæg til Australiens fortsatte undertrykkelse af kineserne fyldes medierne 

af blandt andet debatter om, hvorvidt flygtninge fra Indonesien og Malaysia skal sendes 

tilbage. Således kan man forstå den vinkel, som etableres gennem ”the Anti-Chinese 

League”, både som en beskrivelse af de holdninger, som prægede guldgraverfeltet, og som 

en kobling mellem historiske referencer og nutidens holdninger og debatter. Der etableres 

et sammenfald af de historiske sociale problematikker på guldgraverfeltet og de aktuelle 

sociale problematikker i dagens Australien.   

 Ved Sovereign Hill fremhæver de forskellige formidlingssituationer 

forskellige vinkler på historien. Vinklerne etableres ved at variere afstande mellem 

deltagelsens rum og begivenhedsplanets rum. Disse vekslende afstande medfører, at 

begivenhedsplanet får betydning som følge af sammensætningen af erfaringer, og 

iscenesættelsen af deltagervinkelen bliver central. Museets overordnede fortællestemme 

knytter sig ikke til den enkelte situation som et udsagn, men til den fortælling som skabes 

ved at forstå formidlingssituationerne i samspil med hinanden. Dette kan forklares med 

Morten Kyndrups skelnen mellem væren og gøren, hvor betydningen i denne sammenhæng 

skal forstås som gøren fordi betydningen er afhængig af det samspil som opstår ved at forstå 

de forskellige formidlingssituationer i forhold til hinanden.  

 Jeg har tidligere foreslået rollespilsterminologien som anvendelig for at få øje 

på deltagelsens betydning i en formidlingssituation. Den danske rollespilsteoretiker Thomas 
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Duus diskuterer rollespilsmodeller i forhold til en læringskontekst.284 Rollespilsbegrebet 

knyttes til et læringsbegreb, som vægter tilegnelse af perspektiver, og som anses for at 

udvikle individets opfattelse af en praksis i en sådan grad, at det medfører forandring i 

interaktion med den pågældende praksis.285 Et rollespil skaber en simuleret praksis, som 

deltagerne kan træde ind i og udforske. Rollespil, som har kompetencegivende formål 

snarere end underholdningsformål, er tit karakteriseret af, at graden af valgfrihed er 

begrænset.286 Duus illustrerer potentielle muligheder for udforskning af perspektiver i et 

rollespil gennem cirkelmodellen. Cirkelmodellen kan illustrere et fiktionsbaseret mulighedsfelt 

og et antal af mulige situationer, hvoraf nogle realiseres igennem deltagernes deltagerbaner 

igennem spillet.287   

 

 

 

Fig. 16.2. Cirkelmodellen288  

 

                                                           
284 Duus definerer et rollespil som ”et medie, som gennem indlevelse i en rolle og rollens verden, giver 
mulighed for at deltage i og interagere med indholdet af denne verden, samt med dens beboere”. Duus, 
Thomas: ”Rollespil som læringsmedie”, 2006, p. 258.  
285 Ibid. 
286 Det svarer til mikroplanet i interaktionsmodellen, som er vist i kap. 12, fig. 12.2. 
287 Duus, Thomas: ”Rollespil som læringsmedie”, 2006, p 268.  
288  Ibid. p. 269. 
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Modellens pointe er ifølge Duus at vise, at deltagelse i spillet sker gennem en række 

situationer, udvalgt af deltageren, og at tilstedeværelsen af frihedsgrad i spillet efterlader et 

antal situationer urealiserede. Modellen tager udgangspunkt i, at rollespillet foregår på 

baggrund af én rolle, der skaber perspektivet, hvorfra verden undersøges. Jeg mener 

alligevel, at cirkelmodellen kan illustrere betydningen af deltagelse i en formidlingssituation 

som ved Sovereign Hill, når det gælder om at udforske forskellige perspektiver i forhold til 

et emne. I denne læsning vil den store cirkel yderst illustrere begivenhedsplanet, og de små 

cirkler vil udgøre de singulære formidlingssituationer, hvor forskellige perspektiver 

etableres. Sovereign Hill udstykker en række perspektiver, hvorfra forholdene på 

guldgraverfeltet skal forstås. Mens det i et rollespil vil være verden forstået fra ét 

perspektiv, der vil skabe fortællingen, vil det i forhold til formidling på Sovereign Hill altså 

være flere perspektiver på én verden, der skaber fortællingen. Ved at forstå formidling på 

denne måde åbnes der op for at forstå formidlingsgenstanden, den historie som er i fokus, 

som en størrelse, som opbygges gennem deltagerens erfaring. I denne fremlæggelse bliver 

deltagelseserfaring ved én formidlingssituation set som en byggeklods, hvorpå andre 

formidlingssituationer kan bygge videre. Hver formidlingssituation tilbyder afgrænsede 

perspektiver på den historiske fortid, og det vil være de baner, som den enkelte besøgende 

realiserer, som skaber begivenhedsplanets fremdrift, og som tilsammen skulpturerer 

fortællingen. At fremhæve fortællingen som en skulptur omfatter også, at det er svært at se 

hele fortællingen på samme tid. Ved at se dele af fortællingen på bestemte måder kan der 

skabes et udgangspunkt for, at deltageren kan stille spørgsmål hertil for derefter at udforske 

nye dele af historien og således forme fortællingen i sin egen bevidsthed.  

  Cirkelmodellen kan illustrere den betydning, som ligger i deltagelse i 

forskellige formidlingssituationer, hvor deltagelse består i forskellige perspektiver. Den 

åbner op for at forstå den udforskende deltagelse, hvor betydning etableres gennem 

deltagelsens erfaringer gjort igennem rollen; at leve sig ind i en andens mulighedsland, og på 

denne baggrund fortolke og forstå handlingerne kontekstuelt.  

 Man kan argumentere for, at spørgsmålet om, hvad der udsiges igennem 

Sovereign Hills formidlingsmodel forstået ud fra rollespillets cirkelmodel, handler om at 

etablere de aktuelle og relevante kontekster for at forstå livet og forholdene på 

guldgraverfeltet. Flere vinkler præsenteres med tilhørende optik på forskellige dele af feltets 

aktuelle emner, og udsigelsens betydning skal findes i det indhold, som disse ”stemmer” 

tilsammen producerer. Når man forstår koblingen mellem formidlingssituationerne som 
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betydningsgivende i denne semantiske model, bliver det samtidigt tydeligt, at der er behov 

for en vægtning af de vinkler, formidlingssituationerne skaber. Der ligger heri en fare, når 

det gælder måder at fremstille vinklerne på, hvilket kan medføre en normativ tilgang til 

historien. I de formidlingssituationer, hvor de magthavende indgår som part i en konflikt, 

forstår jeg, at den vinkel som publikum tilbydes, etablerer en identifikation med 

guldgraveren. De magthavende fremstår altså som ”de onde”. Denne formidlingsstruktur 

fremhæver det væsentlige i sammensætningen af vinkler, som tilbydes, hvor flere sider af 

konflikten kan fremstå som identifikationsobjekter, hvis denne form for formidling skal 

kunne skabe den udsigelse, som det rumlige perspektiv muliggør.    

 

16.3. Hvordan hænger formidlingssituationerne sammen på 

betydningsniveau? 

Et frilandsmuseums overordnede fortællestruktur kan forklares som en udsigelse, og 

forholdet mellem forskellige formidlingssituationer kan have stor betydning for den måde, 

hvorpå deltagelsen får betydning. Den vinkel, hvorfra en formidlingssituation illustrerer 

forhold i verden, kan have kvalitet som sanseerfaring i én formidlingssituation, hvor denne 

erfaring i en ny situation danner udgangspunkt for yderligere refleksion. Af betydning er 

den måde, hvorpå der skabes passager mellem begivenhedsplanet og fortælleplanet.  

Det kan give mening at skelne mellem et temporalt og et spatialt fokus, når 

det handler om fortællestrukturen. Et temporalt fokus etableres ved at fastholde 

begivenhedsplanet og fortælleplanet som adskilte rum, således at forholdet mellem dem 

opleves konstant. Betydning skabes her gennem deltagelse, der adskiller begivenhedens her 

og nu fra det fortællende her og nu. Begrebet ”temporalt” betegner her en forståelse af det 

formidlingsmæssige greb i at adskille mellem fortællingens tid og det fortalte. Skelnen 

mellem de to ”rum”, som opstår, fremhæver, at de forstås som to adskilte tider. Et spatialt 

fokus etableres ved at opbygge begivenhedsplanets genstand gennem at skabe dynamik 

mellem deltagelsen og fortællingen. Begrebet ”spatialt” betegner her fortællingens karakter, 

som den bygges op med deltagelseserfaringerne som klodser. Det omfatter også forståelsen 

af formidlingsgenstanden som en skulptur, hvor det er svært at se alle sider på samme tid.      

Det giver således mening at sammenfatte formidlingsbegrebet forstået i 

relation til nærværende undersøgelse, som at begrebet omfatter en kommunikeret plads 

eller vinkel til deltageren. Den kommunikerede vinkel har blandt andet betydning for den 

måde, hvorpå deltageren kan forstå en bestemt formidlingssituations pointe, og hvordan 
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denne pointe er betydningsmæssigt relateret til andre formidlingssituationers budskaber ved 

det samme museum. Et fokus på at integrere den deltagendes vinkel på begivenhedsplanet 

fremhæver, at der er behov for at forstå formidlingsbegrebet ud fra de redskaber, som 

deltageren udstyres med i henhold til de enkelte formidlingssituationer.  
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Kap.17 Kommunikation 

17.1. Intro 

Kommunikation i en formidlingssammenhæng forstår jeg som måder, hvorpå et 

frilandsmuseum etablerer rammebetingelserne for betydningsproduktion. En undersøgelse 

af kommunikationsbegrebet vil derfor indbefatte en analyse af, hvordan disse 

rammebetingelser formidles. I nærværende kapitel vil jeg undersøge rammebetingelserne ud 

fra forestillingen om fiktionskontraktens betydning. Det vil sige, at jeg undersøger 

fortælleplanet og de greb, som anvendes for at fremhæve deltagerens rolle i forhold til 

begivenhedsplanet. Når jeg i kapitlet undersøger kommunikation af fortolkningsredskaber 

til de besøgende, vil mit spørgsmål i høj grad relatere sig til en forståelse af relationer 

mellem forskellige betydningsniveauer og til, hvordan forskellige betydningsniveauer 

artikuleres kommunikativt i formidlingssituationer.  

 

17.2. Kommunikation af fortolkningsredskaber 

Flere frilandsmuseer og historiske centre medtænker rolleidentiteter som et 

fortolkningsredskab for de besøgende. Rolleidentiteter kan kommunikeres til de besøgende 

på flere måder. Jeg vil trække to cases frem for at demonstrere forskellige fremgangsmåder.   

 Ved det britiske frilandsmuseum Blists Hill Victorian Town (bilag nr. 18) 

kommunikeres en rolleidentitet til de besøgende ved at aktivere sanser og følelser gennem 

en audiovisuel installation. Rolleidentiteten, som her kommunikeres, er løst defineret som 

en victoriansk borger. Installationen kommunikerer en fiktionskontrakt, som etableres på det 

sensoriske og emotionelle betydningsniveau.289 Industriens farver og lyde fremstilles med 

vægt på bevægelse og dynamik, hvor selve dynamikken er central i den effekt, som 

fremstillingen frembringer hos den besøgende. Kontraster mellem farverne og mellem 

elementerne (orange og blå / varme og kolde / ild og vand), mellem forskellige lyd-figurer 

(cirkulære og stød / bevægelse og stop) og mellem afstandsforhold som nærhed og distance 

er komponeret til et værk, der har til hensigt at skabe et emotionelt fortolkningsgrundlag. 

Museet frembringer, gennem installationen, en industriel atmosfære fra sidste del af 1800-

tallet, der bliver kropsliggjort i den besøgende. Igennem emotionel appel inviteres den 

besøgende til at opleve et samfund, hvor relationen mellem mennesket og industri er af 

                                                           
289 jfr. Sauters kommunikationsmodel, præsenteret i kap. 12. 



Del 3 Kap 17 Kommunikation 

213 
 

væsentlig betydning. Deltagerrollen konkretiseres efterfølgende. Idet den audiovisuelle 

installation flettes sammen med den besøgendes arkitektoniske rum, frembringer den 

industrielle atmosfære rollen som borger i det industrielle samfund. Sammenfletningen sker 

ved, at en film, som viser mennesker i dragter fra 1800-tallet, projiceres op på en væg. I 

tillæg til, at væggen danner lærred for filmen, finder man også udgangen til frilandsområdet 

for enden af den. Filmen viser en lang fabriksvæg og mennesker i dragter fra sidst i 1800-

tallet, som går langs med væggen. Derefter forsvinder de bag det hushjørne, som fysisk 

svarer til den udgang, de besøgende skal igennem for at komme ud i museumsbyen. Rollen, 

som de besøgende får etableret, er en rolle, som kan beskrives som borger i en victoriansk by 

ca.1900-tallet.  

 Det multisensoriske sprog udgør altså et fortællermæssigt greb og indskriver 

den besøgende i et forhold til fortællingens begivenhedsplan ved, at sanserne aktiveres som 

erfaringsredskaber. Der etableres en implicit fortæller, som kommunikerer til publikum 

gennem aktivering af sanserne. Denne implicitte fortæller fremstår som overordnet 

fortæller, og den er gyldig gennem hele besøget. Det vil sige, at de reale fortællere, som den 

besøgende møder på museumsområdet i løbet af dagen, udfylder fortællerroller, som 

underordner sig denne sanselige overordnede ramme. Installationen skaber en øget 

opmærksomhed på de sanselige detaljer, og disse kan forklares ved, at de former ledetråde 

for de besøgende. Sansestimuli etablerer de rammesættende betydningselementer og 

appellerer til deltagerens/den besøgendes emotionelle respons. Når den besøgende 

kommer ud i det eksteriør, der former den konstruerede victorianske by, suppleres de 

erfarede sansestimuli med en meget forskelligartet duft af kulos. Den besøgendes 

opmærksomhed mod sansestimuli er skærpet efter den introducerende installation. Mødet 

med kulosduften i museumsbyen medfører dermed, at den besøgende er tilbøjelig til at 

rette sin opmærksomhed mod de forskelligartede aktiviteter, som foregår inde i de 

bygninger, hvorfra røgen stiger op fra skorstenene. I stedet for at haste videre, stopper man 

op og oplever byens aktivitet gennem duften af arbejdet. Således har den kommunikerede 

ramme etableret forventninger og aktiveret en sanselig læsemodus, som deltageren bygger 

på i den enkelte formidlingssituation. Den overordnede sanselige kommunikative ramme 

skaber en effekt af, at de victorianske samfund skulptureres for deltageren, efterhånden 

som deltageren erfarer de mange formidlingssituationer, som museet tilbyder. Den 

sanselige kontrakt med de besøgende skaber en kontekst for de mange 

formidlingssituationer, som de besøgende deltager i.  
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 En anden måde, hvorpå et frilandsmuseum kan kommunikere en 

deltageridentitet, ses på det australske maritime frilandsmuseum Flagstaff Hill (bilag nr. 23). 

På Flagstaff Hill vil jeg argumentere for, at rolleidentiteten, som etableres, skabes på 

baggrund af en kontrolleret distance mellem den historie, som udgør museets 

begivenhedsplan, og fortælleplanet, hvor den besøgende etableres som deltager. Jeg vil 

fremhæve, hvordan museet kommunikerer historisk værdi som et fortolkningsredskab til den 

besøgende, hvilket bidrager til at etablere en deltageridentitet, som forbinder 

deltagererfaring med den historiske fortid. 

I udstillingen i museets velkomstcenter fremhæver museet enkelte citater, 

som indgår i de fund, som museet har gjort fra de forliste skibe. Citaterne får en status, 

som kan synes at mime materiel autenticitet, idet de refererer direkte til de specifikke fund. 

Citaterne gentages i forskellige formidlingssituationer og kommer herigennem til at fungere 

som ankerpunkter, der forbinder fortællingens univers til den historiske fortid. Jeg tildeler i 

denne sammenhæng gentagelsen som et formidlingsmæssigt greb en væsentlig betydning.  

Første gang, man som besøgende præsenteres for citaterne, er i museets 

introduktionsvideo, hvor en person i dragt og rolle læser dem op fra dagbøgerne. Citaterne 

placeres hermed som udtalelser fra mennesker, der forliste. Dernæst genkendes citaterne i 

den genstandsbaserede udstilling, som finder sted i rummet ved siden af 

introduktionsvideoen. I udstillingslokalet fremvises genstande fra skibsfund med tilhørende 

tekstforklaring. De forskellige genstande kobles til det aktuelle forlis, hvorfra de er hentet, 

og den besøgende kan læse om og se billeder af det enkelte skib. Citaterne er fremhævet på 

skrift, både på plancher og mere iøjnefaldende som røde neonbogstaver, der ruller henover 

en aflang skærm. Det enkelte citat sættes således i forbindelse med et specifikt forlis. Den 

besøgende kan læse om og selv opbygge citatets historiske kontekst ved hjælp af 

udstillingens faktuelle og genstandsbaserede formidling i udstillingsbygningen. Citaterne får 

hermed en objektstatus – de bliver materialiseret, det vil sige, at de får en status som 

skibsfund på linje med det forstenede bestik, som man kan finde i en montre. Citaterne 

fremstår således som historiske genstande og som en garanti for fortællingens historiske 

forankring.   

Skibsforlisenes historie, som de udstilles i udstillingen, relaterer sig til den 

formidling, som foregår gennem museets Sound & Light Show. På museets aftenlige Sound 

& Light Show anvendes atter de vendinger, som man kan genkende fra udstillingen, og de 

skaber en betydningsbærende forbindelse til den virkelige historie, som fortællingen handler 
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om.290 Ved at etablere citaterne som en form for historiske genstande, som garanterer for 

den historisk forankring, etableres formidlingssituationer, hvor publikum inviteres til at 

medopleve et skibsforlis og samtidig indtage en tidsmæssig afstand til det fortalte. 

Den maritime bys interiør og eksteriør henviser ikke direkte til udstillingen i 

museets velkomstcenter. Man kan forklare sammenhængen mellem bymiljøet og 

udstillingsdelen ved, at bymiljøet skaber en kulisse eller et bagland til den fortælling, som 

har sit hjem i havet. Museets kernefortælling er de mange forlis langs kysten, og 

begivenhedsplanet retter hermed fokus mod havet frem for på byen.     

Museet anvender udstillingsmediet som en faktuel base, der skaber 

formidlingens historiske forankring. Når deltageren inviteres med til at opleve forliset af 

Loch Ard på aftenens Sound & Light Show, forankres oplevelsen i udstillingen og udgør 

dens faktuelle kontekst. Hermed fungerer de fremhævede citater som ”faktakontrakt” og 

skaber altså en historisk faktuel ramme om oplevelsen, hvilket giver den værdi. 

Faktakontrakten opbygges igennem genkendelsen som formidlingsmæssigt greb. Den er ikke 

formuleret udtrykkelig i starten, men opstår ved, at den besøgende genkender citaterne og 

knytter dem til de historiske skibsfund. Citaterne fungerer således som en lim, der binder 

den dramatiske fremstilling til fakta. Billederne af museets klenodie, porcelænspåfuglen på 

dens piedestal, afslutter den dramatiserende fremstilling ”Shipswrecked”. Påfuglen 

fremhæves også som et indeksikalsk tegn på historiens sandhedsværdi, idet påfuglen anses 

for at have overlevet forliset på linje med de to overlevende mennesker. Flagstaff Hill 

udtrykker gennem denne form for kontrakt én fortælleinstans, der forholder sig til to 

måder at fortælle på. Den ene måde er at etablere deltageren på begivenhedsplanet ved 

Sound & Light Show. Den anden måde er at skabe distance til erfaringen ved at 

kommunikere erfaringens historiske forankring. Fortælleren etableres som én instans ved at 

etablere citaterne som nøgler til at forklare, hvordan den besøgende skal fortolke sine 

indtryk og oplevelser på museet. 

De to cases viser, at deltagerroller eller deltageridentiteter i en 

formidlingssammenhæng er en kommunikativ størrelse og har betydning for 

formidlingsgenstanden. Deltagerrollerne etableres ved at skabe formidlingskoncepter, hvor 

rollerne placeres i et tilsigtet forhold mellem fortæller- og begivenhedsplanet. Hermed 

lægges et grundlag for at kunne forklare en formidlingssituations kommunikative principper 

                                                           
290 Inden deltageren føres ud i museumsbyen til aftenens Sound & Light Show præsenteres deltagerne for den 
introducerende film, som også introducerer museumsbesøget i dagtimerne. Dernæst går deltagerne igennem 
udstillingsbygningen, før de etableres som deltagere i forliset.  
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på baggrund af social samhandling. Formidlingssituationen fremstår som en kommunikativ 

situation, hvor formålet med situationen skal indgå som en kommunikativ størrelse. Det er 

ikke nok at henvise til en relation mellem museet som vidensinstitution og publikum som 

de lærende. Yderligere formål med oplevelserne, som et museum lægger til rette for 

publikum, må udtrykkes gennem formidlingsmæssige greb. Jeg har fundet det gavnligt at 

sammenholde en formidlingssituations kommunikative principper med dem, som den 

amerikanske mikrosociolog Erwin Goffman foreslår for social samhandling.  

 

Kommunikative principper for social samhandling 

Erwin Goffman spørger, hvordan kommunikation foregår i social samhandling, og han 

undersøger kommunikationen i ansigt-til-ansigt mødet mellem mennesker. Den enkelte 

situations formål er afgørende for, hvordan deltagerne fortolker deres roller og deltager 

kommunikativt i situationen. Goffman fremhæver rammesætningen af en situation og de 

organiseringsprincipper, som den subjektive deltagelse skal forstås ud fra, som væsentlige. 

Organiseringsprincipperne udgør kernen i begrebet ramme (frame), og han søger at 

identificere principperne igennem en undersøgelse af, hvordan mennesker organiserer 

erfaring.291 Han konkluderer, at organiseringsprincipperne afgør, hvilken subjektiv mening 

den enkelte deltager tilskriver en social begivenhed. Det vil være den måde, hvorpå en 

aktivitet indrammes, der er afgørende for, hvorledes personerne i begivenheden forholder 

sig til aktiviteten og til hinanden. Det fremgår, at en definition af situationen bygger på de 

etablerede regler og normer for, hvordan adfærd reguleres i den givne situation, hvilket 

skaber rammen. Rammen bidrager til at etablere en forståelse af deltagernes identiteter, og 

hvordan identiteterne sættes i forhold til hinanden. Med udgangspunkt i Goffmans 

begreber er det gavnligt at forstå den form for kontrakt, som mine eksempler viser, som at 

den fungerer som organiseringsprincipper i en formidlingssammenhæng.   

I en kommunikativ situation skelner Goffman mellem den information, som 

en person giver og den information, som vedkommende afgiver. Den information, som gives, 

omfatter det intentionelle i et udsagn, og det kan forklares som et budskab, der er indfældet 

i udsigelsen som en udsagt udsigelse. Den information, som afgives, omfatter de 

betydningslag, som relaterer sig til selve udsigelsen: de tegn og udtryk, som opfattes på det 

sensoriske niveau, og som fortolkes af andre deltagere i kommunikationssituationen. Disse 

                                                           
291 Goffman, Erwin: Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, 1974 p. 11. 
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kan harmonere med den information, som gives, og således styrke udsagnskvaliteten. Men 

tegn og udtryk, som afgives, kan også afvige fra den information, som formes til et budskab. 

Når det sker, opleves sprækker i fortællingen, og der skabes en usikkerhed vedrørende 

fortællerinstans og deltagerroller.292 Det er ikke alene de mennesker, som samhandler, som 

giver og afgiver betydning. Med begrebet setting refererer Goffman til den sceniske del, som 

indeholder udtryksfulde genstande, der bidrager til at definere aktørens fremstillede 

identitet. Det kan være tøj, frisure, accessories mm. Settingen kan udtrykke en social status 

knyttet til den agerende person, og den kan udtrykke en situation som værende formel eller 

uformel. Med begreberne indtryksstyring og udtryksspil knytter han den sanselige information, 

som afgives, til kommunikationssituationen som en indfældet betydning. Handlingsforløbet 

skal, med Goffmans begreber, ses som kommunikation, hvor aktører, gennem tale, 

kropssprog, påklædning mm, forsøger at kontrollere de indtryk, som de øvrige deltagerne 

får, og manipulere den information, som er tilgængelig i en situation.  

De to eksempler, som jeg har præsenteret i kapitlet, henlede 

opmærksomheden på det sanselige kommunikative niveaus betydning, men på hver sin 

måde. Ved Blists Hills installation spiller det sanselige en klar rolle som betydningsbærende 

udsagn i kraft af den komponerede sammensætning af sanseindtryk, som værket 

indeholder. Således får de sensoriske stimuli en væsentlig funktion som intentionel og som 

betydningsbærende i fortællehandlingen, og ikke som information, der utilsigtet afgives. Den 

information, som gives og afgives, kan forstås som en formidlingssituations setting, det vil 

sige, den kontekstuelle ramme, som skabes på baggrund af det arkitektoniske og 

fortællingens rum.  

Ved Blists Hill etablerer den audiovisuelle installation en setting på baggrund 

af information om industriens genstande – både de materielle og immaterielle genstande. 

Jeg vil sige, at den setting, som etableres på Blists Hill, giver plads til flere rolleidentiteter, 

som harmonerer i forhold til at deltage i museets formidlingsbudskab. Den kommunikative 

arena, som settingen danner grundlag for, betragter jeg derfor som inkluderende i forhold til 

de mulige rolleidentiteter, som etableres.  

Ved Flagstaff Hill er den information, som gives for at rammesætte 

oplevelsen, fremhævet gennem gentagelsen som greb. Gentagelsen fremstår som en 

information, der gives af en overordnet fortæller for at skabe et betydningsforhold mellem 

fortællingens begivenhedsplan og det fortalte plan. Man kan forklare, at en del information 

                                                           
292 Dette ses eksemplificeret i min fremlæggelse af Shugborough Historic Estate, Del 3, kap. 14.    
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ligger i valg af medie som fortolkningskontekst. Når det gælder information, der afgives, 

kan dette måske forklares ved aktivering af forskellige fortolkningskontekster. Forskellige 

forventninger stilles til informationstyperne, der formidles gennem forskellige media. 

Udstillingsmediet er en etableret kommunikativ platform for museer, og mediet i sig selv 

peger på museet som fortællerinstans. Forventninger til museet som afsender indgår 

hermed som del af information, der afgives, idet udstillingsmediet anvendes. 

Udstillingsmediet anvendes i dette tilfælde som ramme for den faktuelle fremstilling.  

Filmmediet, som aftenens Sound & Light Show henviser til,293 er anvendt som ramme for 

at skabe en oplevelse gennem fiktionsfremstilling. Formidlingssituationens rammer 

etableres, idet institutionen fremhæver sin stemme gennem udstillingsmediet og etablerer 

den besøgende med en rolle, hvis opgave er at fortolke egen erfaring på baggrund af 

historisk begivenhed. Flagstaff Hill formår altså at kommunikere immaterielle størrelser 

som citater og oplevelser som tilnærmet materielle størrelser i en udstilling.  

Udstillingsmediet som kommunikationsplatform på et frilandsmuseum kan 

altså siges at bestå af en række forventninger, der er betydningsdannende for 

formidlingsbudskabet. Jeg vil bygge videre på denne pointe og undersøge en case, hvor 

udstillingsmediet anvendes på en måde, som kommunikerer udstillede genstande som en 

immateriel størrelse. Det vil sige, at udstillingen tager udgangspunkt i de forventninger, 

som knytter sig til udstillingsmediet i en kulturel kontekst, for at udforske 

udstillingsmediets grænser. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i sansestimuli som den 

betydningsgivende størrelse.     

