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Kommentarer til bilag 

Empiridelen indeholder transskriptioner af henholdsvis forskningsinterviews og af erfaringer fra 

museumsbesøg som indgår i undersøgelsen og som danner grundlaget for afhandlingens analyser. Bilag 

1.1.1 – 1.1.6 (Den Gamle By) samt bilagene 2-24 er transskriptioner af museumserfaringer fra 

frilandsmuseer og historiske centre fra flere lande. Bilagene 1.2.1 – 1.2.13 er transskriptioner af 

forskningsinterviews vedrørende undersøgelsens case ”Lys i Mørket”.   

Museumsbesøg som grundlag for undersøgelsen: Bilag 1.1.1 – 1.1.6 og 2 - 24 

De museumsbesøg som undersøgelsen bygger på er foretaget inden for korte intervaller fordelt på tre 

perioder i sommermånederne 2008-2009, 2010 og 2011, og besøgene strækker sig i et tidsrum fra 1-2 

dage ved de fleste museer. De besøgte museer er frilandsmuseer og historiske centre i en række vestlige 

lande.  

Det enkelte museum eller historiske center præsenteres kort under overskriften ”Intro til 

museet”. De faktuelle informationer om museet er primært hentet fra det pågældende museums eller 

centers egen hjemmeside. For yderligere information om museerne og de historiske centre, henviser jeg 

til de pågældende hjemmesider, hvilket fremgår af det enkelte bilag.  

Ved det enkelte museumsbesøg agerer jeg i statussen museumsbesøgende, og jeg indtager 

flere roller, hvorigennem museumsbesøget erfares. Den pågældende rolle, som relaterer sig til besøgets 

sociale kontekst beskriver jeg under overskriften ”Museumsbesøgets kontekst”. Herunder oplyser jeg 

også om de anvendte dokumentationsmetoder.  

Transskriptionerne af de erfaringer, som udgør afhandlingens analysegrundlag, placeres 

under overskriften ”Beskrivelse af museumsoplevelse”. Her inviteres læseren med til at se 

museumsbesøget fra min erfarede vinkel.  

 

Beskrivelsernes funktioner: 

1. Rækkefølgen af besøgte museer har en betydning, idet de første erfaringer fremstår som 

komparationsgrundlag ved senere museumsbesøg. Det er så vel sammensætningen og mængden 

af museumsoplevelser foretaget inden for undersøgelsens ramme, som de enkelte 

museumsoplevelser, som danner et grundlag for undersøgelse. Beskrivelserne af 

museumsbesøgene afspejler en udvikling i min tilgang til formidlingssituationer, hvor 

publikumsdeltagelse indgår. Det enkelte museumsbesøgs placering i den processuelle 

rækkefølge har en betydning for det fokus, erfaringerne underlægges. Således etableres et 
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forventningsgrundlag tidligt i processen, hvortil senere tilkomne erfaringer får en dialogisk 

funktion. Den fysiske rejse mellem museerne og formidlingssituationerne er derfor i høj grad 

også en erfaringsrejse. Museerne, som besøges i første periode, besøges ud fra en tilgang, hvor 

min observerende rolle fremstår som mere aktiv end den deltagende/erfarende. En deltagende 

rolle bliver mere udpræget senere i undersøgelsens indsamlingsperiode.  

2. Bilagene beskriver formidlingspraksis således som den erfares fra et deltagende publikums 

vinkel. Heri fremstår rollebegrebet centralt. ”Rolle” er noget som defineres både af 

museumsbesøgets sociale kontekst og af den enkelte formidlingssituation igennem 

kommunikation. Jeg har derfor valgt at beskrive erfaringerne på en måde, hvor den aktiverede 

synsvinkel fremgår som beskrivelsens udgangspunkt, og hvor læseren inviteres med til at se de 

ting jeg ser. Enkelte formidlingssituationer bliver derfor nærlæst og fremtræder som en 

detaljeret tekstlig figur, mens andre fremstår som en baggrund, som den tekstlige figur optræder 

på i den holistiske oplevelse.   

 

Museumsbeskrivelserne som dokumentationsgrundlag 

Beskrivelserne af museumserfaringer bygger på flere former for dokumentation: Videokamera, 

fotografiapparat, lydoptagelser, feltnotater og erindring. Videokamera og lydoptagelser medfører 

muligheden for at kunne citere dialoger, som er foregået i formidlingssituationer. Både video og 

fotografier er erindringsfremkaldende og medfører, at erindringen af den pågældende museumserfaring 

kan fremstå med en højere detaljeringsgrad. Feltnotater og dagbogsnotater er, ud over noter 

vedrørende hændelsesforløb, anvendt til at notere de spørgsmål som melder sig under et besøg. En 

mere udførlig diskussion af beskrivelsernes funktion som dokumentationsgrundlag kan læses i 

afhandlingens metodedel, kap. 7.  

 

Beskrivelsernes rækkefølge og struktur 

Beskrivelserne af museumsbesøg er nummereret efter den rækkefølge, de er foretaget i. Det første bilag 

er således fra Den Gamle By, hvor jeg starter mine deltagerobservationer og det sidste bilag, bilag 24 

Swan Hill i Australien, beskriver det sidste museumsbesøg i undersøgelsesperioden. I denne rækkefølge 

kan man se en udvikling i den vinkel, som bilagene beskrives ud fra, og det giver mening at forstå 

bilagsmaterialet som inddelt i tre faser. Faserne afspejler den rolleposition, som danner grundlag for det 

enkelte besøg og min egen opmærksomhed rettet mod rollepositionens betydning for erfaringerne ved 

det enkelte museumsbesøg. Mine rollepositioner skifter mellem flere positioner, således at jeg går alene 
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i undersøgelsens startfase, går sammen med nogen i anden fase (mand, børn, forældre og kollegaer), for 

til sidst atter at gå alene - nu med et mere afklaret fokus på rollernes betydning for erfaringerne.   

   

Publikumsinterviews som del af undersøgelsen: Bilag 1.2.1 – 1.2.13 

Bilag 1.2.1 – 1.2.13 knytter sig til undersøgelsens case Lys i Mørket. De består af en beskrivelse af 

forløbet samt transskriptioner af forskningsinterview med henholdsvis 9 besøgende og med 

konceptudvikler for Lys i Mørket. Undersøgelsens forskningsinterviews med deltagende publikum er 

foretaget i perioderne november og december 2008 og 2009. Derudover har samtalen med 

konceptudvikler fundet sted i undersøgelsesperiodens start- og slutfase. Samtalernes kontekst beskrives 

kort inden den beskrevne samtale og er at finde under overskriften ”kort om samtalesituationen”.  

 

Transskriptionernes funktioner 

De transskriberede forskningsinterviews fungerer som et grundlag for undersøgelsens analyse. 

Transskriptionerne har en funktion som dokumentationsmateriale af samtalerne, hvor mundtlig samtale 

er oversat til tekst. Derudover har transskriberingsprocessen haft betydning for undersøgelsen igennem 

analytisk induktion. Igennem samtalerne og transskribering af samtalerne er jeg blevet opmærksom på 

en række forhold, som har fået øget opmærksomhed ved egne museumsbesøg. Heriblandt betydningen 

af andre menneskers tilstedeværelse i formidlingssituationen. Som proces har transskriptionerne derfor 

en betydning ud over at være en oversættelse fra tale til tekstmateriale.    

 

Transskriptionerne som dokumentationsgrundlag 

Transskriptionerne skal forstås som nedskrevne samtaler med informanter. Transskriptionerne bygger 

hovedsageligt på lydoptagelser, en undtagelse er samtalerne med de tre informanter A, B og C. Ved 

disse samtaler har jeg foretaget en meningskondensering, og besvarelserne er efterfølgende gennemgået 

sammen med informanterne. To samtaler med det deltagende publikum er foretaget over telefonen 

mens de resterende syv er foretaget under et personligt møde. Samtaler som er foregået på norsk er 

oversat til dansk i transskriptionerne med henblik på at skabe et ensartet grundlag for den videre 

analyse. Bilag 1.2. udgør beskrivelse af en rundvisningsgang og bygger på lydoptagelse. 

Transskriptionerne fungerer således som en synliggørelse af det fortolkningsgrundlag, som analyserne 

bygger på. Analytisk fortolkning foregår ikke blot på baggrund af de nedskrevne sætninger, men også 
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på baggrund af samtalernes forankring i den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket og som 

information, der dialogmæssigt relateres til mine egne museumserfaringer.      

 

Transskriptionernes rækkefølge og struktur 

Jeg skelner mellem samtaler med deltagere fra publikum og med formidler/konceptudvikler således, at 

den første række af transskriptioner er af samtalerne med publikum. Transskriptionerne har her fået 

bilagsnummer kronologisk efter samtaletidspunktet, hvilket også er gældende for det bogstav, som 

henviser til identifikation af informant. Dernæst er samtalerne med formidler/konceptudvikler placeret 

som nr. 11 og 12 og får således betydning i relation til hinanden. I samtalerne med konceptudvikler ses 

en ændring i samtalens karakter fra første til anden samtale, en ændring som blandt andet afspejler 

tilgangen til viden om undersøgelsens emne. Første samtale tydeliggør en opfattelse af, at viden forstås 

som noget, man kan spørge direkte ind til mens viden i anden samtale forstås som noget, der realiseres i 

samtalen og er afhængig af begge parter.  

 

Opsummering: 

Samlet set spiller bilagskompendiet en væsentlig rolle i undersøgelsens deskriptive validering. 

Beskrivelserne skal ses som en oversættelse fra erfaring til skriftlig dokumentation, hvor beskrivelse af 

samtaler og hændelsesforløb har til hensigt at gøre det samlede datagrundlag synligt for læseren. 

Dernæst spiller udformningen af beskrivelserne en væsentlig rolle i selve undersøgelsesprocessen, hvor 

fortolkning har foregået på flere niveauer, hvilket både afspejles i oversættelsen fra mundtlig til skriftligt 

medie og i undersøgelsens afgrænsninger og fokus. Som dokumentationsgrundlag forholder bilagene 

sig hermed både til deskriptiv validering og til fortolkningsvalidering af undersøgelsens resultater.     
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Kort: Danmark 

 

 

Besøgte frilandsmuseer og historiske center i Danmark: 

A: Den Gamle By. Bilag nr. 1 

B: Frilandsmuseet. Bilag nr. 2 

C: Den Fynske Landsby. Bilag nr. 3 

D: Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Bilag nr. 4 

E: Historiecenter Dybbøl Banke. Bilag nr. 5 

F: Bork Vikingehavn. Bilag nr. 9 

G: Dejbjerg Jernalder. Bilag nr. 10 

H: Middelaldercenter. Bilag nr. 11 

I: Ribe Vikingecenter. Bilag nr. 12 
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Kort: Norge og Sverige 

 

 

 

 

Besøgte frilandsmuseer og historiske center i Norge og Sverige: 

 

A: Skansen, Sverige. Bilag nr.7 

B: Jamtli Historieland, Sverige. Bilag nr. 8 

C: Maihaugen, Norge. Bilag nr. 13 
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Kort: Belgien, Nederland, Tyskland 

 

 

 

 

 

Besøgte frilandsmuseer og historiske center i Belgien, Nederland, Tyskland: 

 

A: Bokrijk Openluchtmuseum, Belgien. Bilag nr. 6 

B: Nederland Openluchtmuseum, Nederland. Bilag nr. 14 

C: Freilichtmuseum Hagen, Tyskland. Bilag nr. 15 

D: Freilichtmuseum Detmold, Tyskland. Bilag nr. 16 
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Kort: Storbritannien 

 

 

 

Besøgte frilandsmuseer i Storbritannien: 

A: Beamish. Bilag nr. 17 

B: Blists Hill Victorian Town. Bilag nr. 18 

C: The Complete Working Shugborough Historic Estate. Bilag nr. 19 

D: Black Country Living Museum. Bilag nr. 20 

E: Warwick Castle. Bilag nr. 21
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Kort: Victoria, Australien 

 

 

 

 

Besøgte frilandsmuseer i Victoria: 

 

 

A: Sovereign Hill. Bilag nr. 22 

 

B: Flagstaff Hill Maritime Museum. Bilag nr. 23 

 

C: Swan Hill Pioneer Settlement. Bilag nr. 24 
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Bilag nr. 1. 1. Den Gamle By, Danmark 

 

 

 

Billede nr. 1.1.6.3. Købmandsgården. Asylbørn henter brænde til køkkenpigerne. Gårdskarlen har taget skoene af for at 

pudse dem. Han fortæller asylbørnene hvor de skal finde brænde. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Den Gamle By 

Viborgvej 2 

8000 Aarhus C 

www.dengamleby.dk 

 

 

 

http://www.dengamleby.dk/
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Information om museet 

Den Gamle By er grundlagt i 1909 og er verdens første frilandsmuseum for byernes kulturhistorie. 

Museets grundlægger er den Århusianske lærer og translatør Peter Holm (1873-1950). Museet er i dag et 

statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum, organiseret som selvejende institution. Med 

udgangspunkt i de bevarede originaler ønskede Holm at genskabe en fortidig helhed. Hans mål var at 

skabe et idealbillede af en gammel dansk købstad. Således bliver både bygningerne og byrummet 

mellem dem væsentlig i den helhed som søges formidlet. Bygningerne er flyttet fra købstæder over hele 

landet.   

 

 

Museumsbesøgernes kontekst og fokus.  

Beskrivelsen består af flere separate oplevelser. Enkelte af oplevelserne gøres under min arbejdsdag i 

Den Gamle By, hvor jeg forlader mit kontor for at opsøge museets miljøer som formidles med levende 

personer i miljøer1. Andre oplevelser opstår som resultater af besøg, hvor jeg har medbragt mine børn 

og mine venner for at opleve Den Gamle By. Den enkelte kontekst vil være mulig at læse ud fra 

beskrivelserne. De beskrivelser som foretages i forlængelse af en arbejdsdag, bærer tydeligt præg af 

observation. De besøg som foregår med udspring i socialt samvær med familie og venner har en 

tydeligere deltagende vægtning. I undersøgelsesperioden har jeg foretaget besøg i museets 

formidlingssituationer flere gange og igennem flere perioder. Som del i min måde at anonymisere 

eventuelt refererede gæster, har jeg valgt ikke at oplyse datoer på mine besøg. Beskrivelserne er 

nummereret kronologisk efter, hvornår de beskrevne besøg er foretaget. Ved beskrivelserne 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 og 1.1.5 ligger feltnotater og foto til grund for beskrivelsen. Ved beskrivelse i bilag 1.1.4 og 1.1.6 

har jeg filmet, og dialoger og beskrivelserne af handlingsforløbet er en genfortælling af optagelserne.  

                                                           
1
 Jeg uddyber min deltagelse i Den Gamle By i afhandlingens del 2, Metode. 



Bilag nr. 1.1.1. Den Gamle By juni 2008 

17 
 

Bilag nr. 1.1.1. Den Gamle By – Hos skomagermadammen 

 

Beskrivelse af formidlingssituationer 

Skomagermadammens hus er et lille hus med lavt til loftet. Når jeg kommer ind i entreen, ligger 

skomagerværkstedet til højre og skomagerfamiliens bolig til venstre. Boligen består af et rum og 

køkken. Møblerne står tæt i det lille rum, og familiens eneste seng står lige ved siden af den røde sofa 

og spisebordet. Ved vinduet står en stol og et lille bord oven på en forhøjning af træ. Køkkenet ligger 

mellem værkstedet og stuen. I en fordybning i det opmurede ildsted i køkkenet knitrer ilden. Over ilden 

hænger en kaffekedel i en krog, og en stegepande står på stenene ved siden af ildstedet. 

Skomagermadammen har gæster. En kvinde i 30’erne spørger madammen om, hvordan hendes sivsko 

er at gå med? Madammen trækker op i skørterne, viser skoene frem og fortæller om dem. Gæsten får 

øje på sengen og spørger, hvem det er, som sover der om natten? Madammen kan fortælle, at det gør 

både hun, fatter og nogle af børnene. ”Er det ikke lidt trangt?”, spørger gæsten, men madammen kan 

fortælle, at det giver jo en god varme, når man sover så tæt sammen. ”Men siden hun undrer sig over 

det, er det måske anderledes, der hvor Hun kommer fra?”, spørger madammen. Gæsten fortæller om 

sengene, som hun er vant til. Hun beskriver, hvordan de ser ud, og hun fortæller, at de er bløde og 

større end den, skomagermadammen har. Hun fortæller desuden, at børnene har deres egne senge. 

Skomagermadammen spørger om, de er rige, siden børnene kan have egne senge? Inden gæsten når at 

svare, træder en guide med et hold danske pensionister ind i det lille rum. Kvinden takker for snakken 

og lister ud igen.  

Skomagermadammen byder de nye gæster indenfor og begynder at smøre krydderfedt på 

stykker af opskåret rugbrød, som hun har liggende på et fad på bordet. Den store flok pensionister 

stiller sig i en rundkreds og retter opmærksomheden mod skomagermadammen, som sidder på sin stol 

og smører fedtemadder. ”Kom bare indenfor og sæt jer ned i stolen og i sofaen, hvor der er plads”, 

tilbyder hun. Gæsterne sætter sig tæt sammen i sofaen og på stolene rundt om bordet. Nogle må stå op, 

og de stiller sig omkring bordet og madammen, som deler ud af sine fedtemadder. Da gæsterne smager 

på fedtemadderne, bliver der først helt stille. Dernæst bliver der åbnet for samtale, og der bliver hentet 

historier frem fra gæsternes egne erfaringer. Gæsterne lytter til de andres historier, kommenterer dem 

med egne erfaringer, og der bliver grinet en del. Skomagermadammen kan fortælle om sin måde at lave 

krydderfedt på. Hun fortæller om æblerne, salvien og timian, som hun kommer i fedtet. Der bliver 

smagt, mærket efter og erindret i forhold til smagen. Fedtemadderne er tydeligvis erindrings-triggere, og 
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de udgør fællesskabets centrum. Jeg fæstner mig ved det skift, som sker i situationen, da gæsterne bliver 

bedt om at sætte sig ned og danne rundkreds om hendes spisebord og smage hendes fedtemadder. De 

besøgende skifter fra at være museumsbesøgende til at være gæster hos skomagermadammen. Da 

gæsterne er gået, og jeg bliver alene i rummet sammen med skomagermadammen, fortæller jeg hende 

om min oplevelse af situationen. Hun fortæller, at hun er opmærksom på det skifte som sker, når de 

besøgende inviteres til at sidde med ved bordet og spise fedtemadder. Hun forsøger dermed at skabe et 

socialt rum, hvor gæsterne glemmer deres hverdag og er hundrede procent tilstede i den oplevelse, som 

hun i rollen som skomagermadammen kan give dem. Hun vil skabe en indgang til historien, hvor folk 

kan se sig selv og deres hverdag som del af historien. Hun mener, at historielære må handle om at give 

folk en forståelse af, hvorfor og hvordan historien er vigtig. Det gør man bedst gennem erfaring. ”Som 

formidler ser man sin egen tid med andre øjne ved at agere i en anden tid. Selve formidlingsakten er 

lærerig for formidleren,” forklarer hun. Imens vi taler sammen, kommer en mand og en kvinde ind i 

stuen. Aktøren går igen ind i rollen som skomagermadammen og henvender sig til dem. Hun byder 

dem inden for i stuen ved at tilbyde dem at smage en fedtemad. De kigger sig lidt omkring i stuen og 

går ud igen. Jeg sætter mig på stolen ved væggen mellem sengen og køkkenet. Jeg har udsyn over hele 

stuen og hen mod ildstedet i køkkenet. Jeg sidder med min blok og pen og noterer.  