 

17.3. Sansernes betydning for formidlingsbudskabet 

Den dramatiserede udstilling ved Warwick Castle (bilag nr. 21), ”the Royal Weekend Party” 

fra 1898 spiller på udstillingsmediets forventede betragterrolle, når udstillingen formidler en 

begivenhed. Idet de besøgende træder indenfor i slottets store sale, hvor der på 

begivenhedsplanet forberedes og gøres i stand til den nært forestående royale fest, får de 

besøgende deres rolleidentitet præsenteret af to værter, som sørger for at titulere de 

nyankomne som grevinder og grever af forskellige egne i England. Udstillingen består af en 

iscenesættelse af interiøret. Formidlingsgenstanden er de handlingsprægede ritualer, som 

knytter sig til denne form for sammenkomst. I tillæg til de autentiske genstande, som udgør 

                                                           
293 Der etableres en skærm af vand, hvorpå en film projiceres. 
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interiøret og handlingens scenografi, er der stillet kopier af kager frem på et bord i et af de 

første rum, de besøgende træder ind i. Rundt bordet sidder to voksdukker, som skal 

forestille to fine fruer. Dukkerne er placeret med deres afternoon tea, og de er placeret 

således, at de skaber en sluttet social kreds. Omme bag sofaen står en voksdukke, iscenesat 

som en mand, klar til at fylde de to kvinders kopper. De to fruer og herren med kanden er 

livagtige dukker, som dramatiserer og definerer den sociale samhandling mellem 

”personerne”. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen besøgende sætter sig i møblerne. De 

besøgendes adfærd i interiøret forklarer jeg blandt andet på baggrund af de forventninger, 

som ligger til udstillingsmediet anvendt på kulturinstitutioner. Derudover forklarer jeg 

publikums betragtende rolle i forhold til interiøret på baggrund af den sociale situation, 

dukkerne skaber gennem måden, hvorpå de er iscenesat i interiøret. Denne forklaring 

bygger jeg på de efterfølgende oplevelser, udstillingen skaber.    

I den næste sal er interiøret iscenesat på en modsvarende måde. I stedet for 

at iscenesætte en sluttet kreds, inviteres de besøgende til at deltage i det sociale rum, som 

udgøres af voksdukker, der forestiller hertugen af Marlborough og hertugen af York, idet 

de spiller kort.  Voksfigurerne er placeret langt fra hinanden i rummet, og der er stillet to 

tomme stole frem ved det bord, Hertugen af Marlborough sidder ved. Endvidere er der 

lagt spillekort frem på bordet ved den ene tomme stol. Der er kø blandt de besøgende for 

at sætte sig i den tomme stol og spille med i den iscenesatte handling. Det persongalleri, 

som fremstilles i udstillingen, er bygget op af henholdsvis levende aktører og meget 

livagtige dukker. Det fremgår af opbygningen af de forskellige rums iscenesættelse, at 

udstillingen leger med forholdet mellem den levende person og dukken som et 

formidlingsmæssigt greb.  Dette greb medfører en oplevelse af, at samtlige figurer, man 

møder, fremstår som potentielt levende. Denne pointe bliver tydelig i en scene, hvor de 

besøgende præsenteres for en kvinde, der ligger stille på en sofa med en bog i hånden. Ved 

siden af sofaen forbereder en mand kvindens bad. Netop som man som besøgende har 

fortolket den mandlige og den kvindelige figur som dukker, bevæger kvinden sig og 

henvender sig til den besøgende. Hermed anfægtes rollen som beskuer, og de besøgende 

får aktiveret den rolleidentitet, de blev præsenteret for ved udstillingens start. 

Idet de besøgende går op ad trappen til næste etage, mødes de af en duft af 

sæbe samt lyden af musik og af stemmer, som taler sammen. Ind ad døråbningen til 

badeværelset ses en kvinde, som gør klar til bad. Hun sidder i badekarret og er ved at få 

vand hældt i. Lyden af rindende vand og duften af sæbe etablerer handlingen, som om den 
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foregår her og nu. Kvindernes samtale i badeværelse forstærker oplevelsen af handlingens 

her og nu karakter og medfører, at de besøgende holder sig udenfor, uden at gå ind i 

badeværelset. Der skabes således en handling, som formidles i et her og nu, og handlingen 

relaterer sig til den besøgende på måder, som regulerer vedkommendes adfærd på en måde, 

som giver mening på begivenhedsplanet. Adfærden forklarer jeg med den besøgendes måde 

at opleve de sociale situationer, som iscenesættes i interiøret. Som gæst ved den nært 

forestående begivenhed, som udstillingen formidler, har deltageren ingen intention om at 

trænge sig på, når en kvinde forbereder et bad. Således kommunikeres de 

adfærdsregulerende spilleregler for det reelle handlingsforløb igennem inddragelse af den 

besøgende i fortællingens begivenhedsplan. Deltagernes handling får altså betydning på 

begivenhedsplanet, og fokus fremhæver den immaterielle størrelse, som består af 

forberedelserne til den royale fest, som formidlingsgenstand. De fysiske genstande 

omdannes fra fokus på det materielle til et fokus på genstandernes funktion i den 

kommunikerede kontekst.   

 Ved udstillingen på Warwick Castle forklarer jeg, at udstillingen tager afsæt i 

udstillingsmediet som en særlig betydningsmæssig kontekst. Den betydningsmæssige 

kontekst relaterer sig til en betragtende deltagerrolle, hvilket i dette tilfælde gøres til 

genstand for diskussion. Jeg vil argumentere for, at den måde, hvorpå udstillingen 

udfordrer betragterpositionen og får fremhævet den immaterielle formidlingsgenstand, sker 

gennem ladning af rum over tid. Udstillingen etablerer først et fokus på det visuelle. 

Dukkerne, der iscenesætter afternoon tea, bliver i første omgang betragtningsobjekter. Det 

påfølgende rum tager afsæt i den betragtende rolle og skaber et visuelt miljø, der inviterer 

deltageren til at interagere med interiøret. Rummet med kvinden, der bliver levende, 

italesættes også med vægt på det visuelle, med den følge, at de besøgende ikke er sikre på, 

hvornår en figur er levende eller en dukke. Denne effekt fordrer, at der er skabt visse 

forventninger, som efterfølgende italesættes og udfordres.  

I denne del af analysen har jeg fokuseret på forskellige måder, hvorpå et 

frilandsmuseum eller en kulturinstitution kan fremhæve en deltagerrolle eller en 

deltageridentitet, og hvordan denne rolle blandt andet er afhængig af en implicit fortæller, 

som skaber de orienteringsprincipper, som danner fortolkningsrammen. Jeg har endvidere 

vist, hvordan deltagerrollen er afgørende for det kommunikative indhold, som aktiveres i 

en formidlingssituation herunder, hvordan formidling af mere informativ karakter, som 

eksempelvis adfærdsregulering, også kan kommunikeres inden for samme forståelsesramme 
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som formidling på begivenhedsplanet. En formidlingssituation må altså forstås på 

baggrund af kommunikative principper, som er gældende for samhandling mellem 

mennesker, hvor disse principper kan anvendes til at styre deltagerens indtryk af situationen 

og af situationens indholdsmæssige genstand.  

I den maritime by på Flagstaff Hill høres en dramatisering af stemmer i eksteriøret. Som jeg 

konkluderede i kap. 15, medførte de artificielle naturlyde en særlig opmærksomhed mod 

den omgivende natur og inddrog landskabet omkring i formidlingen. Min analyse af de 

kommunikerede organiseringsprincipper styrker en forklaring af sansestimulering som 

væsentlige redskaber, når det handler om at kommunikere en rumlig dimension til de 

besøgende. Med Goffmans terminologi kan man tale om indtryksstyring. Den 

indtryksstyring, som er set ved henholdsvis Blists Hill, Warwick Castle og Flagstaff Hill må 

ses som organiseringsprincipper, som definerer formidlingssituationen ved at skabe en 

implicit læser, hvor koder etableres for deltagelsens betydning. Til forskel fra rolleidentitet 

som erfaringsredskab, som det fremgår af min fremlæggelse fra Blists Hill, fokuserer Flagstaff 

Hill på at kommunikere erfaringen som en historisk værdi og et fortolkningsredskab. Jeg har 

tidligere refereret til den maritime bys funktion som bagland eller kulisse til det fokus, 

Flagstaff Hill har på skibsforlisene som historie. Nu retter jeg et fokus på museumsbyen og 

på den måde, hvorpå museet kommunikerer museumsbyen. I denne del af analysen spiller 

auditiv kommunikation en særlig rolle. Jeg vil i det følgende udskille lyden som sansestimuli 

og undersøge, hvordan lyden kan anvendes til at kommunikere rumlige størrelser.      

        

17.4. Lydens kommunikative potentiale 

De besøgte frilandsmuseer og historiske centre har lang erfaring med at styre den 

besøgendes visuelle indtryk i formidlingssituationer og lade et rums betydning ud fra 

visuelle stimuli. Når et frilandsmuseums formidling forsøger at skabe et holistisk billede af 

fortiden, er det typisk de visuelle stimuli, som vægtes, eller som fremstår mest oplagt at 

forholde sig til. Jeg har tidligere demonstreret, hvordan også lyden kan anvendes 

kommunikativt til at definere et handlingsrum. Handling kan iscenesættes som handling her 

og nu, og handling kan kommunikeres som minder.294 I undersøgelsen har jeg erfaret et stærkt 

                                                           
294 Se del 3, kap. 15.  
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kommunikativt potentiale, når det handler om lyd i de historiske miljøer, og jeg vælger 

derfor i det følgende at anlægge en auditiv vinkel på mit materiale.  

Lektor ved institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet 

Ansa Lønstrup optegner et lydligt virkefelt, som den besøgende handler i forhold til i sin 

perception af et auditivt værk. Lønstrup undersøger i sit forskningsprojekt ”lyd på museum 

– lyd og samtidskunst”, det vokale materiale inden for et bredt samtidskunstbegreb. En af 

de pointer, som jeg vil trække frem i Lønstrups diskussion, er hendes forslag om at tænke i 

et bredt stemmebegreb, forstået på den måde, at lyden forklares som ”stemmer”, der 

påkalder lytterens opmærksomhed.295 Ud fra analyser af audiovisuelle værker konkluderer 

hun, at dette brede stemmebegreb er svært at operere med i praksis, da der i vores kultur, 

erkendelse og sprog ligger en dyb forståelse af, at stemmebegrebet er reserveret den 

menneskelige stemme. Hun foreslår alligevel, at man tænker i stemmebegrebet for at 

undersøge lydens kommunikative potentiale. Lyden er et medieret budskab, som 

kommunikeres. Med lyd som kommunikationsform lægges der til rette for lyttehandlingen, 

som en måde at deltage på.  

I min analyse af Lys i Mørket i kap. 12, betegnede jeg den stilhed, som blev 

løftet frem af de tilstedeværende mennesker, som fyldig og som aktiverende en 

lyttebefordring og en refleksion over denne form for stilhed. Med Lønstrups begreb vil jeg 

mene, at det også giver mening at forstå denne form for auditivt materiale som stemme, 

netop fordi den påkalder en særlig lyttende opmærksomhed. Jeg finder således Lønstrups 

fremlæggelse af det udvidede stemmebegreb anvendelig i forhold til dramatiseret 

museumsformidlings kommunikative potentiale, fordi det her åbner for en nuanceret 

forståelse af lyd som betydningsskabende i forhold til formidlingsgenstanden. Et auditivt 

perspektiv på mine cases kan derudover kaste nyt lys over betydningen af det visuelle og 

det taktile, når det handler om at generere betydning.  

 

Menneskelig og ikke-menneskelig stemme, dens centrum og periferi 

Lønstrup lader sig inspirere af musikfænomenolog Don Ihde, når hun forstår 

stemmebegrebet som knyttet til lyd, der påberåber sig opmærksomhed. I dette perspektiv 

adskiller en stemme sig fra lyd, som ikke påberåber sig denne opmærksomhed, og som 

etableres som baggrund, støj eller måske slet ikke registreres. Lydens landskab ridses op i et 

                                                           
295 Lønstrup, Ansa: ”Stemme, lyd og lytning i samtidskunst og kunst: Hvordan ”stemmer” kunst med 
samtiden”, 2012. 
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relationelt forhold til den lyttende, og på den måde kan man tale om et centrum i den 

auditive erfaring; et centrum, som er placeret i den stemmebelagte og hørte lyd. Herfra kan 

den lyttende bevæge sig ud over til lydens horisont. For Ihde er horisonten eller grænsen 

for lyd lig med stilhed. Som nævnt ovenfor vil jeg mene, at man også kan tale om stemme, 

når en særlig form for stilhed påkalder sig lyttende opmærksomhed, hvilket kan betyde, at 

lydens grænser må forstås i det rum, lyden definerer som ”sit”. Derudover betegner Ihde 

en karakterisering af lydfeltets form som værende retningsangivende og omsluttende. Ifølge 

Lønstrup kan det være herfra, at lydens nærværseffekt har sin oprindelse, hvor man kan 

identificere lydens evne til at gøre tingene og verden levende og i bevægelse.296   

Når der er tale om lyde knyttet til et kunstværk, som er Lønstrups analytiske 

genstand, kan det synes som om, at lydens centrum fremhæver et geografisk forhold 

mellem den lyttende og værket. Samtidig vækkes en opmærksomhed mod værkets lyde, 

således at hele værket får en stemmekarakter.297 Lønstrup betegner installationens auditive 

felt som, at det har sit centrum i det rum, hvori installationen befinder sig. Hun sætter det 

arkitektoniske rum i relation til lydens rum, og definerer lydens centrum og dens periferi i 

det arkitektoniske rum. Lyden kan således skabe sammenhænge mellem flere arkitektoniske 

rum, eller den kan etablere oplevede skel mellem dem.298 Betydningen af lyd hænger 

sammen med det visuelle landskab, der omgiver lyden. Hermed skabes det auditive 

landskab, som kan forstås som lydens centrum og periferi og som lydens retningsangivelse i 

relation til det visuelle landskab. Opsummerende kan man konkludere, at det auditive 

aspekt set som stemme, spiller ind på ladning af rummet samt definition af rummets grænser. 

 Jeg vil i første omgang tage fat i det udvidede stemmebegreb for at 

undersøge, hvordan man kan forstå de auditive elementer i dramatiseret 

museumsformidling på frilandsmuseer.  

 

 

 

 

                                                           
296 Ibid. p. 4. 
297 Lønstrup analyserer Tony Ouslers ”Unk” fra 2004. 
298 Lønstrup, Ansa: ”Stemme, lyd og lytning i samtidskunst og kunst: Hvordan ”stemmer” kunst med 
samtiden”, 2012. I hendes analyse af Pipilotti Rists værk ”Selbstlos im Lavabad” fra 1994 forklarer Lønstrup, 
hvordan lyden fra værket breder sig ud over flere udstillingsrum og påkalder sig en retningsangivende 
opmærksomhed, som får Lønstrup til at følge lyden. Ved lydens centrum påvirkes Lønstrups opfattelse af 
lyden ud fra det totale audiovisuelle billede, som danner dette centrum. 
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Frilandsmuseernes ikke-menneskelige stemmer 

Især ser jeg det interessant at fremhæve forskellige typer af ikke-menneskelige stemmer, som jeg 

mener, kan forklares med undersøgelsens empiriske materiale. Jeg vil foreslå at skelne 

mellem følgende: tidsåndsstemme, kulturel stemme og naturstemme. 

 Tidsåndsstemmen er især fremtrædende ved de industrihistoriske frilandsmuseer 

som eksempelvis Blists Hill (bilag nr. 18) og Freilichtmuseum Hagen (bilag nr. 15), hvor det 

auditive aspekt spiller en formidlingsmæssig rolle, når det handler om at formidle en 

tidsperiode, hvor håndværk og industri er i centrum. Ved Freilichtmuseum Hagen får den 

rytmiske lyd, som udøvelse af håndværk skaber, en særlig betydning i de værksteder, hvor 

der fremstilles produkter. Lyden skaber en kropsliggørelse af en tidsånd. Det auditive fokus 

resulterer samtidig i en opmærksomhed rettet mod den stilhed, der præger de værksteder, 

hvor der ikke fremstilles produkter, men hvor værktøj og produkter er udstillet. Betydning 

kan her forklares både i forhold til lyden, skabt af handling som pågår, og i forhold til 

stilheden, skabt af fraværet af handling. I denne sammenhæng kan man tale om, at lyden 

etablerer et fokus på tidsaspektet. Stilheden, formidlet som fravær af handling, etablerer 

afstand i tid og fremhæver, at det reelle her og nu ikke deler denne håndværksmæssige lyds 

stemme.  

Ved Blists Hill er det fremtrædende, at den auditive effekt af museets 

audiovisuelle installation skaber en forestilling om en tidsånd, som nedfældes i den 

besøgendes krop, og som således etablerer et centrum i den besøgende. Det auditive 

aspekts betydning flytter sig sammen med den besøgende og medfører en opmærksomhed 

rettet mod de rytmiske effekter i formidlingssituationer. Således lægges der eksempelvis 

mærke til rytmen, idet en skoleklasse fremsiger gangetabellen.299 Tidsåndsstemmen, som 

den fremstår på Blists Hill, retter ikke opmærksomheden på det auditive landskab alene, 

men på sansestimuli i det hele taget. Duftene, eksempelvis osen fra skorstenene, forstås 

som dele af tidsåndsstemmens centrum. Man kan måske karakterisere tidsåndsstemmen 

som, at den er med til at definere en rumlig størrelse og bidrage til retningsgivende 

opmærksomhed. I denne forståelse vil man kunne tale om lydens grænser, der er afhængig 

af andre sansestimuli, der også bidrager til at definere en særlig tidsånd. Tidsåndsstemmen 

kan forklares som et overordnet begreb på de lyde og sansbare effekter, som er 

bidragydende til at sanse en tidsperiode. Tidsåndsstemmen kan således forklares som 

rammen, hvor industrien er én kategori og politik en anden kategori, der danner klodser til at 

                                                           
299 Bilag nr. 18, Blists Hill Victorian Town, skoletimen med Headmaster Allsop.  
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opbygge tidsåndsstemmen. Ved Bokrijk Openluchtmuseum (bilag nr. 6) spiller eksempelvis 

den politiske debat mellem karaktererne en væsentlig rolle i det samfund, der gestaltes i 

formidlingen. Diskussionerne knytter sig til bestemte temaer, som har været særligt aktuelle 

i en bestemt tidsperiode, og en konstruktion af denne auditive ”genstand” er væsentlig, når 

det handler om at gestalte det bestemte lokalsamfunds ånd.300 En tredje kategori under 

tidsåndsstemmen kunne være lyden af transport og kommunikation. Lyden af hestesko og 

hestevognens hjul på toppede brosten (eksempelvis Den Gamle By) eller på grusvej 

(eksempelvis Den Fynske Landsby) kan ses i dette lys. Under begrebet tidsåndsstemmen vil 

det også give mening at forstå betydningen af bestemte hands on aktiviteter, som relaterer 

sig til lyden. Eksempelvis er den handling, hvor de besøgende kan prøve træsko på en 

gårdsplads (eksempelvis Den Fynske Landsby og Frilandsmuseet), lyden af klingende 

hestesko, der rammer en pind, når tre drenge leger i gården fra 1930’ernes Maihaugen (bilag 

nr. 13), eller lyden af de mange skolebørns trillende hjul på brosten på Black Country (bilag 

nr. 20) med til at lade handlingsrummet auditivt og bidrage til det lydbillede, som skaber 

følelsen af tidsånden.     

 På samme måde som man kan tale om, at den industrielle tidsåndsstemme 

ved Blists Hill ”tager bolig i den besøgende” og flytter sig i takt med den besøgende, kan 

man tale om, at også naturstemmen tager bolig i og flytter sig i takt med den besøgende. Ved 

en auditiv opmærksomhed på naturen, som den maritime by ved Flagstaff Hill omgiver sig 

med, rettes opmærksomheden mod de elementer i formidlingslandskabet, som skaber en 

visuel krop til lydene. Eksempelvis får skibene og tovværkstedet en særlig opmærksomhed, 

som ikke nødvendigvis ville være opstået uden den auditive ledetråd. På denne måde kan 

man også tale om stemmen som retningsgivende, ved at den leder den lyttende 

opmærksomhed i bestemte retninger, som den besøgende kan vælge at forfølge. 

Opmærksomheden er lyttebefordrende, men medfører samtidig en visuel undersøgelse af 

det pågældende miljø.    

 Med begrebet kulturel stemme kan man forstå specifikke lyde som udtryk for 

en kulturel identitet. Eksempelvis benyttes aboriginernes instrument didgeridoo som en 

indikator på den aboriginske kulturelle identitet ved Swan Hills Sound & Light Show (bilag 

nr. 24). Til sammenligning kan man måske forstå lyden af fælles sang i kirken under samme 

formidlingsforløb, som en indikator på en kulturel identitet, som skal beskrive de 

                                                           
300 Jeg har tidligere præsenteret Bokrijks formidling af museumsteater som en genstand, de besøgende kigger 
på. I denne læsning bliver denne genstand en auditiv genstand, som del af et tidsbillede, eller tidsånd.  



Del 3 Kap 17 Kommunikation 

226 
 

engelsktalende nybyggeres kultur. I forhold til Den Gamle Bys ”Lys i Mørket” kan man 

måske tale om den fællessang, som udøves hos præsteenkens datter, som en form for 

kulturel stemme, som fremhæver måder at være sammen på i det danske førindustrielle 

samfund, en rest som i dag holdes i live ved større familiesammenkomster. Udover sangen 

kan man også forstå Marens fortællinger som en form for kulturel stemme, hvor der ligger 

et betydningsniveau i fortællingen som kulturelt fænomen i en periode, hvor ikke alle kunne 

læse og skrive. Fortællingen, forstået som en væsentlig del af et socialt samvær i denne 

periode, omdanner fortællingens betydningspotentiale fra det indhold, der siges med ord til 

det indhold, der siges med form. En formidlingssituations ikke-menneskelige stemme kan 

således forstås som fortællingens betydningspotentiale, når det gælder det indhold, der siges 

med form.         

  

Frilandsmuseernes menneskelige stemmer 

Ved de fleste frilandsmuseer spiller dialogen mellem formidler og publikum en vigtig rolle. 

I dialogen bliver formidlerens stemme central. Spørgsmålet om, hvorvidt stemmen tilhører 

en gestaltning af en rolle (førstepersons fortolkning), eller om den tilhører formidlerens 

rolle som formidler (tredjepersons fortolkning), er af betydning for forståelsen af den 

besøgendes deltagelse. Den identitet, som stemmen har, inviterer til en særlig 

deltageridentitet hos den besøgende, og den virker ind på den besøgendes deltagelse i 

dialogen. Ved flere af de besøgte frilandsmuseer ses det auditive aspekts betydningsmæssige 

funktion, når det gælder at fortolke og gestalte en historisk figur. Ved Jamtli (bilag nr. 8) 

erfarer jeg eksempelvis, at tjenestepigen på gården Lillhärjdal anvender dialekt fra det 

geografisk repræsenterede område. Dialekten har betydning for hendes fortolkning og 

gestaltning af rollen. Det samme ses i Den Gamle By, hvor skomagermadammens 

anvendelse af den fynske dialekt har en særlig betydning, når aktøren fortolker og gestalter 

denne figur. Dialekterne, som anvendes, relaterer sig i disse tilfælde til personlig fortolkning 

af scenefiguren og får på denne måde betydning for formidlingsindholdet. På samme måde 

får lyden af den dialekt, som bondekonen på gården fra Skjåk i Gudbrandsdalen anvender 

(Maihaugen, bilag nr. 13) en betydning, som del af det geografiske område. Det særprægede 

tykke ”l” og trykket på ordets stavelser bliver altså betydningsbærende auditive elementer i 

formidlingssituationen og knytter således det geografiske landskab til en auditiv kvalitet.301  

                                                           
301 Flere steder har jeg stødt på formidlingssituationer, hvor jeg ikke har forstået indholdet i talen. Eksempler 

på dette er den sønderjyske dialekt, jeg hører hos en af de frivillige på kroen på Hjerl Hedes Frilandsmuseum 
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Dialogen, som etableres i en formidlingssituation mellem formidlere og 

besøgende på et frilandsmuseum, er ofte karakteriseret af løsere rammer end eksempelvis i 

rundvisninger. Min erfaring fra museumsbesøg er, at dialogen ofte tager afsæt i handling 

og/eller i det fysiske miljø, hvor samtalen finder sted.302 Omvendt vil jeg hævde, at dialogen 

og de menneskelige stemmer også frembringer et fokus på handling. Af min analyse af 

skolestuen i Swan Hill og i eksteriøret i den maritime by ved Flagstaff Hill fremgår, at 

formidlingen skaber et ekko eller erindring om en fortid frem for at etablere et handlende 

her og nu. En begrundelse for lydens karakter som ”fortid” er, som jeg ser det, at stemmen 

mangler krop i det arkitektoniske rum, som danner lydens centrum.  

Hvornår er dialog samtale mellem mennesker, og hvornår er det en brik i en 

lydskulptur? I the Chinese Camp, en del af guldgraverfeltet på Sovereign Hill (bilag nr. 22), 

høres lyden af engelsktalende stemmer med kinesisk accent inde i de telte, der konstruerer 

den kinesiske del af guldgraverfeltets befolkning. For mig har de kinesiske stemmer en 

anden effekt end det ekko, jeg beskriver i skolestuen ved Swan Hill.303 Jeg forklarer 

forskellen med, at de kinesiske stemmer opleves som kulturelle stemmer frem for dialog. 

Betydningen ligger således i stemmernes kulturelle identitet, hvilket supplerer museets 

formidling af guldgraverfeltet som et socialt felt. Således må stemmen og de diskussioner, 

som kan høres i kinesernes telte, forstås som formidling af en del af den kultur, som 

udspillede sig.304                 

Det udvidede stemmebegreb giver anledning til at stille spørgsmål til, 

hvornår en stemme skal forstås som ”tale”, hvis meningsindhold er at finde i de 

                                                                                                                                                                          
(bilag nr. 4), talen og dialoger på de tyske frilandsmuseer i Detmold og Hagen (bilag nr. 16 og nr. 15) samt 

ved Bokrijk (bilag nr. 6). Ved Black Country (bilag nr. 20) præsenteres jeg for lyden af den lokale dialekt, idet 

en af museets butiksansatte henvender sig til mig. I disse erfaringer får den klingende lyd en opmærksomhed 

som lyd snarere end som lydens semiotiske indhold.  
302 Eksempelvis tager samtalen ved Skansens fäbod (bilag nr. 7) udgangspunkt i den færdiglavede ost og 

osteform, som er stillet frem. I Oktorpgården ved samme museum kommer jeg ind midt i en samtale, hvor 

rummets fysiske udformning udgør samtalens omdrejningspunkt. Ved Frilandsmuseet (bilag nr. 2) foregår 

dialogerne mellem formidlerne i rolle og de besøgende børn blandt andet som spørgsmål fra børn, som tager 

udgangspunkt i de visuelle omgivelser, hvor svar fra formidlerne leder hen til udformning af en ny fortælling. 

I dialog mellem mine forældre og formidlere ved bl.a. Maihaugen og historiecenter Dybbøl Banke, bringes 

mine forældres egne erindringer frem i dialogen, og relaterer sig til enten handling, som pågår, eller til 

genstande i miljøet. Eksempelvis genkender min far en bestemt beholder i værkstedet på Maihaugen, som han 

kommenterer ud fra hans erindringer. Sammenfattende kan man sige, at de visuelle omgivelser og/eller 

publikums egen viden ofte fungerer som indgange til dialog med formidlere.  

303 Jfr. kap. 15.  
304 Denne kulturelle stemme er en af flere kulturelle stemmer, der formidles som del af guldgraverfeltet. De 
mange erfaringer, som deltagerne opnår igennem deltagelse, hvor feltet ses fra forskellige vinkler, etablerer 
således en sammenhæng, som kan fungere som denne stemmes ”krop”. 
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artikulerede ord, og hvornår en stemme skal forstås ud fra de lydlige kvaliteter, hvis 

meningsindhold skal findes i den auditive performance og som del af den totale udsigelse. 

Når der skabes rum for at stille dette spørgsmål, åbner der sig samtidig en anden nødvendig 

diskussion, hvilket vedrører dialogen som genstand.  

I min undersøgelse af deltagelsesaspektet i kap. 14 undersøgte jeg blandt 

andet deltagelse på Shugborough, hvor jeg konkluderede, at der foregik en konflikt mellem 

deltagerens rum og formidlernes rum. Ser man denne case på baggrund af det auditive 

perspektiv, som jeg nu har fremlagt, kan man forklare konflikten mellem deltagerens og 

formidlernes handlingskontekster ud fra et spørgsmål om dialogens betydning som del i 

formidlingsgenstanden. Skal dialogen forstås på baggrund af det semiotiske indhold i talen? 

Eller indgår dialogen som en lydskulptur i en performance og genererer betydning som del 

af en form? Er dialogen informativ eller er den performativ? Skal den forstås som udsagn 

eller udsigelse? 

Hvis man anvender dialogbegrebet i tilknytning til den ikke-menneskelige 

stemme og forstår betydning på et semantisk niveau, giver det anledning til at forstå de 

besøgendes deltagelse i forskellige aktiviteter som, at de besøgende er i dialog med 

eksempelvis tidsåndsstemmen. Herved vil man eksempelvis kunne tale om hands on 

aktiviteter som medskabende, ved at deltagelse bidrager til fremstilling af tidsånden.  

Mit begreb dramatiseret museumsformidling kan ses i lyset af Goffmans 

rammebegreb og forstås som museumsinstitutionens bevidste indtryksstyring. 

Indtryksstyring er kommunikative greb, som ikke alene vægter visuelle udtryk, men også 

aktiverer andre sansestimuli. En lyttende opmærksomhed kan eksempelvis etablere de 

organiseringsprincipper, som definerer deltagelsens betydningspotentiale. Bestemte lyde 

kan lede opmærksomheden i bestemte retninger, lydene kan etablere et centrum og en 

periferi i forhold til den auditive begivenhed og således placere deltageren i forhold til 

dette. Erfares begivenhedsplanet som en her og nu handling eller som et ekko fra en 

historisk fortid?   

 

17.5. Hvordan kan man forstå den dramatiserede museumsformidlings 

kommunikative potentiale? 

I kapitlet har jeg argumenteret for betydningen af den ramme, som en formidlingssituation 

skal forstås ud fra. Jeg har undersøgt måder, hvorpå bestemte organiseringsprincipper 

kommunikeres til de besøgende, samt hvordan de kommunikative greb virker i relation til 
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de besøgendes deltagelse. De inddragede cases har haft som vilkår, at handling har kunnet 

forstås ud fra to plan; et fortælleplan og et begivenhedsplan, hvor relationerne mellem disse 

planer har været af betydning for at kunne fortolke formidlingsgenstanden. Jeg vil 

konkludere, at der ligger en særlig betydning i de stimuli, som appellerer til sanserne, når 

det handler om at få etableret organiseringsprincipper gældende for bestemte 

formidlingssituationer. I anvendelsen af sansestimuli ligger der potentialer til at etablere 

vinkler som redskaber for de besøgende. Vinklernes betydning som redskaber er afhængige 

af, hvordan museet får etableret den implicitte fortæller.  

 Et kommunikativt greb, som har fået opmærksomhed i analysen, er 

gentagelsen. Igennem gentagelsen af bestemte citater fra skibsfund ses et kommunikativt 

greb, hvor citaterne fremstilles som garant for den historiske forankring, som relaterer sig 

til den besøgendes erfaring. Citaterne kommer på denne måde til at fremstå som 

organiseringsprincipper, som relaterer bestemte formidlingssituationer til specifikke 

historier i fortiden.       

 I min søgen efter dramatiseret museumsformidlings kommunikative 

potentiale har jeg endvidere anlagt en auditiv vinkel på mit materiale, som giver anledning 

til at forstå lyd som væsentligt element, når det gælder at skulpturere en 

formidlingssituation som en rumlig størrelse og placere den i relation til en historisk 

tidsperiode. Jeg har fundet det gavnligt at introducere et udvidet stemmebegreb i relation til 

dramatiseret museumsformidling, hvor man eksempelvis kan forstå stemme som en 

tidsåndsstemme, en kulturel stemme eller en naturstemme. Derudover kan en særlig form for 

stilhed have stemmekarakter, hvis denne påkalder sig en lyttehandling. I den udvidede 

forståelse af stemmebegrebet kommer begrebet dialog til at kræve en genforhandling af 

indhold og betydning i en formidlingssituation. Hermed åbnes for muligheden for at 

udvide dialogbegrebet. Dialogen er ikke nødvendigvis forbeholdt udveksling af ord mellem 

mennesker. Det udvidede dialogbegreb kaster også et nyt lys over hands on aktiviteter, 

hvor deltagelse kan forstås i relation til eksempelvis tidsåndsstemmen, og hvor deltagerens 

handling kan ses i dialog hertil. Samtidig rejses der behov for at tydeliggøre rammerne 

omkring den menneskelige stemme, og hvordan denne skal bidrage til deltagelse og til 

betydningsdannelse i formidlingssituationer. Dialogbegrebet fremstår som afhængig af en 

forståelse af de forskellige fortælleplan, hvortil dialogen relateres.         
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Kap. 18. Læring 

18.1. Intro 

På baggrund af de analysebærende begreber, som jeg har anvendt for at undersøge 

deltagelsens betydning i en formidlingssituation, er der grund til at tro, at anvendelsen af de 

dramatiske virkemidler kan have indvirkning på læringsværdien ved et museumsbesøg. I 

kapitlet vil jeg trække særlige dramatiske effekter frem og fremhæve virkemidlernes 

potentialer. Mit udgangspunkt er altså at bygge videre på en forståelse af 

deltagelsesaspektet, hvor publikums tilstedeværelse i en formidlingssituation anses som 

deltagelse. Derudover har deltagelsen en indvirkning på det indhold, som formidles. Jeg 

bygger også videre på forståelsen af, at rammerne for deltagelse defineres i 

formidlingssituationen, hvilket ikke er ensbetydende med en begrænsning af den enkelte 

formidlingssituation. Med læringsbegrebet søger jeg at afdække de dramaturgiske 

princippers kognitive og emotionelle effekt på deltageren og diskutere disse i forhold til 

læringsdimensionen.  

 

18.2. Hvad er læring i dramatiseret museumsformidling? 

Læring kan forstås som erfaring, som inddrager hele personen, både intellektuelt, sensorisk 

og emotionelt.305 Læringsbegrebet er nært forbundet med begreberne motivation, interesse, 

belønning. For at undersøge læringsværdien i dramatiseret museumsformidling er det altså 

nødvendig at forstå, hvordan de dramatiske virkemidler, som kommunikative greb, kan 

motivere til læring, skabe en interesse for et emne, og undersøge, hvordan belønning 

opstår. Derudover er det nødvendig at afklare, hvordan deltagelsen har betydning i forhold 

til den situation, hvori deltagelsen foregår. Jeg vil først introducere begreberne motivation, 

interesse og belønning ud fra et læringsteoretisk ståsted og derefter fremhæve, hvordan 

disse begreber kan aktiveres i forhold til min undersøgelse.  

 

 

 

 

                                                           
305 Csikszentmihalyi, Mihaly & Hermanson, Kim: ”Intrinsic motivation in museums: Why does one want to 
learn?”, 1996. 
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Motivation, interesse og belønning 

To psykologer, som arbejder med motivationsbegrebet306 i forbindelse med 

museumsformidling, er den ungarske professor i psykologi, Mihaly Csikszentmihalyi, og 

den amerikanske adjunkt Kim Hermanson.307 De stiller følgende spørgsmål ”How do 

museums motivate viewers to learn”,308 og de knytter motivationsbegrebet til belønning for 

udøvelsen af aktiviteter. Spørgsmålet undersøges på baggrund af, hvordan indre belønning 

kan blive gjort til del af museumserfaringen.309 Blandt andet søger de svaret i den proces, 

som kan generere en interesse hos deltageren. Således kan en interesse fremstå som en 

belønning i denne sammenhæng og motivere til læring. De skelner mellem indre (intrinsic) 

motivation og ydre (extrinsic) motivation på baggrund af, hvorfra belønningen udspringer. I 

museumssammenhæng fremhæver de den indre belønning som central for formidlingen.310 

Den indre belønning sættes i forbindelse med begrebet flow experience, og flowbegrebet anses 

som en kerne i læringsspørgsmålet.  

Flow er betegnelsen for en tilstand, hvor en person er fordybet i en aktivitet, 

og hvor aktiviteten i sig selv genererer en belønning. I denne tilstand er personen så 

fokuseret på aktiviteten, at vedkommende glemmer tid og sted. En flowaktivitet forklares 

ved at lede til en personlig udvikling, fordi handlingen kræver en proces, hvor viden og 

kompetencer øges i takt med udfordringerne.311 Flowaktiviteten bygger på klare mål og 

tilbyder ofte umiddelbar og uambitiøs feedback på personens handlinger. Hvis flow skal 

opnås, må personen føle sig tryg i de omgivelser, som aktiviteten skal udføres i. Hermed 

fremhæves formidlingssituationens etablering af socialt fællesskab som betydningsfuld. 

Flowaktiviteterne tilfører en form for opdagelse. Personen, der udfører en aktivitet, 

opdager noget nyt ved sig selv samtidig med, at vedkommende også opdager noget nyt ved 

                                                           
306Motivationsbegrebet har været genstand for undersøgelse inden for adfærdspsykologien siden 1940’erne og 
har gennemgået en udvikling fra den tidlige teori om forstærkning til en mere nuanceret forståelse af 
motivation for handlinger. En af pionererne på området var den amerikanske adfærdspsykolog, B. F Skinner, 
som forsket på grundlæggende læringsprocesser, heriblandt på belønningens betydning for læring (operant 
betingning).      

307 Csikszentmihalyi er professor ved universitetet i Chicago, og Hermanson er adjunkt ved Meridan 
University.  
308 Csikszentmihalyi, Mihaly & Hermanson, Kim: ”Intrinsic motivation in museums: Why does one want to 
learn?”, 1996. p. 146. 
309 Ibid. p. 148. 
310 Jfr. forfatterne er der tale om indre motivation, når en aktivitet genererer en belønning i sig selv. Ved den 
ydre motivation kommer belønningen for aktiviteten udefra, og er ikke i sig selv knyttet til aktiviteten eller 
handlingen. Ibid.  
311 Csikszentmihalyi, Mihaly & Hermanson, Kim: ”Intrinsic motivation in museums: Why does one want to 
learn?”, 1996. p. 151. Hvis ikke der er balance mellem kompetencer og udfordringer, bliver aktiviteten enten 
uoverskuelig (hvis kompetencerne ikke strækker til) eller kedelig (hvis udfordringerne ikke kommer på højde 
hermed). 
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sine omgivelser, hvilket kan forklares som en erfaring af at blive transporteret ind i en ny 

realitet.312 Indre motivation øges ved, at deltagerens kompetence bliver sat i spil.  

Motivationsbegrebet knyttes også til et spørgsmål om interesse, hvilket kan 

forstås som henholdsvis situationel og individuel interesse. Den indre motivation kan komme 

fra særlige interesser for et emne eller en aktivitet (individual interest), eller den kan genereres 

i en konkret situation, (situational interest).313 Omgivelserne påkalder sig hermed en 

opmærksomhed, og der appelleres til at udforske dem nærmere. En årsag til deltagelse i en 

formidlingssituation kan udspringe fra deltagerens individuelle interesse, hvilket vil sige en 

persons tilbøjelighed til at vie en særlig psykisk opmærksomhed til et givet emne eller 

aktivitet.314 En anden årsag kan være, at formidlingssituationen etablerer en situationel 

interesse, som også kan forklares med muligheden for at skabe en indre motivation hos 

deltageren. Da den situationelle interesse ofte er en interesse, som opstår og er afhængig af 

de mennesker eller omgivelser, der er til stede på det givne tidspunkt, leder denne type 

interesse ikke nødvendigvis til motivation om at lære mere. Situationel interesse er derfor 

forbundet med en kortvarig effekt og marginal indflydelse på personens kundskab. Hvor 

den individuelle interesse er forbundet med eksisterende viden eller kyndighed, er der altså 

ingen garanti for, at den situationelle interesse påvirker personens motivation for at lære 

mere. Motivationsbegrebet er altså afgørende for erfaringsdannelsen, fordi motivationen vil 

styre, hvilke erfaringer som opsøges, og hvor den enkelte deltager placerer sin psykiske 

energi. I nærværende kapitel vil jeg undersøge, hvordan en formidlingssituation kan 

motivere til deltagelse og skabe interesse for formidlingsindholdet.  

 

 Dramatiske effekter og mulighed for at skabe motivation og interesse  

I undersøgelsens analyser har jeg fremhævet flere cases, som kan forklares med, at der 

etableres en opmærksomhed, eller en motivation i forhold til at udføre en særlig aktivitet. 

Af kap. 14 fremgik, at udøvelse af hands on aktiviteter kunne bygge på, hvorvidt andre 

besøgende deltog. Jeg kunne lokalisere to former for drivkraft til handling. 

I den ene form for drivkraft vægtes de øvrige deltagere som en invitation til 

at deltage. I formidlingssituationer, hvor det er tilfældet, må belønningen forklares at komme 

fra den interesse, deltageren etablerer på det personlige plan, altså fra den enkeltes 

interaktion med og udfordring i forhold til aktiviteten. Denne interesse fremstår uafhængig 

                                                           
312 Ibid. 
313 Ibid. p. 149. 
314 Ibid. p. 148. 
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af, hvorvidt der etableres et oplevet fællesskab mellem deltagerne. Jeg illustrerede denne 

pointe gennem min beskrivelse af Black Country Living Museum og måden, hvorpå museet 

vægtede aktivitet og den enkelte deltagers personlige succes ved, at museet stillede en 

formidler til rådighed for at hjælpe de besøgende med aktiviteten. Denne form for drivkraft 

kan pege på andre menneskers deltagelse som en motiverende faktor for at indgå i 

aktiviteten. Men fællesskabsfølelsen udgør ikke belønningen, som kræves, for at deltageren 

skal fortsætte aktiviteten og lære noget eller blive bedre.  

I den anden form for drivkraft vægtes fællesskabet, og selve handlingsforløbet 

får værdi på baggrund af det fællesskab, som etableres.315 I de situationer, hvor fællesskabet er 

drivkraften, må belønningen altså forklares at komme fra fællesskabet som kilde. 

Derudover kan det også være tale om, at en tilstand af flow kan opnås på baggrund af, at en 

formidlingssituation gennem tid har formået at etablere et fællesskab. I min beskrivelse af 

handlingen på Näs gård på Jamtli (bilag nr. 8) vægter jeg den tid, hvor flere mennesker er 

sammen om et fælles mål eller aktivitet, som betydningsfuld for, at en handling kan opnå 

en særlig opmærksomhed.  

 På Jamtli indgår handlingsforløbet, som udspiller sig på Näs gård, som del af 

en dramatiseret tidsvandring. De mennesker, som går tidsvandringen, formår at etablere en 

gruppefølelse gennem aktiviteter, som finder sted i flere af museets bygningsmiljøer, inden 

de kommer til gården Näs. På gården tilbydes flere af deltagerne muligheden for at prøve 

hands on aktiviteter, som eksempelvis at sy og at save i træ. I gårdens værksted får en 

deltager tilbudt muligheden for at save i et stykke træ, og han skal save efter en linje, som er 

streget op i træets længderetning. Jeg forklarer fordybelsen, som manden lægger i 

aktiviteten, som en floweffekt. Under handlingen lukker deltageren sig om sig selv og retter 

al opmærksomhed hen mod træstykket og på saven, som følger den optegnede streg. Da 

bonden på gården høfligt spørger, om manden vil overlade saven til den næste, der vil 

prøve, opfatter han ikke henvendelsen, og i dyb koncentration fortsætter han med at save 

efter den optegnede streg. Handlingen bliver i dette tilfælde til en tilstand, der fremhæver 

betydningen i nuet frem for at være en demonstration af snedkerhåndværket. Denne 

handling finder altså sted efter, at der er opbygget et fællesskab i gruppen, hvor manden 

føler sig tryg og kan fokusere på handlingens indre kvalitet, frem for handlingens indhold 

som fremvisning. Opbygningen af fællesskabet bygger blandt andet på etablering af 

identifikation med de andre deltagere.  

                                                           
315 Jfr. min fremlæggelse af henholdsvis hands on deltagelse og deltagelse i forhold til identifikation, kap. 14.  
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 I flere af mine cases spiller som sagt identifikation med andre deltagere en 

særlig betydning. Som jeg fremlagde min case fra Dejbjerg Jernalder, del 3, kap. 14, kan 

identifikationsspørgsmålet fremhæves både som samlende og som en opdeling af flere 

deltagergrupper. Formålet med at skabe identifikation mellem deltagerne i en gruppe må 

ses som et dramatisk greb, hvor effekten af fællesskab fremskaffes på baggrund af 

dramaturgien i formidlingssituationen. Fællesskabet og fravær af fællesskab er således 

effekter af en særlig dramaturgi. Effekten kan opnås ved at etablere fiktionskontrakt, som 

jeg har uddybet under min analyse af Lys i Mørket, og der kan skabes et deltagelsesrum, 

som trækker betydningen af enkeltindividerne frem ved at etablere fravær af kontrakt, som 

demonstreret i min analyse af rundvisningen i Warwick Castles fangekælder.316  

Mit eksempel fra Näs gård på Jamtli bygger blandt andet på 

fiktionskontrakten. Gården og den formidlede tidsperiode samt de informationer, som 

rammesætter handlingen, ekspliciteres som betydningskontekst, inden deltageren 

præsenteres for det aktuelle miljø. Rammerne for den enkelte kontekst, som 

deltageradfærden skal forstås ud fra, etableres dermed tydeligt og klart for hver ny kontekst. 

Ved andre frilandsmuseer kan man tale om, at fiktionskontrakten etableres ved 

sansestimulering, som jeg har været inde på ved Blists Hill (bilag nr. 18). Ved at aktivere de 

besøgendes sanser gennem den audiovisuelle installation ledes de besøgendes 

opmærksomhed i retning af de sanselige spor, som fremhæver den industrielle tidsånd som 

ramme for hele museumsbesøget. Den sanselige ramme rundt museumsbesøget medfører, 

at der ikke skal genforhandles ny kontrakt for deltagelsesforståelsen, når deltageren indgår i 

de forskellige formidlingssituationer, som finder sted på museet. Alligevel spiller 

identifikation, som dramatisk greb, en væsentlig betydning for at opretholde fokus på det 

levede liv i industriens centrum.  

Dette ses i museets skolestue, hvor de besøgende får roller som elever på 

første skoledag.317 Dette er roller, som etableres på begivenhedsplanet. Det vil sige, at 

skoletimen ikke indledes med at etablere den historiske kontekst, hvori handling får 

betydning. I skolegården på Blists Hill beordrer den strenge Headmaster Allsop alle, der 

befinder sig i gården på det givne tidspunkt, til at stille på række inden timen starter.318 

Gennem sin henvendelse til de besøgende etablerer han deltageridentiteten 

                                                           
316 Jfr. del 3, kap. 12.  
317 Skolestuen og museets formidling af det victorianske hus er de to steder på museet, hvor førstepersons 
formidling finder sted. Derudover formidles der hovedsageligt i tredjepersons formidling. 
318 Her er også nogle besøgende, som lister bort fra pladsen og vælger ikke at deltage. 
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arbejderklassebørn. Han opridser det sociale hierarki samtidig med, at han udvælger enkelte 

repræsentanter fra det deltagende publikum, som han fremhæver i en særlig rolle. 

Eksempelvis fremhæves en vigtig rolle gennem henvendelsen, som Headmaster Allsop 

retter mod en mand på første række, Mr. Lichtfield. Rollen, som Mr. Lichtfield får, er et 

medlem af industrisamfundets fattigste familier. Rollen har betydning for det fællesskab, 

som etableres. Jeg vil fremhæve to måder, rollen er fællesskabsdannende. 

 Den ene handler om identifikation med rollen. Ved fremhævelsen af denne 

enkeltrolle, som Headmaster Allsop tildeler Mr. Lichtfield, som fattig industridreng, bliver 

de andre deltagere fremhævet i rollen som arbejderbørn med et bedre økonomisk grundlag 

end hos Lichtfield. Der skabes en opmærksomhed på industritidens børn og et fundament, 

hvorpå deres hverdag og fremtidsudsigter kan fortolkes.  

Den anden måde, hvorpå denne rolle er fællesskabsdannende, er gennem 

identifikation med personen, der udfylder rollen. Rollen fremhæver i sig selv de besøgendes 

tilstedeværelse i situationen, og det fremgår, at de deltager. Selv om ikke alle besøgende i 

klasserummet bliver stillet spørgsmål, som de skal besvare i rolle, opleves alligevel en 

identifikation med den rolle, som skabes gennem Mr. Lichtfield på første række. Hans 

deltagelse på begivenhedsplanet, som udspiller sig i skolestuen, leder de øvrige deltageres 

erfaring til at foregå på begivenhedsplanet.    

En pointe, som jeg fremhævede i kap. 14, er deltagelsens betydning i forhold 

til en spatial forståelse. Når det gælder spørgsmålene om, hvordan et fællesskab etableres, 

og hvordan belønning kan tilskrives en formidlingssituation, vil jeg fremhæve betydningen 

af flere deltagerpositioner. Ved anvendelse af dramatiske virkemidler kan 

deltageridentiteten indskrives på en særlig måde i forhold til det emne, som er 

formidlingssituationens omdrejningspunkt. Deltageridentiteter etableres som en 

læserposition i forhold til en tekst, således som set både på Jamtli og på Blists Hill, hvor 

deltagerens rolle i forhold til handlingen ekspliciteres. Man kan konkludere, at motivation 

for handling kan forstås på baggrund af deltagerens mulighed for at skabe mening af 

handlingen. Det vil sige, at den kontekst, som handlingen får betydning i, kan lede til 

motivation. Denne mening kan opstå ved at styre deltagerens indtryk. Ved hjælp af 

dramatiske virkemidler kan opmærksomheden ledes i særlige retninger og skabe en 

kontekst. Opmærksomheden, som skabes i situationen, kan generere en interesse mod et 

emne, en interesse, som ikke har sit ophav som deltagerens indre interesse, men en interesse, 



Del 3 Kap. 18 Læring 

236 
 

som skabes i situationen, altså situationel interesse.319 Som set i kapitlets indledende 

begrebsgennemgang, tildeles den indre interesse mere tyngde i forhold til læring, idet den 

situationelle interesse ikke forstås vedvarende i samme grad. Der er, efter min opfattelse, 

grundlag for at fremhæve den situationelle interesses potentiale, når det gælder om at øge 

læringsværdien ved at tilskrive muligheden for at etablere en kropslig kundskab hos 

deltageren. Erfaring fra en formidlingssituation, som forankres som en kropslig kundskab 

hos deltageren, kan medføre, at deltageren opnår et nyt udgangspunkt, hvorpå deltagelse i 

museets øvrige formidlingssituationer kan bygge. Derudover kan en erfaring i en 

formidlingssituation, der kan forklares som en kropslig kundskab, frembringe deltagerens 

tidligere erfaringer og dermed inddrage flere sider af deltagerens opmærksomhed. Jeg 

fremhæver hermed den situationelle interesses potentiale.  

I formidling på frilandsmuseer og historiske centre er det oplagt at drage 

fordel af den multisensoriske platform, hvorpå kommunikationen foregår, og som også 

frilandsmuseerne benytter sig af. Der er muligheder for, at formidlingssituationerne 

kommunikeres på måder, som skaber dynamik mellem de erfaringer, som deltageren gør sig 

gennem en formidlingssituation eller et museumsbesøg. Jeg har vist, hvordan min egen 

erfaring fra maritime miljøer blev aktiveret gennem formidlingen på Flagstaff Hill. På 

Skansen var min tidligere erfaring fra Dalarna en motivation til at besøge fäboden, men 

denne erfaring blev ikke aktiveret som et redskab til anvendelse i formidlingssituationen. 

Ved at aktivere deltagernes opmærksomhed i særlig retning opstår altså muligheder for at 

aktivere deltagerens tidligere erfaringer, både erfaringer, som er erhvervet på museet, og 

uden for museets kontekst. Hermed øges muligheden for, at deltageren sætter tidligere 

erfaring og kundskab i spil på ny måde, og fremmer læringen ved, at deltageren identificerer 

sig med formidlingsindholdet. Eksempelvis kan forskellige deltagerpositioner skabe og 

udvide formidlingssituationens betydningsrum og etablere oplevede fællesskaber på tværs 

af både tid og rum. 

 Idet forståelsen af fællesskabet ikke begrænser sig til det arkitektoniske rum, 

som udgør formidlingssituationens fysiske rammer, vil det altså være muligt at forstå en 

formidlingssituations læringsværdi på baggrund af de fællesskaber, som kan etableres ved at 

                                                           
319 Dette sker eksempelvis på Flagstaff Hill, hvor den særlige opmærksomhed, som rettes mod byens 
soundscape, leder opmærksomheden i særlige retninger, der gør, at deltageren opdager noget, som ellers ville 
forblive uset.  
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sammenkoble flere formidlingssituationer på betydningsniveau.320 Det vil hermed være 

gavnligt at knytte motivationsbegrebet og interessebegrebet sammen med etablering af 

forskellige deltagerpositioner.   

 

18.3. Handlingens betydningsmæssige fokus  

I kapitel 17 foreslog jeg en skelnen mellem erfaring, som kunne forstås på baggrund af 

handlingsforløb som produkt og proces. Procesbegrebet relaterede jeg blandt andet til 

muligheden, deltageren havde for at påvirke forløbet og være medskaber på forløbets 

betydning. Produktbegrebet relaterede jeg til handling, som præsenteres som en fortolket 

”genstand”, og som fremvises for deltagerne i formidlingssituationen. De to måder, hvorpå 

man kan forstå handlingsforløb, kan forklares som adskilte størrelser, der betegner den 

enkelte formidlingssituations handlingsforløbs genstandskarakter. De kan også anvendes til 

at etablere et blik på den overordnede formidlingsstrategi, hvor en erfaring fra en 

formidlingssituation, sættes i spil som proces et sted og som produkt et andet sted.321 Ved at 

forstå den erfaring, som en formidlingssituation kan skabe hos deltageren som proces, er 

det altså mulig at udskille erfaringen som en byggeklods, når det gælder frembringelsen af 

formidlingsgenstanden, og når det handler om at øge læringsværdien på et frilandsmuseum. 

 Jeg har gennem flere cases demonstreret, hvordan en deltagelsesvinkel bliver 

etableret for at skabe en særlig erfaring hos deltageren, for derefter at blive italesat på nye 

måder. Eksempelvis fremhævede jeg ved Sovereign Hill, den måde, hvorpå museet 

udstyrede deltageren med en sanselig erfaring fra det aktive guldgraverfelt gennem museets 

Sound & Light Show. Efterfølgende blev det skabt en distance mellem den fortalte historie 

og deltagerens betragtning.322 Flere formidlingssituationer som jeg har inddraget i min 

analyse, fremhæver denne pointe, hvor etablering og aktivering af kropslig kundskab hos 

deltageren får en betydning for, hvor opmærksomheden rettes hen.323 Dermed fremgår 

også spørgsmålet om, hvordan tidligere erfaringer aktiveres gennem et dramatiseret spil på 

sanserne. Der er grundlag for at fremhæve de dramatiske virkemidlers betydning for 

                                                           
320 I kap. 14 fremlagde jeg min erfaring fra Beamish på en måde, hvor betydning blev lagt til koblingen 
mellem en erfaret formidlingssituation og viden om andres fællesskab, som tematisk relaterede sig til den 
erfarede formidlingssituation.  
321 Jeg har eksempelvis fremlagt det aftenlige Sound & Light Show på Sovereign Hill på denne måde, hvor 
første del af showet frembringer en erfaring hos deltageren, hvorefter denne erfaring har en betydning for at 
etablere fremvisningen af Eureca Stockade som en vedkommende begivenhed for deltageren. Se kap. 15.  
322 Casen udfoldes i kap. 15. 
323 Eksempelvis the Royal Weekend party, Warwick Castle, se kap. 17.  
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etablering af formidlingssituationers læringsrum. Inden for dramapædagogikken anvendes 

begreber, som forholder sig til den form for læringsrum, som jeg her har skitseret. Jeg vil 

kort præsentere et teoretisk begrebsapparat, inden jeg vender tilbage til mit fokus på de 

dramatiske virkemidlers mulighed for at øge læringsværdien.     