  Et hold sjællændere i fyrre-halvtredsårs-alderen kommer nu ind i stuen. De hilser pænt på 

madammen, som ønsker dem velkommen indenfor. Hun spørger, hvor de kommer fra. ”Vi kommer 

fra Djævleøen”, svarer den ene af mændene, og flere i gruppen griner. Den ø har skomagermadammen 

ikke hørt om, men det var da et frygteligt navn på en ø, tænker hun højt. Hun spørger, om de kan 

forklare hende, hvor det er henne i verden? Det går op for madammen, at de mener Sjælland, og hun 

spørger dem om kongen, om de har hilst på ham. ”Jeg har hørt, at han har været i Frederiksberg Have”, 

kommenterer hun. Hun spørger dem, om det er noget de kender til. En af gæsterne nikker og giver 

udtryk for at kende til den historie, som madammen refererer til. Madammen fortæller om dengang 

prinsen var på besøg i byen. Der bliver kommenteret og grinet. ”Nå, jeg må hellere se til ilden og se om 

der kan blive noget mad i dag”, siger hun efter et stykke tid og rejser sig langsomt op fra sin stol. 

Gruppen siger tak for snakken og bevæger sig mod udgangen. Madammen går ind i køkkenet og stiller 

stegepanden på et stykke trekantet jern over ilden, som knitrer lystigt nede i fordybningen i køkkenets 

ildsted. På stegepanden lægger hun nogle stykker flæsk, hun har skåret ud. Mens hun står over ilden og 

passer sit flæsk, kommer tre midaldrende hollændere ind i stuen. De kigger sig omkring i stuen, før de 

går hen mod køkkenet. Manden kommenter skomagermadammens handling. Nu må hun vende flæsket 

ellers bliver det brændt, mener han. Han fortæller, at hans far var skomager. Madammen spørger, om 

han selv er håndværker. En af de to damer, som manden følges med, svarer for ham. Hun forklarer, at 
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han arbejder med hjernen. Kvinden synes at acceptere, at skomagermadammen ikke vil forstå, hvad han 

taler om, hvis han forklarer, at han arbejdede med IT. Madammen spørger de tre hollændere, om de er 

bekendt med, at håndværkerne har en speciel bankelyd, når de banker på hos folk, for at man skal 

forstå det er håndværkere? Det kender hollænderne ikke noget til. Skomagermadammen beretter om 

håndværkernes arbejde og lavene. Hun fortæller om hvem, der kan arbejde i byen og det at gå på 

valsen.    

Da hollænderne er gået, siger jeg tak, og jeg bevæger mig igen ud i byens smalle gader 

med de toppede brosten. Jeg hilser pænt på præsten, som kommer forbi, og han hilser pænt tilbage. 
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Bilag nr. 1.1.2. Den Gamle By – Hos bødkeren/billedskæreren 

 

Beskrivelse af formidlingssituationer  

Øverst i Vestergade ligger Lille Rosengården. Huset er et langt hvidt bindingsværkshus, som har flere 

indgange. Den ene fører ind til værkstedet, hvor bødkeren står med sit store brune forklæde. Rundt om 

ham ses værktøj og genstande, som er til reparation. Han står bag ved en arbejdsbænk, hvorfra han kan 

se de mennesker, som er på vej ind i hans værksted. Der dufter af bearbejdet træ i værkstedet. Jeg hilser 

pænt og stiller mig ind til væggen for at give plads til flere besøgende. Nogle besøgende midt i 50’erne 

kommer ind i lokalet. De stiller sig op for at se på bødkeren, som er i gang med sit arbejde. Bødkeren 

forklarer, at de befinder sig i det værksted, hvor bødker og billedskærer holder til. Han forklarer, at den 

type håndværker han er, svarer til det, man ville kalde en ”bønhas” i gamle dage. ”En bønhas,” uddyber 

han, ”var en, der udøvede et håndværk uden at have fagbrev.” Mens bødkeren forklarer, arbejder han 

med at skære et stykke træ til, som han har liggende på høvlebænken. De interesserede besøgende 

følger med i hans arbejde, og de spørger, hvad det skal blive til. En kvinde fæster sig ved en detaljeret 

udskåret genstand, som står bag ved bødkeren og spørger, hvad det er. Bødkeren forklarer, at det er 

understellet til en ovn, som han er i gang med at reparere. De besøgende er interesserede i at høre, 

hvordan en håndværker som ham ville havde levet og boet dengang. Bødkeren tager udgangspunkt i 

rummet, hvor de står, og han peger ind på rummet ved siden af og inddrager det således i historien. ”I 

et hus som dette”, forklarer han, ”kunne der bo to familier udover at værkstedet også var her. Man 

kunne gå mellem hinandens del af huset via ildstedet eller køkkenet, som de to familier delte”. De 

besøgende ser sig omkring endnu en gang, denne gang er deres blikke mere undersøgende. ”Var der 

ikke noget der dækkede af mellem ildstedet og de to boliger?”, spørger en af kvinderne overrasket. 

”Nej, de to familier delte ildsted, og benyttede varmen fra dette til også at varme op i stuen. Hvis man 

lukkede af, så ville man ikke have udnyttet varmen optimalt, og varme har været vigtig i disse kolde 

huse,” lyder svaret fra bødkeren. Ud fra museumsgæsternes udtryk, da bødkeren fortæller at huset har 

fungeret som bolig for to familier, og den måde hvorpå de tager rummene i øjesyn en ekstra gang, 

forstår jeg, at de tænker sig selv ind i den situation, som beboerne i et sådant hus har været i. De 

forsøger at forstå, hvordan det har været at skulle dele et hus på denne størrelse med en anden familie. 

Bødkeren forklarer videre, at inde ved siden af hos skomageren kan man se, at skomageren har arbejdet 

sig så godt op, at han kan have værkstedet i den ene side af huset, hvor der kunne have boet en anden 
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familie. Således kan han have stuerummet alene til boligformål. Bødkeren fortæller videre om, hvordan 

de forskellige håndværk ville være repræsenteret i en købstad på størrelse med Den Gamle By.  

En gruppe børn ifølge med voksne kommer ind ad døren, hvorefter de andre besøgende, 

som nu har været et stykke tid hos bødkeren, takker før de giver pladsen videre til de nyankomne. En af 

de voksne fortæller, at de netop har stået og set på bindingsværksudstillingen ved indgangspartiet, og 

hun vil gerne høre, om bødkeren kan fortælle noget om den.2 Da bødkeren fortæller, at det er ham, 

som har lavet udstillingen, bliver børnene og de voksne tydeligvis meget imponerede. Der bliver spurgt 

ind til, hvordan han har udført arbejdet, om det var svært, og hvor han har lært det. Samtalen kommer 

til at handle om, hvordan man bliver god til noget. Bødkeren fortæller børnene om, hvordan han har 

øvet sig og hvordan han har gået i lære hos en mester. Børnene er ivrige efter at fortælle om, hvad de vil 

blive, når de bliver store. De fortæller også om, hvad de er gode til. Bødkeren tager nogle mindre 

genstande frem, de er drejet i træ. Han rækker genstandene til nogle af børnene, så de kan mærke på 

træet. Børnene tager entusiastisk imod og undersøger tingene med hånden, hvorefter de sender dem 

videre til den næste i rækken.  

Tre kvinder kommer ind i værkstedet, mens bødkeren er i gang med at demonstrere, 

hvordan man drejer træ. ”Det er et arbejde, man ikke får stress af, hvad?”, udbryder en af kvinderne. 

”Ja, hvis jeg nu var en billedskærer fra 1730’erne som skulle lave dette understel til ovnen over i 

Møntmestergården, og jeg så fik 14 rigsdaler for opgaven, så skulle jeg jo få det til at gå op med, at jeg 

også skulle brødføde mine børn. Så kunne jeg ikke trække tiden ud med denne opgave alene, men måtte 

supplere med andre opgaver for at få det hele til at hænge sammen,” forklarer han. Gruppen med børn 

takker og går ud ad døren. Kvinderne beundrer det detaljeret udskårne understel, som nu har fanget 

deres opmærksomhed, og de vil gerne have forklaret, hvordan den skal sættes på ovnen. ”Tager det 

ikke vildt lang tid?”, spørger en af kvinderne. ”Jo, det gør det,” svarer bødkeren. Kvinderne spørger ind 

til håndværket, de vil høre, hvorvidt det er udbredt i dag. Også de er nysgerrige efter at vide, hvor han 

har lært det. Bødkeren fortæller, hvordan han har lært de forskellige processer, mens kvinderne lytter 

interesseret. ”Det kræver da noget tålmodighed at lave noget sådant som det der,” siger den ene kvinde 

og peger på en genstand, hvor hele mønsteret er udskåret af det samme stykke træ. ”Er det en form for 

nøddetræ?”, spørger en af de andre.  

Jeg siger pænt tak og lister ud igen.  

                                                           
2
 På dette tidspunkt var indgangspartiet placeret længere op ad Eugene Warmingsvej, hvor gæsterne som kom fra 

Viborgvej skulle passere denne inden de gik ned trappen og hen til entreen i Acciseboden.    
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Bilag nr. 1.1.3. Den Gamle By – i købmandsgårdens køkken 

 

Beskrivelse af formidlingssituationer 

Man kan komme ind i købmandsgården fra to sider. Enten kan man gå ind i butikken, når man 

kommer ind fra gaden eller man kan vælge at gå ind ad køkkenvejen, som ligger omme i gården, hvor 

køkkenindgangen er. Jeg går ind igennem porten og kommer ind i gården. På den ene side står der 

heste i en hestestald, og på den anden side står en dør åben ind til køkkenet. En stak brænde er ved at 

blive hugget op af gårdskarlen. Jeg går ind i køkkenet. Der møder jeg to køkkenpiger, Agnete og 

Jensine. Den ene hakker kål ved bænken, mens den anden står over ilden, hvor en gryde med vand er 

sat til at koge. Et ældre ægtepar kommer ind lige efter mig. Jeg sætter mig på høkassen ved væggen. 

”Her dufter af dejlig mad”, kommenterer den ældre kvinde. ”Hvad er det I laver?”, spørger hun. 

Agnete forklarer, at de er ved at lave søbekål med kødboller i. ”Ja, så kan gamle bedstemor inde i stuen 

også få noget at spise. Hun har så dårlige tænder, at det er svært for hende at tygge kødet, hvis det ikke 

er malet op sådan som det her”, forklarer hun. ”Her hos købmanden er vi så heldige at have kød til 

middag hver dag”, forklarer Jensine. ”Det er ikke alle steder her i byen, at man har det.” Den ældre 

kvinde spørger, hvad de kommer i søbekålen, og Jensine fremviser ingredienserne, som ligger på 

køkkenbænken og peger ud af vinduet for at forklare, hvor hun henter krydderier.   

To tyske turister har lige været hos købmandssvenden og kommer nu ind i køkkenet. De 

spørger køkkenpigerne om de bor her. Agnete forklarer, at de bor i et af rummene op ad svalgangen. 

Hun forklarer videre om de andre i købmandsgårdens stab, som også bor der. ”Men bor I der rigtigt?”, 

spørger manden, da han forstår, at hun svarer ud fra 1864, og han får forklaret, hvordan 

købmandsgården hænger sammen af arbejdende mennesker, som bor og tjener på gården. Et hold 

sjællændere kommer ind og kommenterer duften af mad. ”Hvad er det, I laver?”, spørger den ene. ”Det 

er søbekål”, forklarer Jensine. Søbekål synes ubekendt for de nyligt ankomne. ”Så må herskabet komme 

langt ude fra, hvis de ikke har smagt søbekål? I skal da smage søbekål”, insisterer hun. Jensine går hen 

til gryden og rører lidt for at se om retten er færdig. Gæsterne griner og kommenterer: ”hvem er det 

som kommer længst udefra? Vi kommer jo fra Køge, så det må da være jer her i Aarhus, der kommer 

længst ude fra”, griner en. Jensine hælder mad op på en lille tallerken til de sjællandske gæster og 

tilbyder dem at smage. Nogle af gæsterne ser skeptisk på den grå sammenkogte masse på tallerkenen, 

men de drister sig alligevel til at smage. Det er tydeligt, at maden smager bedre end det, de forventer, og 

gæsterne begynder at spørge ind til, hvad der er i gryden. Jensine forklarer, hvilke ingredienser som er 
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benyttet. Agnete, som står ved vinduet og vasker op, vender hovedet ud mod gæsterne og forklarer, at 

der er kød i, og at man får kød hver dag i købmandsgården. Hun forklarer videre, at der ikke er særlig 

mange, som har råd til kød i maden hver dag, derfor er det særdeles godt at arbejde her på gården, fordi 

her er midler. Efter at have smagt lidt på den lune søbekål og hørt om købmandsgården, takker de 

høfligt, inden de går ud ad køkkenindgangen. Agnete får tallerkenerne, som hun vasker op i det kogte 

vand i vaskevandsfadet foran vinduet. Da gæsterne er gået, spørger jeg de to formidlere om, hvad de 

kan mærke lukker historien op for folk, når de kommer ind i købmandsgården. ”Det er helt klart at det, 

at vi laver mad, som de kan se, dufte og smage til, skaber mange spørgsmål fra publikum,” forklarer de. 

Mens vi snakker lidt om situationerne, som jeg har observeret, kommer der en institution med børn 

ind. Børnene og pædagogerne virker interesserede i de aktiviteter, som foregår i køkkenet, og Agnete 

inviterer dem hen til ildstedet for at se i gryden. Hun fortæller, at maden i gryden er købmandens 

middagsmad. 

Gårdskarlen kommer ind med en stak brænde til køkkenpigerne og lægger pindene pænt i 

brændekurven, inden han hilser pænt og lister ud igen. En af pædagogerne fra institutionen peger på 

redskaberne, som ligger fremme på køkkenbænken og forklarer børnene, at der har pigerne forberedt 

maden. Pædagogen fortæller videre, at sådan levede de i 1800-tallet. De går videre ind igennem 

købmandens stuer, hvor de støder på købmandens familie i interiørudstillingerne. Efter kort tid 

kommer to af pigerne løbende tilbage for at høre, hvem den lille pige inde i stuen er. ”Det er Ida,” 

forklarer Jensine, ”købmandens datter. Vil I se, hvor hun har sit værelse?” Det vil pigerne rigtig gerne, 

og de følger ivrigt med køkkenpigen forbi høkassen, hvor jeg sidder, og ind til døråbningen bag 

ildstedet, hvor man kan se et børneværelse. ”Og hun har sit eget værelse”, gentager Jensine. De to piger 

kigger ind i værelset og ser på de ting der er der. Pigerne er nysgerrige og stiller en række spørgsmål, 

som Jensine og Agnete forsøger at svare på. En familie med to børn kommer ind i køkkenet. De 

kommer udefra og ind ad køkkenindgangen. ”Det kan være herskabet vil smage lidt på vores søbekål?”, 

spørger Jensine og tilbyder forældrene en lille tallerken med søbekål. ”Ja, man byder jo de voksne 

først,” fortsætter hun, ”så får børnene til sidst. Det er jo sådan det skal være.” Børnene takker nej til at 

smage, da turen kommer til dem. ”Sådan lavede man mad i gamle dage”, fortæller moren og tager en 

skefuld fra sin tallerken. Børnene får øje på pigeværelset og går hen forbi høkassen og kigger ind. 

”Hvor mange er I som arbejder her?”, spørger en dame i 50’erne. Agnete forklarer, at det er 

nedgangstider nu under krigen mod Preusserne, så nu er de bare 5, hvor der normalt vil være op til 20 

arbejdende mennesker på gården. Nogle amerikanske besøgende vil gerne høre med, og Agnete må 

forklare på engelsk, at der er krig i Danmark i 1864. Amerikanerne er interesserede i at høre mere om 

hverdagen i disse krigsår, og Agnete fortæller, at hun bor på første sal, man går op ad trappen og hen ad 
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svalgangen. Hun fortæller om sin hverdag, at hun må stå tidligt op og hente vand, bære brænde, tænde 

ild i ildstedet og starte forberedelserne til dagen. De to amerikanere er meget interesseret i 

køkkenpigernes hverdag, og manden spørger, hvad de to kvinder i køkkenet hedder. ”Agnete og 

Jensine”, svarer den ene, hvorefter manden fortæller, at de hedder Enevoldsen til efternavn. ”Det 

kommer jo af søn til Enevold”, forklarer han, og det forstår de to køkkenpiger udmærket.  

Mens de står og snakker, kommer der et hold sprogkursister ind ad køkkenindgangen. De 

har et stykke papir og en blyant i hånden og våger sig hen til en af køkkenpigerne for at stille et 

spørgsmål, som står på papiret. Den ene af dem får øje på ildstedet og spørger: ”Hvordan laver man 

brød i sådan en ovn?”. ”Ja, nu har kongen forbudt brødbagning andre steder end hos bageren, fordi det 

er så brandfarligt”, svarer Jensine. ”Men hvis man har et støbejernskomfur, så må man da gerne. Men 

sådan noget nymodens noget vil købmanden ikke have her i køkkenet. Han mener nu vi må klare os 

med ildstedet. Det har vi jo altid kunnet lave mad på”, tilføjer hun. Sprogkursisterne kommer lige fra 

billedskærerværkstedet og fortæller, at de fik at vide, at kongen bestemmer, hvem som skal kunne være 

håndværker. ”Ja, det er kongen som bestemmer det”, bekræfter Agnete. De fortsætter ind i 

købmandens stuer. For enden af huset, efter at de har passeret stuerne og købmandssvenden som står i 

butikken, kommer de ind i det mørklagte rum, hvor det sorte stof er hængt op foran spejlet, og hvor 

kisten med købmandens søn, der faldt i slaget mod Preusserne, står midt i rummet. Da de har set 

udstillingen, kommer de tilbage til køkkenet. ”Hvorfor laver I mad til købmanden, hvis han er død?”, 

spørger den ene. ”Det er købmandens søn, der er død”, forklarer Agnete. ”Der kommer mange herned 

for at tage det sidste farvel med ham”, siger hun. Hun forklarer om slaget ved Dybbøl, om hvem som 

blev sendt ud og fortæller, at købmandens søn egentlig havde fået en stilling, hvor det ikke blev 

forventet, at han skulle komme tilbage i en kiste. ”Ja, nu har de bare lille Ida tilbage, og da er der jo 

ingen, som kan arve købmandsgården. Man havde jo regnet med, at det var sønnen, som skulle tage 

over efter købmanden”, sukker Agnete. Kursisternes lærer forklarer sine elever, at der spilles rollespil, 

og eleverne nikker forstående. De er tydeligt grebet af den tragiske historie, som de får fortalt. Ind ad 

køkkenindgangen kommer gårdskarlen og spørger de to køkkenpiger, om der er behov for at hente 

vand. ”Her er da mange i arbejdsdygtig alder”, siger han og kigger ind i køkkenet. ”Det kan være der er 

nogen, som vil hjælpe til med at give en hånd?”, spørger han. To piger melder sig og nogle flere følger 

efter, da de går ud for at hente vand. 
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Bilag nr. 1.1.4. Den Gamle By. På besøg i hele museet. 

 

Beskrivelse af en dag i Den Gamle By. 

”Så skal du selv vaske op og sådan noget?”, spørger en af museumsgæsterne, som står sammen med 

køkkenpigen i købmandsgårdens køkken, idet jeg lister mig ind 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 

lykkelige 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. Gæsterne er interesserede i, hvordan retten er tilberedt, og 
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køkkenpigen forklarer dem opskriften. De vil også gerne vide, hvor mange mennesker hun koger for, 

og hvor mange måltider der er. Køkkenpigen fortæller, at der er tyve personer, der arbejder på gården, 

som skal have mad, - udover købmandens familie. Fem måltider skal tilberedes hver dag. Det knitrer 

fra ildstedet, mens kokkepigen besvarer et spørgsmål om, hvor de sover. Kokkepigen peger mod i 

hjørnet, hvor jeg befinder mig. Hun forklarer, at der er købmandsdatterens værelse. Hun tilføjer, at hun 

er heldig at have sit eget værelse. Snakken går mellem de gæster, som er i lokalet. Jeg bevæger mig hen 

imod døråbningen, som fører ind til købmandens stuer og videre ind i butikken. Hvis jeg går lige ud, 

kommer jeg til gildesalen. Jeg vælger at runde hjørnet og fortsætte videre ind i bønderstuen.   

Bønderstuen er et af købmandsbutikkens tilstødende lokaler. For enden af rummet er der 

en åben dør ind til købmandens kontor. I døråbningen ligger købmandens hund. Købmanden sidder 

ved sit skrivebord. Jeg kan se ind i kontoret, men kan ikke gå ind i rummet på grund af en glasskærm, 

som fylder døråbningen. I Bønderstuen står et langt bord med en bænk placeret under vinduerne. På 

bordet står nogle flasker af købmandens dram og med små glas. En buket friske blomster fra 

prydhaven står i en kande midt på bordet. Købmandens svigerinde sidder på bænken og broderer i lyset 

fra vinduerne. Ved hendes side har hun sin kurv med det nødvendige til sit håndarbejde. Jeg stiller mig 

og ser på den broderende kvinde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.4.1. Købmandsgårdens bønderstue. Købmandens svigerinde samtaler med publikum over bordet. I baggrunden ses 

købmandssvenden, mens han ekspederer kunder i butikken. Foto: Ingrid Vatne.  
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En jævn strøm af mennesker kommer ind i lokalet. Stemmer og latter høres inde fra 

butikken, og jeg kan se, at købmandssvenden har fået besøg. Et par af byens borgere3 og en række 

museumsbesøgende har fundet vej til hans butik. Et forældrepar med en dreng kommer ind i 

bønderstuen. De ser sig omkring. Imens hun broderer, spørger købmandsfruens søster drengen, om 

han søger arbejde hos købmanden. ”Ja, det er nu min svoger, der bestemmer det. Jeg selv er jo 

købmandsfruens søster. Men du ser nu ud som om du godt kan tage fat. Du er måske vant til at hjælpe 

til derhjemme?” Da drengen trækker på et leende ”neeej”, spørger hun, om han måske er så fin, at han 

går i skole indtil til han er konfirmeret. Drengen står med armene over kors, han smiler mens kvinden 

fortsætter: ”Ja, jeg ved nu, at min svoger - han vil ikke ha sådan nogle til at arbejde for sig. De bliver så 

forkælet af at gå derhjemme”. Hun retter atter blikket mod i håndarbejdet. Gæsterne står og ser sig lidt 

omkring, hvorefter drengens mor lægger hånden på hans skulder og fører ham med ud af rummet. 

Uden at tage blikket fra sit arbejde forklarer den broderende svigerinde, at inde ved siden af sidder 

købmanden. Hans hund, Pax, ligger på gulvet. Familien med drengen går hen til købmanden og hans 

hund. Jeg spørger svigerinden, hvad det er, købmanden skriver om. ”Ja, nu når det snart er høsttid”, 

svarer hun, ”så kommer alle bønderne herind for at sælge deres korn, og så skriver han op, hvad han 

har aftalt af priser. Nogle gange giver han dem en dram… andre gange måske flere - og så kan det jo 

være, han kan få en bedre pris… at han kan få det for en billigere penge. Men det må de jo ikke sige, jeg 

har sagt.” Kvinden kigger op fra broderiet, hun ser på mig og smiler, mens hun hviskende fortsætter: 

”Så må jeg måske ikke komme på visit en anden gang.” Under samtalen kommer der flere ind i 

rummet, de står og ser, lytter og smiler. Hun vender blikket mod sit broderi, mens hun forklarer, at 

hunden er meget opmærksom, og at den er en god jagthund. ”Ja, det skal jeg love for”, siger en af 

museumsgæsterne, som er på vej ud fra rummet. Inde fra butikken, hvor købmandssvenden står og 

ekspederer kunder, høres tale og latter. Svigerinden broderer videre.  

Svigerinden vender igen blikket op og får øje på nogle fyre, som har været inde og se til 

købmanden, som sidder ved skrivebordet. ”Nå!”, udbryder svigerinden. ”Kan sådanne unge fyre som 

Jer gå rundt uden at bestille noget?”. De unge fyre stopper op, smiler til hende og går ud i butikken. Et 

par ældre kvinder kommer ind i lokalet og spørger, hvad købmanden laver. De får forklaret, at han er i 

gang med at beregne priser på kornet. Hun peger op i loftet og forklarer de ældre kvinder, at de nok 

kan se, at bjælkerne ligger tæt deroppe. ”Det er fordi, det er der, købmanden har sit korn,” forklarer 

                                                           
3
 Museets mobile aktørkorps som dramatiserer forskellige situationer hvor de befolker byen med andre mennesker 

end dem, der er knyttet til det aktuelle interiør. Eksempelvis spilles en familie som sættes på gaden fordi de ikke kan 
betale sin husleje, en familie som planlægger at rejse til Amerika og kommer ind til købmandssvenden for at sælge 
nogle genstander for at få råd til billetten, i byens gader. Der skabes situationer hvor det mobile aktørkorps 
interagerer med de øvrige miljøer, således som her vises.    
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den broderende svigerinde. De ældre kvinder får endvidere at vide, at købmanden somme tider lader 

kornet ligge lidt tid på loftet over bønderstuen. Han venter med at sælge det, indtil han får en bedre pris 

for det. Inden de går, takker de høfligt for, at de måtte besøge hende. Købmandens svigerinde pakker 

sammen. Hun forklarer mig, at hun har et ærinde henne hos mølleren. Hun knytter sit tørklæde om 

hovedet, tager sin kurv i hånden og går ud på gaden. Ude på gaden udenfor møder hun to besøgende 

piger, som kommer hen til hende, de stiller sig op foran og ser på hende. Den ene pige har et tov som 

hun svinger i sin hånd, mens hun stirrer op på købmandens svigerinde. ”Er i piger kommet her til byen 

helt alene?”, spørger svigerinden. ”Nej”, svarer den ene af pigerne, ”vi har vores forældre med.” ”De er 

måske på arbejde?”, spørger svigerinden. ”Ja, her i byen er vi jo ikke så vilde med børn, som render på 

gaden helt alene. Så kan de komme i Asylet og blive vasket og få noget at spise hver dag. Har I hørt om 

det?” De to piger ryster på hovedet. Svigerinden fortsætter: ”Asylet, det er et sted hvor de fattige børn 

kan være, når deres forældre er på arbejde.” De to piger ser op på svigerinden. Den ene svinger videre 

med sit tov. ”Så må jeres forældre jo være lidt rige, når I ikke skal derhen, mens de arbejder.” 

Svigerinden ser sig tilbage og siger, at nu bliver de nødt til at trække til side for at give plads til 

hestevognen. Hestens hove klaprer imod de toppede brosten, forbi svigerinden og de to børn, som nu 

har rettet blikket mod åen, hvor de har fået øje på nogle ællinger.  

Jeg går videre op ad gaden, runder hjørnet og går hen til Madam Lynge, 

skomagermadammen, som bor i et lille hvidt bindingsværkshus med en stue, et lille køkken med åbent 

ildsted og et værksted. Jeg går ind i stuen og stiller mig ved siden af den store seng, som står tæt på 

stuens sofa og stuebord. Jeg forsøger at holde mig i baggrunden og observere de situationer, som 

udspiller sig i rummet mellem skomagermadammen og de besøgende. Der er mange mennesker i det 

lille lokale. Skomagermadammen sidder i en stol ved det ovale stuebord, hun er ved at smøre 

fedtemadder. På hovedet har hun et tørklæde, som er knyttet under hagen, og over skuldrene hviler et 

sjal, som danner et kryds over brystet, sjalet er knyttet på ryggen. Hun er godt pakket ind i uld. Det har 

lige regnet og vejret er fugtigt. Foran skomagermadammen står en kvinde og nogle børn, de ser på 

hende, mens hun arbejder. Hun smører fedt på et stykke rugbrød og strør lidt urtesalt hen over, 

hvorefter hun rækker sin hånd frem og spørger, om der er nogen, som vil smage? Kvinden, som kom 

sammen med børnene, gentager spørgsmålet overfor børnene. Børnene udtrykker en vis skepsis 

overfor de fedtemadder, som de får tilbudt. Skomagermadammen fortæller dem, at alle hendes børn har 

spist fedtemadder. En ældre kvinde går hen til madammen og spørger, om hun må smage. Hun smager 

på fedtemadden og udbryder: ”Mmm, det smager godt, da!”, mens hun bevæger sig bort fra bordet. 

Kvinden med børnene spørger, om hun også må smage. Det må hun gerne, men børnene vil stadig ikke 

smage. På vej ud igen vender en lille pige sig mod skomagermadammen og spørger: ”Hvorfor har du 
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lukket alle dørene?” ”Har jeg lukket alle dørene? Nej, det synes jeg nu ikke, at jeg har,” svarer 

madammen.  

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 i den 

sorte røg inde i ildstedet, står en stegepande på et stykke trekantet jern. Henvendt til de besøgende, der 

har stillet sig nysgerrigt rundt om hende for at se, forklarer hun med fynsk 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 følger spændt med. ”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. 

Skomagermadammen deler endnu en fedtemad ud, inden hun atter rejser sig fra sin stol. Hun mumler, 

at hun må se til at få gjort noget med det ur, der hænger på væggen. Hun går hen til hjørnet af rummet, 

bøjer sig ned og tager et lille strygejern op. Bag ved hende står nogle unge piger og følger med i hendes 

arbejde. hun vender sig mod dem og siger: ”Se her, det er sådan et rigtigt strygejern, det her. Ved I 

hvordan vi bruger det?”. Uden at vente på svar fortsætter hun: ”se her, her inde ligger en bolt. Dette 

kaldes en bolt,” forklarer hun, mens hun viser et lille stykke jern frem, som hun netop har taget ud af 

strygejernet. ”Så lægger man denne ned i gløderne – den skal helst være rødglødende, og så tager man 

den med en tang og putter den ned i”, forklarer hun, mens hun putter bolten ind i strygejernet og 

demonstrerer på bordet, hvordan hun stryger. ”Så bliver det varmt,” fortsætter hun, ”det er jo gloende, 

og så stryger vi. Sådan er det. Ja, så har jeg selvfølgelig en ekstra en i ildstedet, som bliver varm, mens 

denne aftager i varme.” Hun retter sig op, ser på pigerne og smiler. De smiler tilbage og bliver stående 

et øjeblik, inden de vender sig om og bevæger sig hen mod døren.  

Idet pigerne går ud, kommer der andre ind. En gruppe børn ifølge med voksne kommer 

nu ind i den lille stue. ”Se, hvor mange småputter her kommer nu. Kom bare indenfor.” Børnene 

trækker ind i rummet, hen imod det sted hvor jeg står. Skomagermadammen står bag dem, hun peger 

på sengen, mens hun siger: ”Ja, så kan I se min seng der. Hun sætter armene i siden og fortsætter: ”Det 
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er der jeg sover, og der sover jeg med fatter og dengang mine børn de var små, der kan I tro – der om 

natten, der lå de her i benenden.” Skomagermadammen står nu ved sengens fodende, hun bøjer sig ned 

over madrassen og rører ved den, mens hun kigger på børnene. ”Man kan jo godt blive bange om 

natten”, hvisker hun til dem. ”Da er det godt at ligge her i benenden. Er der nogle af jer, der vil prøve 

at ligge her under dynen?”, spørger hun børnene, hvorefter hun løfter på den tunge dyne, som ligger 

over madrassen. ”En af de voksne, som kom sammen med børnene, spørger børnene, om der er 

nogen, som vil prøve at ligge i sengen. ”Nej? Det tør I simpelthen ikke?”, siger hun undrende. 

Skomagermadammen står og holder på dynekanten, mens hun forklarer, hvor tung den er. Hun klapper 

med hånden på madrassen og forklarer videre, at madrassen er lavet af halm. ”Vil I prøve at mærke?”, 

spørger hun børnene. Flere af børnene går hen til sengen og presser deres hænder hårdt ned i den 

hårde madras. ”Har I halm i jeres madras?”, spørger hun børnene. ”Nej”, svarer flere af børnene. 

”Hvad ligger I så på?”, spørger hun videre. ”I ligger vel ikke på bare gulvet? Det gør I vel ikke?”. ”Vi 

ligger bare i en seng”, kommer det fra et af børnene. Skomagermadammen bøjer sig fremad og kommer 

i hovedhøjde med børnene, før hun fortsætter: ”Men som regel har man jo halm i sengen til at ligge på, 

har I ikke det?”. En af de voksne bøjer sig også ned på samme måde som madammen. Hun ser op på 

madammen, ryster på hovedet og svarer: ”Det gør vi ikke mere”. Skomagermadammen retter sig op i 

ryggen, vender sig mod den voksne kvinde og spørger: ”Nå! Er I så fine på det, at I ikke behøver at 

ligge på halm?”. Den voksne kvinde, der står bag børnene, retter sig også op i ryggen og forklarer 

overfor madammen, at de har fjedre i sengen. ”Nej, nu – nu laver I sjov med mig”, udbryder 

madammen. ”Jojo, og så har man en masse stof ovenpå,” forklarer kvinden videre. ”Prøv at forklare 

hende om elevationssengen”, griner en anden kvinde i lokalet. Der grines lidt blandt dem, der er i 

rummet, før skomagermadammen fortsætter: ”Jaja, har I set sådan nogle sivsko før? Har I sådan nogle 

derhjemme?”. Hun løfter lidt op i sine lange skørter og to lyse sivsko kommer til syne. Hun vender 

blikket mod børnenes fødder og spørger, hvad de har på fødderne. ”Gummistøvler!”, udbryder flere af 

børnene i kor. ”Nå – Nåh, jaja.” svarer madammen. ”De er rigtig smarte,” svarer en af de voksne. ”De 

holder vandet ude.” Skomagermadammen udbryder genkendende: ”Nå! Galocher, mener du, nåja – 

Galocher, ja. Ja, de ser altså helt anderledes ud end dem jeg kender til.” Hun undersøger børnenes 

fødder med sit blik og bliver opmærksom på deres påklædning. ”Sig mig”, begynder hun, ”jeg kan jo se, 

at pigerne ikke engang har kjole på.” Madammen måler pigerne nøje med øjnene og fortsætter: 

”Pigerne går jo rundt i bukser!  Hvad!... Har I ikke kjole på? Det er jo mamelukker, I render rundt i. Er 

I ikke blevet ordentligt klædt på hjemmefra?” En af de voksne fremhæver, at en af pigerne har kjole på. 

”Jeg har kjole på”, kommer det fra den lille pige. ”Puha, sikke da et held”, udbryder madammen. ”Jeg 

blev helt svim.. Nå! Pigerne har da også kort hår? Siger skomagermadammen. ”Man har da ikke kort 
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hår, man har da langt hår med fletninger.” ”Jeg har kort hår”, kommer det fra en af de små piger. ”Det 

er fordi, jeg er blevet klippet hos frisøren”. Børnene er ivrige efter at vise de kjoler og fletninger frem, 

der er at finde blandt gruppens piger, mens skomagermadammen kommenterer og svarer. Da en af de 

voksne i gruppen siger til børnene, at hun synes, de skal sige ”tak” til madammen. Madammen 

indskyder, at hun synes, de lige skal kigge ind i hendes køkken. Der står en lille træk-ud seng i 

værkstedet, som kan ses fra køkkenet. ”For når man har syv børn selv, så kan I tro, at så skal man have 

flere af de små senge her…”, fortsætter hun, mens hun selv går hen mod køkkenåbningen. ”Det var da 

det rene jammer”, mumler hun, da hun atter bliver mindet om den uvillige ild i ildstedet. ”Se!”, 

udbryder en af gæsterne, som kommer hen imod sengen:” Har du set den seng der. Det er jo lige som i 

Ditte Menneskebarn, hvad?” ”Ja, det er det,” svarer manden, der står ved siden af. 

”Nåh! Ja, det er det jo ikke noget at gøre ved!”, sukker madammen og går hen til bordet 

igen, hvor hun sætter sig til at smøre fedtemadder. ”Se, her kommer det mange,” siger hun. ”I har vel 

siddet og skramlet i diligencen hele vejen til byen, ved jeg. Hvor kommer I fra?” Gæsterne forklarer, at 

de kommer fra en af de omkringliggende byer. ”Nå, så har I måske gået herhen?”, spørger madammen. 

”Så kan I jo godt trænge til en fedtemad, når I sådan har gået den lange vej.” Hun snakker, mens hun 

smører et par fedtemadder til sine gæster. ”Har du selv lavet dem?”, spørger en af gæsterne, hvorefter 

madammen bekræfter dette og rækker en fedtemad frem til gæsten. ”Jeg har jo ikke nogen ung pige i 

huset”, sukker hun. Kvindens mand henvender sig mod sin kone og siger ironisk: ”Ja, du er jo sulten 

hele tiden”. Skomagermadammen irettesætter manden: ”Nånå, hvis madammen gerne vil smage lidt på 

mit fedt, så synes jeg ikke, at hun skal høre noget for det. Nej – for det her, det er jo lavet af alle 

kunstens regler. Med æbler og rødløg, timian og salvie. Det er jo heller ikke hver dag, man kommer ind 

i tiden attenhundredeogfyrre”, pointerer hun. ”Det er tiden, vi er kommet ind i?”, spørger manden, der 

lige er blevet irettesat af skomagermadammen. Manden henvender sig til sin kone og konstaterer: ”Du 

ligner jo en fra 1840’erne”, hvorefter han griner lidt. ”Ja, det er vist kærlighed ved første blik, kan jeg 

se,” griner skomagermadammen. Gæsterne griner også. Flere af gæsterne kommer hen og vil smage 

hendes fedtemadder. ”Nå!”, udbryder hun. ”Jeg får vist ikke ild i ildstedet i dag”. Gæsterne griner lidt. 

”Ja, det er helt umuligt i dag”, fortsætter hun. ”Uanset hvad jeg gør, så bare ryger det og vil ikke tage 

fat. Det er så tungt i vejret i dag”, forklarer hun samtidig med, at hun smører fedt på sine 

rugbrødsskiver, hvorefter hun lægger dem pænt på et fad og serverer dem for gæsterne.  

Jeg går hen til udgangen og fortsætter op ad gaden og hen mod det langstrakte fynske 

Eilschous Boliger. Længst inde i huset kommer jeg til køkkenet, hvor to kvinder står foran ildstedet. De 

to kvinder, præsteenken og hendes søster guvernanten, står i køkkenet sammen med to piger fra byens 

asyl. Her brænder ilden lystigt inde i hjørnet af det åbne ildsted, og der ligger ristede kaffebønner til 
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afkøling på et hvidt tørklæde på stenene ved siden af ilden. Præsteenken og hendes søster bærer hvid 

hovedbeklædning og mørk dragt. En hvid blondekrave hviler på skuldrene. De to asylpiger har 

tørklædet bundet om i nakken. Over den uldne kjole har de et forklæde. Nogle udenlandske gæster står 

i døråbningen og følger med på det, de to kvinder laver. Præsteenken forklarer, at bønnerne, som de 

kan se, er ristede kaffebønner. Hun tager kaffekværnen frem og giver gæsterne mulighed for at dufte til 

kaffen, mens hun forklarer på engelsk, hvordan de tilbereder kaffe. Hun vender sig derefter til sin 

søster og beder hende om at sætte noget vand over til opvask. Henvendt til gæsterne forklarer hun, at 

søsteren ikke er vant til at være i køkkenet, men når hun er på besøg, må hun også arbejde for føden. 