 

Dramapædagogiske begreber 

Newcastleskolen er navnet på den engelske dramapædagogiske retning, som er udviklet af 

dramapædagogerne Dorothy Heathcote og Gavin Bolton. Skolen er udviklet med 

inspiration fra udviklingspsykologien, hvor fokus ligger på kreativitet, leg og 

udvikling/læring.324   

Dorothy Heathcote er især kendt for metoden lærer i rolle, som omfatter 

lærerens mulighed for at stoppe et igangværende spil og etablere refleksionsrum, hvor 

forskellige gennemlevede positioner kan diskuteres og perspektiveres. Dette 

formidlingsmæssige greb anvendes på Jamtli, hvor formidleren etablerer et refleksionsrum, 

inden deltagerne ankommer det enkelte miljø. Det medfører eksempelvis, at formidleren 

kan introducere forløbet for deltageren og stille spørgsmål om, hvordan deltagerne er 

ankommet Östersund anno 1895. Når en af deltagerne svarer, at han ankom med sine 140 

heste, kan dette svar inddrages senere i vandringen, når deltagerne ankommer til museets 

tankstation fra 1950’erne, og bilen og trafikken står på dagsorden.325 I denne form for 

dramapædagogik er struktur og form på spillet knyttet til læreren som handlingsbærer eller 

gamemaster, hvis man vil anvende termer fra rollespilsteori. Den lærende skal gennemleve 

handlingen, hvorefter den lærendes erfaringer kan blive genstand for refleksion og 

diskussion.326  

Et dramapædagogisk forløb skifter mellem teknikken lærer i rolle, hvor det 

handler om at gennemleve en handling, og lærer ud af rolle, hvor erfaringen, som opnås, 

bliver objekt for diskussion og herigennem perspektiveret, som eksemplificeret med Jamtli. 

Metoden vægter fiktionskontrakten som et redskab, der skaber mulighed for at skifte 

perspektiver. Perspektiverne skifter mellem den virkelighed, som relaterer sig til deltageren, 

og den imaginære virkelighed, altså den virkelighed, som tilhører rollen og 

                                                           
324 Inspirationsgrundlag for denne skole er bl.a. udviklingspsykologer som den svejtsiske psykolog Jean Piaget, 
den russiske Lev Vygotski og den amerikanske Jerome Bruner, som har beskæftiget sig med børns læring via 
leg. Newcastleskolen har præget nordens dramapædagogik siden slutningen af 1970’erne. Braanaas, Nils: 
Dramapedagogisk historie og teori, 1994, pp. 177. 
325 Jfr. bilag nr. 8. 
326 Braanaas, Nils: Dramapedagogisk historie og teori, 1994, p. 188. 
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begivenhedsplanet.327 Den dramapædagogiske tanke er, at den lærende igennem rollelegen 

eller perspektivskiftet skal generere ny indsigt, som kan føre til ændret adfærd og 

holdninger.328 Metoden skaber fokus på indlevelse og distance. Således bliver metoden en 

undersøgelsesmetode for den lærende, hvor genstanden for undersøgelse er den dobbelte 

realitet, en form for sammensmeltning og perspektivering af både den reale og den 

imaginære realitet, som etableres i det opståede erfaringsrum.  

Gavin Bolton er metodisk nært knyttet til Heathcote. Han har videreudviklet 

og i højere grad teoretiseret Heathcotes metode. Han vægter drama i 

undervisningssammenhæng ud fra begrebet drama for forståelse. Med drama for forståelse 

fokuserer han på at gennemleve den formidlede virkelighed, snarere end at fremvise den 

for andre. Begrebet handling (acting) er i dramapædagogikken forbundet med drama, spil og 

leg som henholdsvis udtryk og indhold. Med begrebet anfægter han handlingens fokus som 

fremvisning/performance og leg, spil. Når det handler om acting som leg og spil, er fokus på den 

betydning, som handlingen har for den udøvende i den kontekst, den udøves i. I en 

formidlingssituation vil dette svare til alle former for rollespil, hvor fokus er rettet mod 

begivenhedsplanet.329 Man vil kunne tale om workshopsituation, som beskrevet i kap. 15, idet 

denne handling skaber mulighed for, at deltageren kan udleve virkeligheden, som den kan 

se ud for andre. Når det gælder handling, forstået som performance og fremvisning, rettes 

opmærksomheden mod, hvordan deltagerens handling forstås af andre.   

Bolton forklarer denne skelnen, som en skelnen mellem spillets ydre og indre 

handling. Han fremhæver handlingsbegrebets indhold som et kontinuum mellem spil og 

teknik frem for adskilte former for adfærd.330  

                                                           
327 Fiktionskontrakt er som tidligere nævnt et dramatisk forløbs anslag, hvor rolleforskydning foregår, og hvor 
deltagerne får de nødvendige rammer for at deltage på fiktionens præmisser. 
328 På denne måde kan man forstå dramapædagogikken som et redskab i forlængelse af kulturarvsbegrebet 
forstået som ideologi, hvor fokus er på øgning af kompetencer til at sætte sig ind i andre menneskers kultur, 
jfr. Federspiel, 2012.    
329 Jeg begrænser ikke min definition af rollespil til genren førstepersons fortolkning, men tager i stedet 
udgangspunkt i Goffmans forståelse af samhandling, hvor roller forklares som de identiteter, som aktiveres i 
situationen. Rollespil vil således betegne formidlingssituationer, som skaber en vinkel, hvorfra deltageren 
investerer følelser og sanselig opmærksomhed mod begivenhedsplanet. 
330 Den norske dramateoretiker Nils Braanaas har beskæftiget sig med dramapædagogisk historie og teori, 
heriblandt med Boltons teori, hvor han forklarer legens ydre handling som bestående i den konkrete handling, 
som udøves, og hvor den indre handling relaterer sig til den imaginære virkelighed, der fremstilles igennem 
den konkrete handling. Jeg læser denne skelnen som en bekræftelse på fortolkningen af min egen erfaring 
som beskrevet i metodedelen, hvor jeg har fundet det gavnligt at skelne mellem observation og deltagelse i 
henhold til den sociale situation vs. den narrative fortælling. Jeg fremlagde de to deltagelsesarenaer som 
henholdsvis figur og grund. Hvor min konklusion relaterer sig til selve undersøgelsesmetoden, fremstiller 
Bolton ifølge Braanaas samme pointe for den erfaring, som udgør min undersøgelses objekt.  
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Rolleleg kan således forklares på to måder: Rolleleg, hvor den lærendes 

opmærksomhed relateres til handlingens indadrettede fokus, og rolleleg, hvor 

opmærksomheden er på handlingen, som den præsenteres for andre. Bevægelsen i 

kontinuummet fremstår som følge af, at en aktør kan gennemleve en rolle samtidig med, at 

rollen bliver til en præsentation for andre. Kontinuummet kan illustreres som følgende: 

 

Dramatic Playing Mode         Performance Mode 

  (Expression)           (Representation) 

 

 

 Intention: 

Play to be  Intention: Technique 

                 to describe 

 

 

Fig. 18.1. Kontinuum til beskrivelse af handling.331  

Skelnen mellem handling som ”at være” (to be) og ”at vise” (to describe) er altså afhængig 

af, hvorvidt handlingen, som udspiller sig mellem deltagerne, er henvendt til det offentlige 

rum, hvor der er beskuere til handlingen, eller et lukket rum, hvor alle i rummet er 

deltagere. I kraft af, at drama handler om sociale situationer, både på det reale og det 

imaginære plan, vil der altid ligge en spænding mellem at gennemleve og at fremvise for 

andre, en spænding, som kan anvendes som redskab i formidlingsøjemed. Det vil 

eksempelvis være denne spænding, som kan udløse den effekt, hvor nogle deltagere kan 

identificere sig med andre deltageres handlinger i en formidlingssituation. Ved begrebet 

mode refererer Bolton altså til den kvalitet, som man kan forstå en deltagers adfærd ud fra, 

når vedkommende er engageret i en symbolsk handling, som drama, leg og spil.  

 Modellen kan anvendes for at fremhæve betydning af handling i en 

formidlingssituation. Når det gælder formidlingssituationer på et frilandsmuseum som 

handlingskontekst, vil jeg fremhæve, hvordan modellen kan pege på betydningen af egen 

                                                                                                                                                                          
Braanaas, Nils: Dramapedagogisk historie og teori. 1994, p. 189, Bolton, Gavin: Drama as Education, an argument for 
placing drama at the centre of the curriculum, 1984, p. 125. 
331 Modellen er min gengivelse af Boltons model præsenteret i: Braanaas, Nils: Dramapædagogisk historie og teori, 
1994, p. 189, Bolton, Gavin: Drama as Education, an argument for placing drama at the centre of the curriculum, 1984, p. 
125. 

Presentation 
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handling. Deltagerens fokus på egen handling som væren332 fordrer, at deltageren føler sig 

tryg i det fællesskab, hvori handlingen indgår og får betydning. Trygheden skal findes, både 

i det etablerede fællesskab og i afklaring af spilleregler for deltagelsen. Jeg ser altså en 

kobling mellem dramapædagogikkens betegnelse af handling og flow-begrebet. Bland andet 

er det et hovedsynspunkt, at læring må angå den lærende. Interessen må gribe fat i 

deltageren/den lærende på indersiden og udvikle indsigt med udgangspunkt i den indre 

motivation. Dernæst ser jeg et samsvar, når det gælder handlingens fokus, som 

betydningsbærende for læringen. Handlingen, som fremvises for andre, frembringer en 

anden formidlingsgenstand end handling, som karakteriseres som ”to be”. Både i forhold 

til dramapædagogisk tankegang og i forhold til muligheden for at opnå en flow-erfaring, 

anses personlig modstand i en eller anden grad (enten utryghed, lavt selvværd, mm) som 

forhindring for at opnå læring. Dernæst fremhæves nødvendigheden af konsensus omkring 

handlingssituationen. Endvidere omhandler begge vinkler en forståelse af læringserfaring, 

som at det handler om at fremkalde en bredere konceptuel forståelse snarere end indlæring 

af konkrete fakta. Denne konceptuelle forståelse er bundet op på udviklingen af selvet, ved 

at man udfolder sin eksistens i handlingen. Samtidig er denne konceptuelle forståelse 

bundet op på, at den handlende får en oplevelse af forbindelse til andre mennesker eller 

omgivelser. Således bliver opmærksomhed en handling, som skaber forbindelser.333  

 

18.4. Hvordan kan de dramatiske virkemidler øge læringsværdien? 

Jeg har gennem kapitlet fremhævet betydningen af fællesskabet, både når det gælder 

motivation, interesse og belønning i forhold til formidling. Fællesskabsfølelsen kan opstå 

som en effekt af de måder, hvorpå dramatiske virkemidler anvendes i en 

formidlingssituation. Gennem min undersøgelse tilskriver jeg især betydningen af at skabe 

deltagerpositioner en særlig læringsværdi. De dramatisk fremstillede deltagerpositioner kan 

udgøre formidlingsmæssige greb, som gør, at deltageren erfarer en virkelighed på andre 

måder end ellers. Således fremhæver dramatiseret museumsformidling en øget mulighed for 

at etablere uformelle læringsrum, som aktiverer deltagerens tidligere erfaring i forhold til en 

ny kontekst. Ved brug af dramatiske virkemidler kan læringsrum etableres, hvor fokus er på 

                                                           
332 Jfr. Min beskrivelse af deltageren, som savede træ på Näs gård, Jamtli, bilag nr. 8.  
333 “Attention is an act of connection. When we fully attend to something, we connect with life and thus 
fulfill the basic human need for relatedness.” Csikszentmihalyi, Hermanson:”Intrinsic motivation in 
museums: Why does one want to learn?”, 1996. p. 152.  
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udvikling af den individuelle deltagers evne til at sætte sig ind i andres tid, sted og vilkår og 

forstå verden, som den ser ud for andre.  

Formidling gennem hands on aktiviteter, der skaber ro og fordybelse, kan tilføre 

læringsværdi på flere måder end det formål at blive god til at udøve aktiviteten. Hands on 

aktiviteter kan skabe et rekreativt rum, hvor værdien, som vægtes af deltageren, er den 

konkrete handling, som fører til et konkret resultat. Aktiviteten rummer således muligheden 

for at etablere et grundlag, hvorpå spørgsmål vedrørende anvendelse af tiden bliver 

centrale.     
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Kap. 19. Den Gamle By 

19.1. Intro 

Den Gamle By er undersøgelsens hovedcase, og museet har blandt andet haft betydning 

for undersøgelsens proces. Jeg vælger derfor først at skitsere et billede af museets fokus i 

den periode, hvor undersøgelsen har fundet sted. Analysen har til formål at undersøge 

formidling i Den Gamle By og skabe en forståelse af museets formidling på baggrund af 

undersøgelsens empiri fra øvrige frilandsmuseer og historiske centre som kontekstuel 

ramme. Til formålet anvender jeg de perspektiver, som er fremhævet gennem 

analysestrategien, og jeg lægger perspektiverne til grund for analysens kontekstuelle ramme. 

  

19.2. Den Gamle By i undersøgelsesperioden 

Den Gamle By har i tiden før og under min undersøgelse været præget af store ændringer 

og satsninger. Min undersøgelse knytter sig primært til museets store satsning på formidling 

igennem programmet ”smag, lugt og prøv historien”, som blev søsat i 2001, og som ved 

undersøgelsens start var nået at blive en integreret del af Den Gamle Bys 

formidlingsprogram. Med programmet indførte museet samtidig begrebet levende museum 

på den anvendte formidling. I 2005 blev museets afdeling Levende Museum334 oprettet med 

ansvar for udvikling og kvalitetskontrol af formidling igennem levende museum, som i 

skrivende stund er blevet del af museets kerne, når det gælder formidling.  

Begrebet levende museum er Den Gamle Bys danske betegnelse for det 

engelsk-amerikanske begreb living history.335 Begrebet henviser til formidling, hvor 

formidlere anvender førstepersons fortolkning, det vil sige, at formidlerne er i dragt og rolle 

og levendegør historiske miljøer gennem handling, fortælling og dialog med de besøgende. 

Museets hensigt med formidlingsformen er at gestalte historiske idealtyper, som handler 

inden for et historisk konstrueret miljø.336 I denne undersøgelse har enkelte af de dele, som 

                                                           
334 Projektsatsningen har aner tilbage fra starten på de store festugemarkeder i 1965, hvor museet har 
eksperimenteret med elementer, som tilsammen kendetegner det levende museum. Det, der sker i 2005, er, at 
begrebet bliver institutionaliseret i form af etableringen af en særlig afdeling med ansvar for udvikling på dette 
område.  I min fremlæggelse betegner jeg afdelingen som følgende: Levende Museum og begrebet for 
formidlingsformen som følgende: levende museum. Ravn, Thomas Bloch: ”Levende Museum”, 2001, pp. 7. 
335 Ibid. p. 7. 
336 I IMTALS definition af begrebet indgår også tredjepersons fortolkning. Den Gamle Bys anvendelse af 
begrebet medtager ikke tredjepersons fortolkning, når der tales om levende museum, og kan således synes at 
ligge op ad den betegnelse som Scott Magelssen anvender. (Magelssen, 2004).  Den Gamle By har hentet 
inspiration fra flere af de europæiske museer, heriblandt fra et rollespil, som fandt sted ved det nederlandske 
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til sammen udgør museets formidlingsprogram, karakter af mere veletablerede tiltag,337 

mens andre er præget af eksperimenter og konceptudvikling.338 Derudover henviser 

begrebet til forskellige andre metoder, som benyttes for at ”formidle det liv, der blev levet, 

og som er forsvundet med menneskerne”.339 Her ind under hører blandt andet detaljer i 

miljøet, lyde, lugte og smag, ild og varme. Intentionen er at gøre historien nærværende for 

publikum ved at sætte fokus på det historiske menneske, på fortællingen og på de historiske 

helheder.340  

 Ud over programmet ”smag, lugt og prøv historien” har museet i 

undersøgelsesperioden endvidere realiseret flere andre satsninger, heriblandt den store 

satsning ”Den Moderne Bydel”, som blandt andet inkluderer butiksfacader og Hi-Fi 

butikken Pouls Radio (åbnet i 2010), med fokus på teknologi og fritidsaktiviteter anno 

1974.  Samme år blev en del af museets eksisterende gademiljø ændret til at formidle året 

1927. Den Gamle By har hermed skabt en tredeling i formidlingen med nedslagsårene: 

1864, 1927 og 1974.341 I sidste del af undersøgelsens empiriske indsamlingsperiode (i 2011) 

                                                                                                                                                                          
frilandsmuseum Zuiderzeemuseum, under overskriften ”Urk 1905: living history”, som museumsdirektør 
Thomas Bloch Ravn betegner som værende en væsentlig inspirationskilde til Den Gamle Bys udvikling af 
programmet. (Bloch Ravn, ”Levendegørelse”, 2000, pp. 31, samt samtale med museumsdirektøren 13.Okt. 
2011)  
337 Eksempelvis formidling i boligerne. Formidling via den dramatiserede rundvisning ”Lys i Mørket” har 
også nået en veletableret form i 2008, da jeg foretog første del af interview med publikum. Dog blev dele af 
rundvisningens start ændret i 2009. 
338 Eksempelvis det mobile aktørkorps, med start 2007. Den dramatiserede rundvisning ”Før Selskabet” blev 
udviklet og afprøvet som formidlingstiltag i Møntmestergården i 2010.   
339 Ravn, Thomas Bloch, “Levendegørelse”, 2000. p. 37 
340 Ravn, Thomas Bloch: Den Gamle By. Et vindue til historien. 2002, p. 117. Ud over levende museum formidler 
Den Gamle By også igennem andre formidlingsformer: Tredjepersons fortolkning og demonstration af 
håndværk bliver eksempelvis udført af museets bødker/træskærer og i guidede ture bl.a. i museets haver. 
Under omfattende restaureringsarbejde kan publikum få adgang til den proces, der ligger bag genopførelse af 
huse og fortolkning af en håndværksmæssig proces, som fører frem til et bestemt visuelt udtryk.340 
Tredjepersons fortolkning anvendes som regel i formidling, hvor der foreligger en intention om at forklare 
processer og udvikling, som guidede ture i købstaden og dens haver, samt i demonstration.   

Museets historiske butikker befinder sig formidlingsmæssigt et sted mellem første- og 
tredjepersons fortolkning. Ord og vendinger fra den bestemte historiske periode anvendes, når publikum 
bliver ekspederet af museets personale. Her er formidlingens omdrejningspunkt publikum, og deres oplevelse 
af at kunne købe historiske varer og af at blive ekspederet ud fra historiske manerer. Museumsdirektøren 
betegner denne tilgang til formidling som mere skitseagtig, hvor der anvendes ord og vendinger, som knyttes 
til den formidlede tid, men hvor der ikke i samme grad er fokus på at gestalte idealfigurer, således som man 
kan se det eksempelvis hos skomagermadammen.340  

Publikums egen erindring som et udgangspunkt for den formidlede historie kan siges at blive 
udført i den formidling, som eksempelvis foregår i Hi-Fi butikken Pouls Radio fra 1974. Hverken de 
historiske butikker eller Pouls Radio hører ind under afdeling for Levende Museums ansvar, men vil indgå i 
min betegnelse af det overordnede begreb dramatiseret museumsformidling.  
341 De tre årstal er udvalgt, fordi de er væsentlige i den epoke, da Danmark forandrede sig fra et feudalt 
standssamfund til et moderne liberalt samfund. (Ravn, 2001, p. 9).  

Året 1864 er valgt som et år, hvor købstæderne stadig var præget af det gamle samfund. De 
gamle håndværk var repræsenteret i byen, og handel foregik hos købmanden. Samtidig er 1864 et krigsår, som 
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er museets ansvarsområde udvidet til også at omfatte Aarhus byhistorie,342 og i forlængelse 

heraf søsatte museet det digitale formidlingsprojekt Aarhus StreetMuseum,343 

Undersøgelsesperioden omfatter altså væsentlige ændringer for museet. Formidling af 

købstaden centreret til de tre årstal 1864, 1927 og 1974, udvikling af nye 

formidlingsmetoder og udvidet ansvarsområde, fra specialmuseum for købstadshistorie til 

også at omfatte Aarhus bys historie.  

 Den Gamle By har altså, i perioden fra og med programmet ”smag, lugt og 

prøv historien” blev søsat, ændret sin tilgang til formidling af den historiske tid. 

Ændringerne kan forklares som en bevægelse: Fra at fokusere på udvikling og ændringer i 

historien igennem de mange nedslagsår 1840, 1864, 1885 og 1915, 344 som var tilfælde den 

første periode af programmet, til at fokusere på det ene årstal 1864 i levende museum.  

Foruden de formidlede ”hjem” anvendes metoden også til at skabe liv i købstadens 

forskellige udendørs rum igennem det mobile aktørkorps, det vil sige en gruppe aktører i 

dragt og rolle, som udspiller forskellige problematikker forskellige steder i købstaden og 

inviterer til deltagelse fra besøgende.  

Undersøgelsen, som ligger til grund for denne afhandling, placerer sig altså i 

en periode, hvor museet har nået at få en række erfaringer fra formidlingssituationer, som 

gør brug af dramatiserende virkemidler, aktivering af sanser og spil på følelser, og hvor der 

løbende udvikles nye formidlingstiltag. Museet har i perioden oplevet behovet for at forstå 

egen varetagelse af formidlingsområdet set ud fra et ”helikopterperspektiv”.345 Dette 

                                                                                                                                                                          
skaber muligheder, når det gælder om at fortælle om købstadens indbyggere i krigstid og således skabe en 
indgang til en større fortælling. 

I 1927 har de store ændringer, som købstaden har gennemlevet, nået at stabilisere sig i byen: 
håndværket har måttet vige for industrien, og detailhandelens indtog har ændret handelsmulighederne og 
byens gadebillede. Teknologiens fremskridt i perioden har bl.a. skabt nye muligheder i dagligdagen og nye 
former for kommunikation. I museets telegrafstation kan publikum med vejledning og hjælp fra en formidler 
teste og få indsigt i det at kommunikere via telefon i en tid, hvor dette er en ny opfindelse, og hvor de 
operative processer i højere grad er visuelt synlige end i dag.  

I 1974 har Danmarks befolkning gennem længere tid oplevet øget velfærd, som har sat sit 
præg på købstaden. Mere fritid og flere penge til at købe fritidsrelaterede produkter sætter sit præg på 
købstadens visuelle fremstilling, som bl.a. kan ses i udstillingerne i butiksvinduerne. I denne del af museet kan 
publikum bl.a. opleve Hi-Fi butikken Pouls Radio med de produkter, som blev solgt i butikken i perioden og 
med det prisniveau, som disse produkter blev solgt for.  
342 I 2011 overgik Aarhus Bymuseums ansvarsopgaver til Den Gamle By. Se: 
http://www.dengamleby.dk/topmenu/om-den-gamle-by/den-gamle-bys-historie/aar-for-aar/ 
343 Se eksempelvis: Djupdræt, Martin Brandt: ”Aarhus på Mobilen – lokationsbestemt formidling”, i MiD 
Magasin 25, Tema: Smartphones, Museumsformidlere i Danmark, oktober 2011, pp.19. 
344 Da programmet “smag, lugt og prøv historien” blev søsat i 2001, dannede disse årstal udgangspunkt for de 
formidlede ”hjem” igennem levende museum. De besøgende kunne her få indsigt i den historiske udvikling ved 
at opleve forskellige øjebliksbilleder, som relaterede sig til de forskellige årstal som en form for kavalkade.  
345 Thomas Bloch Ravn benytter begrebet ”helikopterperspektiv” i sin pointering af den vinkel, som museet 
ønsker at undersøge sin formidling ud fra. Ved at se den del af museets formidling, som knytter sig til levende 
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omfatter både en forståelse af museets formidlingsstrategi som del af et større billede, og 

en forståelse af ansvarsområdet, som det forvaltes ved andre frilandsmuseer i indland og 

udland. I nærværende analyse bygger jeg som sagt på mine erfaringer fra frilandsmuseer og 

historiske centre i indland og udland, som ligger til grund for at udvikle undersøgelsens 

begrebsapparat. Begrebsapparatet udgør de redskaber, som jeg her anvender for at 

undersøge formidling i Den Gamle By, hvor deltagerperspektivet vægtes.    

 

19.3. Formidlingsgenstanden i levende museum 

Dramatiseret museumsformidling tager altså udgangspunkt i den besøgende som deltager. Den 

besøgendes tilstedeværelse betegnes som deltagelse og får en betydning i forhold til 

formidlingsbudskabet. Sammenfattende kan man sige, at begrebet omfatter behovet for at 

afdække handling som formidlingsgenstand og afklare deltagelsens betydning som del i 

handlingen. Formidlingsgenstanden får betydning, der hænger sammen med det hvorfra og 

til hvem, som etableres i en formidlingssituation, det vil sige, formidlingssituationens 

implicitte fortæller og implicitte læser, som altså definerer formidlingssituationens 

udsagnskarakter. 

I formidlingssituationer, hvor samtalen er afgørende for, hvordan man får 

tilgang til formidlingsbudskabet, er det af særlig betydning, at der etableres tydelige 

relationer mellem de identiteter, som skaber samtalen. De aktiverede identiteter vil 

fremhæve de udsagnspositioner, som er betydningsgivende for, hvordan man forstår 

udsagnet. Der er derfor en nær sammenhæng mellem den implicitte fortæller og den 

implicitte læser, idet den implicitte fortæller, igennem sin fremtræden i fortællingen, 

opstiller en modsvarende rolleposition, som stilles til rådighed for det deltagende publikum.        

Jeg ser det hensigtsmæssigt først at fremhæve formidlingsgenstanden som analyseobjekt. Som 

det fremgår af min metodiske udredning i kap. 7, bygger mit empiriske materiale i Den 

Gamle By på et andet grundlag end ved de øvrige museumsbesøg, nemlig på baggrund af 

min egen deltagelse på institutionsniveau. Det er derfor hensigtsmæssigt at bygge min 

analyse op af to sider, som jeg vil se i relation til hinanden. Den ene side udgøres af en 

vinkel, hvor tematiske fremlæggelser og diskussioner om formidling fremhæves. Den anden 

side udgøres af en vinkel, som tager udgangspunkt i min egen erfaring fra deltagelse i 

                                                                                                                                                                          
museum, i forhold til andre relevante museers formidling i denne kategori, er det museets hensigt at få etableret 
et kvalificeret grundlag, hvorpå Den Gamle By og andre danske museer kan reflektere over egen udvikling og 

have mulighed for at lære af og diskutere erfaringer fra andre museers måde at formidle på. 
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formidlingssituationer. Jeg forsøger herigennem at kunne belyse og problematisere 

formidlingsgenstanden i Den Gamle By.   