De udenlandske gæster stiller spørgsmål om ildstedet og får forklaret bilæggerovnens funktion.    

Præsteenken forklarer, at hun har mødt tante Karen i byen. Tante Karen har meddelt, at 

hun vil komme på visit til kaffetid. ”Jeg forklarede nu tante Karen, at vi nok ikke har så meget at byde 

på, men hun er hjertens velkommen”, fortæller præsteenken videre til sin søster. ”Det kan måske være 

en opgave, som søster kan sætte pigerne til – at riste og male kaffebønner?”, spørger hun. ”Men så 

kunne jeg gøre det, at jeg dækker op inde i den pæne stue,” fortsætter hun og angiver med sin krop, at 

det er tale om den stue, der ligger væg i væg med køkkenets ildsted. En af pigerne spørger, om de 

måske også skulle gå efter noget brød til kaffen, men præsteenken mener nu, at tante Karen vil 

medbringe brød, når hun kommer. Præsteenken har ærinder ude i byen, og hun tiltror sin søster at gøre 

klart til kaffen. Da præsteenken er gået kommer en gæst ind i køkkenet. Samtidig kommer én af 

asylpigerne ind fra køkkenhaven. Guvernanten spørger hende, om hun er blevet vist, hvordan hun skal 

gøre, hvilket pigen bekræfter. Guvernanten forklarer til gæsten at ”somme tider hænder det jo, at vi må 

give børnene en lille kindhest, men de er nu artige, de to piger som skolemesteren har haft med i dag. 

Det er nu mere med drengene, at det kan være nødvendigt.” Pigen henter en kaffekværn, og 

guvernanten kommer hen til hende for at se, om der er kommet kaffebønner i. Der er ingen 

kaffebønner i. Guvernanten tager kværnen med hen til det hjørne af ildstedet, hvor kaffebønnerne 

ligger til afkøling på klædet. Med en ske hælder hun dem forsigtigt ned i kværnen, mens pigen kigger på. 

”Og så når de så er kværnet, så falder de selv ned her,” forklarer hun og viser den lille skuffe i bunden 

af kværnen frem.  

En mor med børn i skolealderen kommer ind i køkkenet efter at have været en tur i 

køkkenhaven. ”Oh, der er en dejlig varme nu”, konstaterer guvernanten og stiller sig ved siden af 

ildstedet og ser ind på flammerne, som slikker op ad murvæggen. ”Så det bliver dejligt, når søster 

Johanne kommer tilbage. Så skal vi have os en kaffetår. Vi har jo selv ristet bønnerne. Ja, jeg er jo ikke 

så vant til det huslige, men min søster har vist mig, hvordan man gør”. Henvendt til børnenes mor 

fortsætter hun: ”Ja, jeg er jo guvernante, så det er jo ikke mig, som gør disse ting, men nu når jeg er på 
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besøg hos min søster, så får jeg da lært det. Det hjælper på det.” Børnenes mor spørger: ”Er det nogen 

med penge, der bor her?” ”Nej!”, svarer guvernanten. ”Det er en stiftelse, som ejer det, og så får man 

bo til leje et stykke tid, når man er blevet enke.” Gæsten spørger videre, ”Du siger pigerne kommer fra 

et asyl?”. ”Ja, de to piger kommer fra et asyl, som er nede i byen. Så.. nu bor de på asylet, men de er 

forældreløse”, forklarer guvernanten. Pigen, der har malet den første ladning kaffebønner færdig, 

hælder nu kaffen over i en lille skål, hvorefter hun henter flere kaffebønner, som hun kommer i. Duften 

af de friskmalede kaffebønner spreder sig i rummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.4.2. Eilschous Boliger. Præsteenken viser kaffe hun har malet i kaffekværn. Museumsgæster dufter til den nymalede 

kaffe. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Guvernanten forklarer videre: ”Nej pigerne, de bor her skam ikke. Dem har skolemesteren været forbi 

med her til morgen, så de kunne bestille noget. Og så hjælper vi dem med lidt mad.” Hun vender sig til 

én af gæsterne, en pige i skolealder, og spørger hende, om hun har lyst til at prøve at male kaffebønner? 

Det vil pigen gerne og sætter sig ned ved siden af den dragtklædte asylpige som viser hende, hvordan 

man gør. Der kommer flere gæster ind i lokalet. Guvernanten forklarer, at de er ved at male kaffe. ”Når 

min søster, præsteenken, kommer tilbage, så skal vi have en kaffetår. Så nu er vi ved at forberede den. 

Vi har ristet kaffebønner på panden. De var lysere før. Nu er de mørke. Kaffebønnerne får vi nede fra 

købmanden. Så rister vi selv og gør det hele færdigt. Så skal de jo koges sammen med vandet, men det 

venter jeg med til min søster kommer tilbage. Hun er lige en tur ude i byen”, forklarer guvernanten. En 

af gæsterne spørger de børn hun følges med, om de ikke også skal tage en tur ud i byen. Hun får øje på 
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gårdspladsen, som ligger lige udenfor køkkenvinduet. ”Må man gerne gå der ud og kigge?”, spørger 

hun. Derude står den anden asylpige og hakker det ukrudt op, som vokser mellem stenene.  

Guvernanten tager nogle af gæsterne med ind i rummet ved siden af og viser dem, hvor 

hun og hendes søster sover. Gæsten fortæller, at de lige har været hos skomagermadammen, og hun 

fortæller om den lille seng som Madammen havde. ”Ja, nu er der ingen børn her,” forklarer 

guvernanten, ”men hvis der var, så kunne de sagtens også være der. Denne seng er nu til os voksne, 

som bor her.”  Gæsterne går videre ind i den fine stue og derefter ud af stiftelsesboligen.  
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Bilag nr. 1.1.5. Den Gamle By – Huset i Havbogade. 

 

Beskrivelse af museumsoplevelse 

Jeg er på besøg i Den Gamle By sammen med min datter i barnevogn og en højgravid veninde. Det er 

koldt. Vi har gået et stykke tid rundt og set på ænderne og gæssene ved åen og fodret dem med resterne 

fra vores madpakke. Inde hos fyrbøderens kone i Havbogade hører vi klaverspil. Min datter ligger i 

barnevognen og sover. Hun er lullet i søvn på de toppede brosten. Vi beslutter os for at stille vognen 

uden for Havbogadehuset og gå indenfor. Der er ikke andre gæster her. Indenfor mødes vi af en dejlig 

varme og duften af kaffe fra køkkenet. Konen bliver glad for at få besøg og inviterer os ind i stuen. Vi 

sætter os i sofaen, som står langs den ene væg og indånder varmen, mens konen henter kaffe. Det er 

tændt op i den lille ovn henne i hjørne af rummet. I vinduerne står der grønne planter, som dufter af 

citron. Konen kommer ind i stuen igen, hun har en kedel og to små kaffekopper med. Hun serverer os 

rygende varm kaffe, og vi nipper til den. På bordet er der opslået en avis, som hun læser i. Hun fortæller 

os, at hun læser om de spændende ekspeditioner til Grønland. Vi får at høre om menneskerne der, at de 

ikke er så vilde som de indfødte mange steder er. Oven på skabet i stuen står en figur. Det er en kano. 

Konen tager den ned og begynder at fortælle om den og om ekspeditionerne til Grønland. Vi får at 

vide, hvor svært det er at komme frem på grund af al den is der er og om de tapre mænd, som alligevel 

trodser farerne.  

Et ægtepar kommer ind i stuen, de får tilbudt kaffe og en stol at sidde på. Kvinden har en 

pelsfrakke på. Fyrbøderkonen spørger, om hun måske har været på Grønland, siden hun har en 

sælskindsjakke. Kvinden svarer, at det har hun dog ikke. Ægteparret diskuterer med konen om, hvordan 

disse ekspeditioner fandt sted, om hvem som nåede frem og hvem som ikke gjorde det. De bliver 

siddende i et langt stykke tid. Der bliver skænket mere kaffe i kopperne. Der er en meget afslappende 

stemning. Manden tager avisen op, han læser et stykke fra den.  

Mens der bliver diskuteret og tænkt på de mænd, der drog ud, kommer præsten ind. Han 

har et stykke papir med og læser information op om en af ekspeditionerne. Vi sidder stille og lytter til 

hans stemme og fortælling. Præsten har ikke tid til en kop kaffe i dag, og han forlader os hurtigt igen. 

Jeg tager det papir, han har haft med sig og giver mig til at læse det. Der kommer flere gæster til. Et par 

udenlandske piger med sort hår kommer ind. Konen spørger, om de nu har fået besøg fra Grønland? 

De to piger forstår ikke, hvad hun siger, men smiler høfligt til hende. Min veninde og jeg har nu siddet 

et stykke tid, og vi vælger derfor at give pladsen til de nyankomne og bevæger os atter ud i kulden.        
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Bilag nr. 1.1.6. Den Gamle By. En dag i Den Gamle By 

 

Beskrivelse af museumsbesøg 

Jeg har taget min søn Linus på snart fem år med i Den Gamle By. Han har været med nogle gange og 

kender museet godt. På museets festplads kaster vi med bolde på blikdåser, som står stablet ovenpå 

hinanden. Her kan vi bruge lang tid, men efter et stykke tid bliver vi enige om at gå lidt videre. På vej 

hen til torvet møder vi præsten, han står og snakker med nogle af de besøgende. Vi hilser pænt og skal 

til at gå forbi, da præsten oplyser os om, at vi skal trække ind til side, fordi hestene kommer. Vi trækker 

ind til siden og ser vognen med de to heste køre forbi. Vi er mange som skal presse os op ad 

husvæggen i den trange passage mellem museumsbutikken og boderne for at give plads til hestevognen. 

De fleste står og ser på hestene, da de kører forbi, nogle vinker til passagererne. Præsten holder sin 

bibel tæt ind til kroppen, mens han nikker til kusken. Da vognen er trygt forbi os, informerer præsten 

om, at nu kan vi fortsætte vores vandring i byen. Vi går hen til torvet. På en bænk uden for den store 

røde gård fra Aalborg sidder købmandens gårdskarl med albuerne hvilende på sine lår. Foran ham står 

en pænt klædt herre med høj hat og en brun jakke med knapper i. Han er tydeligvis i gang med at 

overbevise gårdskarlen om noget. Flere besøgende har stillet sig rundt om de to. Mellem dem har den 

pænt klædte herre stillet en brun taske. Herren med den høje hat er en agent, som forsøger at få folk i 

byen til at rejse til Amerika. Han vil gerne sælge billetter til båden, som skal fragte dem over 

Atlanterhavet. Det er dette forslag, som gårdskarlen nu sidder og overvejer.  
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Fig. 1.1.6.1. Torvet. Det mobile aktørkorps. Amerika-agenten i samtale med Købmandsgårdens gårdskarl på byens torv. 

Agenten forsøger at overtale gårdskarlen til at rejse til Amerika. Foto: Ingrid Vatne.  

 

”Nu er jo købmandsgården et godt sted at arbejde…”, tænker gårdskarlen højt. Hans kropssprog viser 

tydeligt, at det er en svær beslutning. Han ved ikke, hvad der vil møde ham på den anden side af havet, 

og han har det egentlig ikke så ringe hjemme i Danmark, hvor han arbejder for byens købmand. 

Gårdskarlen sidder lænet forover med den ene hånd over låret og den anden støttende mod sin kind. 

Mens han grubler, vender agenten sig til publikum for at høre, om der ikke er nogen af os, som vil rejse 

til Amerika. Jeg spørger ham om rejsen med båden, om de forhold som er ombord og om alle nu 

kommer helskindet over.  Jeg har hørt at passagerer, der sejler til Australien, har meget dårlige forhold 

ombord. Agenten forsikrer mig om, at forholdene nok skal være i orden på turen til Amerika. Det 

behøver jeg ikke at bekymre mig om. Mens jeg står og overvejer tilbuddet, har min søn fundet brønden 

på torvet. Han finder en spand, som han kommer i vandet. Det er tungt at trække spanden op igen, og 

han må opgive forsøget. I stedet plasker han rundt med hænderne. Nogle pensionister har sat sig på 

bænken ved siden af gårdskarlen. Gårdskarlen har nu tænkt sig om og vil gerne stille agenten nogle flere 

spørgsmål. Agenten svarer med den største overbevisning. Han går hen til sin taske, åbner den og tager 

et stykke papir op af tasken. Papiret er en kontrakt, som han lokker med. Gårdskarlen placerer sine 

arme over kors og ser hen mod ham.  

Nu er min søn færdig med at plaske med vand. Han vil gerne have, at vi går videre. Vi går 

forbi isenkræmmeren og boghandleren og kommer ind til telegrafisten. Bagerst i lokalet står en mand 

og viser gæsterne, hvordan telefonen virker. Der hænger en telefon på væggen i det inderste lokale og 

en anden står på et bord i det rum, vi først kommer ind i. Her er en omstillingscentral. Det er en stor 

kasse med mange ledninger. Manden går hen til omstillingscentralen og flytter rundt på ledningerne. 

Når gæsten har taget røret af telefonen på væggen, omstilles han til telefonen i det første rum vi kom 

ind i, som efterfølgende begynder at ringe. Min søn løfter på røret og svarer. Han har fået at vide af 

telegrafisten, at han skal svare, at de nu er kommet til chokoladefabrikken. Det gør han med største 

overbevisning. Vi får at vide, hvordan knapperne på omstillingsbordet virker. Da de andre gæster i 

lokalet er gået, vil vi gerne prøve igen. Linus får lov til at løfte på røret. Han kommer så til omstillingen, 

som kobler hans telefon videre til telefonen i gangen. Jeg svarer, da den ringer. Flere gæster kommer 

ind i lokalet, og vi takker for, at vi fik lov til at prøve at telefonere. Ude på gaden er der mange 

mennesker. Flere står og kigger ind til Pouls Radio og fremkalder minder fra tiden, da ABBA slog 

igennem, idet tonerne fra bandets musik strømmer ud fra højtalerne. De går ind. Det gør vi også. 
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Fig. 1.1.6.2. Pouls Radio. Ekspedient i samtale med museumsbesøgende. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Indenfor står ”Poul” og snakker med nogle kunder i butikken. Flere besøgende står og ser på de tidlige 

modeller af musikafspillere og husker ting fra deres hjem. En af gæsterne er meget entusiastisk omkring 

besøget. Han efterlyser en bestemt model og spørger, om det er noget ekspedienten har i sin butik. Han 

bliver synligt skuffet, da den efterspurgte model ikke er hjemme i øjeblikket. Ekspedienten vil vise os 

båndoptagerne, som står bagerst i lokalet. Jeg forklarer ham, at vi hører kassettebånd i vores bil. Mens 

Linus ser på krammet i ekspedientens værksted, hører jeg ivrige besøgende fortælle andre besøgende, 

om de forskellige modeller som står udstillet i butikken. Nogen bliver meget forundret over prisen, og 

andre begynder at regne på, hvad det vil svare til i dag. Det er helt klart et sted, hvor de besøgende kan 

genkende genstandene, hvilket sætter gang i de besøgendes egne fortællinger. Flere besøgende kommer 

hen til ekspedienten. De fortæller om, hvilke modeller de har haft, hvilke kanaler de har lyttet til og 

hvilke programmer der blev sendt i TV. Vi forlader Pouls Radio og bevæger os videre. Jeg lokker min 

søn med hen til købmandsgården. Jeg forklarer, at det kan hænde, vi er heldige at ramme ind i 

købmandens kaffetid. Købmanden plejer at få pandekager til kaffen. Linus er ikke svær at overtale. Da 

vi kommer ind til køkkenpigerne, har de ganske rigtig har gang i stegepanden, og nylavede pandekager 

er skåret i stykker og ligger på et fad. Vi bliver tilbudt et stykke, men Linus takker pænt nej. På 

høkassen sidder gårdskarlen. Jeg spørger, om han har fundet ud af, hvad han vil. Gårdskarlen fortæller 

mig, at jeg ikke skal tale så højt om det. Han vil ikke have, at Købmanden skal høre, at hans gårdskarl 

tænker på at rejse til Amerika. Jeg lover, jeg ikke vil sige det til ham. Køkkenpigerne skal bruge mere 

brænde til de sidste pandekager, og gårdskarlen bliver bedt om at gå ud og hugge noget til dem. Han 

rejser sig langsomt fra høkassen og går ud i gårdsrummet. Flere besøgende står og ser på, mens han 

hugger. En pige i teenagerne vil gerne prøve, og han overlader øksen til hende samtidig med at han 
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forklarer, hvordan hun skal træffe træet med øksebladet. Med stor koncentration hugger pigen i træet. 

Hendes ansigt udstråler en stor tilfredshed, da det efter nogle forsøg lykkes hende at dele træet over 

med øksen.                    

   

Fig. 1.1.6.3. Købmandsgården. Gårdskarlen viser, hvor brændestakken er. Foto: Ingrid Vatne.  
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Bilag nr. 1.2.1.  Lys i Mørket 

 

 

 

 

Billede nr. 1.2.1. Skumringstime i stuen hos præsteenkens datter i Eilschous Boliger. Foto: Mie Bøggild, Den Gamle By.  
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Introduktion til Lys i Mørket 

Lys i Mørket er en dramatiseret rundvisning som foregår i Den Gamle By fra mandag til torsdag i 

tidsrummet medio november og frem til jul. Rundvisningen blev søsat i 2006. Da undersøgelsen 

startede i 2008, var mødestedet for rundvisningen en anden end ved de senere forløb. I 2009 blev 

rutens begyndelse flyttet fra en sidevej til torvet og hen til tobaksgården, som ligger tættere på 

indgangen. I beskrivelsen tager jeg udgangspunkt i den form, som forløbet har fra 2009. Det er den 

form, konceptudvikler fremhæver som den endelige og den form, de fleste af informanterne har 

oplevet.  

 

Min rolle 

Jeg har selv fulgt rundvisningen flere gange - både alene og sammen med undersøgelsens informanter. 

Min rolle har været som deltagerobservatør. Mit fokus har været på at iagttage handlingsforløbet og 

undersøge relationen mellem formidler, publikum og handlingsforløb med henblik på 

betydningsdannelse. Jeg deltager i rollen som publikum.  

 

Bilagskonstruktion 

Beskrivelsen af rundvisningen som her præsenteres, tager udgangspunkt i mine erfaringer ved flere 

rundvisningsgange. Beskrivelsen bygger på lydbåndsoptagelse fra én rundvisning samt erfaring fra flere 

rundvisninger.  Rundvisningen giver ikke lejlighed til video- og/eller fotodokumentation, og jeg har 

derfor anvendt museets egne billeder som illustrationer. 

 

Beskrivelse af det dramatiserede forløb.  

I Tobaksgården er der sat en vogn frem. Der er placeret lygter ovenpå vognen og de signalerer 

rundvisningens startsted. Under taget, hvor tobaksplanterne hænger til tørre, er der etableret et 

stisystem, hvor de besøgende danner kø. Endnu er der ingen ild i den lille rest af stearinlys, som står i 

midten af hver lygte. Efter et kort stykke tid ses en kvinde i dragt, hun placerer flere lygter på vognen 

mens hun nynner for sig selv med dæmpet stemme. Med sin nynnen tiltrækker hun det ventende 
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publikums opmærksomhed, og de ventende menneskers samtaler stilner efterhånden af. Først tæller 

kvinden lygterne, derefter tæller hun de besøgende, som har stillet sig i kø under tobaksbladene. 