 

Formidlingsgenstanden som beskrevet genstand 

Under programmet ”smag, lugt og prøv historien” er enkelte af museets bygninger åbnet 

som ”hjem” og befolket af rollespillende formidlere i historisk rekonstruerede dragter.346 

Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By beskriver formålet med 

programmet på følgende måde:  

 

”At sætte fokus på hverdagslivet i 1800-tallets danske købstad ved at supplere den 

gængse, intellektuelt prægede museumsoplevelse med historiske oplevelser gennem 

sansepåvirkning og selvaktivitet. (..) Har man først givet gæsterne en god 

museumsoplevelse, er der lukket op for den eftertanke og indsigt, som er museets 

formål”.347  

 

Programmet er således styret af intentionen om at give de besøgende en sanselig erfaring 

med historien, en sanselig erfaring, som kan åbne op for eftertanke og indsigt. Personerne, 

som de besøgende møder i de historiske hjem, er bygget op som gestaltninger af idealtyper, 

som kunne have levet i 1800-tallet. For at gestalte de historiske idealtyper er det derfor 

skabt en identitet, en rolle og en funktion til hver af karaktererne således, at de fremstår 

som ”helstøbte figurer”.348 Blandt andet fungerer aktørernes sprog, beklædning, handlinger 

og deres sociale rolle i det miljø, de indgår i, som byggestene hos de personificeringer, som 

gestaltes i formidlingssituationerne. Ud over at kunne formidle gennem samtale med de 

besøgende, spiller det en væsentlig rolle, at formidling også forstås med baggrund i den 

helhed, som etableres, når en person i en historisk dragt bevæger sig i et historisk miljø. I 

fremstillingen af dragterne vægtes derfor ikke blot de visuelt synlige detaljer, men også de 

for publikum mere skjulte detaljer, som har betydning for aktørens måde at bære dragten 

på. Det at bære dragten på kroppen og udføre handlinger iført en 1800-tals dragt, gør noget 

ved aktørens bevægelsesmønster, som er af betydning i formidlingssituationen, når det 

                                                           
346 For nærmere information om fremgangsmåden for fremstilling af de historisk rekonstruerede dragter, se 
Mathiassen, Tove Engelhardt: ”En halv kilometer stof – eller hvordan et museum arbejder med dragter”, i: 
Den Gamle By, Årbog, 2001, pp. 14.    
347 Ravn, Thomas Bloch: ”Levende Museum”, 2001, pp. 8. 
348 Ibid. p. 11. 
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handler om at gestalte historiske figurer, hvilket også får en betydning i forhold til 

publikums fortolkning af de gestaltede personer.349 Centralt i programmet ”smag, lugt og 

prøv historien” er, at de besøgende i de levendegjorte hjem har mulighed for at se, dufte og 

smage på mad, som er periodebeskrivende, og som er tilberedt under datidens forhold og 

med de redskaber, som har været anvendt til formålet. De forskellige muligheder for at 

tilberede mad spiller en rolle både som historisk information, som sanselige nuancer i kraft 

af duft og smag, og som en indgang til samtale mellem formidlere og besøgende. 

Eksempelvis kan man se sammenhængen mellem den sanselige oplevelse, som et besøg hos 

skomagermadammen kan give, og de redskaber, som befinder sig i det formidlede rum, 

som kilder til erfaring og information om samme genstand.  

Ved de interiører, som defineres som ”formidlede hjem”350, kan man i 

undersøgelsens tidlige periode se, at muligheden for at sanse mad, der er tilberedt på en 

særlig måde samt synet af de dertilhørende redskaber, tilsammen skitserede en sanselighed 

og et informativt indhold, som blev formidlet som en tidslig udvikling, når det gælder 

måder at tilberede mad på. Eksempelvis fokuserede formidlingen af hjemmet i Havbogade 

på de første tiår af 1900-tallet, hvor støbejernskomfuret var blevet mere almindeligt i de 

danske hjem, hvilket gav muligheder for at bage. Til sammenligning kunne de besøgende 

om eftermiddagen smage pandekager stegt over åben ild i Købmandsgården (anno 1864) 

og samtidig høre køkkenpigerne omtale et ønske om, at købmanden ville investere i et af de 

moderne støbejernskomfurer. Handlingsforløb i det enkelte miljø kunne altså forklares som 

en del af den kontekst, som interiøret iscenesatte. I denne fremstilling kan 

formidlingsgenstanden forklares med, at betydning skal tilskrives relationen mellem 

aktivering af sanser og følelser og den information, som museet har tænk ind i de visuelle 

omgivelser.  

For museet spiller begrebet faglig troværdighed en vigtig rolle, når det gælder 

formidlingsgenstanden. Begrebet anvendes i stedet for autenticitet, som forklares med at 

have et upræcist indhold og som derfor er svært at forholde sig til.351 Set i forhold til 

                                                           
349 Eksempelvis er dette perspektiv behandlet teoretisk af teaterforsker Michael Eigtved, hvor han inddeler 
det, vi her kan forstå som ”den gestaltede figur”, i tre niveauer: aktør, scenefigur og karakter, som jeg også har 
været inde på i kap. 12. 
350 Købmandsgården, Eilschous Boliger, Skomagerhjemmet og hjemmet i Havbogade. 
351 Her henvises til museumsdirektørens forståelse af autenticitetsbegrebet, som er inspireret af Lars Roede, 
præsenteret i kap. 13. Museumsdirektøren fremhæver, at han med begrebet faglig troværdighed, ikke fastlægger 
sig på én måde at forstå begrebet på, men indtager en tilgang til begrebet forstået på den måde, at det er 
synsvinklen på formidlingsgenstanden, som afgør, hvordan den skal forstås som autentisk. Ravn, Thomas 
Bloch: ”Autenticitet og faglig troværdighed”, 2008, pp. 16.   
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levende museums gestaltning af historiske idealtyper pointeres denne faglighed, som 

knyttet til det historisk faglige grundlag, hvorpå museets idealtyper er rekonstrueret:  

”I Den Gamle Bys levende museum har museets fagfolk valgt at rekonstruere et 

antal idealtyper, altså personer som kunne have levet på et bestemt tidspunkt. De 

er udstyret med en identitet, en rolle og en funktion, som er med til at give deres 

fremtræden dybde og dimension. Det er klart, at man ikke kan give aktørernes 

ansigter og kroppe det præg, som nød, sygdomme, undertrykkelse og krig må have 

sat på mange af dem. For Den Gamle By er det imidlertid vigtigt, at det levende 

museum er medvirkende til at udbrede den historiske interesse og fascination også 

til folk, der normalt finder museer kedelige og elitære.”352  

Den måde, hvorpå Thomas Bloch Ravn modellerer idealtyper frem, kan forstås som, at 

idealtypernes handling er fremvisning eller performance.353 Tager man udgangspunkt i 

formidlerens udforskning af rollen og af rollens muligheder, kan man forstå gestaltningen 

som, at den bygger på en workshop for den udøvende aktør/formidler, for derefter at 

etablere handlingen som performance, hvor de besøgende bliver betragtere. 

Workshopkarakteren betegner aktørens fortolkning af historiske vilkår og gestaltningen, 

som opstår på denne baggrund.354 På et institutionelt niveau kan man sige, at gestaltningen 

formes som ”museumsgenstande”. Genstandenes værdi bygger på historisk viden. 

Hvordan indgår de rekonstruerede idealtyper og deres handling i fortællingen om 

købstadshistorien, som museet fremstiller igennem den genstandsbaserede formidling? 

Altså, hvilken funktion har de som ”genstand” i fortællingen om købstaden? Inden jeg kan 

svare på spørgsmålet, er der blandt andet behov for at udskille forskellige niveauer i de 

fortællinger, som tilsammen fortæller købstadshistorien.  

 

Købstadens fortællinger 

Som de fleste andre frilandsmuseer kan også Den Gamle By fremhæve mange forskellige 

fortællinger. Museet består af bygninger, der er flyttet fra forskellige steder i Danmark, og 

som repræsenterer forskellige tidsperioder, lokal byggeskik, sociale og økonomiske vilkår, 

                                                           
352 Ibid., p. 15. 
353 Jfr. Kap. 18, Boltons kontinuum for handling. 
354 Jeg har udfoldet Schechners begreb workshop, gennem kapitel 15 og aktiveret begrebet igen under 
læringsbegrebet, kap. 18.  
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som kan karakterisere en typisk dansk købstad i 1800-tallet. Sammensætningen af de 

arkitektoniske bygninger, bygningsfunktioner, baggårde, gader/gadenavne, haver, åen og 

menneskerne har, som samlet udtryk, til hensigt at formidle en typisk dansk købstad med et 

indbyggertal på ca. 1000.355 Bygningerne har derfor både en værdi i sig selv (materiel) og en 

værdi i kraft af at være en del af en større helhed (visuel/kontekstuel). Hermed kan ét hus 

fremhæve en fortælling, som er knyttet til husets proveniens. Det kunne gælde betegnelsen 

”Lemvighuset”. Men dette hus kan også indgå i en fortælling om et erhverv som modist og 

dermed skrives ind i den konstruerede fortælling om en idealtypisk dansk købstad. I 

betegnelsen ”frøken Wahlstrøms hus” er det derimod mennesket, som er fortællingens 

fokus. Alle tre fortællinger påberåber sig en kvalitet af at være forankret i historien, men de 

forskellige fortællinger refererer forskelligt til historien og til spørgsmålet om, hvilke af 

historiens mange fortællinger, som realiseres i den aktuelle formidlingssituation. Det 

pågældende hus formidles via udstillingen som medium. 

 Tilsvarende knytter der sig en proveniensforankret historie til Eilschous 

Boliger, som er et af de formidlede hjem gennem levende museum. Eilschous Boliger har 

tilknytning til H.C. Andersens Odense, hvor den unge og dengang ukendte digter og 

forfatter jævnligt besøgte stiftelsesboligen. De besøgende kan høre historien om den unge 

H.C. Andersen, når de besøger præsteenken i hendes hjem i Eilschous Boliger. Som del af 

købstadens liv og virke repræsenterer præsteenken en særlig social, kulturel og økonomisk 

status, som fremstilles igennem beklædning, igennem samtaleemner og igennem handling 

og adfærd. Derudover fremstilles status også igennem det interiør, som danner scene til 

præsteenkens liv. I Lys i Mørket er fokus på den sociale, kulturelle og økonomiske status 

frem for på bygningens historiske relation til H. C. Andersen.  

Det giver mening at betegne den historie, som har til hensigt at formidle den 

typiske købstadshistorie på et mere generelt niveau, som en slags generel fortælling om 

købstaden. Gestaltningerne af idealtyper i Købmandsgården fungerer således som et zoom 

på fortællingen om købstaden. De fortællinger, som etablerer subjektive vinkler herpå, 

fremstår som fortællinger om ”det levede liv”, og de fortælles ved at etablere specifikke 

situationer, som formidles i levende museum. Disse fortællinger etablerer et niveau af 

”levet liv” i købstaden. Man kan opstille fortællinger som niveauer, hvor de gestaltede 

idealtypers handlinger etablerer genstanden ”det levede liv” som et fortælleniveau til 

fortællingen om købstaden. Gør man det, kan man forstå Bloch Ravns fremlæggelse af 

                                                           
355 Efter samtale med publikumschef ved museet, Trine L. Elkjær, 06.09.2011.  
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levende museum som redskab til at ”supplere den gængse intellektuelt prægede 

museumsoplevelse”
356

 på den måde, at de gestaltede idealtypers handling skal forstås som 

et supplement til den generelle købstadshistorie fra 1800-tallet, som formidles igennem 

genstandenes placering i helheden. Idealtyperne bliver med deres handlinger og ladning af 

rummet fremhævet på linje med fysiske genstande, som arkitektur, jydepotter og træsko.  

Denne måde at forstå formidlingsgenstanden på er blevet udsat for kritik af 

antropologen Mads Daugbjerg. Dengang programmet ”smag, lugt og prøv historien” var 

forholdsvist nyt, skrev Daugbjerg følgende: 

”At fruen i Havbogade uddeler stegt flæsk og persillesovs til Gud og hvermand, 

kan næppe siges at være en ’autentisk’ situation fra 1910, for slet ikke at tale om 

trommeslagerens annoncering af disse smagsprøver”.357 

Hans undersøgelse tog udgangspunkt i forholdet mellem de institutionelle principper og 

den institutionelle praksis, hvor hans fokus problematiserer autenticitetsbegrebet som 

faglighed og den praksis, som knytter sig til aktørernes funktion som servicepersonel over for 

de besøgende. Hans kritik retter sig mod handlingen på en måde, hvor han giver 

handlingen værdi som en fysisk genstand. Kritikken anfægter således handlingens 

autenticitetsværdi. Ved at inddrage publikum svækkes denne værdi, idet handlingen ikke 

længere forholder sig til det historiske ophav, men forholder sig til dagens krav fra 

museumsbesøgende. I formidlingen af hjemmet i Havbogade fra 1910, som er det hjem, 

Daugbjerg forholder sig til i citatet, vil formidlingsgenstanden bestå af henholdsvis den 

kontekst, som handlingen er del af, forstået som det levede liv, og den generelle fortælling om 

købstadshistorie. Daugbjerg forstår altså handling og genstande som ligestillede, når det 

gælder betydningsrelation. Hans kritik retter sig altså til forholdet mellem 

publikum/besøgende og formidlere, som det kommer til udtryk gennem handlingen. 

Problemet for Daugbjerg ligger netop i deltagelsesaspektet, hvis betydningsrelation ikke 

kan forstås som del af den samme genstand som den, formidlerne formodes at ville bære 

frem igennem deres handling. Set ud fra denne fortolkning vil det være nærliggende at 

forstå den formidling, som foregår i de historiske butikker,358 på samme vilkår som en 

fysisk museumsgenstand, som står i et betydningsgivende forhold til købstadshistorien. De 

                                                           
356 Ravn, Thomas Bloch: “Levende Museum”,  2001, p. 8. 
357 Daugbjerg, Mads: ”De gode gamle dage genoplivet: Frilandsmuseerne og spillet om fortiden”, 2005, p. 9. 
358 Her er det på sin plads at nævne, at de historiske butikker ikke indgår i museets begreb levende museum eller 
hører ind under Afdeling for Levende Museum, men hører ind under museets publikumsafdeling.  



Del 3 Kap. 19 Den Gamle By 

252 
 

historiske butikker danner ramme for handling, hvor de besøgendes deltagelse og 

formidlernes handling tilsammen skaber formidlingsgenstanden, og hvor betydningen skal 

findes i genstandens referent i historien. Den formidling, som foregår i de historiske 

butikker, gestalter ikke personifikationer af historiske mennesker, men indtager snarere en 

skitsekarakter, hvad scenefigur og rolle angår. Her anvendes ord og vendinger, som knyttes 

til den formidlede tid, men hvor der ikke i samme grad fokuseres på at gestalte idealfigurer, 

således som man eksempelvis kan se det hos skomagermadammen.359  

Formidling i de historiske butikker, som det formuleres af Thomas Bloch 

Ravn, synes for mig at knytte an til autenticitetsbegrebet på en anden måde, end det som er 

intentionen i gestaltningen af de historiske figurer igennem førstepersons fortolkning og 

levende museum. I de historiske butikker er der fokus på en autenticitet, som knytter an til 

formidlingssituationens her og nu, og den udveksling, som foregår, når de besøgende bliver 

ekspederet inden for en historisk ramme. En tydelig deltageridentitet formidles igennem 

den allerede eksisterende forståelse af en købssituation som handlingsramme. Der knyttes 

relaterede forventninger til formidleren, der står omme bag disken, og til den besøgende, 

som skal handle i butikken. Måske kan man tale om, at fokus her flytter sig fra en 

gestaltning af en historisk figur til fremstilling af handling, hvor de besøgendes deltagelse 

indskriver sig i den handling, som udgør formidlingsgenstanden? I et parameter, som 

vægter genstandens historieforankrede referentielle effekt og en form for materialitet, hvor 

betydning skal findes i det, handlingen repræsenterer, kan handlingen i butikken lettere 

accepteres som autentisk, da den ligger inden for de vurderingskriterier, som er almindelige 

at anvende i mødet med museumsgenstande som betydningsbærende objekter. Handlingen 

foregår efter historisk korrekte principper, hvor disse principper danner handlingens 

betydningsrammer, men hvor fokus ligger på den deltagendes erfaringsdannelse under de 

givne betingelser. Formidlingssituationen i butikkerne kan således åbne for en workshop-

situation, hvor deltagerhandlingen får fokus som ”erfaring”. 

 Det fokus, som institutionen lægger på gestaltning af de historiske figurer i de 

formidlede hjem, kan med Schechners begreber360 forstås som fremstilling/performance, og at 

formidlingsgenstanden således er noget, der fremstilles for et publikum, men hvor 

fremstillingen også indbefatter aktivering af sanser. Denne forståelse af et 

formidlingsrelateret handlingsforløb placerer de besøgende som betragtere til handlingen. 

                                                           
359 Efter samtale med Thomas Bloch Ravn 13. okt. 2011.  
360 Jfr. kap. 15.  
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Idet handlingen alligevel involverer de besøgende som deltagere, fremhæves 

handlingsaspektet som et brud med fremstillingens betydning, dersom hensigten er, at 

betydning skal findes i handlingen som en ”historisk genstand”. Der skabes hermed et 

grundlag for at anfægte formidlingssituationen ud fra autenticitetsbegrebet, som Daugbjerg 

også er opmærksom på.  

Som Thomas Bloch Ravn også foreslår, kan det være gavnligt at forstå 

autenticitetsbegrebet eller begrebet faglig troværdighed ud fra de synsvinkler, som gør sig 

gældende for den enkelte formidlingssituation.361 Jeg vil i det følgende undersøge de 

synsvinkler, som etableres og tilrettelægges for den besøgende, når det gælder formidling 

igennem levende museum. Jeg ser det hensigtsmæssigt at tilgå undersøgelsen ved at fokusere 

på de forskellige måder, hvorpå de besøgende kan deltage i formidlingssituationer under 

levende museum, og forstå deltagelsesmuligheder som synsvinkler. Jeg bygger den følgende del 

af analysen på deltagerobservation som metode.    

 

Genstandens karakter set på baggrund af deltagerobservation 

Smagen og duften af mad lavet over åben ild har særlig betydning for formidlingen i 

køkkenerne og kan betegnes som en form for hands on aktivitet, som i flere tilfælde danner 

et udgangspunkt, hvor de besøgende og formidlerne kan dele engagementet om emnet. 

Eksempelvis synes den samtale, der finder sted en fugtig dag i skomagerhjemmet, hvor 

skomagermadammen har problemer med at få gang i ilden, at engagere publikum på flere 

måder. Samtalen kan ikke blot forstås som et resultat af præsenterede sansestimuli, men 

også som et resultat af, at sansestimuli bidrager til at etablere en deltagerposition i 

handlingsforløbet. Situationen kan beskrives på følgende måde:  

 

”Skomagermadammen rejser sig fra sin stol og går ind i det lille bitte køkken, hvor 

hun klager over, at det er svært at få tændt op i ilden i dag. ”Nogle gange når det er 

rigtigt trunt i vejret, så…”, ”så får ilden ikke rigtig fat?”, fuldfører en af de 

besøgende, som står bag ved hende. ”Nej, jeg ved ikke hvad det er, men den vil 

bare ikke rigtig”, bekræfter madammen. Over de kæmpende gløder inde i den sorte 

røg, der stiger op fra ildstedet, står en stegepande på et stykke trekantet jern. 

Henvendt til de besøgende, der har stillet sig nysgerrigt rundt om hende for at se, 

                                                           
361 Ravn, Thomas Bloch: ”Autenticitet og faglig troværdighed”, 2008, pp. 16. 
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forklarer hun med sin fynske accent: ”Jeg vil have gang i min ild, for så kan jeg lave 

mig brød med lidt koriander og lidt vand, og så med sirup på, det er helt dejligt. 

Men jeg kan ikke få ild i dag”. Hun vender sig mod ildstedet igen og roder med en 

jernpind i håb om at få gang i ilden. De besøgende kigger hende spændt over 

skulderen. ”Ja, nu må vi se – om jeg overhovedet får noget mad i dag”, siger 

madammen. Hun griner lidt, mens hun forsøger at bevæge sig mellem alle de 

besøgende og ind i stuen igen. ”Men så kan man vel klare sig med en fedtemad 

eller to. Kunne I tænke jer sådan en?”, spørger hun.  Flere af de besøgende, alle 

midaldrende kvinder vil gerne prøve. ”Er det krydderfedt?”, spørger den ene. ”Ja”, 

svarer skomagermadammen, ”ja, som jeg laver med æbler og stødt timian. Det kan 

jo ikke bare være fedt, jo. Det må gerne være lidt andet i. Vi skulle jo gerne holde 

os raske og friske”. De besøgende taler sammen om det, de smager. De taler om 

duften og om smagen.” (bilag 1.1.4). 

Problemet med at få gang i ilden synes at skabe en form for fælles engagement, som 

publikum kan dele med skomagermadammen. Handlingen, som foregår, tiltrækker sig de 

besøgendes fokus. En af gæsterne fuldfører skomagermadammens sætning, og der 

etableres en energi i forhold til hendes problem, en energi, som synes at være drevet af 

publikums nysgerrighed på hendes hverdag. En naturlig forlængelse af problemet bliver, at 

madammen ikke får varm mad, men må nøjes med fedtemadder. Det forekommer også 

som en naturlig forlængelse heraf, at publikum, der har fulgt med i hendes kamp om ilden, 

bliver budt på fedtemadder, en gestus, som synes at have en samlende effekt på de 

besøgende. Der etableres altså et ”we”,
362

 som dannes ved, at de besøgendes handling og 

skomagermadammens handling skal forstås på samme fortolkningsplan, hvilket her er 

fortællingens handlingsplan. Handlingsforløbet, som det her udarter sig, ændrer altså 

publikums deltagende status fra i udgangspunktet at betragte en handling til at være 

deltagere i handlingen. Ændringen sker på baggrund af, at handlingsforløbet åbner for, at 

de besøgende kan indgå i den. Gennem handlingen skabes en workshop-situation.   

En anden situation, som jeg vil fremdrage fra mit empiriske materiale, er en 

situation fra Købmandsgårdens køkken:  

”Så skal du selv vaske op og sådant noget?”, spørger en af museumsgæsterne, som 

står sammen med køkkenpigen i købmandsgårdens køkken, idet jeg lister mig ind 

                                                           
362 Jfr. min fremlæggelse af Nina Simons kontinuum, kap. 14.  
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ad køkkenvejen. Jeg stiller mig i varmen ved siden af ildstedet og holder mig lidt i 

udkanten af den store gruppe mennesker, som står i en rundkreds omkring 

ildstedet og taler med køkkenpigen, som rører i den store gryde på ildstedet. Der 

dufter af ild og varm kål. ”Ja, nu er man jo så heldig, at man har fået to asylbørn i 

dag,” forklarer køkkenpigen. ”To piger henne fra asylet, som kan hjælpe til i 

køkkenet,” fortsætter hun. ”Får man det her i…?”, spørger en af gæsterne. ”Ja, her 

i 1864 er det almindeligt at man kan få noget hjælp fra børnene henne fra asylet. Så 

kommer de og hjælper et par timer. Så ser en jo efter, at de også får lidt at spise, så 

skal de jo ikke have så meget henne ved asylet,” forklarer køkkenpigen. ”Var folk 

mere lykkelig dengang?”, spørger en af gæsterne. ”Ja, hun er da vældig tilfreds”, 

svarer køkkenpigen, hvorefter hun proklamerer, at købmandsgården er det bedste 

sted i hele byen at tjene på. ”Ja, hun får jo sin kost og logi, jo - og så får hun fem 

rigsdaler om måneden. Ja, her hos købmanden er det godt at tjene - og noget af 

det gode her hos købmanden er jo, at vi får kød til maden hver dag!”. 

Køkkenpigen støtter sit udsagn med armbevægelser, inden hun placerer hænderne 

i siden. ”Ja, muligvis hos borgmesteren”, fortsætter hun, ”borgmesteren er jo 

måske en finere mand end købmanden, men derfor er han jo ikke rigere. Men 

ellers er det ikke så mange steder her i byen, hvor man får spise kød til maden hver 

dag. Købmanden har jo også skibe”.  En af de besøgende spørger, om de somme 

tider får fisk? Det kan køkkenpigen bekræfte. Gæsterne taler lidt sammen. To 

asylpiger står henne ved køkkenbænken og kigger på. En af gæsterne spørger 

køkkenpigen, om det er skolestuen, der ligger i forlængelse af køkkenet? ”Nej, det 

er skam ingen skolestue, da!”, udbryder hun. ”Det er da købmandens stuer”.  

”Jamen helt nede i den anden ende, hvad er det der, da?”, spørger han videre og 

får at vide, det er købmandens store sal, Gildesalen. ”Det er jo der…, hvis der 

kommer fremmede til byen….hvis I ser for enden af gildesalen, ser I kammeret, 

hvor der står to senge. Der overnatter folk, hvis de skal til byen og handle hos 

købmanden”, forklarer køkkenpigen videre. Et hold udenlandske gæster kommer 

ind, idet de andre forlader køkkenet for at kigge nærmere på gildesalen. 

Køkkenpigen fortæller på engelsk om det sted, hvor gæsterne nu befinder sig. De 

to piger fra asylet bliver beordret til at servere søbekål for gæsterne, mens 

kokkepigen forklarer, hvordan det er at arbejde for købmanden.” (bilag.1.1.4). 
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I denne situation tager køkkenpigerne udgangspunkt i maden for at tegne et billede af det 

levede liv i købstaden, hvortil de placerer købmandens sociale og økonomiske status 

igennem sin samtale med de besøgende. Formidlernes måde at indskrive sig selv i dette 

levede liv, gør dem til en del af fortællingen om købstaden. Af den ovenfor beskrevne 

dialog fremgår, at der eksisterer to forskellige handlingsniveauer: fortællingens 

handlingsniveau, hvortil formidlerne i dragt og rolle agerer i købstaden anno 1864, og de 

besøgendes handlingsniveau, som placerer de besøgende som betragtende eller spørgende, 

til denne fortælling. Spørgsmål, som placerer publikum i en nutid, som adskilles fra 

formidlingssituationens handlingsplan, kan eksempelvis opleves i en af museumsgæsternes 

spørgsmål til købmandens køkkenpige: ”Var folk mere lykkelig dengang?”, hvorefter 

køkkenpigen svarer i fortællingens nutid og ud fra en begrundelse for, hvorfor hun selv er 

tilfreds. 

De to formidlingssituationer som jeg her trækker frem hos 

skomagermadammen og hos købmandens køkkenpiger, er begge formidlet gennem levende 

museum. Alligevel vil jeg mene, at man kan tale om to forskellige genstandskarakterer. 

Genstandskaraktererne skal forstås ud fra spørgsmålet om, hvordan de besøgendes 

deltagelse er relateret hertil. Køkkenpigerne frembringer igennem deres fortolkning af 

rollen en forestilling om købstadens liv og vilkår. De bliver selv en del af denne fortælling, 

dog uden at der etableres en synlig deltageridentitet til publikum. Publikum bliver derfor 

betragtende til handlingen.  

Jeg refererede tidligere til Thomas Bloch Ravns udtalelse om levende museum 

som ”supplement til den gængse, intellektuelt prægede museumsoplevelse med historiske 

oplevelser gennem sansepåvirkning og selvaktivitet”. Begrebet ”supplement” medfører, at 

formidlingen står i et særligt forhold til den øvrige formidling i Den Gamle By. Med 

henblik på min fremlæggelse fra købmandsgårdens køkken vil jeg betegne 

formidlingssituationen her som et supplement på begivenhedsniveau. Situationen supplerer 

fortællingen om købstaden på en måde, som fastholder deltagerens betragterposition.  Når 

det gælder de besøgendes deltagelse hos skomagermadammen bliver deltagelsen i stedet en 

del af den formidlede genstand. De besøgende engagerer sig i de problemer, som 

skomagermadammen har. Deres deltagelse får betydningen som handling, som forstås som 

del af den fortælling, som skomagermadammens handling skaber. Frem for at tale om et 

supplement, vil jeg snarere anvende betegnelsen vinkel, som karakteristik for den genstand, 

som produceres i handlingsforløbet hos skomagermadammen. Forskellen mellem at forstå 
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handlingen som supplement og som vinkel tilskriver jeg altså den funktion, genstanden har for 

de besøgende. De to måder at forstå genstandens karakter på spiller en rolle, når det gælder 

genstandens betydningspotentiale, hvilket jeg tilskriver spørgsmålet om, hvorfra genstandens 

betydning udtrykkes, altså formidlingsgenstandens implicitte fortæller. 

     

19.4. Handling og adfærd som supplement og som vinkel 

Jeg vil i det følgende først forfølge den genstandskarakter, jeg har betegnet med Thomas 

Bloch Ravns ord som et supplement til den gængse, intellektuelt prægede museumsoplevelse med 

historiske oplevelser gennem sansepåvirkning og selvaktivitet. Dernæst vil jeg forfølge 

genstandskarakteren forstået som vinkel, hvorigennem dele af den historiske fortid 

præsenteres og etableres som erfaringsdannelse. Herigennem er formålet at fremhæve og 

problematisere deltagelse som del af formidlingsgenstanden i Den Gamle By. Dernæst 

fokuserer jeg på spørgsmålet om, hvordan Den Gamle By kommunikerer fortællingens 

rum, hvori genstanden får betydning.  

 Når et handlingsforløb forstås som et supplement til en mere generel historie 

om købstaden, indskrives også handlingen i den generelle fortælling, som udgør museets 

overordnede ”genstand”, altså ”at belyse de danske købstæders historie, herunder 

næringsliv, livsformer og bygningskultur.”
363

 Institutionen fremtræder som fortællingens 

implicitte fortæller, hvilket samtidig etablerer en deltagerposition, hvortil den besøgende 

forstår sin rolle som museumsbesøgende. Handling og tale, som køkkenpigerne skaber i 

formidlingssituationen, forstås som institutionens udsagn, hvilket får betydning som en 

form for information og har karakter af udsagt udsigelse.  

Som beskrevet i del 3, kap. 11, indebærer begrebet udsagt udsigelse en 

karakter af ”frossen betydning”, idet den reale forfatter allerede har leveret sit budskab 

gennem den tekst, som læseren læser. Selv om de besøgende i mødet med formidlerne i 

købmandsgården kan stille spørgsmål til de gestaltede figurer, vil betydningen af 

rollefigurernes handling og tale forholde sig til den betydning, der allerede ligger i 

formidlingssituationen som udsagn. Til trods for, at en formidlingssituation af denne type 

er mere løs i sin struktur end den, jeg demonstrerede igennem den dramatiserede 

rundvisning Lys i Mørket, del 3, kap.12, vil jeg alligevel mene, at formidlingssituationen må 

                                                           
363 Sætningen formulerer museets overordnede formål og er hentet fra museets hjemmeside: 
http://www.dengamleby.dk/nyt-presse/fakta-og-tal/ 
 

http://www.dengamleby.dk/nyt-presse/fakta-og-tal/
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forstås som en dramatekst, hvor betydningen i handlingsforløbet ligger forud for det 

handlingsforløb, som udspiller sig i formidlingssituationen. Idet institutionen Den Gamle 

By fremstår som den implicitte fortæller og således etablerer et sammenfald mellem den 

implicitte og den reale fortæller, bliver formidlingssituationens betydningspotentiale 

relateret til forholdet mellem institution og besøgende. I den måde, som dialogen forløber i 

købmandsgården, forstår jeg de besøgendes deltagelse som underlagt den udsagte udsigelse 

som betydningsramme. Dette medfører, at formidlingssituationen ikke foregår i det samme 

her og nu, som det her og nu, hvori formidlingssituationens betydning fikseres. 

Betydningen bygger på henvisning. Det her og nu, hvori køkkenpigerne får betydning, 

tilhører det her og nu, som henviser til institutionens forskningsproces som 

betydningsgrundlag. Betydningen ligger i den kontekst, som det enkelte udsagn indfældes i. 

Dette medfører, at betydningen skal findes i den generelle fortælling som et samlet udsagn. 

Et spørgsmål om, hvordan de gestaltede idealtypers dialog med de besøgende kan forstås, 

kan besvares således, at dialogen får en informativ karakter. 

 Hos skomagermadammen sammenfalder deltagernes her og nu med rollen 

skomagermadammens her og nu. Handlingen med tilhørende dialog forstås således, at 

betydning skabes gennem samhandling, altså ved at deltagerne handler sammen om et 

fælles emne eller mål. Hermed bliver scenefiguren skomagermadammen fortællingens 

implicitte fortæller, og der bliver samtidig stillet deltagerpositioner, svarende til tekstens 

implicitte læser, til rådighed for de besøgende, hvorpå deltagerhandlingens betydning skal 

forstås ud fra den performerende situation som kontekstuel ramme. Der vil selvfølgelig 

også her være tale om, at museet har en intention med de formidlingssituationer, som 

skabes i skomagerhjemmet, men som formidlet fortælling griber institutionen ikke ind på 

fortællingens handlingsplan, men holder sig til situationens reale plan i den fremlæggelse jeg 

her bygger på.  

Hvilken betydning har så de forskellige måder at forstå fortællingens 

”hvorfra”, når man alligevel må forstå formidlingssituationens betydning i relationen 

mellem museumsinstitutionen og den besøgende, altså en institution, der har viden, og hvis 

eksistensgrundlag blandt andet er begrundet med en samfundsmæssig funktion som 

dannelsesinstitution? Jeg vil mene, at betydningen ligger i spørgsmålet om, hvordan en 

formidlingssituation skal anskues som udsagn. Stiller man dette spørgsmål i forhold til de 

to fremlagte cases, kan man forklare formidlingssituationerne som udsagn på to måder: 

Udsagnet, som det kommer til udtryk i købmandsgården, har en informativ karakter, mens 
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udsagnet, som det kommer til udtryk hos skomagermadammen, har en erfaringskarakter. I 

min søgen efter formidlingsgenstandens betydningspotentiale virker det gavnligt atter at 

vende blikket mod institutionen og mod de institutionelle holdninger og fremlæggelser om 

formidling. Denne gang fokuserer jeg på institutionens begrundelse for at arbejde med 

levende museum og de tanker, som knytter sig til formidlingens pædagogiske udgangspunkt.        

  

Levende museum som pædagogisk udgangspunkt 

I Den Gamle Bys levende museum kobles erfaringer og viden om almen pædagogik, æstetiske 

læreprocesser og dramapædagogik sammen.364 Læring forstås her som en vedvarende 

forandring hos den lærende; en forandring, der forankres både i form af emotioner og 

kognitive/mentale erkendelser. Dette søges opnået ved at give publikum 

førstehåndserfaring med historien, hvad enten det handler om at formidle historiske 

situationer, hvor gestaltede figurer handler inden for et historisk konstrueret miljø, eller det 

drejer sig om at demonstrere, forklare og tale om bestemte historiske emner. Idégrundlaget 

er at koble deltagerens personlige erfaring med refleksion og med ny viden. Museets tilgang 

til levende museum bygger på et dramapædagogisk fundament, hvor inspiration blandt andet 

hentes fra Newcastleskolen.
365

 Når det gælder formidling til det almindeligt betalende 

publikum
366

 ses de teoretiske redskaber, eksempelvis fiktionskontrakten, praktiseret i den 

dramatiserede rundvisning Lys i Mørket.  

En forskel mellem en rundvisning og formidling i køkkenerne eller i byens 

eksteriør er den tydeligt artikulerede fiktionskontrakt, som formidleren indgår med 

publikum inden rundvisningens start. Fiktionskontrakten fremhæver en deltageridentitet 

hos de besøgende, der deltager. Der er ikke tilrettelagt for en fiktionskontrakt, når det 

gælder formidling i museets ”hjem”.    

En anden forskel er den særlige form for fællesskab, kontrakten lægger op til, 

hvor identifikation med de andre deltagere får betydning. Igennem rollespillet definerer 

formidleren de historiske rammer, som er gældende for det aktuelle forløb. 

Fiktionskontrakten anses som et redskab til at etablere grundlaget for et særligt rum eller en 

ekstraordinær virkelighed (augmented reality), hvor deltagerne i fællesskab kan udforske en 

anden tilgang til verden/en anden verden og opnå ny erfaring og ny viden.  

                                                           
364 Bager, Marianne: ”Kulturformidling til børn i Den Gamle By”, 2006. 
365 Se del 3, kap. 18, Læring. 
366 Dette inkluderer ikke skoleklasser eller andre grupper med særlige aftaler. 
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Der er grundlag for at sige, at de besøgende ved et almindeligt besøg i Den 

Gamle By mangler en overordnet kontrakt, som fremhæver deres deltageridentitet. 

Omvendt opleves Lys i Mørket som en erfaring, som deltagerne bygger videre på, og som 

giver nyt liv til købstaden.
367

   

Ved de mere ”løst definerede” formidlingssituationer, som eksempelvis i 

købmandsgårdens køkken og hos skomagermadammen, er samtaleformen og forskellige 

hands on aktiviteter grundlæggende for at etablere den nødvendige kontakt mellem 

publikum og den historie, som ønskes formidlet. De mennesker, som er involverede i det 

performerende her og nu i de formidlede hjem, er forbundet til hinanden ud fra en 

forskydning i tid forstået på den måde, at der hele tiden vil være nogle besøgende, der 

forlader rummet, og andre, som kommer til. På den baggrund eksisterer et andet 

udgangspunkt, når det handler om at etablere den form for ”we”, som kobler rollernes 

handling til deltagernes handling og knytter dem sammen i samme ”genstand”. Disse løsere 

definerede udgangspunkt tydeliggør behovet for at kommunikere fortolkningsredskaber på 

andre måder end ved fiktionskontrakten, som vi kender den fra Lys i Mørket.368  

I museets læringsideal handler det om at skabe en formidlingssituation, der 

tager udgangspunkt i den besøgende som indgang til historieformidling. Formidling 

igennem levende museum adskiller sig fra drama i Boltons pædagogiske forståelse, ved at 

museet også vægter rollefigurens materialitet, altså det historiske kildemateriale, som 

museets læringsdel bygger på, som ligger til grund for at bygge rollerne op med historisk 

dybde. Dramapædagogikken vægter et fokus på at etablere holdninger hos den lærende 

snarere end at fremhæve rollekaraktererne som det centrale element.  

 I den del af Den Gamle Bys formidling, som er i fokus i nærværende 

undersøgelse, er formidlingssituationerne karakteriseret ved at etablere situationer, som kan 

forstås i relation til dramapædagogikkens skelnen mellem handling som at være og at fremvise 

for andre. Ud fra Thomas Bloch Ravns udtalelser i flere af museets årbøger
369

 har museets 

intention været, at publikum skal kunne føle et nærvær med fortiden. Det er nærliggende at 

tolke Bloch Ravns intention med levende museum, om at ”udbrede den historiske interesse og 

                                                           
367 Flere deltagere har efterspurgt, hvornår der er vandreture med apotekeren, købmanden og andre af byens 
”borgere”.  
368 Forholdet mellem at deltage ud fra intentionen om at være (Dramatic Playing mode, Expression) set i 
forhold til deltagelse ud fra intentionen om at beskrive noget for andre (Performance Mode, representation) 
bliver problematiseret af Gavin Bolton: Drama as Education, an argument for placing drama at the centre of the 
curriculum, 1984, s. 125. 
369 Den Gamle Bys årbog for årene 1996, 2000 og 2001. 
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fascination også til folk, der normalt finder museer kedelige og elitære”
370

 således, at levende 

museum skal kunne skabe interesse og fascination igennem at erfare et nærvær med 

historien. Det fremgår alligevel ikke, hvordan dette nærvær skal opnås igennem deltagelsen. 

Det er den enkelte formidlingssituations realisering, som afgør formidlingssituationens 

karakter. De gestaltede idealtyper vægtes som dokumenter og får værdi, som svarer til 

museumsgenstande. Når det gælder begrebet autenticitet eller faglig troværdighed skal dette 

ses fra de synsvinkler, som gør sig gældende i formidlingssituationen.
371

 Et af museets 

udfordringer ligger i at fremhæve formidlingssituationens synsvinkel og tilrettelægge denne 

for publikums deltagelse. 

 

Sammenfattende om museets formidlingsgenstand 

Tidligere i kapitlet stillede jeg spørgsmål vedrørende den funktion, som idealtyperne har i 

forhold til fortællingen om købstaden. Jeg har undersøgt spørgsmålet ud fra caseanalyser, 

hvor jeg har kigget på den enkelte formidlingssituation i relation til museets overordnede 

fortælling om købstadens historie. I denne tilgang har jeg behandlet ”købstadshistorien” 

som et formuleret institutionelt formål. Jeg har fundet frem til, at ”genstanden”, som 

formidles gennem levende museum, kan forstås som supplement til den måde, hvorpå museets 

arkitektoniske rum og udstillede genstander gestalter en købstad, hvor supplementet 

vedrører de sociale forhold i købstaden og kan forstås som et fortællingsniveau, som skaber 

fokus på det levede liv i købstaden. Derudover kan ”genstanden” også forstås som en 

indgangsvinkel til en handling, hvor de besøgendes deltagelse får betydning i den 

”genstand”, som formidles. Hermed skal betydning findes i den deltagendes refleksioner 

over egne erfaringer fra handlingsforløb i relation til fortællingen om købstaden. Hvorvidt 

”genstanden” forstås som supplement eller vinkel, spiller en rolle for den måde, hvorpå 

”genstanden” får betydning: som henholdsvis et faktuelt og informativt udsagn og som 

erfaringsdannelse.  

 Begrebet dramatiseret museumsformidling fordrer, ud over at undersøge 

genstandens karakter i den enkelte situation i forhold til museets formulerede hensigt, også 

en undersøgelse af, hvordan de forskellige formidlingssituationer er relateret til hinanden i 

praksis. Den enkelte formidlingsgenstands betydningspotentiale skal altså også findes i den 

                                                           
370 Ravn, Thomas Bloch: Den Gamle By. Et vindue til historien. 2002, p. 15. 
371 Ravn, Thomas Bloch: “Autenticitet og faglig troværdighed”, 2008, p. 16.  
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måde, hvorpå de mange formidlingssituationer relaterer sig til hinanden. Jeg vil derfor 

zoome ud på museets formidling og se forskellige formidlingssituationer i relation til 

hinanden.   

 

19.5. Hvordan kommunikerer Den Gamle By fortællingens rum? 

I min fremlæggelse af analysens udgangspunkt opstillede jeg nogle ændringer, når det 

gælder Den Gamle By i undersøgelsesperioden. Ændringerne gik både på anvendelse af 

formidlingsmæssige greb, på fokus og henvendelse til de besøgende og på museets 

ansvarsområde. Overordnet set kan ændringerne beskrives som en bevægelse: Fra et 

temporalt fokus til et spatialt fokus. 

Et temporalt fokus forstår jeg som en formidlingstilgang, som opretholder en 

afstand mellem den fortalte tidsperiode og deltageren. Det temporale fokus kan forklares 

på baggrund af introduktionen med levende museum, hvor de mange tidsnedslag blev 

etableret for at fremhæve et udviklingsperspektiv, som forholdt sig til en 

betragtende/spørgende deltageridentitet som en konstant.  

Et spatialt fokus fremhæver formidlingsgenstanden som en rumlig størrelse, 

som en skulptur. Genstanden formes hos deltageren på baggrund af de erfaringer, som 

deltageren har fået på museet og på baggrund af den måde, museumsbesøget har formået 

at aktivere tidligere erfaring og kundskab. At forstå formidlingsgenstanden som en skulptur 

indebærer, at alle sider ikke kan ses samtidig, og at undersøgelsen af andre dele af 

skulpturen bygger på den erfaring, som allerede er til stede. Et spatialt fokus fordrer, at der 

etableres deltageridentiteter, som tilsammen kan forme en skulptur. Deltageridentiteten skal 

således forstås som variabel, hvor forskellige synsvinkler, forskellige former for nærvær 

med emnet udgør et værktøj.  

Den Gamle By har erstattet de mange tidsnedslag i levende museum til ét år: 

1864. Derudover er der etableret yderligere to nedslagsår, som formidles på andre måder: 

1927 og 1974. Disse tre nedslagsår optræder ikke som en kavalkade, som formidler 

udvikling. De optræder som tre adskilte rum, idet de henvender sig til deltageren på 

forskellige måder, henvendelse som ligger som forventninger til det anvendte medie, og 

henvendelse som retter sig mod deltagerens egen forudsætning for at vide noget om 

perioden. Accepterer man denne læsning af museets ændringer, handler 

betydningsdannelsen i den enkelte formidlingssituation i lige så høj grad om, hvordan den 

relaterer sig til de øvrige formidlingssituationer. Man kan forstå de tre udsigtsår (1864, 1927 
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og 1974) således, at de hver især skal danne en rumlig dimension, som tager udgangspunkt i 

et historisk år.  

 

1864 – en tidsånd 

Udover det lydbillede, som hestevognene skaber, når de kører hen over de toppede 

brosten, formidles byrummet blandt andet af det mobile aktørkorps, et projekt, som består 

af flere forskellige spil, hvor aktører i dragt og rolle anvender byens eksteriør, når de 

italesætter flere af historiens skyggesider eller dilemmaer. Eksempelvis handler det om de 

overvejelser, som mennesker har stået overfor, når de skulle træffe beslutning om at sælge 

det, de ejede hjemme i Danmark for at søge lykken i Amerika. Denne type spil kobler livet i 

gaderne med livet i bygningerne og får historierne til at spille sammen i museets 

konstruktion af rum. Når publikum møder købmandsgårdens gårdskarl på torvet i byen og 

overhører hans samtale med Amerika-agenten, positioneres købmandens gård som et godt 

sted at arbejde, fordi gårdskarlen her har gode vilkår i forhold til de andre steder i byen. De 

historier, som udspiller sig via det mobile aktørkorps, udvikler sig i realtid, altså den reelle 

tid, hvori spillet udføres, således at de problemer, som kan være omdrejningspunktet for 

handling og dialog mellem formidlere og publikum ved et møde tidlig på dagen, kan være 

nået til et nyt udviklingstrin næste gang den samme museumsgæst møder formidlerne ved 

selvsamme museumsbesøg. Med det mobile aktørkorps og anvendelse af museets 

gestaltede idealtyper flere steder i bybilledet etableres en fortællermæssig sammenhæng 

mellem de enkelte bygninger/hjem og livet på de offentlige pladser, og de forskellige 

handlingsforløb knyttes sammen til et fælles her og nu. Med det mobile aktørkorps 

forbindes formidlingssituationerne, som formidler det levede liv i købstaden. Der skabes 

mulighed for, at deltagerne kan perspektivere forskellige sider af det konkrete tidsrum, som 

italesættes. Den historiske tid, som konstrueres, bygges op af forskellige subjektive vinkler, 

forskellige sociale skæbner og forskellige historiske emner. Den enkelte vinkel fremstår i 

dette perspektiv som en af flere byggestene, som besøgende kan anvende for at skulpturere 

sin forståelse af købstaden.  

Levende museum som metode forholdes hovedsagligt til den ældre del af 

museet, og til gestaltningen af 1864. I denne del af det arkitektoniske rum anvendes 

derudover andre dramatiske virkemidler for at lade fortællingens rum med betydning. 

Auditive indslag, som eksempelvis den snorkende mand, som sover i en seng i Lille 
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Rosengården, tikkende ure i ur-forretningen, eller hestenes fragtning af passagerer rundt i 

de brostensbelagte gader er med til at etablere en forståelse af byen som ”befolket”. 

Endvidere bidrager også duften fra bageriet til at formidle 1864 som en rumlig dimension, 

hvor fortællingens her og nu falder sammen med den besøgendes handlingsplan. De 

besøgende kan også opleve formidling gennem tredjepersons fortolkning, eksempelvis i 

museets billedskærerværksted.
372

 Her etableres en afstand mellem fortællingens og det 

fortaltes niveau, idet de besøgende her kan høre håndværkeren fortælle om sin egen 

uddannelse og erfaring inden for disse fag, hvorefter han sætter sin egen uddannelse og 

arbejde i perspektiv til den gang, håndværket var mere almindeligt. De sociale levevilkår, 

som håndværkerne levede under i 1864, inddrages i form af det interiør, billedskæreren står 

i samt det tilstødende udstillingslokale, som visuelt illustrerer håndværkerens bo og 

leveforhold, og publikum deltager reflekterende ved at forestille sig sine egne behov og 

krav til boligforhold i relation hertil.373  

Det giver mening at forstå de seneste etablerede nedslagsår ud fra, hvordan 

de tager udgangspunkt i den besøgendes egen erindring, erfaring og kundskaber. Forstår 

man hele museets formidling under samme paraply, kan man måske sige, at fokus på 

førstepersons fortolkning gennem levende museum i købstaden anno 1864 kan ses som en 

invitation til den erfaring, publikum ikke selv bringer med sig ind i formidlingssituationen. 

Her handler det således om at facilitere erfaring relateret til denne tidsperiode. Dernæst 

tages der udgangspunkt i, at de besøgende har en eller anden grad af erfaring med 1900-

tallets historiske nedslag, enten som personlig erindring eller som erindring formidlet via 

familiens ældre generationer, ved formidling af købstaden i 1927 og 1974. I dette lys 

fremtræder de besøgendes egen deltagelse som afgørende for formidlingsgenstanden, idet 

formidlingsgenstanden hermed inddrager de besøgendes tidligere erfaringer som væsentlige 

i betydningsproduktionen.  

Tidligere i kapitlet refererede jeg til Thomas Bloch Ravn, idet han koblede sin 

forståelse af autenticitetsbegrebet til synsvinklen. Den måde, hvorpå en formidlingssituation 

skal forstås som autentisk eller faglig troværdig, afhænger altså af den synsvinkel, genstanden 

skal forstås ud fra. Ser man på den måde, hvorpå museet fokuserer på opbygningen af 

idealtyperne, handler denne synsvinkel om museets måde at rammesætte den enkelte 

”genstand” på som en del af købstaden som helhed. Hvis man derimod ser på de 

                                                           
372 Bilag 1.1.2. 
373 Reference til Bilag 1.1.2 Observation i billedskærerværkstedet 18. juni. 2008.  
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synsvinkler, som kan knyttes til de besøgende, vil jeg mene, at også deltagelsesaspektet 

kræver en særlig overvejelse. Begge synsvinkler, forstået som henholdsvis deltagerens og 

formidlerens, er i tråd med den begrundelse, museumsdirektøren giver for levende 

museums indtog på museet, hvor han pointerer, at begrundelsen for levende museum er at 

sætte mennesket i centrum.
374

 Spørgsmål, som melder sig, er alligevel, hvilket menneske og 

på hvilken måde? – spørgsmål som fremhæver identifikationen som væsentlig. Forskellen 

mellem den synsvinkel, som ligger til grund for formidling, hvor eksempelvis idealtyper 

gestaltes, og situationer, hvor handlingsaspektet gestaltes som genstand, er ikke 

nødvendigvis tydelig. At forstå, hvad der formidles gennem dramatiseret 

museumsformidling, handler altså også om at forstå, hvordan formidlingssituationen 

tilrettelægger erfaringsrum for publikum, hvilket omfatter en formidling af de redskaber, 

som den besøgende skal anvende for at deltage i formidlingssituationerne og for at kunne 

gøre erfaringen til genstand for fortolkning. 

 

19.6. Konklusion og perspektiver 

Den Gamle Bys formidling forholder sig til de besøgende på flere måder; som betragtere til 

og som deltagere på begivenhedsplanet. Museets fokus vægter fortolkning af historiske 

personer og det levede liv i købstaden. Med Levende museum som metode og som egen 

afdeling i organisationen øges museets fokus på publikums erfaringsdannelse i 

formidlingssituationen. Formidlingsfokus kan forklares som en bevægelse fra at etablere 

betydningsrelationer, som har til hensigt at fremstille udvikling over tid til at tilrettelægge 

særlige erfaringsrum, hvor den besøgendes egen deltagelse spiller en rolle på 

betydningsniveauet. Bevægelsen fremhæves i konkretiseringen af de tre formidlede 

nedslagsår. Formidlingstilgangen inden for disse nedslagsår er metodisk knyttet op til den 

mulighed, den besøgende har for selv at komme med erfaring og erindring om den 

pågældende periode. Den tidsmæssige afstand mellem formidlet tidsperiode og deltagerens 

mulighed for erindring og genkendelse spiller en rolle for valg af måde at rette henvendelse 

til publikum. I 1864-købstaden er der etableret formidling møntet på at fortælle flere lag af 

købstadshistorien, og der tages udgangspunkt i en periode, publikum ikke selv har 

erindringer om. I de to nedslagsår 1927 og 1974 rettes en henvendelse til de besøgende om 

at deltage med egen erfaring.  
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Igennem levende museum som formidlingsgreb etableres situationer, hvor 

formidlingsgenstanden kan forklares på to måder. Den ene måde at se genstanden på er 

som supplement til den overordnede historie om købstaden, hvor betydning kan forstås 

som efferent og henvise til historisk forankring. Den anden måde at se genstanden på er 

som en vinkel, der skaber et særligt erfaringsrum, og betydningen kan forstås som forankret 

i en æstetisk og transformationel læsning af formidlingssituationen. De to måder at forstå 

formidlingsgenstanden på har betydning for, hvordan genstanden skal forstås som udsagn. 

De har betydning for, hvordan deltagerne skal forstå og fortolke sin egen erfaring i 

formidlingssituationen. Der ligger en udfordring i at formidle redskaber til publikum, som 

gør, at publikum forstår sin rolle i forhold til handlingsforløbet. Med det mobile aktørkorps 

fremgår, at museet skaber erfaringer, som de bygger videre på i løbet af museumsbesøget. 

Jeg vil mene, at de to genstandskarakterer kan kobles til to formål: At formidle faglig 

troværdighed og at formidle erfaring. I opbygningen af idealtyperne vægtes en faglig 

troværdighed, som bygger på historiske kildematerialer, hvilket skaber en materialitet i 

idealtyperne og fremstiller disse som historiske genstande. Med en dramapædagogisk 

læringsforståelse formidles handlingen. Formidler og deltagers handling foregår på samme 

niveau og skaber formidlingsgenstanden, hvori den deltagendes erfaring er central.       

  

I min analyse af Den Gamle Bys formidling kan begrebet dramatiseret museumsformidling 

anvendes til at få øje på den udfordring, museet står over for, når det gælder om at 

kommunikere anvendelige fortolkningsredskaber til deltagerne. Det er ikke tydelig, hvornår 

en formidlingssituation peger på handling som historisk dokument og handling som 

erfaringsdannende greb. På et overordnet plan kan levende museum forklares som et 

formidlingsgreb, som anvendes for at etablere et erfaringsrum, hvor de besøgende ikke selv 

medbringer erfaring fra perioden. Andre formidlingsgreb anvendes til at etablere 

erfaringsrum, hvor deltagerne medbringer egne erindringer. Det er derfor nærliggende at 

forstå formidlingsbegrebet levende museum som museets form for organiseringsprincip, i den 

del af det arkitektoniske rum, hvor publikum ikke selv har mulighed for at bidrage med 

erfaring fra perioden.
375

   

Den Gamle By inviterer ikke til en overordnet kontrakt med publikum, som 

skal gælde for hele området. Det er snarere den enkelte formidlingssituation, som skal 
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rammesætte og frembringe den aktuelle ”genstand”, hvor denne forstås som ”det levede liv 

i købstaden”, og som dermed ikke nuanceres i forhold til deltagelsesaspektet. Levende 

museum som metode fremstår som et redskab, som vægter formidlingens afsenderside 

frem for modtagersiden. En udfordring ligger i arbejdet med at styrke museets henvendelse 

til publikum, gennem at styre publikums indtryk på måder, som aktiverer særlig forståelse 

af deltageridentiteten.  

Dramatiseret museumsformidling i Den Gamle By peger endvidere på en 

formidlingsmæssig udfordring, når det gælder etablering af formidlingsrummets her og nu- 

karakter, som medfører, at museets mange fortællinger kræver overvejelser om, hvordan de 

indgår som del i den aktuelle formidlede fortælling.  
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Kap. 20. Opsummering og konklusion på del 3. 

Jeg vil først sammenfatte del 3 med udgangspunkt i strukturen, som jeg har bygget 

analysedelen op af. Jeg gennemgår herefter analysens pointer og konklusion. Til sidst i 

kapitlet vil jeg fremhæve Den Gamle By i forhold til formidlingspraksis som kontekst.  

  

20.1. Opsummering og pointer 

Analysestruktur 

Del 3 omfatter undersøgelsens analyser, og formålet har været at undersøge 

deltagelsesaspektet ud fra betegnelsen dramatiseret museumsformidling. Valg af analytisk 

tilgang bygger på flere forhold. Et forhold er min opfattelse af, at gældende 

museumsterminologi ikke har begreber, jeg finder anvendelige til at undersøge betydningen 

af deltagelse i en formidlingssituation. Jeg har derfor fundet det gavnligt at undersøge 

muligheden for at låne begreber fra henholdsvis teaterterminologi og rollespilsterminologi. 