Kvinden tænker højt, hun regner ud, hvor mange lygter hun har behov for. Hun spørger, om der er 

nogen, der vil være venlig at låne et fyrtøj ud. En mand svarer ”Ja”. Kvinden tænder for en af de små 

lysestumper og bruger derefter flammen til at tænde de øvrige lygter med. En anden mand spørger 

kvinden, om lysene nu kan holde til vandringen og kvinden svarer: ”Ak, ja, nu skal vi jo heller ikke fråse 

med lyset”. Kvinden præsenterer sig selv som vægterkonen Maren Jensen, hvorefter hun spørger, om 

det er os der skal med hende på en vægterrunde i byen. Hun forklarer, at hun ikke kan tage mere end 

tyve stykker med, hvorefter hun begynder at tælle sig frem til de tyve første i rækken. En anden kvinde, 

også i dragt, kommer ind i gårdsrummet. Hun henvender sig til de resterende, som ikke er kommet med 

i Marens første optælling og forbereder dem på, at hun nok skal tage dem med en tur i byen. 

Maren kigger på de af os, som står som hendes følgesvende, hun får øje på nogle børn i 

skolealderen. Hun forklarer børnenes forældre, at det ikke er helt ufarlig at bevæge sig rundt i byen her 

ved aftenstid. Hun kigger på dem i stilhed et kort øjeblik. Maren opnår vores fulde opmærksomhed, 

idet hun forsøger at koble antal lygter med antal mænd til at bære lygterne. Hun udpeger én til at være 

den sidste. Han skal sørge for, at hele gruppen er med og at alle porter bliver lukket forsvarligt efter os. 

Selv går hun foran og leder vej. Gruppen følger efter Maren, som med sin sang leder os bort fra det 

lukkede gårdsrum, og ud igennem en port ved Møllerens hus. Her kommer vi ind i et andet gårdsrum 

som ligger uden for det område som almindeligvis er åbent for publikum. Vi stopper op, hvorefter 

formidleren går ud af rollen som Maren og indtager rollen som formidler ved Den Gamle By. Hun 

fortæller, at hun nu skal tage os med tilbage til en købstad anno 1864. Hun vil vise os byen, som den 

kunne have set ud fra en vægterkones ståsted. Vi får blandt andet at vide, hvad vægterens funktion i en 

købstad var i 1864. Hun fortæller, at sangen, som hun sang på vej herhen, består af vægtervers, versene 

fortalte folk i byen, hvad klokken var. Så vidste de, hvornår de skulle stå op eller hvor længe de måtte 

blive liggende, før de skulle op om morgenen. Vi får endvidere at vide, at en familie som Maren Jensens 

ville have haft ca. 12 lys i løbet af et helt år. Da de historisk faktuelle oplysninger er videregivet, går 

formidleren atter i rolle som Maren Jensen. Hun forklarer, at nu skal vi gå videre således, at vi holder 

tiden i forhold til vægterversene.  

Maren standser op ved åen mellem Lilletorv og Brostræde. Her bider hun mærke i en 

gadelygte som ikke lyser.  Hun tænker højt, at det må hun huske at fortælle til sin mand, så den kan 

blive lavet. Hun fortæller om, hvordan hele byen kom i beredskab, når der var ild løs. Man henter vand 

i åen til at slukke ilden med, og spandene går fra mand til mand i en lang kæde. ”Ja, kvinderne er 

såmænd også med. Alle hjælper til, selvom det betyder, at de skal ud i byen om natten i bare særken. 
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Brande bliver slukket på den måde - via kæder lavet af byens befolkning”, forklarer Maren. Vi får også 

at vide, at købmanden har en særlig interesse i at holde sig på god fod med vægteren, for så bliver der 

holdt et ekstra godt øje med hans hus. Hjælpen vil således komme hurtigere frem, hvis det skulle være 

ild løs. Maren fortæller, hvordan købmanden stiller drikkelse frem til vægterne og andre, der arbejder i 

byen ved nattetid. Så kan de varme sig i de kolde timer. Mens Maren fortæller om vægterens 

brandværnsfunktion, er publikum omhyggeligt placeret med en synsvinkel, som afskærer den visuelt 

dominerende bygning, Prismet, fra vores oplevelse af byen og fra de indre billeder som Maren maler 

frem hos os med sin fortælling. Hun afbryder sig selv med sætningen: ”Nå! Vi må hellere se at komme 

videre”. Gruppen følger efter hende i retning ad torvet.  

På Torvet standser vores gruppe op, og vi kigger op på Møntmestergården, mens der 

bliver fortalt om møntmesteren, som bor der: ”Han har en flot lysekrone, som skinner og næsten lyser 

hele torvet op, og han har lys i vinduerne, således at ”vi fattigfolk også kan få glæde af det”, forklarer 

Maren. ”Møntmesteren er så rig og det er hændt, at han har tændt lys selv i måneskin og somme tider 

også ved højlys dag”, fortæller hun ivrig. Vi får beskrevet Møntmestergården, som den ser ud ved 

festlige lejligheder. Kvindernes kjoler stråler i glansen fra lyset, mens fattigfolket står på torvet og kigger 

op på dem, ”for det er så kønt så kønt, næsten som festfyrværkeri”, beretter hun drømmende. ”Deres 

kjoler er af silke, ikke sådan noget uldent noget som Maren har. Nej, det er det fineste silke. De rige 

kvinder ved at vise sig frem i vinduet, således at os fattige kan nyde synet”, siger Maren nærmest 

taknemligt. ”Nogle gange (…) ja, det er ikke fordi man snager (…), men man kan lige se op i loftet og 

der er det bare det flotteste fugleloft!”, beskriver hun.    
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Billede nr. 1.2.2. Besøgende på tur med vægterkonen Maren Jensen i den gamle købstad anno 1864.  Foto: Mie Bøggild, Den 

Gamle By 

 

Maren fortæller om H. C. Andersen, at det er spået ham en lys fremtid: ”En gang i fremtidens Odense 

vil der være store illuminationer til ære for ham. Ja, han er jo ikke så gammel her i 1864, men i 

fremtiden er det spået, at han bliver en stor mand.” Maren fortæller endvidere om Gamle Johanna. Hun 

har sagt, at der i fremtiden vil være lys nok til alle og der vil også være lys i gaderne. Ikke bare på de 

riges hushjørner som nu, men også lys som vil lyse for de fattige. Det tror Maren ikke rigtig på. ”Måske 

kan det hænde der er mere lys til de rige, men de fattige, som Maren selv, vil nok aldrig få så meget lys 

at hun kan fråse med det”, tvivler hun højlydt. Da Maren fortæller om Gamle Johanna, vinker hun os 

tættere på, således at de andre på torvet ikke skal høre, hvad hun siger. Hun understreger, at hun ikke 

render med sladder, men at det er Gamle Johanna, der har sagt det - så derfor må det være rigtigt. Hun 

holder en kort pause i sin monolog, hvorefter hun leder gruppen videre forbi bagerens butik i Algade. 
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Billede nr. 1.2.3. Bagerens vindue. Et varmt lys og duften af vaniljekranse strømmer ud fra butikken når man går forbi.  

Foto: Mie Bøggild, Den Gamle By.   

 

Maren drejer af fra den forholdsvis brede Algade og ind i den trange gyde, som leder hen til smedjen. 

Mens vi går, synger hun et vers af vægtersangen. Mange refleksioner når at strømme igennem ens 

hoved mens man går og lytter til hendes sang. Lidt henne ad gyden stopper Maren op og forsikrer sig 

om, at vi fortsat er med: ”Ja, nu skal vi ned til bygrænsen, ja, det tør vi godt, ikke sandt?”, spørger hun 

og får en bekræftelse fra nogle fra gruppen. Vi runder hushjørnet, hvorefter vi kommer ind i smedjens 

gårdsrum. En af gårdsrummets vægge er et højt stakit, det adskiller byen (Den Gamle By) fra området 

omkring (Botanisk Have). På den anden side af stakittet er det bælgravende mørkt. Vi stopper op og 

placerer os med ansigtet vendt ud mod mørket. Maren stiller sig foran os. Hun ser på en dreng i 

teenageårene, mens hun fortæller, at store Christian, som næsten er to meter høj og bred som en 

trillebør over brystet, er stoppet som vægter i byen. Han var en rigtig god vægter som sørgede for at 

holde rakkerpakket uden for hegnet og de fattige inden for. Nu er han stoppet og de skulle gerne have 

haft en ny med de samme kvaliteter. ”Det kan være, at den unge herre kunne fristes til at arbejde som 

vægter her i byen?”, spørger Maren drengen. ”Det kunne jo være fristende for en fattig mor, der ikke 

havde nok mad til sit barn at planke over på den anden side og hente nogle aks, så det kunne blive til 

grøden næste morgen. Men det skal man jo ikke! Det er jo at stjæle. Det kan se ud ad lidt for den, der er 

i nød, men tænk nu, hvis alle skulle gøre det. Men det er nu ikke Store Christian, som Maren er mest 

bange for. Det er ikke derfor, hun holder sig inden for bymuren, neeej. I ved jo, at der ude – der ligger 
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galgebakken”. Maren fortsætter: ”Der var engang en gammel mand, der blev hængt for hestetyveri her 

på galgebakken og det viste sig, at han var ganske uskyldig. Ja, så nu går han igen der ude på markerne. 

Hvis man kommer til at se ham, ja så vil man ikke leve ud året, siges det”, advarer hun. Der bliver helt 

stille i gruppen et kort stykke tid. Ingen siger noget, men står og stirrer ud i mørket på den anden side af 

bygrænsen.   

  ”Var der andre end mig der hørte nogen skreg lige før?”, spørger Maren. Hun trækker 

atter vores opmærksomhed tilbage til sin fortælling. ”Det var jo den her pige, der engang tjente på en 

købmandsgård. Det var nu ikke vores købmand. Nej, han er såmænd en god mand. Men denne 

købmand, han var en rigtig grim mand. Og ond var han også. Han ville have, at hun skulle udføre andre 

tjenester end bare stå og lave mad og sådan noget. Så gik det som sådant noget gør, at hun kom i 

ventende omstændigheder. Hun havde forsøgt at fordrive fosteret, men det lykkedes ikke. Det er jo 

sådan, at hvis det vides, at man sådan går og venter barn, ja så ryger man jo ud fra sit tjenestested. Så 

hun skjulte det igennem hele graviditeten. Ja, det kan jo være meget under sådan nogle skørter”. Maren 

hiver ud i sine egne skørter, mens hun fortæller. ”Og da hun kunne mærke, at nu var det nu, så gik hun 

ud på markerne og fødte. Hun fødte i dølgsmål, ja det er jo, når det er ingen der ser eller hører det. Ja, 

så endte det med, at hun kvalte det og begravede det i uindviet jord. Den stakkels pige kunne jo ikke 

leve med sig selv, så inden det var gået et år, havde hun taget livet af sig. Ja, nu siges det, at hun stadig 

går der ude på marken og skriger efter sit barn. Og det er hende vi somme tider hører om natten”. Den 

frygtelige historie efterfølges af en total stilhed i gruppen.   

 ”Ja, er der andre, der vil med videre, så kunne det være, vi skal bort herfra”, foreslår 

Maren og begynder at bevæge sig hen mod en lille åbning mellem den ene husvæg og det høje stakit. 

Maren synger et vers af vægtersangen og leder vej. Vi kommer forbi brandklokken i sprøjtehuset lige 

ved åen. Maren stopper sin sang, hun peger op på klokken på gavlen og siger, at det høres over hele 

byen når der bliver ringet med klokken. Hun vender sig om igen og fortsætter sin sang mens hun leder 

os forbi de parkerede hestevogne, og vi kan høre hestevognens bjælde ringer og lirekassemanden 

spiller. Vi går videre op Vestergade og ind i Apotekergården. I Apotekerhaven stopper vi op og har 

ansigtet vendt mod urtehaven. Vi får at vide, at apotekeren har sin egen udendørslampe hængende på 

gavlen. Han vil ikke betale for, at vægteren skal passe den. Det betyder, at han selv skal tænde for den. 

Det er også ham selv, som skal huske at slukke for den om natten og lade den være slukket i måneskin. 

Vi får også at vide, at før man fik gaslamper, sådan som de to lamper vi kan se ved byporten, så 

brændte man med tran. Mens Maren fortæller, kigger vi i retning af museets tidligere indgangsparti, 

hvor to gaslamper stikker op bag husene og gløder med et varmt og blødt lys. Vi får fortalt, at det lugter 

og oser meget intenst, når der brændes med tran. Maren husker en gang, hvor hendes far kom til at 
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hælde hele spanden med tran ned over sig. ”Og selv om min mor skrubbede og skurede ham, ja, så 

lugtede han nu i flere dage af rådden fisk. Det er jo lavet af afkog på fed, rådden fisk, så det lugter jo 

noget. Ja, Maren gik nu ikke herind for at fortælle om rådden fisk, hun gik herind, fordi hun har et lille 

ærinde herinde. Så hvis I lige vil vente her et øjeblik(…)”. Hun smutter hen til et af urtebedene med sin 

lygte. Da hun kommer tilbage, beder hun en i gruppen om at holde hendes lygte. Hun bruger skæret fra 

lygten til at lyse på den lille urt, som hun har ”lånt” i Apotekerhaven. ”En gang i mellem er det nu 

smart med lidt mørke, hvis man nu skal ind og låne lidt. Apotekerfruen herinde, ja hun er så 

nøjeregnende med sine planter, så det er bedst at komme her i mørket, for da er der mindst chance for, 

at man støder på hende”. Hun holder urten hen til lyset og viser rødderne frem: ”Ja, det kan være I 

kender den. Historien siger, at en gang blev djævlen rigtig sur på denne plante, fordi den gjorde så 

meget godt for os mennesker. Hvis man for eksempel laver et lille afkog og gurgler det i halsen, man 

må endelig ikke synke det, ja, så tager det din halsbetændelse. Så tog djævlen og drog den lige op med 

roden - og for at få trolddomskraften ud af den, så tog han et bid af den. Men det lykkedes ham ikke at 

ødelægge den. Den har stadig denne lille rod tilbage.” Maren holder roden højt op, så flere har 

muligheden for at se den. ”Men det er nu ikke det, Maren hun skal bruge den til, nej. Den lille rod her 

nede (…)”, vi kigger på roden som holdes op til lyset fra lygten, ”hvis man tager den og kommer den 

ned i en lille pose, helst af silke, og lægger den under sin mands hovedpude, ja så render han ikke sådan 

til andre kvinder og varmer sig om natten. Ja, når man nu har en mand, der er vægter, så er det bedst at 

være på den sikre side. Det kan være vi skulle gå op igennem her, så apotekerfruen ikke fatter 

mistanke”. Gruppen følger Maren videre langs med urtebedene. Fremme ved et højt stakit åbner Maren 

en port, hun leder os igennem porten og videre ind i skolegården. Den sidste lygtebærer bliver bedt om 

at lukke porten efter os. Maren synger ikke nu, og hun bevæger sig hurtigt. Da gruppen står inde på den 

lukkede gårdsplads og porten er lukket, fortæller Maren, at her bor skolemesteren. Hun peger op på 

den gule renæssancegård. ”Skolemesterens kone er blevet så fin på det og hun har fået den idé, at hun 

vil have lokum indenfor. Hvad skal det nu til for?”, undrer Maren. ”Ja, hun er lidt nærig i det, så hun 

stiller ikke nogen dram til natmanden, når han skal komme og tømme spanden. Det skal man jo!”, 

pointerer hun, mens hun kigger undersøgende ud over gruppen, som står og lytter, inden hun 

fortsætter, ”Ja, det husker I nok, når I skal have jeres lokum tømt, at I lige stiller en dram ud til 

natmanden”. Flere griner indbyrdes. ”Skolemesterens frue vil ikke have natmanden rendende ind 

igennem huset. Han skal jo hele vejen udenom, før han kommer til lokummet, og så hænder det jo, når 

man ikke får sin dram, at man sådan kommer til at ryste lidt ekstra på hånden, idet man bærer spanden 

hen over gulvet. Ja, det er nu ikke alle steder, det er godt at komme. Købmandsgården, det er en rigtig 

god gård at komme i, købmanden stiller somme tider tæpper ud, så en kan varme sig lidt en kold 
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vinternat og få en lille snak, før man skal videre. Ja, så holder man jo også lidt ekstra øje med hans hus. 

Hvis det nu en dag var hans hus, der brændte. Ja, det har skolemesterens frue nu ikke forstået. Det kan 

være hun skal lære det på den hårde måde”.  

”Ja, nu synes jeg vi skal gå op til præsteenken, hun plejer da at være så sød, og somme 

tider beder hun os indenfor”, foreslår Maren og leder os igennem portrummet og ud på Vestergade. Vi 

drejer fra Vestergade og går op ad gaden ”Navnløs”, mens Maren synger et nyt vers af vægtersangen. 

”Vi gør lige et stop her”, siger hun uden for det langstrakte fynske hus, Eilschous Boliger, som tidligere 

har huset præsteenker. Lyset er tændt indenfor. ”Her bor Præsteenken med sin datter Christiane. Hvis 

hun opdager os kan det være, hun beder os indenfor”, siger Maren håbefuldt. Vi står foran 

indgangsdøren og venter. En ung kvinde kommer til syne i det småternede vindue. Hun holder et lys i 

en stage med den ene hånd og med den anden hånd holder hun gardinerne til siden, således at hun 

bedre kan se ud. Da hun kommer ud i døråbningen, spørger hun, om Maren nu er ude på sin runde, 

hvorefter hun inviterer os indenfor. Christiane har en blå krinolinekjole på, hvilket signalerer en højere 

status end Marens uldkjole med forklæde. Hun skal til at holde skumring, da vi kommer. Hun synes, at 

det er så hyggeligt, når man er flere til det. Inden vi går ind, beder Maren om lygterne, som de udvalgte 

mænd har båret hele vejen. Hun puster omhyggeligt lyset ud, hvorefter hun stiller lygterne på bænken 

langs husvæggen. Vi træder indenfor, først går vi igennem en lille gang og så ind i stuen, hvor vi 

inviteres til at sidde ned. Enkelte sætter sig på gulvet foran det ovale stuebord som står med sofa og 

stole langs væggen, mens andre igen presser sig op ad en væg - for at gøre plads til flere.  

Mellem de to vinduer, som vi lige har stået og kigget ind ad, står et bord. Et spejl hænger 

på væggen over bordet. Vinduerne, spejlet og bordet danner den scene, hvor en dialog mellem Maren 

og Christiane udspiller sig. Christiane stiller sig foran det ene vindue og er vendt mod os, mens Maren, 

som står med siden til os, er vendt mod Christiane. Christiane fortæller, at nu, når der er så mange 

gæster, så skal de da have lysedugen frem. I rummet hersker der en stilhed og koncentration, mens hun 

trækker en skuffe ud fra bordet. Op fra skuffen tager hun en hvid dug som hun lægger oven på bordet. 

Med det lys, hun har hentet os med, tænder hun en andet lys, hvorefter hun stiller det på bordet oven 

på lysedugen. Handlingen har til formål at fremhæve, hvordan den hvide dug er med til at øge effekten 

af lyset. Det levende lys spejler sig endvidere i både spejlet på væggen og i vinduerne, og gruppen synes 

overvældet af den effektfulde virkning. Stilheden er stadig fyldig i rummet. Det andet lys, det Christiane 

anvendte som fyrtøj, puster hun forsigtigt ud. Hun holder hånden frem og afskærmer, således at hun 

forhindrer stearinen i at komme på afveje. Rummet oplyses nu kun af det ene stearinlys, der står oven 

på lysedugen og spejler sig i spejlet og i vinduerne. Der er skabt en lille intim scene. Maren hvisker: 

”Åh, den nydelige lysedug”.  
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Christiane fortæller, at hun skulle til at holde skumring da vi kom. Hun afslører, at hun 

ikke ved, hvordan herskabet plejer at bruge denne tid på døgnet, hvor vi kommer fra. Selv husker hun, 

at hjemme på præstegården, hvor de boede dengang hun voksede op, der var der altid mange 

mennesker til at holde skumring. ”Når mørket faldt på, sad vi og fortalte historier og lod roen sænke 

sig. Vi fortalte historier fra dagen der var gået og nyheder fra omegnen og blev sådan holdt opdateret 

med, hvad der skete. Det hændte nu, at mor og far tog sig en lille lur der i halvmørket”. Maren 

supplerer: ”Ja, så kan det jo heller ikke ses så tydelig, om man sidder der og slumrer lidt i mørket”. 