Begreber herfra er derfor undersøgt med henblik på anvendelse i museumskonteksten, og 

med henblik på at fremhæve mulige forklaringstilgange til betydningsdannelse, når det 

gælder deltagelsesaspektet. Et andet forhold bygger på egen empiri og erfaringen af, at 

formidling vurderes forskelligt afhængigt af den valgte formidlingsgenre, uden at 

vægtningen fremhæver formidlingsgenstandens karakter gennem deltagelse. Analysen 

bygger således på et behov for at undersøge deltagelsesaspektet og for at udfolde et musealt 

begrebsapparat, som forholder sig til deltagelsen som del af formidlingsgenstanden.      

 Overordnet kan analysen forklares som bestående af tre dele forbundet til tre 

typer af empirisk materiale, som jeg har redegjort for i del 2, de tre dele har forskelligt 

formål i undersøgelsen. Min analyse af Lys i Mørket har haft til formål at afprøve den 

udsigelsesteoretiske vinkel på museumsformidling. Publikumsinterviews og min egen 

deltagerobservation indgår som analytisk grundlag. Pointerne fra analysen har været 

udgangspunktet for at udfolde en analysestrategi. Analysestrategien er bundet op på en 

cirkel af iagttagelsesbærende begreber, som undersøges gennem de enkelte kapitler. 

Læringsbegrebet fungerer som det led, der binder begreberne sammen på baggrund af 

formidlingens læringsværdi og -formål.  

 Analysestrategien har som formål at fremhæve deltagelsesaspektets betydning 

gennem analyse af det empiriske materiale, som er genereret på baggrund af 
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deltagerobservation ved frilandsmuseer og historiske centre i Vesteuropa og Australien. 

Materialet er omfattende, og udviklingen af undersøgelsens analysestrategi er en måde at 

skabe sammenhæng og forklaringsmodeller på baggrund af empirien. Analysestrategien er 

formet på baggrund af iagttagelsesbærende analysebegreber med det formål at etablere 

forklaringsmodeller for deltagelsesaspektet i formidlingssituationer. Samlet set danner 

forklaringsmodellerne grundlaget for min analyse af formidling i Den Gamle By. Analysen 

af Den Gamle By tager udgangspunkt i perspektiver, som jeg har fremhævet gennem 

analyse af mine museumsbesøg. Analysen har til formål at undersøge Den Gamle By på 

baggrund af disse perspektiver og forklare museets tilgang til deltagelse med perspektiverne 

som kontekst. 

 

Analysedelens kapitler og pointer 

Analysedelen indledes med en redegørelse for det analytiske udgangspunkt i 

udsigelsesteorien.  

I kap. 12 har jeg analyseret den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket ud fra et 

udsigelsesteoretisk udgangspunkt. Da denne teori er ukendt for mange, har jeg valgt at 

udfolde det teoretiske grundlag gennem analysen. Analysen fremhæver blandt andet 

behovet for at stille spørgsmål til formidlingsgenstandens karakter. Når 

formidlingsgenstanden er en immateriel størrelse, som påberåber sig en 

meningskondensering, der afhænger af deltagererfaring, fremhæves altså et behov for at 

nuancere genstandsforståelsen. Af analysen fremgår, at genstandsforståelsen er afhængig af, 

hvordan der etableres et kommunikativt rum i formidlingssituationen; et rum, som 

fremhæver en implicit fortæller og en implicit læser. For deltageren indebærer dette, at der 

etableres deltageridentitet, som bidrager til at fokusere på handlingen, og at der etableres 

fortolkningsredskaber til at forklare handlingens betydning.   

 I kap. 13 har jeg redegjort jeg for den analysemodel, som jeg har etableret for 

analyse af det empiriske materiale, som bygger på deltagerobservation. Materialet, som 

ligger til grund for anvendelsen af analysemodellen, omfatter erfaringer fra 23 

frilandsmuseer og historiske centre og bliver anvendt som en erfaringsbank, hvorfra jeg 

fremdrager eksempler, der kan fremhæve de ønskede pointer.376 Analysemodellen har 

således ikke til hensigt at analysere det enkelte museum med henblik på at sige noget om 

museets formidlingsstrategi. I stedet er det analysemodellens formål at udskille 
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deltagelsesaspektet som en størrelse, der undersøges ud fra forskellige perspektiver. Jeg 

anvender cases på en eklektisk måde med henblik på at fremdrage pointer i forhold til det 

gældende perspektiv. Samlet set har perspektiverne haft til formål at skabe en forståelse af, 

hvordan deltagelse har betydning i en formidlingssituation.    

 I kap. 14 har jeg undersøgt publikumsdeltagelsen med henblik på at udfolde 

måder, hvorpå publikum deltager. Jeg har fokuseret på deltagelse som udtryk i udsigelsen 

og som det indhold, deltagelsen skaber for udøveren. Gennem analysen problematiseres 

deltagelsens betydningsrum – altså hvad som skaber det rum, deltagelsen får betydning i. 

Af analysen fremgår, at deltagelsen kan forstås både i form af aktivitet, som en hands on 

aktivitet, og på baggrund af det betydningsrum, som deltagelsen indgår i. Analysen peger på 

betydningen af andres deltagelse som væsentlig for forståelsen af betydningsrummet. Andre 

besøgendes deltagelse kan motivere til aktivitet, eller det kan holde nogen fra at udøve en 

aktivitet. Et spørgsmål om identifikation fremhæves som betydningsfuldt, når det handler 

om, hvordan deltagelse foregår og kan forklares i en formidlingssituation.  

 I kap. 15 har jeg udskilt deltagelsesaspektet som en størrelse, hvor fokus er 

på handling og adfærd. Jeg har fremhævet, hvordan adfærd og handling kan forstås som 

”genstand” i en formidlingssituation. Gennem det iagttagelsesbærende analysebegreb 

autenticitet har jeg fremdraget begreber, som kan anvendes for at tale om handling og 

adfærd som genstand på måder, som tager udgangspunkt i handlingens formål frem for 

handlingen forstået som et visuelt dokument. Begreberne relaterer sig til handlingen 

forstået som henholdsvis workshop, hvor fokus ligger på handlingens formål i en 

erfaringsdannelse, og performance, hvor fokus ligger på deltagerens handling som 

betragtere til en forestilling/et fortolket objekt. Analysen fremhæver behovet for at 

definere handling og adfærd som del af betydningen i formidlingssituationen. 

 I kap. 16 er jeg trådt et skridt tilbage og har fremhævet betydningen, der 

ligger i den måde, hvorpå flere formidlingssituationer kan relateres til hinanden. 

Begrundelsen herfor bygger jeg på hele museumsbesøgets udsigelseskarakter, og jeg knytter 

herfor analysebegrebet formidling til et udtryk på strukturniveau, det vil sige som et 

spørgsmål om, hvordan de afgrænsede formidlingssituationer skal forstås som 

betydningsenheder i forhold til hinanden. Fremgangsmåden har været at undersøge, 

hvordan publikums vinkel etableres ved forskellige formidlingssituationer inden for samme 

museum.  Af analysen fremgår, at formidling kan forstås på baggrund af en skelnen mellem 

et temporalt fokus og et spatialt fokus. Et temporalt fokus fremhæves ved at etablere 
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deltagervinkelen som en konstant i forhold til fortællingen. Et spatialt fokus fremhæves ved 

at tilrettelægge deltagelsesvinkelen som en variabel i forhold til fortællingen, og betydning 

skal findes i deltagerens måde at skabe mening på baggrund af erfaring fra de forskellige 

vinkler, som får betydning i forhold til hinanden. Gennem analysen fremgår også 

nødvendigheden af at etablere organiseringsprincipper, som udgør redskaber for deltageren 

til at opfatte sin deltageridentitet og fokusere på det, museet ønsker med 

formidlingssituationen.     

 I kap. 17 har jeg vægtet det kommunikative aspekt i deltagelsen, og kapitlet 

bygger på en forståelse af formidlingssituationen som en situation, som følger principper 

for social samhandling. Jeg har fremhævet cases, som kan forklares ved at kommunikere 

fortolkningsredskaber til publikum. Af analysen fremgår, at den sanselige kommunikation 

omfatter særlige potentialer med henblik på at skabe deltagerrum, hvori deltagelsen får 

betydning. Ved hjælp af sanseaktivering og indtryksstyring kan en formidlingssituation 

eksempelvis aktivere deltagerens tidligere erfaringer og italesætte disse på nye måder. Ved 

hjælp af dramatiske virkemidler kan et museum fremhæve den måde, hvorpå deltageren 

skal forstå et formidlingsbudskab, da virkemidlerne giver mulighed for at fremhæve en 

særlig kontekst, som giver budskabet betydning. 

 I kap. 18 har jeg undersøgt, hvordan dramatiseret museumsformidling kan 

øge læringsværdien. Af kapitlet fremgår blandt andet, at dramatiseret museumsformidling 

kan generere situationel interesse, som kan forankres i deltageren ved at aktivere tidligere 

erfaring. Kapitlet fremhæver denne form for interesse som en interesse, der kan indtage en 

mere permanent plads i deltageren end det som en konstruktivistisk læringsteori tilsiger. 

Kapitlet peger endvidere på det læringspotentiale, som ligger i muligheden for at etablere 

forskellige erfaringsvinkler, hvorfra deltageren kan erfare en virkelighed, der bygger på 

forudsætninger, som er anderledes end, hvad deltageren i forvejen kender til.  

 Gennem kapitlerne, som tager udgangspunkt i det enkelte 

iagttagelsesbærende begreb, udfoldes altså en forståelse af formidlingssituationens 

betydningspotentiale på baggrund af publikumsdeltagelsen. Som det fremgår af analysen af 

dramatiseret museumsformidling, er den grundlæggende pointe, at publikums 

tilstedeværelse i en formidlingssituation på et frilandsmuseum eller et historisk center må 

anses som deltagelse. Kommunikationen i en formidlingssituation foregår på flere niveauer, 

hvor sanserne spiller en betydningsfuld rolle. Dermed fremgår, at en formidlingssituations 

”genstand” er afhængig af den måde, hvorpå formidlingssituationen iscenesætter 
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deltagerens tilstedeværelse og deltagelse. Denne forståelse af formidling ligger til grund for 

min analyse af formidling i Den Gamle By. 

 I kap. 19 har jeg undersøgt formidling i Den Gamle By på baggrund af 

dramatiseret museumsformidling. Fra museets tilblivelse og frem til i dag har Den Gamle 

Bys tilgang til formidling bygget på ”fortællingen”377 som primær formidlingsgenstand. I 

min analyse af museets formidling til publikum har jeg problematiseret forståelsen af 

”fortælling” som formidlingsgenstand, når fortællingen formidles gennem handling. Jeg 

finder, at handling som formidlingsgenstand fremtræder både i betydningen historisk 

dokument og i betydningen deltagelseserfaring. Jeg forklarer, at de to måder at formidle 

handling som formidlingsgenstand hænger sammen med museets udvikling på 

formidlingsområdet. Museet befinder sig i en bevægelse mellem en forståelse af handling, 

som bygger på et materielt genstandssyn, og at forstå handling som erfaring. De senere års 

formidlingstiltag tyder på, at museet er på vej mod at styrke en spatial formidlingstilgang, 

og at det i denne udvikling er behov for at fokusere på etableringen af forskellige 

deltagelsesrum og måder, hvorpå publikum deltager. Idet museet ikke forsøger at etablere 

overordnede organiseringsprincipper, som gælder for et område eller for hele museet, skal 

de gældende regler for handlingen afklares i den enkelte formidlingssituation. Fra et 

deltagelsesperspektiv medfører dette et øget fokus på afklaring af gældende spilleregler 

frem for fokus på handlingens betydning, hvilket kan opfattes som en udfordring for 

deltagerne/de besøgende.  

 

20.2. Konklusion på del 3 

Udsigelsesteoriens anvendelse på museumsformidling 

Jeg har bygget min forståelse af betydningsbegrebet på et udsigelsesteoretisk grundlag, hvor 

det semantiske betydningsniveau forklarer betydning som kommunikeret betydning. 

Undersøgelsen relaterer sig således til den semantiske forståelsesmodel, hvor et budskabs 

betydning hænger sammen med udsagnets ”hvorfra” og ”til hvem” samt den kontekst, 

hvori udsagnet placeres. Gennem undersøgelsen har jeg demonstreret, at en 

formidlingssituation er bygget op af flere samtidigt eksisterende udsigelseslag, og 

forståelsen af udsagnskonteksten må ses som genstand til fortolkning. Til trods for, at der 

ligger en intenderet betydningshandling bag enhver formidlingssituation, fremstår den 

                                                           
377 ”Fortællingen” henviser her til fortælling som genstand frem for en faktisk fortælling.   
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enkelte formidlingssituation som det kommunikative rum, hvori betydning opstår. 

Kommunikation, som henvender sig til sanserne, vægter stærkt i betydningsdannelsen, og 

den kan bidrage til, at et handlingsforløb, der har til formål at fremhæve fortællingen som 

formidlingsgenstand, ændrer karakter fra en gestaltning af fortiden til en relation mellem 

fortiden og nutidens mennesker. Analysen peger på, at en formidlingssituation på 

frilandsmuseer og historiske centre skal forstås som en kommunikativ situation, som følger 

principper for social samhandling. Der er behov for at etablere organiseringsprincipper, der 

hjælper deltageren til at rette fokus i bestemte retninger og til at forstå egen handling på 

måder, som har betydning for formidlingsbudskabet.  

 Ved at anvende udsigelsesteorien på formidlingssituationer på frilandsmuseer 

og historiske centre fremgår, at publikums tilstedeværelse i en formidlingssituation må 

betragtes som deltagelse, idet betydning forklares på baggrund af formidlingssituationen som 

udsigelse. Det indebærer, at den måde, hvorpå publikum tænkes ind i en formidlingssituation, 

har betydning for formidlingssituationens frembringelse af budskabet, og tilstedeværelsen i 

en formidlingssituation får dermed betydning for formidlingsgenstanden. Gennem 

udsigelsesteorien udfordrer undersøgelsens analyser genstandsbegrebet, som almindeligvist 

knyttes til fysiske genstande, hvilket har medført en begrebsterminologi, der har vægtet den 

fysiske genstands kvaliteter. Deltagelsesaspektet frembringer betydning som en 

kommunikativ størrelse. Værdien ligger ikke i de enkelte dele, som fremvises, men skabes 

ved at museet kommunikerer en værdi til deltagerne. Betydningsbegrebet er således knyttet 

til værdibegrebet på en måde, hvor begge er forhold, som skal kommunikeres i den enkelte 

formidlingssituation eller i måden at designe formidling på et museum.  

En formidlingssituation bygger på kommunikation i flere lag, og betydning 

kan findes i den måde, hvorpå kommunikative størrelser italesættes. Det vil sige, at 

forventninger, som knytter sig til en måde at kommunikere på, eksempelvis en udstilling, 

kan konfronteres, og kommunikative strategier kan inddrage forventningerne som del af 

betydningsdannelsen. Undersøgelsen peger ved flere tilfælde på, at kommunikation, 

forstået som intenderet aktivering af sanser, har en særlig rolle i betydningsdannelsen. 

Sansernes kommunikative potentiale begrænser sig ikke til én deltagelsesvinkel, men kan 

skabe betydningsmæssige forbindelser mellem forskellige måder at deltage på. Den 

sanselige kommunikation har endvidere en særlig evne til at etablere og definere 

deltagelsesrum, som deltagelsens kontekst. Den betydning, som deltagelse i en 

formidlingssituation har, er ikke begrænset til det arkitektoniske rum, hvori deltagelsen 
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finder sted. Gennem aktivering af sanser og følelser kan der skabes passager, som forbinder 

et deltagelsesrum med et andet.  

 Af undersøgelsen fremgår, at det er muligt at fremhæve særlige relationer 

mellem formidlingssituationens deltagere og den refererede fortid. Jeg har derfor anskuet 

forholdet mellem deltageren og fortiden som en dramatisk effekt, som opstår på baggrund 

af formidlingssituationens henvendelse til publikum, et forhold som artikuleres i 

formidlingssituationens performerende her og nu.  

Den måde, hvorpå et frilandsmuseum henvender sig til de besøgende, er altså 

af væsentlig betydning, og det giver mening at tale om deltageridentitet, det vil sige en 

identitet, som skabes i den enkelte formidlingssituation. Deltageridentiteten er således et 

abstrakt fortolkningsredskab, som i en formidlingssituation kan etableres som et værktøj 

for deltageren, for at deltagelse i formidlingssituationen skal tillægges en særlig betydning. 

Publikums deltageridentitet placerer publikum i et særligt forhold til den handling, som 

foregår i de arkitektoniske rammer. Deltageridentiteten spiller således en rolle, når det 

gælder den måde, hvorpå handlingen får betydning i relation til formidlingssituationens 

budskab.     

 En væsentlig pointe, som undersøgelsen peger på, er, at 

formidlingsbudskabet ændrer karakter, idet publikumsdeltagelsen bliver en del af 

formidlingssituationens kommunikative form. Idet deltagelse forstås som del af formen, 

ændres formidlingssituationens ”genstand” fra et materielt til et socialt betinget begreb. 

Med det mener jeg, at betydningen er en størrelse, som de tilstedeværende mennesker i 

relation til de aktuelle omgivelser kommunikerer frem i situationen. Et fokus på deltagelsen 

som et betydningsskabende lag i formidlingen medfører altså, at det er nødvendigt at forstå 

betydningsproduktionen, således at den forholder sig til det gældende her og nu, hvori 

formidlingssituationen finder sted.  

  

Den Gamle By i formidlingslandskabet. 

Min analyse af formidling i Den Gamle By tegner et billede af et museum, som befinder sig 

i et formidlingslandskab, hvor man kan ane en bevægelse, når det gælder vægtning af 

deltagelsens betydning. På baggrund af det empiriske materiale, som jeg bygger analysen af 

Den Gamle By på, kan denne bevægelse forklares som at gå fra formidling, forstået som en 

fremvisning - betragter relation mellem formidlingssituationen og de besøgende til en 

workshop – deltager relation. Museet etablerer formidlingssituationer, som frembringer en 
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betragtende deltagelse så vel som en erfarende deltagelse i situationer, som visuelt og 

genremæssigt fremstår som ensartet. Min begrundelse for at forklare dette som en 

bevægelse er, at museet de senere år har arbejdet med at etablere de tidsmæssige nedslag 

som erfaringsrum. På den måde skal man eksempelvis kunne sanse, at gaderne ser 

anderledes ud i 1864 end i 1927. Museet forholder sig til deltagelsesaspektet på den måde, 

at den mulighed, de besøgende har for at erindre den formidlede fortid, har betydning for 

valget af formidlingsmetoder. Således kan man forklare formidlingsgenstanden i 1864-

formidlingen som erfaring. 1864 ligger for langt tilbage i tid til at nulevende mennesker har 

erfaring fra tiden, og historien forbindes således til den besøgende ved at skabe erfaring, 

som kan øge deres forståelse af tidsperioden. I 1927 og i 1974 vil de besøgende enten selv 

have erindringer, eller de kender nogen, der har erindringer fra perioderne. Som 

formidlingsrum bygges der derfor på de besøgendes mulighed for at bidrage til 

formidlingsgenstanden på en anden måde end i 1864-formidlingen. Heraf fremgår, at Den 

Gamle By ser deltagelsesaspektet som betydningsbærende i formidlingsbudskabet.  

  Når det gælder spørgsmålet om, hvordan udsigelsesteorien kan anvendes for 

at kunne sige noget om formidlingspotentialet i Den Gamle By, vil jeg blandt andet 

fremhæve betydningen af at kommunikere gennem sanseaktivering. I Den Gamle By spiller 

det visuelle udtryk en væsentlig rolle. Derudover er der også anvendt lyd for at indikere 

handling, eksempelvis lyden af en snorkende mand i en seng i den del af museet, som 

formidler perioden omkring 1864. Formidlingen af 1864-perioden etablerer et 

begivenhedsplan, som skal invitere deltagerne ind i handlingen på handlingens præmisser, 

men der er ikke udviklet en deltageridentitet, som deltageren kan opleve perioden igennem. 

Med baggrund i udsigelsesteorien kan man konkludere, at Den Gamle By, trods museets 

fokus på deltagerens mulighed for at erindre fortiden, mangler et udviklet spekter af 

deltageridentiteter, som er sat i et forhold til det formidlingsbudskab, den enkelte 

formidlingssituation har som formål at fremhæve. Der mangler også en overordnet 

struktur, som kommunikerer deltageridentiteter i forhold til det enkelte deltagelsesrum, 

forstået som henholdsvis 1864, 1927 og 1974. Kommunikationen foregår gennem de 

visuelle stimuli, og er afhængig af, at deltagerne opdager adfærdens betydning i det enkelte 

rum. Udsigelsesteorien kan her anvendes til at forstå de tre deltagelsesrum således, at de på 

den ene siden hænger sammen tematisk som købstadshistorien, og på den andre side er 

forskellige ved, at deltagerne skal anvende forskellige fortolkningsredskaber. Den Gamle By 

er således et eksempel på et museum, som kan drage nytte af tankegangen om, at 
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anvendelse af dramatiserede virkemidler kan skabe effekter, som fremhæver en særlig 

opmærksomhed rettet mod bestemte elementer og måder, hvorpå disse fortolkes.  

      Man kan forklare formidling i Den Gamle By, på den måde, at der holdes 

et fokus på forholdet mellem de besøgende og formidlerne i de formidlingssituationer, som 

udspiller sig på museet. Betydningsrummet, som skabes, defineres af forholdet mellem de 

tilstedeværende mennesker og den historie, som gestaltes gennem fortolkninger af fortidens 

mennesker. På baggrund af undersøgelsens fremhævelse af identifikationsbegrebet giver det 

mening at se et potentiale, når det gælder om at etablere flere og tydeligere definerede 

deltagerrum. Museet arbejder med formidling i flere og mere målgruppeorienterede 

sammenhænge. På baggrund af undersøgelsens analyser fremgår muligheden for, at 

etablering af passager mellem flere deltagelsesrum vil kunne øge kvaliteten af deltagelsen i 

det enkelte rum.  
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Kap. 21. Undersøgelsens konklusioner og perspektiver 
 

I undersøgelsens indledning rejste jeg følgende problemstilling:  

 

”Hvordan inddrages publikum i formidling, hvor drama og aktivering af sanser 

og følelser anvendes ved frilandsmuseer og historiske centre, og hvilken 

betydning har deltagelsen for den erfaring, som formidlingssituationen 

genererer hos deltageren?”.  

 

Problemstillingen består af to spørgsmål. Jeg vil i det følgende trække spørgsmålene 

frem enkeltvist og konkludere på baggrund af afhandlingens teori, metode og analyser.   

 

Hvordan inddrages publikum i formidlingen? 

Spørgsmålet om, ”hvordan publikum inddrages i formidlingen”, har jeg undersøgt gennem 

begrebet deltagelse. Jeg definerer deltagelsesbegrebet bredt og anser enhver form for 

publikums fysiske tilstedeværelse i en formidlingssituation som deltagelse, som har betydning 

for formidlingsbudskabet. Begrebet inddragelse fremhæver betydningen af, hvordan den 

enkelte formidlingssituation lægger op til eller inviterer til at deltage på særlige måder. 

Spørgsmålet retter sig blandt andet mod de aktiviteter, som et frilandsmuseum eller et 

historisk center lægger op til gennem sin formidlingsstrategi. Aktiviteter, som at prøve 

legetøj og redskaber samt at smage mad, der er produceret på museet eller centret, er 

velkendte aktiviteter, som finder sted ved mange frilandsmuseer. Denne type aktiviteter 

bidrager til at skabe en formidlingssituation, hvor deltagelsen har en betydning for 

formidlingsbudskabet. Aktiviteten har en betydning for både personen, der udøver 

aktiviteten, og for personerne, som er til stede i samme formidlingssituation. Spørgsmålet 

kan derfor ikke alene besvares på baggrund af den enkelte udøver, men det er nødvendig at 

fremdrage hele situationen, hvori aktiviteten finder sted, og se på aktiviteten både som 

udtryk, som betragtes af andre og som indhold, som aktiviteten giver den udøvende 

deltager. Det er derfor nødvendigt at forstå betydning på baggrund af 

formidlingssituationens karakter af både ”væren” og ”gøren” – betydningen skal ikke 

nødvendigvis findes i situationens måde at mime en historisk hændelse. Betydning kan også 
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ligge i de værdier, formidlingssituationen formår at fremhæve eller aktivere hos deltageren, 

altså det formidlingssituationen gør.    

Mit spørgsmål om, hvordan publikum inddrages i formidling, kan besvares 

på flere måder, men en fællesnævner vil være et spørgsmål om identifikation. Af 

undersøgelsen fremgår, at andre besøgendes deltagelse i en fysisk aktivitet kan motivere til 

deltagelse, men det kan også holde folk fra at deltage. Det er af betydning, hvordan 

deltagelsen forstås som inkluderende eller ekskluderende og skaber følelsen af at deltage i 

formidlingssituationen. Undersøgelsen peger således på, at frilandsmuseer og historiske 

centre udgør kommunikative rum, hvor den kommunikation, som foregår i den enkelte 

formidlingssituation, må forstås på baggrund af social samhandling, altså ved at de 

tilstedeværende deltagere bidrager kommunikativt til frembringelsen af 

formidlingsbudskabet. 

Derudover kan spørgsmålet besvares på baggrund af den måde, hvorpå 

dramatiserende virkemidler er anvendt for at tiltrække opmærksomhed i bestemte 

retninger. Der ligger betydningsfuld kommunikation i valg af udtryk, i sammensætning af 

udtryk og i måder, hvorpå der rettes henvendelse til de besøgende. Formidlingsrummet er 

et rum, som er afhængig af det arkitektoniske rum, men som ikke begrænser sig til det 

arkitektoniske rums betydningsmæssige rammer. Ved at anvende dramatiske virkemidler 

som kommunikative greb i en formidlingssituation kan der etableres en forståelse for den 

formidlede fortid, som præciserer et særligt forhold mellem den italesatte fortid og 

deltageren. Dette forhold behøver ikke bygge på intentionen om at tildele deltageren en 

rolle som del af en historisk fortid. Det kan også bygge på intentionen om at frembringe en 

historie som et minde.  

En anden måde, hvorpå spørgsmålet kan besvares, er ved at tage 

udgangspunkt i den måde, hvorpå et frilandsmuseum kobler betydningen af forskellige 

formidlingssituationer. Her kan begreberne spatial og temporal benyttes om den måde, 

hvorpå der appelleres til deltagerens måde at skabe betydning ved at koble erfaring fra flere 

formidlingssituationer. Begreberne betegner inddragelsen som funderet på deltagerens 

opmærksomhed rettet mod at skulpturere formidlingsbudskabet eller at betragte budskabet.      

 

Hvilken betydning har deltagelsen for den erfaring, som formidlingssituationen genererer hos deltageren? 

Spørgsmålet retter sig mod deltagelseskarakteren set i forhold til formidlingsbudskabet, 

som frembringes i formidlingssituationen. Undersøgelsen peger på forskellige måder, 
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hvorpå deltagelsen kan forstås i en formidlingssituation. Deltagelseskarakteren vil være 

afhængig af formidlingssituationens fokus på handlingen som henholdsvis indre og ydre 

handling, altså hvorvidt fokus er på fremvisningen eller erfaring gennem handling.  

Formidlingssituationer, som bygger på fremvisning af handlingsforløb, hvor 

handlingen udøves af formidlere, kan forholde sig til inddragelsen af de besøgende på en 

måde, som svarer til inddragelse i en teaterproduktion. Denne forståelsesmodel for 

deltagelsens betydning for erfaringsdannelsen medfører, at skuespillerne ses som 

præsentationssiden, og publikum udgør perceptionssiden i en kommunikativ 

forståelsesmodel. Jeg har demonstreret, at denne fortolkningsmodel kan være anvendelig til 

at forstå deltagelsesbegrebet, men også at modellen mangler redskaber for at få den 

dynamik frem, som netop ligger i andre deltageres betydning – altså betydningen af, at 

andre publikummere deltager.  