Christiane fortæller, at det hændte nu også, at de sang lidt når de sat rundt bordet og holdt skumring. 

”Det kunne jo være, når vi nu er så mange, at vi så skulle tage en lille sang?”, foreslår Maren. ’Dejlig er 

jorden’ bliver foreslået, og Maren fortæller, at sangen er helt ny, men hvis vi kender den, så er det bare 

at synge med. Hvis man ikke forstår ordene, kan man jo bare nynne melodien. Christiane kommenterer, 

”det kan være de unge har lært den i skolen. Ja, de ældste kender den nok fra kirken, jo”. Maren skynder 

sig at tilføje, ”ja, nu er det jo ikke en overhøring dette, så dem der ikke kender ordene kan jo bare nynne 

med - der hvor ordene mangler. Det sker der ikke noget ved”. 

  Alle synger ’Dejlig er jorden’ med dens tre vers, sangen efterfølges af en fyldig stilhed.  

Maren afbryder stilheden ved at fundere over ordene i sangen. ”Ja, en forstår nu ikke det hele, men det 

lyder nu kønt.” Hun fortsætter: ”Christiane har da været heldig med de lys, de brænder så nydelig”. Hun 

kan fortælle, at det samme ikke var tilfælde med de sidste lys, som hun og manden Søren købte. ”Vi 

købte dem nok lidt for billigt. Ham vi købte dem af, var sådan en kratlusker”, afslører hun. Flere griner 

og Maren fortsætter, ”de spruttede og vægen skulle hele tiden klippes, fordi den kom til at hænge ud 

over kanten. De har jo nok kommet grankogler i”. Christiane kender til dette fænomen og supplerer: 

”Ja, så kan de jo spare lidt på tællelysene. Her op til jul er det jo godt at spare lidt på tællelysene, så man 

har nogle til det bliver jul”. Maren kommer til at tænke på julen og drejer samtalen over i denne retning: 

”Ja, hun har jo tænkt på, at når det bliver jul, så skal hun ud og se ind ad vinduerne hos dem, som har 

juletræer. Der er nogle, der er så venlige at sætte dem hen foran vinduet, så vi andre også kan få glæde 

af dem. Skal I have juletræ?”, spørger hun Christiane. Christiane ryster på hovedet og siger lidt stille: 

”Nej, det skal vi nok ikke. Vi har ikke råd og mor synes, det er sådan en hedensk skik. Ja, hun selv synes 

da, de er så nydelige”. Maren er ikke enig i præsteenkens begrundelse og udbryder i en skråsikker tone: 

”Ja, nogen hedensk skik – det er det da ikke! Du kender da godt historien om det første juletræ?”. 

Christiane kender ikke til historien, og Maren begynder at fortælle: ”Ja, hun har selv hørt den til 

skumring. Det var jo sådan, at …, ja, I kender jo nok historien om det lille Jesubarn, - og lige præcis 

der, på den allerførste julenat …, der stod der et lille træ lige uden for den stald, hvor Jesubarnet blev 

født. Pludselig var det som om, det skinnede sådan inde i stalden. Det lille træ undrede sig noget, det 
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var jo lidt nysgerrigt. Det strakte sig sådan på sin stamme for bedre at se, hvad der skete - med lidt 

hjælp fra vinden kunne det strække sig lidt ekstra. Derinde så træet en kvinde, der sad og vuggede et lille 

barn. Det var ikke et helt almindeligt lille barn… for det var… som om barnet … det lyste. Kvinden, 

som vuggede det lille barn, lagde det i krybben, og der kom det skønneste lys fra vuggen. Det var som 

om alle dem omkring stod og beundrede det nydelige lys. Pludselig skete der noget. Det var … som om 

lyset fra stalden kom ud og lyste på træet, og træet sugede lyset til sig. Træet begyndte at vokse og ud fra 

stammen kom der grene, ud fra grenene kom der kviste og på kvistene kom der små grønne blade, 

selvom det var midt om vinteren. Jo mere træet så på lyset, jo mere lys fik det. En engel så, hvordan det 

lille træ sugede lyset til sig. Den fløj op til Vorherre og fortalte, hvad den havde set og Vorherre 

velsignede træet med grønne blade hele året. Han velsignede træet med frugter, som voksede ud fra 

grenene. Der stod det lille træ den allerførste juleaften. Det var det allerførste juletræ. Og siden da har 

træet fået lov til at stå grønt hele året. Det er derfor vi tager det ind juleaften. Frugterne og lysene, ja, 

dem må vi selv putte på, det kunne ikke blive til, at de sådan skulle hænge der hele året”. Christiane, 

som har lyttet interesseret til Marens fortælling om det første juletræ, sukker; ”Det var sandelig en dejlig 

historie. Det er jo også rigtigt, at grantræet står grønt hele året”. Maren foreslår følgende: ”Ja, hvis 

Christiane fortæller det til Præsteenken, kan det være, at hun ændrer mening og der kommer juletræ i 

hjemmet til jul. Og så kunne det jo være, at de ville være så venlige at stille det hen ved vinduet, således 

at vi andre også kan få glæde af det”, tilføjer hun håbefuldt, hvorefter hun kommer i tanke om sin pligt. 

”Nå, vi må vidst hellere videre. Klokken skulle nødig gå i slag uden at Maren får sunget sit vers. Ja, 

Maren er glad for at have fået varmen, det er jo noget koldt derude. Men vi får hellere gå videre. 

Adjøs”. Både Maren og gruppen takker pænt, inden vi i samlet flok former en slange af mennesker, 

som snor sig fra stuen og ud igennem det smalle indgangsparti.  

Udenfor samler Maren tropperne, hvorefter hun går ud af rollen som Maren. I rollen som 

museumsformidler takker hun for, at vi har fulgt med på rundvisningen. ”Jeg håber, I har nydt det og at 

I har fået en fornemmelse af, hvordan det ville have været i 1864 at gå rundt om natten. Så skal I tænke, 

at det kan ske, I har synes, det har været lidt mørkt. Så skal I huske på, at havde det været en rigtig 

købstad i 1864, så havde det været endda mørkere. Da havde vi ikke kunnet se den flom af lys, som 

kommer fra Aarhus by og som skaber genskin i skydækket”. Inden vi forlader området vil hun høre, 

om der er nogen, som har spørgsmål. 
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Bilag nr. 1.2.2. Lys i Mørket. Interview med informant A 
 

Kort om samtalesituationen 

Informant A er en kvinde. Samtalen fandt sted på en café i København en uge efter, at informanten havde gået 

rundvisningen i Den Gamle By. Der var få mennesker i lokalet, og samtalen forløb uden afbrydelser. Bilaget 

bygger på notater under samtalen. Samtalen er foretaget i 2008 og bygger på en rundvisning, som jeg ikke selv 

har gået.  

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

A.1: Jeg er 59 år.  

 

I.V.2: Hvor bor du?  

A.2: Jeg bor her i København. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

A.3: Jeg er uddannet magister i teatervidenskab ved Københavns Universitet, men det er nu ikke det, jeg har 

arbejdet med.  

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

A.4: Jeg er meget historisk interesseret. Jeg holder for eksempel SKALK. Jeg bruger meget tid på museer og er 

kommet på Frilandsmuseet jævnligt de sidste 40 år. Helt siden jeg var barn, har jeg interesseret mig for historie. 

Jeg fik historisk viden fra de ældre i familien, og jeg vidste for eksempel, hvad alle dele på et bindingsværkshus 

hedder. Ud over den historiske interesse kan jeg også godt lide musik og skønlitteratur.  

 

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

A.5: Der skal være oplysende tekst. Jeg vil styre forløbet selv og følger svært sjældent rundvisninger.   

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  
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A.6: Jeg foretrækker at gå alene. Da kan man selv bestemme, hvad man vil se, hvor længe man vil stå der. Og så 

bliver man ikke afbrudt af emner som handler om noget andet end det, man har fokus på her og nu. Jeg vil være 

der 100 %.  

 

I.V: Nu vil jeg gerne, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 

I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

A.7: Jeg fulgte den alene for at få noget at vide.  

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

A.8: Jeg forestillede mig mørket og at det skulle være en helt særlig oplevelse i Den Gamle By ved juletid. Det 

havde jeg fået at vide af andre, det var derfor jeg så gerne ville med. Jeg kom først til den rundvisning, der 

startede halv fem, men der var det fuldt, så jeg ventede til halv seks for at være med på den næste. Der var også 

et ægtepar, der ventede en time på at komme med på næste.   

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

A.9: Museer holder jo et højt fagligt niveau, og det forventer jeg jo selvsagt også, at de har (…) ja, det har de jo! 

Historisk korrekthed er vigtig. Denne formidlingsform indeholder jo både legender, historie og faktuelle 

oplysninger. Det er jo to ting som blandes sammen, men det gør ikke noget, for det giver noget mere til at 

fortælle fakta.   

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

A.10: Det var meget atmosfære. Aktørerne gik ind i det gammeldags sprog. Jeg gik også ind i det, selv om jeg 

godt vidste, at de var skuespillere. Hun [red: formidleren] holdt rollen hele vejen. Der var en lille dreng som 

undrede sig over, om natmanden, vi fik fortalt om, var ægte. Her holdt hun også rollen og sagde, at selvfølgelig 

var han det. Den lille dreng kunne ikke skelne mellem fiktion og fakta, men fik så hjælp af sin mor til at forstå 

det. Jeg tror det er vigtig også at kunne gå ud af rollen, når der er behov for det. For ellers går kommunikationen 

bare den ene vej og så stopper den der, ved at det ikke bliver svaret på det, publikum spørger om. Jeg kunne godt 

li’ sproget. To aktører talte sammen på gammelt sprog, hvor den ene vægtermadam sagde til den anden: ”Nu må 

madammen passe på derude”, og hvor jeg kommenterede: ”Ja, man kan aldrig vide hvad man kan møde derude”, 

og hvor aktøren svarede: ”Ja, det har madammen sandelig ret i”.  Jeg lod mig inddrage i spillet på en måde, jeg 

ikke ville have gjort ved almindelige rundvisninger. Jeg plejer ikke at kommentere på det, andre taler om.  

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  
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A.11: Nej, jeg synes ikke det var ubehageligt på nogen måde. Hvis min søster havde været med, hun er ti år ældre 

end mig, så ville hun være bange for de toppede brosten i mørket, men det er jo en del af det hele.  

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

A.12: 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 ikke den unge herre kunne tænke sig det? 

Aktøren syntes, 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.   

 

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

A.3: Her, hvor det var mørkt, og vi gik i det originale lys (…), man blev mere lydhør og fik skærpede oplevelser. 

Man var nødt til at være opmærksom. Det, at man fik opgaver, kunne jeg godt li`. Den 16. årige dreng som fik 

lov til at bære lygte, fik rykket en grænse, men han accepterede denne grænseoverskridelse.   

 

I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

A.14: Mørket, lyset, kontrastfuldhed. Da vi blev budt inden for [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 (…). 

 

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

A.15: Jeg tror at det betyder noget, at man har læst og sat sig ind i det. Nej, jeg ved ikke rigtig, for på den anden 

side skal man jo også kunne få komme her uden at have en baggrundsviden. Jeg tror ikke, at aktøren mistede 

nogen hen ad vejen, bortset fra den lille dreng, som ikke forstod at skelne mellem fiktion og fakta. Man fortæller 

fakta, men belærer ikke. Det er denne form rigtig god til. Man bliver talt til, som man er del af spillet, ikke som 

”sig selv”. ”Som herskabet måske ved” (…). Formen gør, at selv om man ved noget af det, føler man ikke, at det 

er fordummende. Jeg har aldrig før gået rundt med et stearinlys i mørket ude i en by. For mig var det en helt ny 

oplevelse, selv om man måske kendte til noget af det fra før.  

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

A.16: Formen er fiktion men indholdet er fakta.  

 



Bilag nr. 1.2.2 Lys i Mørket Informant A 

 

54 
 

 

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

A.17: Ja, jeg følte mig involveret, man fik lyst til at gå ind i sprogbrugen og tale tilbage. Jeg fik tildelt en rolle og 

det gjorde, at jeg var med til at kommentere. Ved en almindelig rundvisning ville jeg aldrig have afbrudt eller 

kommenteret på det, andre sagde, sådan som jeg her gjorde.   

 

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

A.18: Jeg blev endda mere nysgerrig på udviklingen af belysning og føler mig inspireret til at finne ud mere om 

det.   

 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

A.19: 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 alle sammen [red: i gruppen]. Der er nok forskel på, hvor meget man 

vil inddrages, hvor motiveret man er som deltager. Man blev til en gruppe, som man hørte til. Man kunne tale 

med de andre (…), måske fordi jeg i udgangspunktet gik alene?  

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

A.20: Du bevæger dig ud i mørket, i ukendte gader, ved ikke hvor man skal hen. Man oplevede de mørke, 

fremmede gader. Bevægelsen rundt omkring øgede oplevelsen, fordi vi ikke vidste, hvor vi skulle hen. Det var et 

stort overraskelsesmoment, at man til sidst kom ind et sted. 

 

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

A.21: Det har helt klart givet mig en erfaring på oplevelsesplanet, jeg har fortalt til mange, at dette var en særlig 

oplevelse, en helt ny oplevelse for mig.  

 

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

A.22: Det er et museum. Der er mere autenticitet, fordi det er på et museum. Man har ikke denne autenticiteten 

andre steder, man oplever det autentisk, selv om det ikke er det sådan helt fysisk.   
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I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

A.23: Museets hensigt er jo at få mest muligt formidlet ved hjælp af en oplevelse. Man får formidlet mere ved 

selvoplevelse. De børn og unge, som var med rundt, vil huske det meget lettere, fordi de oplevede det selv i 

stedet for blot at lytte til en fortælling. Man var der selv.  

 

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

A.24: Jeg ved ikke, hvad jeg forventede, måske bare hvor mørkt det egentlig var. Jeg forventede ikke andet end, 

at dette vil jeg opleve. Det boblede i maven under rundvisningen. Alle de mennesker jeg talte med (…) og 

bagefter blev jeg inviteret med i teatret, det var Holbergs julestue og det var helt gratis, det var bare en helt 

fantastisk oplevelse. Det var et ældre ægtepar, som også havde gået den samme rundvisning, som inviterede mig 

med. 

 

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

A.25: At man skulle ind og opleve et rum med den belysning, som man rent faktisk havde i et hus af de kår på 

den tid, det var overraskende. På en positiv måde, altså.  

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik alene?  

A.26: Oplevelsen bliver mere intens, når jeg går alene. Når man går sammen med andre, brydes illusionen ved 

eksterne indslag som eksempelvis familie, venner, julegaver osv. Jeg er på bytur ”dengang”, ikke nu. Når man går 

i flok, oplever man noget andet.  

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

A.27: Vægterversene. Hun sang nogle vægtervers og jeg kendte godt det ene, men jeg kunne ikke høre alle 

versene. Jeg ved godt, at man jo sang dem, mens man gik, men det var svært at høre, så jeg skulle ønske hun ville 

synge dem, når vi stanset op. 

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

A.28: På [red: et andet frilandsmuseum], som jeg for øvrigt elsker, har de så travlt med det, de laver i stedet for at 

formidle. Der bliver jeg tilskuer til demonstrering af, hvordan man gjorde, snarere end at man bliver inddraget. 

Inddragelsen af publikum er det, der adskiller i niveau. I Den Gamle By føler man sig velkommen i køkkenet og i 

stuerne. Ellers kan man nogle gange blive (…) ikke bare tilskuer, men en der trænger sig på. Det bliver et ”Dem” 
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og ”Os”. Inddragelse skaber et større ”os” og ikke noget adskilt ”Dem”. Jeg tror at folk bedre tør spørge, når 

man bliver inddraget.  
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Bilag nr. 1.2.3. Lys i Mørket. Interview med informant B 
 

Kort om samtalesituationen 

Informant B er en kvinde. Samtalen fandt sted en uge efter, at informanten gik med på rundvisningen. 

Rundvisningen bar præg af, at flere hægtede sig på undervejs, således at gruppen øgedes, jo længere ud i forløbet 

man kom. Dette har haft betydning for informantens oplevelse. Samtalen finder sted i informantens eget hjem, 

og der forekommer enkelte mindre afbrydelser undervejs. Bilaget bygger på notater under samtalen. Samtalen er 

foretaget i 2008 og bygger på en rundvisning, som jeg selv har deltaget i.  

 

Interview 

 

I.V.1: Må jeg spørge om din alder?  

B.1: Jeg er 57 år 

 

I.V. 2: Hvor bor du?  

B.2: [Red:] Uden for Aarhus 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv?  

B.3: Jeg er sygeplejerske 

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

B.4: Korsang, familie, hus, hjem og have 

 

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg?  

B.5: At det giver en historie med hjem, at jeg får indblik i noget, jeg ikke kendte til i forvejen og at det bliver 

præsenteret på en interessant måde.   

 

I.V.6.1: Går du helst alene på museum eller helst sammen med nogen, og i så fald hvem?  

B.6: Jeg vil gerne gå sammen med en, som har lidt de samme interesser som mig og som også har lyst til at se det, 

jeg vil se. 
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I.V. 6.2: Hvorfor?  

B.6.2: Jeg vil gerne kunne tale med andre og diskutere det, jeg ser.  

 

I.V.7: Fulgte du rundvisningen alene eller sammen med nogen?  

B.7: Sammen med nogen, min nabo.  

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

B.8: Nej, jeg havde ikke nogle specielle forventninger.  

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

B.9: Det må gerne være historisk korrekt, så meget ens med virkeligheden som muligt. Jeg få, hvis jeg skal læse 

(…) det har jo også sin berettigelse, den type (…). En blanding er god, læse lidt og lidt aktivitet. Det er i 

hovedsagen de første montrer jeg læser, derefter går det hurtigere, med mindre jeg finder noget specielt 

interessant. 

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

B.10: Rundvisningen havde en god introduktion til hvad den indeholdt, hvor lang tid man kan forvente. Burde 

nok have gjort det klart ved start, om det også var for børn. Det er vigtigt, at man kan høre, hvad der bliver sagt, 

det var ikke altid man kunne det, hvis man var den sidste, der kom til samlingsstedet.    

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

B.11: Nej, det synes jeg ikke.  

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

B.12: Jeg var tilskuer, tilhører. Hos præsteenkens datter blev vi inddraget lidt ved, at vi sang, det var godt. Jeg 

havde heller ingen forventning om, at jeg skulle have nogen rolle. Hvis det var sådan, så ville jeg have forventet, 

at det blev gjort klart i starten.  

 

I.V.13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til oplevelse, du fik ud af det?  
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B.13: Høre og synssansen blev sat i spil på grund af stemningen i området. Lydene, lyset som er med til at sætte 

en tilbage i tiden. De fortællinger, som guiden kom med, var med til at underbygge det at være tilbage i tid, at 

historierne blev fortalt i nutid og ikke i fortid er med at give fornemmelse af, at vi er tilbage i tid.   

 

I.V.14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

B.14: Hver gang der kom en historie, var det noget jeg ikke kendte til, så jeg synes, jeg fik rigtig mange ting med 

mig. Som publikum har man slået dørene op for indtryk, åbnet for sine sanser, og der kom derfor ikke rigtig 

nogen overraskelser. Jeg havde forventninger om, at vi skulle få steder at se af historisk interesse og høre 

historier. Og det fik vi. 

 

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

B.15: Jeg kan godt lide vores gamle historier. Jeg har altid syntes, at de var spændende. Jeg har altid læst 

historiske romaner og synes det er spændende at få en fornemmelse af vores forfædre og de vilkår, de har haft. 

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

B.16: I forhold til det jeg ved, fornemmede jeg, at det var med historisk forankring, men med den måde det blev 

fortalt på, var det klart mere fiktion. Hvis man ikke kender til det, kan det være vanskeligt at se, hvad der er 

fiktion eller fakta. Jeg forventer, at når jeg kommer på museum, så er det fakta, selv om det er iklædt fiktion. 

Ellers føler jeg mig ført bag lyset, så kunne jeg lige så godt gå i biografen og se en film.  

 

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

B.17: Nej, ikke umiddelbart, det ønskede jeg heller ikke at have.  

 

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af og fik lyst til at vide noget mere om? 

B.18: Nej, ikke specielt, det var kun det, at flere puslespilsbrikker blev sat på plads med baggrund i min 

eksisterende historiske viden. Det er også vigtigt.  

 

I.V.19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  
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B.19: Det er et godt supplement til at læse om historien. Det giver bedre fornemmelse, fordi man er i de rammer, 

hvor historien har udspillet sig. Således er det måske med til at give et mere helt billede eller en bedre 

fornemmelse af, hvordan tiden var, ved at vi er i rammerne og høre historierne frem for at læse om det.  

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen?  

B.20: Man fik oplevelsen af, at det var en by, at der også dengang var forskel på dele i byen og byens indbyggere.  

 

I.V.21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

B:21: Det er svært at svare på, jeg har fået en bedre fornemmelse for tiden [Red: 1864].  

 

I.V.22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet?  

B.22: Det er vigtigt, at det bygger på fakta, at det er autentisk på den måde. Rundvisningen udstrålede 

autenticitet, fordi de havde dragter og talte et sprog, som kunne være autentisk.   

 

I.V.23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

B.23: En rundvisning af denne type kunne også være foregået inde i Aarhus, men da ville man blive forstyrret af 

det moderne, det ville medføre, at man ikke ville kunne fanges i fortiden. Museet vil gøre det mere interessant for 

folk at komme på museum ved at fortælle historie på en anden måde. Hvis man går rundt selv, så skal man selv 

gøre en masse forarbejde, og det gør vi jo ikke. Jeg forventede, at de skulle fortælle mig noget, at jeg ikke skulle 

komme med forhåndsviden.   

 

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

B.24: Det blev de.  

 

I.V. 25: Var der noget du fandt overraskende?  

B.25: Det var en god oplevelse, interessant, jeg havde også forventet, at jeg skulle blive beriget med nye ting.  

  

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

B.26: At jeg kunne tale med vedkommende om, hvad jeg så og hørte, dele oplevelsen, det betyder noget. Vi talte 

om det på vej hjem.  
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I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

B.27: Jeg kunne tænke mig, at de fra starten af havde sagt, at det ikke var for børn. 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? Jeg kunne tænke mig lidt mere juleforberedelser, at nogen var ved at pynte juletræ, at vi blev budt på 

noget, de havde lavet op til jul. Jeg kunne godt li’ den seance, da vi var inde i præsteenkens hus. Måske kunne der 

være en større vekselvirkning mellem en situation, der udspilles mellem rollerne og de historier, der fortælles. Jeg 

følte ikke, at rundvisningen skulle handle om julen, men den ligger op til jul, så derfor kunne det være spændende 

at høre mere om juleforberedelser.   

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

B.28: Nej, det er det egentlig ikke.  
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Bilag nr. 1.2.4. Lys i Mørket. Interview med informant C 
 

Kort om samtalesituationen 

 

Informant C er en kvinde. Samtalen fandt sted i informantens eget hjem en uge efter, at informanten havde gået 

rundvisningen i Den Gamle By. Rundvisningen bar præg af, at gruppestørrelsen øgedes undervejs i forløbet. 

Bilaget bygger på notater under samtalen. Samtalen er foretaget i 2008 og bygger på en rundvisning, som jeg selv 

har deltaget i. 

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

C.1: Jeg er 68 år.  

 

I.V.2: Hvor bor du?  

C.2: Jeg bor [red: uden for Aarhus]. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

C.3: Jeg er pensionist nu, men er uddannet kontorassistent.   

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

C.4: Håndarbejde, og så går jeg til gymnastik. Derudover går jeg i teater 3-4 gange i året. 

 

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

C.5: Det skal inspirere mig.  

 

I.V.6.1: Går du helst alene eller helst sammen med nogen, og i så fald hvem?  

C.6.1: Jeg går helst sammen med nogen.  
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I.V.6.2: Hvorfor? 

C.6.2: Fordi så kan man snakke med nogen om det. 

 

I.V.7: Fulgte du rundvisningen alene eller sammen med nogen?  

C.7: Jeg var sammen med nogen, det var rigtig hyggeligt.  

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

C.8: Nej, jeg anede ikke hvad det var, jeg var lidt overrasket over, at det foregik udenfor.  

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til for at det skulle blive en god oplevelse?   

C.9: Det bliver jo aldrig historisk korrekt, men guiden dvælede for længe ved de forskellige steder, så vi kunne 

have nået længere. Vi startede ved lavstatus folk, vi så hvor de rige boede, kunne ønske vi kom lidt længer end til 

de helt fattige mennesker. Alt i alt var det ok, men dvælede for længe ved de helt fattige.   

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

C.10: Atmosfæren, fortællingerne, det hun fortalte, det var fint, at det var på det tidspunkt, at det var mørkt. 

Utrolig fin oplevelse, lige kort nok tid synes jeg. Nu var vi jo også rigtig mange. Jeg ville ønske, vi kunne komme 

ind flere steder, eksempelvis da vi stod i Apotekerhaven, her kunne vi have været gået ind i apoteket for at høre 

om forskellige planter og mediciner.  

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

C.11: Nej.  

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle var i forløbet, og svarede dine egne forventninger med den rolle, du 

oplevede at få?  

C.12: Jeg var tilskuer og lydhør overfor det, hun fortalte. Hun var lidt for meget i rolle, talte meget det sprog, 

som de gjorde dengang, Især hos præstedatteren, der skulle man lige tænke lidt over det.  

 

I.V.13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

C.13: Hukommelsen, man kom lidt tilbage i tid, så længe er det heller ikke siden, der kom også nogle ting frem, 

som man slet ikke har tænkt på.   
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I.V.14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

C.14: Det var spændende. Og tidspunktet lige før jul, da får man jo en nostalgisk oplevelse. Tidspunktet var godt. 

Efter nytår ville det ikke være det samme, og hvis du spørger mig om min oplevelse til sommer, er det ikke 

sikkert du får samme svar som nu.  

 

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde? 

C.15: Jeg har for lidt historiekundskab til at kende det hele, jeg kan godt li’ at se [red: historiske programmer] i 

TV, men jeg får ikke selv læst så meget. Jeg fik meget ud af rundvisningen, men vi var lidt for mange.  

 

I.V. 16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

C.16: Jeg oplevede det ikke som fiktion, det var nok sådan, som det var dengang.  

  

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

C.17: Man kunne ikke lade være med at høre efter, jeg følte mig nogle gange: ”her går vi i 1864 og vi er egentlig i 

2008, se hvordan det var dengang”.  

 

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

C.18: Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil stadig væk huske, at jeg har været der, men tænker på det som en god 

oplevelse.  

 

I.V.19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

C.19: Den giver mig mere, jeg kan både se og høre historien, det giver mere, man bliver mere interesseret.  

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen?  

C.20: Man får en historie her, går videre og får en ny historie der.  

 

I.V.21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  
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C.21: Det har givet mig en historie, jeg husker senere. Hun [Red: guiden] må ha gjort det godt, siden man husker 

noget, men hun var lidt voldsom i sin snak, hun var selv tilbage i 1864.  

 

I.V.22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet?  

C.22: Hvis man havde hørt det som foredrag, ville man ikke gå så meget op i det, man går jo midt i det. Jeg skal 

helst have oplevelsen med samtidig, skal både se og høre, ellers er der noget, jeg går glip af.  

 

I.V.23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

C.23: De har vel tænkt, at vi ikke må glemme vores baggrund nu, i disse tider med mobiltelefon, stress og jag.  

 

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

C.24: Det var positivt, en god oplevelse. 

 

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

C.25: Hun fortalte det med juletræet – det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal tænke om det. Jeg synes ikke helt, jeg 

forstod det. Det overraskede mig, at præstedatteren ikke skulle have juletræ, man havde vel ikke haft juletræ på 

den tid, hvis det var en hedensk ting? Det undrede mig meget.  

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

C.26: Det at vi kunne snakke om det bagefter, det giver mere.  

 

I.V.27: Var der noget, du kunne tænke dig anderledes?  

C.27: Apotekerhaven, her kunne vi have gået ind i apoteket, måske også med dialog, sådan som hos 

præstedatteren. Det var en fin oplevelse, at vi sluttede af i præsteboligen og en rigtig god oplevelse, at vi sang. 

Det fungerede som en afslutning på turen, det er nok også, fordi det var lige inden jul. Oplevelsen bliver et ekstra 

element til det at forberede sig til jul.  

  

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

C.28: Nej, jeg tror vist, vi har været omkring det. 
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Bilag nr. 1.2.5. Lys i Mørket. Interview med informant D 
 

Kort om samtalesituationen 

 

Informant D er en kvinde. Samtalen fandt sted i mit hjem fire dage efter, at informanten havde gået 

rundvisningen i Den Gamle By. Bilaget bygger på lydoptagelse af samtalen. Samtalen er oversat til dansk 

skriftsprog. Samtalen er foretaget i 2009 og bygger på en rundvisning, som jeg selv har deltaget i.   

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

D.1: 65 år 

 

I.V.2: Hvor bor du?  

D.2: Norge. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

D.3: Jeg er pensionist. Før var jeg præst. 

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

D.4: Have og drivhus, håndarbejde og læsning. 

 

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

D.5: Jeg vil se, hvad museet vil vise mig.   

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  

D.6: Jeg går som oftest sammen med nogen. Når vi er ude at rejse, så går vi tit på museum som en del af turen.  

 

I.V: Nu vil jeg gerne, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 

I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  
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D.7: Jeg fulgte rundvisningen sammen med nogen. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

D.8: Nej, ingen. Ingen forventninger. Jeg regnede med, at det skulle blive en oplevelse. Jeg havde ingen 

formodning om, hvilken type oplevelse. 

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

D.9: Denne rundvisning viste et miljø. Den kan ikke blive historisk korrekt i en konstrueret historisk by. Men 

den viser dele af en virkelighed, som den har været. Det er umuligt at få det autentisk, når byen ikke er historisk 

korrekt, den viser en samling. Museet er jo en samling. Det er umuligt at få det autentisk, men det giver et 

indtryk, den viser dele af en virkelighed som har været.   

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

D.10: Atmosfæren var det vigtigste. Det æstetiske ser man ikke så meget til her i mørket, men det var en god 

atmosfære. Fin atmosfære med de lygter. Hun var rigtig god, hende som viste os rundt. 

 

I.V.11: Var der nogle gange at rundvisningen var ubehagelig?  

D.11: Nej, det var ikke ubehageligt. Hun talte lidt lavt nogle gange. Og vi, som ikke taler eller hører dansk til 

daglig, skal bruge lidt mere tid til at fange, hvad hun siger. Ud fra sammenhængen tror jeg, at vi fik med det 

meste. Det var nogle gange lidt svært at følge med, hvis der blev talt for lavt. Men vi klarede stort set at følge 

med på det meste. 

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

D.12: Jeg var en del af gruppen – jeg forventede heller ikke at være noget andet.  

 

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

D.13: Det var først og fremmest syn og hørelse, vi måtte se, hvor vi gik og forsøge at høre det, der blev sagt. 

 

I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

D.14: Ikke nye ting som ahaoplevelse, jeg har jo læst en del og kender til, hvorledes miljøet var. Jeg har 

baggrundskundskab om tidsperioden ud fra det, jeg har læst. Disse indtryk blev ligesom bekræftet.  



Bilag nr. 1.2.5 Lys i Mørket Interview D 

68 
 

 

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

D.15: Det bliver jo det jeg sagde, ud fra det, man har læst og hørt fortalt, så ved man noget om, hvorledes det var 

på den tid, og derfor kunne jeg få mine opfattelser bekræftet, ud fra det hun fortalte. 

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

D.16: En historisk forankret fiktion er vel det rigtigste at sige. 

Det er at levendegøre et miljø, mere end at rekonstruere historien. Den er man færdig med. Det oplevedes som, 

at det blev udført på en rigtig måde, der var ikke noget, som oplevedes forkert. 

 

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

D.17: Ikke andet end helt til sidst, da vi sang dejlig er jorden, den kan jeg også. Jeg havde jo ikke en opgave som 

ham, som gik sidst og skulle bære lygte og lukke porten. 

  

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

D.18: Nej (…), jeg tror ikke det (…), nej. 

 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

D.19: Det blev jo mere levende end bare at se en udstilling. En udstilling ser man typisk i dagslys, og i oplyst 

tilstand. Her var det jo mørkt og atmosfæren blev en del af oplevelsen. 

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

D.20: Det var jo en tur. Man kunne ikke have fået den oplevelse, hvis man sad indenfor og hørte hende fortælle. 

Det at være ude, og at det var koldt, var jo en del af oplevelsen. Sådan er det om natten.  

  

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

D.21: Har jo fået set Den Gamle By fra en lidt anden side end når vi tidligere har gået rundt og kigget på 

udstillingerne.  



Bilag nr. 1.2.5 Lys i Mørket Interview D 

69 
 

 

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

D.22: Når det gælder om at levendegøre et miljø og frembringe en atmosfære, tror jeg, autenticiteten var i orden. 

Om det er historisk korrekt det ene eller det andre, betyder mindre.  

  

I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

D.23: Ja, det er vel det at få frem, at museet vil vise, hvordan livet har været før strøm, biler og en masse andet. 

Det er jo en historiefortælling mere end en udstilling eller en bog.  

 

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

D.24: Det er vanskeligt at svare på, fordi jeg forventede ikke andet end, at vi skulle gå en tur i mørket. Og det 

gjorde vi jo også, så som sådan kan man jo sige, at mine forventninger blev opfyldt. Sådan set fik jeg jo mere ud 

af det, end jeg havde forventet. Det var en hyggelig tur med en god stemning og en fin atmosfære, som de 

formåede at formidle.   

  

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

D.25: Jeg havde ikke regnet med, vi skulle inden for i en stue, men det var jo hyggeligt.  

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

D.26: Det blev jo ikke samtalt under selve turen, men det er jo altid fint at kunne tale om fælles oplevelser. 

 

I.V.27: Var der noget, du kunne tænke dig anderledes?  

D.27: Nej, men jeg tror, hvis jeg skulle gå næste tur, ville jeg have gået langsommere, fordi det ville være 

mørkere. Det er jo ganske runde stene, som man går på. Så man skal gå lidt forsigtig og se, hvor man går. Jeg har 

aldrig været med på en lignende tur, det var en god måde at formidle denne type historie. Vi har jo været på 

Dybbøl, men der underviste de mere; forelæsning med demonstration på de forskellige pladser. Det var der ikke 

her, men samtidig var hun jo en guide, som tog os med på tur.  

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

D.28: Nej. 
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Bilag nr. 1.2.6. Lys i Mørket. Interview med informant E 
 

Kort om samtalesituationen 

Informant E er en mand. Samtalen fandt sted i mit hjem fire dage efter, at informanten havde gået rundvisningen 

i Den Gamle By. Bilaget bygger på lydoptagelse, og samtalen er oversat til dansk skriftsprog. Samtalen er 

foretaget i 2009 og bygger på en rundvisning, som jeg selv har deltaget i.  

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

E.1: 67 år. 

 

I.V.2: Hvor bor du?  

E.2: Norge. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

E.3: Pensionist. Jeg har været lærer i folkeskolen, med matematik, fysik, geografi, historie og samfundsfag.  

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

E.4: Motion og havearbejde, ellers historie. 

 

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

E.5: Det er egentlig det, museet vil vise frem. Museerne er jo forskellige. Det er også vigtigt, at det er nogenlunde 

rigtigt fremstillet. At det dækker det, det skal dække og ikke udelader noget bevidst.  

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  

E.6: Det bliver stort set til, at jeg går sammen med nogen. Fordi man har kone eller elever med, så bliver det for 

det meste sammen med nogen. Jeg har jo også gået på museum alene for at se, hvad eleverne skulle se. 

 

I.V: Nu vil jeg gerne, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 
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I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

E.7: Jeg gik sammen med nogen. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

E.8: Ikke andet end, at jeg var spændt på, hvad jeg fik at se. 

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

E.9: Ja, nu du taler om oplevelse du nu, altså det (…) Det er vanskeligt at sige. Man har egentlig krav, men hvad 

de går ud på (…), det må være nogenlunde rigtigt, interessant, og med en kreativ fremstilling.  

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

E.10: Da det gik op for mig, hvad der var hensigten, var det vigtigt, at det var en rigtig atmosfære, at hun 

fremstillede perioden nogenlunde rigtig. Det gjorde hun på sin vis (…) Hvis det ikke havde været i 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 været i 1878 eller omkring den tiden, 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.   

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

E.11: Nej. 

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

E.12: Jeg følte at hun ville, vi skulle være fattigfolk fra byen. Vi skulle se os som fattigfolk, som vandrede rundt i 

byen og samtalte om rigfolk, men det fik vi ikke at se, bare samtale om, bortset fra hos præsten. Så jeg var en 

fattig mand.  

 

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

E.13: Syn og hørelse. Og hvis fantasi var en sans (…), det satte gang i fantasien og associationer, jeg fik ret 

hurtigt associationer til Aleksander Kielland og livet i Stavanger, det var måske nogle år efter, men alligevel 

omtrent samtidig. Det med vægteren som gik rundt i byen og passede på, at det ikke skulle brænde. 
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I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

E.14: Altså, ikke specielt aha, det som var lidt overraskende var, at de inddrog bysladder og sådant noget, men 

det var rigtig, man gjorde jo det dengang. Men det var lidt overraskende.  

 

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

E.15: Ja, det tror jeg. Jeg var påvirket af det, jeg har læst om Kielland, men om det har med interesse at gøre, det 

ved jeg ikke. 

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

E.16: Det var nok historisk forankret, men det var også fiktion. Det var en let omgang med historien. Og det var 

jo sådan, som man gjorde på den tid. Af og til var jeg i tvivl om, hvad der var fiktion og fakta, som da hun talte 

om galgebjerget. Har det historisk set været et galgebjerg der, eller var det en del af fiktionen. Det undrede jeg 

mig over.  

  

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

E.17: Ikke indflydelse, men jeg blev involveret som fattigmand (…), jeg blev omgjort til fattigmand, en fattig 

Aarhusboer. 

 

 I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

E.18: Ja, jeg begyndte at læse i Kielland da jeg kom hjem, men jeg fandt ikke det, jeg ledte efter. Men så fandt jeg 

en masse andet i stedet.  

  

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

E.19: Af denne type (…), det giver meget mere. Tidligere på dagen gik vi og så på udstillingerne, og mange af de 

tekster, som er der, går vi bare forbi. Computerspil kræver for meget at læse, da må man være meget frisk, det 

bliver ikke gjort.   