Når det gælder deltagelse, hvor handlingens betydning skal findes i 

handlingen som et redskab til fortolkning eller til at forstå andre måder at erfare verden på, 

er det snarere en rollespilsmodel, som kan forklare deltagelsens betydning. Rollespillets 

forklaringsmodel for betydning af deltagelse etablerer en betydningsfuld spænding mellem 

at fremvise og at se andre fremvise. Hvor teaterets kommunikative model forholder sig til 

dette forhold som en konstant, etablerer dette forhold en betydningsfuld dynamik i 

rollespilsterminologien. På baggrund af undersøgelsens konklusioner er det nødvendigt at 

fremhæve spørgsmålet om identifikation som betydningsfuld for oplevelsen af deltagelsen 

samt den erfaring, deltagelsen kan give. Undersøgelsen viser, at oplevelsen af at blive 

inddraget, kan bygge på andre besøgendes aktive deltagelse så vel som ens egen. 

Formidlingssituationen er en kommunikativ ramme, som ikke kan overtage teaterets eller 

rollespillets forklaringsmodeller for deltagelse og betydning, men hvor der kan hentes 

inspiration og begreber til at forstå den form for deltagelse, som finder sted i en museal 

formidlingssituation.  

Deltagelsesbegrebet knytter sig i høj grad til forståelsen af læring inden for 

den konstruktivistiske læringstilgang. Undersøgelsen kan pege på, hvordan erfaringer fra 

formidlingssituationer leder opmærksomhed i bestemte retninger, og hvordan tidligere 

erfaringer kan aktiveres gennem sansestimulering i formidlingssituation. Ved flere 

frilandsmuseer og historiske centre arbejdes der med etablering af vinkler, hvorigennem 

fortiden og fortidens hændelser ses. Deltagelse vil her kunne forstås i forhold til det formål, 
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at deltageren kan udvikle evner til at sætte sig ind i andres sted og forstå verden fra flere 

vinkler.   

 

Undersøgelsens perspektiver 

Undersøgelsen skal ses på baggrund af den udvikling, som har fundet sted blandt andet på 

frilandsmuseer og historiske centre, hvor formidling i stigende grad bygger på 

publikumsdeltagelse. Der har været et behov for at undersøge deltagelsens karakter og 

betydning. Der har endvidere været et behov for at gentænke formidlingssituationen som 

kommunikativ ramme på frilandsmuseer og historiske centre. Den museologiske litteratur 

og teori på området bærer præg af et objektfokuseret genstandssyn. Nærværende 

undersøgelse peger på behovet for at undersøge formidling baseret på et 

handlingsperspektiv. Undersøgelsen fremhæver en forståelse af ”formidlingsgenstanden” 

som en social størrelse, hvor betydning og værdi er kommunikative størrelser, som kan 

formidles gennem dramatiserende virkemidler. Undersøgelsen fokuserer på den 

formidlingsgenstand, som fremstår, når deltagelse er del af formidlingssituation. En 

væsentlig konklusion er, at de besøgendes tilstedeværelse skal forstås som deltagelse, og at 

dette har betydning for formidlingsgenstanden.  

 Undersøgelsen bygger på empirisk praksis, som i museumslitteraturen ofte 

bliver kritiseret for at skabe formidling, hvor skelnen mellem historiske fakta og 

formidlingssituationens handlingsforløb er svær at få øje på. Med begrebet dramatiseret 

museumsformidling etableres et grundlag for at nuancere forståelsen af, hvordan en 

formidlingssituation skal forstås som betydningsgivende, eftersom begrebet rummer 

muligheden for at etablere definerede formidlingsrum. Undersøgelsen fremlægger en 

forklaringsmodel, hvor den refererede kritik retter sig mod betydningsforholdet i 

formidlingssituationen på den måde, at den skal forstås på henvisningens præmisser. Som 

alternativ tankegang til betydningsproduktion i en formidlingssituation fremlægger 

undersøgelsen i stedet det kommunikative budskab som en størrelse, der fremhæves 

gennem dramatiserende virkemidler i formidlingssituationen. Betydningsspørgsmålet 

fremstår hermed som en kommunikativ størrelse frem for som fastlåst i et forhold mellem 

historien og formidlingssituationen. Undersøgelsen forsøger ikke at finde den mest rigtige 

fremgangsmåde for at formidle historien på en mest mulig korrekt måde. Fokus er snarere 

rettet på de kommunikative virkemidler som anvendes i formidling, og, ved at tage 
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udgangspunkt i deltagelsesaspektet, undersøge den effekt, de kommunikative virkemidler 

har på deltageren.  

 Man vil altid kunne diskutere, hvordan forskellige mennesker forstår en 

formidlingssituation på forskellige måder. Det er heller ikke min pointe at påstå, at alle, 

som deltager i en formidlingssituation, forstår budskabet på samme måde. Men ved at 

etablere en forklaringsmodel for betydningsdannelse i en formidlingssituation, som tager 

udgangspunkt i principper for social kommunikation, vil jeg hævde, at det er muligt at 

fremhæve særlige effekter af eksempelvis opmærksomhed. Med et øget fokus på 

indtryksstyring mener jeg, at man kan tale om en formidlingssituation som en 

kommunikativ situation, hvor der etableres særlige relationer mellem deltageren, 

formidleren og det formidlede indhold. På denne baggrund fremhæves begrebet 

deltageridentitet som en kommunikativ størrelse, som er afhængig af at blive 

kommunikeret ud til publikum. Undersøgelsen vægter således ikke deltageren ud fra et 

fokus på målgrupper, hvor udgangspunktet er fællestræk ved de tilstedeværende, som 

bidrager til at placere deltageren i en særlig kontekst, som relaterer sig til den enkelte 

deltagers alder, uddannelsesbaggrund o.l. Undersøgelsen fokuserer snarere på den identitet, 

som fremhæves som deltagerens redskab til at skabe betydning i en formidlingssituation.       

Nærværende undersøgelse bygger på egne erfaringer gennem 

deltagerobservation ved frilandsmuseer og historiske centre i Vesteuropa og Australien, og 

på forskningsinterviews med henblik på at fremhæve deltagelsens karakter og betydning i 

formidlingssituationer. Undersøgelsens analysegenstand har været den erfarede 

formidlingssituation. Transskriptioner af forskningsinterviews og af mine erfaringer fra 

formidlingssituationer er vedlagt i egen empiridel. Jeg har ikke forholdt mig til det enkelte 

frilandsmuseums eller historiske centers intention på andre måder end det, der kommer til 

udtryk gennem et museumsbesøg. I analyserne har jeg inddraget cases, som har kunnet 

illustrere den enkelte delanalyses fokus. Man kan kritisere min fremdragelse af cases på 

baggrund af den vægt, jeg har lagt på de sanselige virkemidler og på de cases, hvor der i 

højere grad ses et særligt fokus på iscenesættelse. Kritikken har sin berettigelse i forhold til, 

at det er disse cases, jeg har fremhævet, og på den måde skabt en ulighed i det materiale, 

som er genstand for analyserne. Når det er sagt, vil jeg pointere, at min fremgangsmåde har 

været at anvende de cases, som bedst kunne illustrere forskellige måder at forstå 

deltagelsesaspektet på. Det vil sige, at casene, som samlet analyse, har til hensigt at udfolde 

deltagelsens betydning frem for at tegne et repræsentativt billede af frilandsmuseernes 
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formidlingslandskab. Jeg mener, at fremgangsmåden er berettiget til undersøgelsens formål. 

Endvidere mener jeg, at resultaterne af analyserne har skabt en forståelse af deltagelsens 

betydning i formidling, som også er anvendelig på frilandsmuseer og historiske centre, hvor 

formålet ikke er at formidle en historisk periode som et rum, man træder ind i og at 

spørgsmålet om deltageridentitet er uafhængig af valgt formidlingsgenre.   

Når et frilandsmuseum anvender drama og aktivering af sanser og følelser for 

at inddrage publikum, er det en væsentlig pointe, at museet bestemmer publikums forhold 

til fortællingen. Herigennem skabes muligheden for at udvide erfaringsrummet igennem 

sanserne, og deltagelsen i det udvidede rum kan forstås i forlængelse af en udvidet 

forståelse af ”dialogen”. Selv om deltagerne ikke nødvendigvis har indflydelse på forløbet 

eller på fortællingen på andre måder end igennem sin tilstedeværelse, erfarer de med egen 

krop den fortælling, som aktiveres. Igennem deltagelse sker en betydningsdannelse, som 

bygger på den samtidige tilstedeværelse i det fysiske og i fortællingens rum, en 

betydningsdannelse, som jeg mener, har dialogen som sit forbillede. Her skal forstås, at 

deltagelsen igennem fysisk tilstedeværelse og udøvelse af handlinger og adfærd etablerer 

passager mellem egne personlige minder, kollektive minder og deres betydning for den 

erfarende deltager. Der ligger et udviklingspotentiale på formidlingsområdet, som bygger 

på erkendelsen af deltagelseserfaringen som ”formidlingsgenstand”.  

Undersøgelsens hovedcase er Den Gamle By i Aarhus. Min undersøgelse af 

museet bygger på deltagerobservation, som har fundet sted både på institutionsniveau og 

på publikumsniveau, og datagenerering fra museet forløber gennem hele 

undersøgelsesperioden. Data herfra har derfor en anden karakter og betydning end data fra 

de øvrige besøgte frilandsmuseer og historiske centre, hvilket får indvirkning på den 

analytiske struktur. Den Gamle By spiller en rolle som hovedcase i undersøgelsen på flere 

måder. Den ene er, at museet fremstår som en reference til de erfaringer, som jeg får 

gennem deltagerobservation ved øvrige frilandsmuseer og historiske centre. Den anden er, 

at jeg, gennem min deltagelse i forskellige afdelinger på museet, og som deltagende 

publikum, bliver opmærksom på forhold, som kan forklares at ligge i krydspunktet mellem 

den institutionelle intention med formidling og den deltagende erfaring som besøgende. 

Således har Den Gamle By bidraget i forhold til undersøgelsens fokus ved at stille 

institutionen til rådighed for undersøgelse på flere niveauer, og jeg vægter museets 

betydning for undersøgelsesprocessen. Den tredje er som analyseobjekt i afhandlingen, 

hvor jeg har anvendt formidling på museet som cases for undersøgelse, både for at 
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redegøre for det teoretiske udgangspunkt og fremhæve teoriens muligheder for analyse af 

deltagelsesperspektivet, og når det gælder at tage udgangspunkt i et museums formidling og 

anvende den udviklede optik herpå.       
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Resumé 

 

Baggrund og omfang 

Undersøgelsen er et resultat af Kulturstyrelsens satsning på forskning i formidling, og den 

bidrager hertil med et særligt fokus på deltagelsesaspektet i museumsformidling på 

frilandsmuseer og historiske centre. I undersøgelsen stilles spørgsmålene om, hvordan 

deltagelse skal forstås i forhold til museumsformidling og hvilken betydning deltagelsen 

har. Begrebet dramatiseret museumsformidling anvendes som et spørgsmål om, hvordan 

mening skabes gennem deltagelse i formidlingssituationer. Undersøgelsen bygger på et 

samarbejde mellem Den Gamle By i Aarhus og Aarhus Universitet, og den indleveres med 

henblik på bedømmelse af ph.d. graden ved Aarhus Universitet. Den omfatter empiriske 

undersøgelser på flere frilandsmuseer og historiske centre i Vesteuropa og Australien. Den 

Gamle By er undersøgelsens hovedcase. Som bilag til afhandlingen ligger empiridelen, der 

består af beskrivelser af empiri, som er grundlaget for undersøgelsen, samt transskriptioner 

af forskningsinterviews.  

 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er bygget op af tre dele. Del 1 udgør undersøgelsens grundlag og omfatter 

problemstilling, forskningsoversigt og undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted. Del 2 

udfolder undersøgelsens metode og omfatter metodeteoretisk diskussion og overvejelser 

vedrørende empirisk undersøgelse og datamateriale. Del 3 udgør undersøgelsens analysedel. 

Den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket analyseres på en måde, som illustrerer 

undersøgelsens teoretiske fundament. Konklusioner af analysen danner udgangspunkt for 

den videre analysestrategi. Analysestrategien udfoldes gennem kapitlerne 13 – 18. 

Formidling i Den Gamle By analyseres på baggrund af analysestrategiens udfoldelse af og 

konkluderende pointer om deltagelsens betydning.  

  

Afhandlingens teori 

Som teoretisk grundlag i undersøgelsen ligger udsigelsesteorien, som vægter 

betydningsbegrebet ud fra en semantisk forståelsesmodel. Gennem udsigelsesteorien 

vægtes formidlingssituationen, som grundlaget for betydningsdannelsen. 
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Formidlingssituationen består af kommunikation på flere niveauer, og undersøgelsen 

vægter en formidlingssituations dramatiske virkemidler og virkemidlernes effekt på de 

besøgende.  Undersøgelsens tilgang til formidlingssituationen, som undersøgelsesgenstand, 

adskiller sig således fra forskning, som vægter historiefagligheden, idet undersøgelsens 

fokus er på virkemidlernes effekt på publikum i formidlingssituationen. Teoriens særlige 

bidrag til forskning i formidling er den vægt, teorien lægger på den sanselige 

kommunikation og den måde, hvorpå teorien åbner op for en forståelse af, at et budskab 

kan kommunikeres gennem sammensætningen af udtryk. En formidlingssituations 

betydning forstås således ikke alene på baggrund af den enkelte formidlingssituation som et 

udtrykt budskab. Sammensætningen af flere formidlingssituationer kan skabe en særlig 

betydning.   

   

Afhandlingens metode 

Undersøgelsen bygger på empirisk indsamling gennem autoetnografisk metode og 

forskningsinterviews. Omfattende empiri ligger til grund for analyserne, og grundlaget er 

transskriberet og vedlagt i eget bilagskompendium. Den autoetnografiske metode er 

anvendt på to måder. I Den Gamle By fokuserer jeg på deltagerobservation på 

institutionsniveau og på publikumsniveau. Materialet herfra har derfor en anden karakter 

end materialet, som konstrueres på baggrund af empiriske undersøgelser ved øvrige 

frilandsmuseer og historiske centre. Ved undersøgelser fra frilandsmuseer og historiske 

centre i Vesteuropa og i Australien udgør min egen erfaring undersøgelsens genstand. 

Forskningsinterviews indgår i undersøgelsen og er relateret til den dramatiserede 

rundvisning Lys i Mørket. Gennem denne del af undersøgelsen fremgår særlige fokus, som 

får betydning som en kvalificering, når det gælder om at kunne forklare egne erfaringer, 

foretaget gennem autoetnografisk metode. Metodisk set spiller autoetnografi og 

forskningsinterviews som metodiske tilgange udfyldende roller i undersøgelsesgenstanden.  

   

Afhandlingens analysestrategi 

I analysen af Lys i Mørket følger jeg udsigelsesteorien som analytisk begrebsapparat, 

hvorpå analysen foretages. Analysen fremhæver særlige pointer, som bidrager til at etablere 

en undersøgelsesstrategi. Analysestrategien er bygget op af iagttagelsesbærende begreber, 

som har til hensigt at udfolde et begrebsapparat, der kan anvendes på museumsformidling, 

hvor deltagelsen spiller en betydningsmæssig rolle. Udover de konkluderende pointer i Lys i 
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Mørket, bygger begrebsapparatet på opfattelsen af, at museumsterminologien ikke har 

begreber, som er anvendelige, når handling og adfærd er centrale elementer i et 

formidlingsbudskab. De fire iagttagelsesbærende begreber deltagelse, autenticitet, formidling og 

kommunikation vinkler deltagelsesaspektet på forskellige måder, hvorpå hensigten er at 

fremhæve, hvordan deltagelse skal forstås, og hvordan deltagelse har betydning for 

deltagerne. Begrebet læring vinkler deltagelsesaspektet ud fra et deltagelsesformål, og 

kapitlet fremhæver, hvordan dramatiske virkemidler kan øge læringsværdien i et 

museumsbesøg. Det enkelte iagttagelsesbærende analysebegreb danner ramme for 

caseanalyser, hvor formålet er knyttet til den måde, hvorpå deltagelse vinkles gennem 

begrebet. Det medfører, at kapitlerne fremhæver en særlig vinkel, hvorfra deltagelsen 

undersøges, og det empiriske materialet inddrages for at fremhæve og undersøge 

deltagelsesaspektet ud fra den givne vinkel.  

De iagttagelsesbærende analysebegreber fremhæver cases fra det empiriske 

materiale, hvor egen erfaring som deltagerobservation på publikumsniveau danner 

grundlag. Det vil sige, at denne del af analysen ikke fremhæver Den Gamle By som case, 

men skaber i stedet det fundament, hvorpå Den Gamle By undersøges. Undersøgelsen, 

som bygger på analysestrategien, frembringer altså en forståelse af den betydning, 

deltagelsen har i formidling. Denne forståelse er udgangspunktet for undersøgelsen af 

formidling i Den Gamle By. Analyse af Den Gamle By placerer museets formidling i et 

landskab, mellem fokus på genstand og fokus på deltagelse.   

 

Konklusioner 

Undersøgelsen fremhæver betydningen af publikums tilstedeværelse i en 

formidlingssituation som deltagelse. Deltagelse i en formidlingssituation indebærer, at det 

er behov for at tildele museumsbesøgende en klart defineret betydningsmæssig placering i 

forhold til formidlingsbudskabet. Det giver mening at skelne mellem former for 

formidlingssituationer. Workshopsituationer betegner formidlingssituationer, som vægter 

deltagerens erfaringsdannelse i formidlingssituationen, og hvor deltagelseserfaringen får 

status som formidlingsgenstand. Workshopsituationerne inddrager besøgendes handling 

som betydningsmæssig del af formidlingsbudskabet. Fremstilling/performance- situationer er 

formidlingssituationer, som vægter handlingsfremvisning, og hvor betydningen ligger i den 

handling, som betragtes. Performance-situationer, hvor handlingen udføres af formidlere, 

placerer publikumsdeltagelsen betragtende til handlingsudøvelsen. Med udgangspunkt i 



Ingrid Vatne Ph.d. afhandling     Resumé 

297 
 

deltagelsesperspektivet giver det mening at vægte den betydning, der ligger i måden, hvorpå 

flere/forskellige formidlingssituationer skal forstås i forhold til formidlingsbudskabet. 

Koblingen af erfaring fra flere formidlingssituationer kan være udslagsgivende for den 

betydning, museumsbesøget får for deltageren. Deltagelsens rammer i de to typer 

formidlingssituationer bygger på forskellige betydningsmodeller, som kan forstås på 

baggrund af henholdsvis rollespilsterminologi og teaterterminologi. Deltagelse i 

museumsformidling forholder sig til begge former for formidlingssituationer, og betydning 

kan forklares både ved hjælp af teaterterminologi og rollespilsterminologi, men hvor 

formidlingssituationen på et frilandsmuseum skiller sig fra de to kommunikative grene på 

flere områder. En væsentlig skelnen er den kontekstuelle ramme, som museet indgår i, hvor 

historien spiller en væsentlig rolle. Museumsterminologien har ikke haft begreber for at 

udskille handling som formidlingsgenstand på samme måde som museumsgenstanden. 

Begrebet autenticitet er derfor blevet anvendt på handlingsforløb på måder, som omformer 

handlingen fra en immateriel til en materiel størrelse. Begreberne workshopsituation og 

performance kan bidrage til at nuancere genstandsforståelsen i dramatiseret 

museumsformidling.  

 Publikumsdeltagelsen er i høj grad afhængig af begrebet identifikation. 

Formidlingssituationernes rammer er knyttet op mod spørgsmålet om, hvem og hvordan 

der bliver deltaget i formidlingssituationen. På den måde etablerer begrebet passager, som 

kobler forskellige former for deltagelse op imod hinanden, og som forbinder deltageren 

med både fortidens og nutidens mennesker. Begrebet identifikation fremhæver de 

muligheder, som ligger i en formidlingssituations rumlighed, og som medfører, at 

formidlingssituationens betydningsrum ikke begrænser sig til det arkitektoniske rum. 

 Undersøgelsen peger på betydningen af dramatiseringen af 

formidlingsrummet som kommunikativt greb i museumsformidling. Gennem dramatiske 

virkemidler kan en formidlingssituation kommunikere størrelser som værdi, betydning, 

menneskelige bånd. Disse størrelser kan generere en effekt hos deltageren på måder, der 

vækker eftertanke og øger evnerne til at kunne sætte sig ind i andres sted. Gennem 

dramatiske virkemidler kan hændelser og forhold fra den historiske fortid blive 

vedkommende for nutidens mennesker og forbindes til nutidens menneskers liv og 

virkelighed. 
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English summary 

 

Research background 

This research is a result of the focus that the Danish Agency for Culture have on research 

on dissemination. The research contributes with the focus on audience participation when 

it comes to dissemination at open air museums and historical sites. What does participation 

mean and how does participation add meaning to the learning experience? These are the 

questions asked in the research. The concept dramatized dissemination is a concept that deals 

with ways of constructing meaning through participation. The research builds on a 

partnership between the Danish open air museum Den Gamle By and University of 

Aarhus. The thesis is written for the PhD. degree at University of Aarhus. The research 

includes empirical studies at open air museums and historical sites in Western Europe and 

in the state of Victoria, Australia. The empirical work is based on experience through the 

method of participation/observation. Den Gamle By is the main case study. The 

dissertation consists of two parts. The thesis contains the analytical, theoretical and 

methodological part with the discussions and conclusions, and the empirical transcriptions 

contains transcriptions of museum visits and of research interviews.  

 

Composition 

The thesis consists of three parts. In Part 1, the background for the research is shaped. The 

approach to the field and the review of the literature contribute to frame the research. Part 

2 is the methodological display where I account for the methods used in the research. I 

discuss the way of researching the empirical field, and consider the method used and the 

outcome of the methods. Part 3 is the analytical part. It can be seen as divided into three 

pieces. The dramatized tour Lys i Mørket (Light in the darkness) is the first piece. The tour 

is analyzed through the enunciation theory, based on the work of the French linguist Émile 

Benveniste. The approach here is to demonstrate the use of the theory through a case 

study. This analysis builds on both participatory observation and research interviews. The 

outcome of this analysis becomes the foundation for building an analytical strategy for the 

empirical fieldwork, which forms the second part of the analytical part. Den Gamle By is 

not part in developing the analytical strategy. Instead, it is the case study on which the 

analytical strategy is being used. The empirical fieldwork, analyzed through the analytical 
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strategy is displayed through separate concepts in five chapters. The dissemination in Den 

Gamle By is analyzed with a focus on the conclusions from the empirical fieldwork, which 

shapes the optical view used for analyzing.  

The empirical work is translated from experience to text and collected in the 

compendium of empirical work. The transcript of the empirical work is determined by the 

chronological order of the visits. Den Gamle By is labeled as nr. 1. The auto ethnographical 

work connected to the participative perspective is composed under number 1.1. The case 

study Lys i Mørket and the interviews connected to the study are listed under number 1.2. 

The order of the transcriptions numbered 2 to 24 is based on how the visit fits in the 

chronological timeline.        

 

Theory 

The research builds on the enunciation theory. The enunciation theory places a great deal 

of stress on the concept of meaning. Meaning is understood through the the semantic 

approach, and the situation of mediation is considered as foundation for production of 

meaning. Communication consists of several layers. The dramatic tools used to achieve a 

certain effect on the participant are considered as communication and gain special attention 

in the research. The research differs from other research on dissemination in spite of the 

weight this research puts on the dramatic effect. It is not the historical learning outcome 

that is the subject matter, but the way the intended matter is communicated. The weight 

that the research puts on perception, caused by the dramatic effect in the mediation 

situation is the main contribution to the research field.  

 

Method 

The method used as the approach to participatory observation is auto ethnography. This 

method is used in two ways. In Den Gamle By I use the method both at an institutional 

level and at an audience level. The research at the audience level is influenced by the 

research at the institutional level. The material gained from the museum is therefore 

different than from material gained from other open air museums and historical sites. At 

the other open air museums and historical sites, my approach is “being a participative 

audience”. And the effect of the mediation forms the subject for analyze.  

 In the research I also use research interview. The research interviews are 

related to the case study Lys i Mørket, which is the dramatized tour offered at Den Gamle 
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By in the Christmas season. The interviews describe the experience that other people have 

of the mediation. The dramatized approach is first person interpretation, and the focus that 

gives rise to the history on display is on dramatizing the space. The use of research 

interviews as an approach also functions as a method of qualifying my views through the 

auto ethnographical study. In my opinion the two research approaches are a good match, 

because the interviews help in putting the experience gained from the auto ethnographical 

method into perspective. The auto ethnographical approach has the tendency to take up an 

introvert experience, and the interviews can be used to qualify this experience.   

 

The analytical strategy 

Analyzing my case study Lys i Mørket I use the concepts of enunciation theory. I use the 

case study as an illustration and discussion of what the theory can offer the research of 

dissemination. Based on conclusions from the analysis I build an analytical strategy for the 

purpose of researching participation and the meaning of participation at the open air 

museums and historical sites. The strategy forms several angles. Each angle makes the 

frame for one chapter, where cases from the empirical studies are used for the purpose of 

each chapter. The analytical strategy is shaped as a circle of concepts, connected to each 

other through the purpose of characterizing the learning experience. The concepts are: 

participation, authenticity, dissemination, communication and learning.  

The concept of participation researches the way in which the audience 

participates. It includes both expressions of participation and contexts of participation. 

One of the main conclusions is the importance of identification, a concept that also 

stresses the need for taking the identity of the participation-angle into consideration. 

Identification is a tool that can be used for shaping a group or dividing into several 

different groups.  

The concept of authenticity challenges the material way of using the concept 

by focusing on the action taking place, and how to handle the action as a message in a 

museum context. The chapter makes a distinction between performance and workshop: 

Performance as an action to describe, and a workshop as an action to experience a certain way 

of life. The concept of authenticity is used for the purpose of finding out how the situation 

of mediation is connecting the present with the past.  

The concept of dissemination is handled on a structural level, by looking at 

the meaning of participation within several situations at an open air museum or historical 
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site. Here, my focus is on the ways of dramatizing the participatory-angle and drawing 

conclusions on the way that they are connected as parts of the same enunciation. I finish 

with the temporal and the spatial approach to the message. The temporal approach 

establishes the connection between the participatory-angle and the history on display as a 

constant. One angle is offered to connect with the past. The spatial approach establishes 

several angles for the participation, and the meaning lies in the way in which they are 

connected with each other. The spatial approach suggests that the message is a sculpture 

formed by participating in several situations. The three dimensional nature of the sculpture 

means that it cannot be seen from all sides at the same time.  

The concept of communication is used to research the way in which the 

interpretive tools are given to the participants. I look at the way a museum deals with the 

principle of organizing or framing the act of interpretation. A most important conclusion 

to be drawn here concerns the power of the senses. Activating the senses makes it possible 

to establish certain connections between the participants, the past and the present. 

Dramatized dissemination makes it possible to activate and to make it more likely that 

certain effects are achieved during the act of participation.  

The concept of learning deals with the question of how the dramatized 

dissemination increases the learning experience. The main conclusion is regarding the 

possibilities of making situational interests connect with the participants, so that it becomes 

a long-lasting experience.  

The analytic approach towards Den Gamle By is based on the analytical 

strategy as a way of conceptualizing the mediation as an enunciation. The approach places 

the museum in the landscape of mediation as a museum in a move from a temporal 

towards a spatial structure. Den Gamle By works in both ways and there is a need for being 

explicit considering the interpretive tools offered for the participants.  

 

Conclusions 

The research identifies the importance of considering the museum audience as participants. 

The message in the enunciation depends on how the identity of participation is constructed 

in the mediation. The logic followed is the logic of the message being formed in a situation: 

The “from whom” and “towards whom” indicates a construction of the participant 

identity. The “where” and “when” indicates a construction of time and place. Both are 

parts of the meaning making process.   