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

E.20: I denne situation var det absolut nødvendigt for at få den rigtige information.  
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 I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

E.21: Den har givet mig en erfaring om, at mange museer med fordel kan anvende denne metode. Da vi var i 

Sachsenhausen (…) der kunne man med fordel have anvendt en lignende metode for at vise livet i fangelejrer, 

den gang det var fangelejre. Metoden kan virke som et supplement.   

  

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

E.22: Man havde til en vis grad følelse af autentisitet, det er også vigtigt, fordi da føler man, at det ikke er et 

eventyr, men at det har noget at gøre med en virkelighed som var.  

  

I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

E.23: At give et mest muligt korrekt tidsbillede fra en periode i historien og på samme tid en kreativ fremstilling.  

  

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

E.24: Jeg havde ikke nogen forventninger, så (…). Eller en forventning (…), eller undervejs så savnede jeg 

vægteren. Hun snakkede 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 savnet uniformen og mandsstemmen, der burde have gået nogle 

vægtere der.  

  

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

E.25: Før jeg startede 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.  

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

E.26: Det havde ikke nogen betydning for denne oplevelse. Men det gjorde det jo ikke direkte værre. Det kan jo 

være, at det havde betydning, uden at jeg ved det. 

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  
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E.27: Det med vægteren. En ting til (…). De stod længe og talte om de rige der på torvet, og da slog det mig, at 

man burde have en tilsvarende rundvisning, som viste de riges liv. Jeg blev lidt nysgerrig på, hvad de gjorde 

derinde.(…). Nej ikke anderledes på dette, men man kunne lave andre varianter i tillæg. Altså lave noget 

tilsvarende, set med de riges øjne.   

  

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

E.28: Når det blev lagt til året 1864 (…), det burde ikke være lagt til et år, hvor der var krig, da der kom så lidt 

frem om krigen. Årstallet vil jeg næsten sige var en fejl. 
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Bilag nr. 1.2.7. Lys i Mørket. Informant F 

 

Kort om samtalesituationen 

Informant F er en kvinde. Samtalen fandt sted på mit kontor i Den Gamle By 8 dage efter, at informanten havde 

gået rundvisningen i Den Gamle By. Bilaget bygger på lydoptagelse. Samtalen er foretaget i 2009 og bygger på en 

rundvisning, som jeg selv har deltaget i.   

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

F.1: 34.  

 

I.V.2: Hvor bor du?  

F.2: Aarhus. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

F.3: Jeg er uddannet Cand. Mag i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet.  

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

F.4: Jeg læser bøger, går på museum, går i biografen.  

  

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

F.5: For det meste ved jeg hjemmefra, hvad jeg vil se, hvilken udstilling jeg vil se hvis det er kunstmuseum. I Den 

Gamle By er det lidt noget andet, man ved, hvad Den Gamle By er, så der vil jeg måske (...), jeg ved ikke, om jeg 

vil gå specielt efter en rundvisning. Jeg kender jo godt Den Gamle By, jeg kendte ikke lige denne rundvisning, 

men jeg har været på andre, en med haverne, og den der skumringstimen, (…) det var ikke rigtig en rundvisning. 

[Red: Her refereres der til en skumringstime som blev afholdt i Renæssancegården.]    

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  

F.6: Generelt set når jeg går på kunstmuseer, vil jeg kunne gå alene, men her vil jeg nok gå sammen med nogen. 

Det er mere hygge at gå i Den Gamle By, der skal være et eller andet fællesskab.  
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I.V: Nu vil jeg gerne, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 

I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

F.7: Sammen med nogen. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

F.8: Jeg var lidt overrasket over, at det hele var uden for, på nær præstegården. Jeg forventer jo, at de spiller en 

rolle, som de også gjorde.  

  

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

F.9: Historisk korrekt. Det er lidt svært, fordi jeg ikke ved så meget om det i forvejen, så jeg kunne snydes, men 

selvfølgelig skal det være historisk korrekt. Det ville være underligt, om det, de fortalte, var løgn. For hvis man 

nu skulle fortælle om det bagefter, det de har fortalt, ikke (…). Jeg syntes også, at der skal være nogle historier, 

som man kan leve sig ind i. At man føler, man er der rigtigt. Men man kunne godt have forestillet sig, at der var 

en historiker, der fortalte. Man kan stadig leve sig ind i det, selv om man ikke spiller en rolle.  

  

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

F.10: Det, der fungerede rigtig godt var, at folk fik nogle lygter, at hun levede sig ind i rollen (…), vi gik forbi 

ydermuren og vi skulle passe på. Det havde en god effekt. Men det er vigtigt, at de oplysninger hun kommer med 

er korrekte. Det virker rigtig godt hos præsteenken, hvor vi så, hvordan juletræet var den gang og sådan noget. 

Også det med, at man ikke tænker så meget, det med, at de talte om, at lyset brænder så flot (…) og det er et 

enkelt stearinlys, altså. Nu om dage har man masser, det betød noget andet den gang. Jeg syntes også, at det er 

godt, at de forsøger at tale, som de gjorde i gamle dage. 

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

F.11: Nej, ikke rigtig. Nej, bortset fra at jeg var lidt bange for at falde.  

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

F.12: Man blev gjort aktiv på en anden måde end (…), man blev gjort til en 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 også tilskuer, man var ikke sådan fuldstændigt (…) med i det på samme niveau som hende, der viste rundt 
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og præsteenken. Men mere med i det end, hvis man for eksempel bare gik på kunstudstilling eller bare gik rundt 

her, ikke. 

  

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

F.13: Noget, der var ret forstyrrende var, at 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? Men det var mest (…), man så noget, 

hørte noget, hvad var det ellers? Der var ikke rigtig noget, man skulle smage. Det var noget med det at komme 

ind i varmen (…).  

  

I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

F.14: Nej, jeg følte ikke, at jeg vidste det hele i forvejen, men det var heller ikke vildt overraskende vel, altså (…) 

Man vidste jo godt, at vægterne gik rundt i gaderne. Men det gode syntes jeg, var de historier, hun gik rundt og 

fortalte; om hende, der havde gået ud og født ude på marken uden for byen. Man kender ikke de konkrete 

historier, men man vidste jo godt, at det hændte. Så, der er en blanding af det, man ved i forvejen og de konkrete 

historier. Det syntes jeg fungerede fint.  

  

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

F.15: Det synes jeg faktisk ikke. Generelt synes jeg, at jeg oplever tingene meget umiddelbart. Det kan måske 

være, at bagefter, når jeg taler om det (…), men ikke i selve oplevelsen. Det er svært at sige, for det er jo én som 

person (…), men jeg syntes nu bare, at jeg levede mig ind i det.  

  

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

F.16: Jeg synes det betyder noget, at det er historisk forankret. Ikke at det betyder noget, at nogen har født ude i 

botanisk have (…) ikke på den måde, men at man ved, det fandt sted, det betyder noget. Men at lige præcis det, 

hun siger er 100% historisk korrekt, det synes jeg ikke er så vigtigt, bare man ved, at det kunne have sket. Det 

betyder noget, at man ved, at vægteren gik rundt. Det hører med til Den Gamle By, det er en del af kulisserne. 

Det synes jeg faktisk betyder noget. Hvis det var helt opdigtet, ville det være lidt underligt.  

  

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

F.17: Forløbet var planlagt, så jeg synes ikke vi havde indflydelse på den måde (…), men man blev involveret da 

vi kom ind i præstens stue, det virkede godt, hun talte også med folk: ”husk at slukke lygten, for det er spild af 
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stearin, hvis den skulle brænde mens vi var der inde”. Jeg synes, hun involverede os, ikke mig som sådan, men 

gruppen. Det var en blanding af at involvere folk og samtidig var det [red: forløbet] planlagt. Det var ikke sådan, 

at man kunne komme og lave helt om på det.  

  

 I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

F.18: Ja, det kunne man godt, jeg kunne godt få lyst til at læse noget mere om det, jeg ved jo så ikke, om jeg gør 

det, men jeg kunne godt få lyst til det.  

 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

F.19: Det betyder meget, at man bliver involveret mere direkte i stedet for, at vi sidder derhjemme og læser. Da 

[red: når vi læser] har vi mere distance til det. Her er man ligesom med i det. På den anden side kommer man jo 

heller ikke i dybden med det, såsom når man læser en bog, men man får en anden fornemmelse, man har 

kroppen med på en eller anden måde. Der betyder sanserne meget.  

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

F.20: Ja, det bliver jo det samme svar; Sanserne betyder meget. 

  

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

F.21: Det er svært at sige (…), ny erfaring i forhold til det man oplevede på turen eller bare generelt? Svært 

spørgsmål, man får en lyst til at komme tilbage og høre noget mere. Jeg tror nok, at man kan få et minde, nu 

kommer jeg tit i Den Gamle By, men hvis jeg nu ikke havde været i Den Gamle By før, så ville det nok have 

givet en ny erfaring, men når jeg nu kender den så godt i forvejen, synes jeg, det er svært at sige med denne 

enkelte tur. Jeg kan jo ikke sige noget om, hvor længe jeg vil huske det.  

  

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

F.22: Det betyder rigtig meget. Det ville ikke være det samme, om det var i Legoland. Rammerne betyder meget, 

også selve turen er konstrueret på den måde, at det er det, man spiller på. Man tager udgangspunkt i rammerne, 

det var jo ligesom det, der var turen. (…). Om jeg har fået en ny erfaring, har jeg nu tænkt lidt over, og det var jo 

det med, at de rige placerede juletræet foran vinduet sådan, at de fattige kunne kigge på det. Jeg var på marked 

for lidt siden og havde ingen penge, og så kunne jeg gå og kigge, ligesom de talte om i Den Gamle By.  
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I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

F.23: Det virkede som om, de ville skabe en eller anden form for autenticitet i den rundvisning og give et indblik 

i, hvordan det var i gamle dage.  

  

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

F.24: Jeg synes det levede helt sikkert op til forventningerne. 

 

 I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

F.25: At vi var så meget udenfor, jeg troede bare man skulle indenfor, men jeg syntes det passede godt, at man 

skulle være udenfor. Normalt går man jo bare. Jeg synes, det var godt, at det fik andre betydninger, at hun talte 

om, at derinde bor jo den og den, det gav ny betydning. Det vil man jo gå og tænke over, når man kommer i Den 

Gamle By igen, at ”nåja, det var der, de havde indendørs lokum”, og sådan noget.  

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

F.26: Vi gik jo ikke og snakkede, jeg tror ikke det havde den store betydning. Jeg tror det er vigtigt, at man, når 

man er sammen med nogen -. Hvis man gik og talte, ville det ødelægge. Selvfølgelig var vi jo en hel gruppe – hvis 

vi gik helt alene var det jo nok lidt underligt. Men det er vigtigt, for at man lever sig ind i det, at man ikke går og 

taler om andre ting, tror jeg. 

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

F.27: Nej, jeg synes det var fint. 

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

F.28: Nej. 
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Bilag nr. 1.2.8. Lys i Mørket. Informant G 

 

Kort om samtalesituationen 

Informant G er en kvinde. Samtalen fandt sted på mit kontor på universitetet en uge efter, at informanten havde 

gået rundvisningen i Den Gamle By. Bilaget bygger på lydoptagelser af samtalen. Samtalen er foretaget i 2009 og 

bygger på en rundvisning, som jeg selv har deltaget i.   

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

G.1: 56.  

 

I.V.2: Hvor bor du?  

G.2: Aarhus opland. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

G.3: Jeg er uddannet inden for banksektoren. Jeg er bankassistent.   

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

G.4: Jeg synger i kor, går tur, læser bøger, løser sudoku, passer børnebørn, spiller skak.  

  

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

G.5: At få noget udbytte, en oplevelse, jeg kan godt lide historie, en god historie. Jeg har også været på Dybbøl 

Mølle, nede ved skanserne. Syd for grænsen. Tyskerne havde lavet et rigtig flot museum, men vi ville ud og se på 

skanserne, de havde lavet sådan nogle volde. De mennesker vi så var nordmænd og svenskere, tyskerne de var 

inde i de flotte bygninger og ikke ude på skansen. Men det kan jeg godt lide, at se det rigtige sted.    

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  

G.6: Helst med nogen, så har man nogen, man kan dele det med, genopleve tingene med. Men altså, når vi er på 

ferie og sådan noget og de [red: informantens børn] spørger: ”hvad så mor, hvad skal vi nu”, så har vi planlagt 
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nogle ting, udflugter, sådan at vi kommer ud og ser noget. Og mange gange er der noget information, som man 

kan læse. Der står jeg altid og læser højt, så vi kan se, hvad det er for noget. For det historiske er ret vigtigt.   

 

I.V: Nu vil jeg gerne, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 

I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

G.7: Sammen med nogen. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

G.8: Jeg havde måske regnet med, at det var mere (…) det her var ren fortælling (…) det er jo helt fint, men jeg 

havde bare regnet med, at vi kom mere ind for at se for eksempel smedens værksted og apotekergården - og få 

endnu flere indtryk fra gammel tid. Så vi kunne se, hvilke værktøjer de havde brugt eller... Ja, for eksempel da vi 

startet der [red: i Tobaksgården], jeg havde forestillet mig, at hun lige havde fortalt et eller andet om den 

tobakshal. Jeg havde ikke forventet, at de skulle hænge der, men selvfølgelig havde de jo tobaksblade hængende 

til tørre.   

  

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

G.9: 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 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 der i starten. Så fik hun jo også snakket om det juletræ, at de lige havde fået det juletræ i går (…) 

eller var det sidste år (…) eller var det første gang i år. Jeg syntes altså (…) men jeg kunne godt tænkt mig, at vi 

kom inden for flere steder (…) ikke fordi vi skulle have noget varme, men fordi vi skulle se flere steder, 

smedjegården, at man lige kunne sætte næsen ind og se smedens redskaber. Hun snakkede om farveriet, der 

behøvede ikke at være nogen, som skulle agere der, men jeg kan godt lide visualiseringen, at man ser tingene. Jeg 

syntes, det var dejlig at høre om det, det var nogle gode historier, den der med at de skulle holde folk inde, at 

ikke folk skulle rende ud og stjæle korn ude på marken, altså den syntes jeg var meget sød. Og så inde på 

apotekergården (…) hvor vi lige skulle holde for, så ikke nogen skulle se, at hun tog den urt, var det djævelsbid 

den hed? Jeg vidste jo heller ikke, hvad den skulle bruges til, men det fandt jeg jo så ud af, jo, at den skulle puttes 

ned i sådan en lille pose. Der var mange gode historier. Men nu hedder det jo også lys i mørket og det var jo 

meningen, at vi skulle gå rundt i mørket. Så oplever man jo tingene på en helt anden måde.  

  

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   
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G.10: Ja, det må være det, jeg lige har svaret på. 

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

G.11: Nej. 

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

G.12: Det har jeg egentlig ikke tænkt over, altså, jeg lever mig 110 % ind i det. Jeg kommer så tæt hen til 

fortælleren, at jeg hører det hele, altså, så jeg får det hele med. Jo (…) og så sad vi og sang (…) gik med på 

spøgen, jeg forsøgte at være en del af det. Det skal jo være det sammenspil mellem fortælleren og os, for at få det 

til at fungere. Ellers har jeg egentlig ikke tænkt over, hvad rollen skulle være (…) eller jo, det jeg lagde mærke til 

(…) hun var i hvert fald glad for, Maren, at der var nogle mænd til at bære lygter. Og hvorfor? Jo, det var nok 

fordi, hvis der nu sprang ild, det man kan huske fra tidligere var jo, at man brugte spande, som gik fra hånd til 

hånd, når man skulle slukke ild. Jo, det jeg syntes var sjovt i en fortælling om ham skolemesteren, der var så 

nærig (…) og hans das indendørs (…) og at man så skulle huske, at når natmanden kom, så skulle man stille en 

snaps udenfor (…) og denne så var skåret bunden af og sat på en træfod, for hans hænder kunne have været 

mange steder henne. Det der med, at han jo var så nærig, at han [red: skolemesteren] jo ikke ville sætte noget ud, 

så han [red: natmanden] kom til at ryste på hånden, når han gik ud med den natpotte, den synes jeg var meget 

sød. 

 

 I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

G.13: I hvert fald høresansen. Men jeg har en god fantasi. Jeg kan godt forestille mig, hvordan (…) det der med, 

at man skulle holde folk inde og ude, jeg kan godt forestille mig, hvordan folk var rendt af sted ud over markerne 

(…) og hvordan de var blevet holdt inde, altså. Jo, og så det der med natmanden. Når hun taler bliver det 

visualiseret. Jeg oplever det bedre (…) sætter mig ind i den tidsalder. Det er jo også qua, at hun har det rigtige tøj 

på (…) at man går rundt i Den Gamle By, at det er mørkt. Der var godt nok nogle unge mennesker, som 

forstyrrede der på torvet, men altså, da vi stod ude og det kun var vores lille gruppe (…) og det var jo Maren, der 

førte ordet og fortalte tingene (…) og, i og med at der kun var de få lys, så ser man hendes tøj, hører fortællingen 

(…) man lytter nok bedre. Altså, man skulle også koncentrere sig om at høre det, hvis man skulle have noget ud 

af det, og det syntes jeg, at jeg fik.  

 

 I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

G.14: Det var så historierne, tror jeg. Et eller andet sted tror jeg så, man ville kunne læse sig til det, men altså det 

tror jeg, man ikke ville gøre. Det er jo en form for krønike, at den tidslomme der i 1864, som var det hun 
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forsøgte på at beskrive, jeg ved ikke om der findes en krønike tilbage (…). Jeg har jo også læst meget historisk 

litteratur fra den tid, der får man jo også indblik i det. Men lige præcis de små anekdoter der, dem har jeg ikke 

(…) det var en sjov ting.  

 

 I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

G.15: Jeg tror, at fordi jeg interesserer mig for historie, for antikke ting, gamle ting (…) jeg kan godt lide at 

møbler og forskellige værktøj har en historie (…) og det er måske, det der gør, at jeg syntes, det var sjovt. Men 

altså (…) ikke bortset fra det jeg har læst.  

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

G.16: Selvfølgelig er det fiktion, men det er historier, som kunne have fundet sted. Det virkede ikke som fiktion, 

jeg tror faktisk, at de har nogle notater, historiske optegnelser fra den tid, at de har taget fra nogle breve eller 

noget, at folk er sat fast på grund af tyveri eller sådan noget. Den gamle Kjærsgaard, der har været leder for Den 

Gamle By, (…) jeg tror, at han har noget dokumentation for sådan nogle begivenheder. Jeg tror ikke, de bare har 

grebet det ud af den blå luft, jeg tror de bygger på historisk baggrund, sådan virkede det i hvert fald.  

 

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

G.17: Ja, altså, helt til sidst, da vi skulle synge, da havde vi i hvert fald (…) og hvis jeg nu havde været en mand, 

skulle jeg gå og bære lygte. Hun forsøgte at involvere os så meget som mulig, syntes jeg, hende Maren, for at gøre 

det så interessant som muligt. 

  

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

G.18: Altså, det kunne godt være (…) altså, da jeg var ung, har jeg også været i Den Gamle By og gået på 

rundvisning og sådan noget. Det ville ikke være helt usandsynligt, at jeg, når børnebørnene bliver lidt ældre, 

kunne finde på at tage dem med til sådan noget. Altså, mine egne børn har jeg haft med til vikingetræf, ud og se 

hvor de sloges, men de skal have en vis alder. Denne rundvisning var jo ikke for de helt små, men de små fik jo 

noget ud af det, de lærte jo noget, de vidste jo ikke, hvad en natmand var. Jo, tøj og sådan noget (…) jeg kom i 

tanker om, at jeg har set de har en fantastisk flot tøjudstilling, og jeg interesserer mig meget for tøj, så jeg synes, 

det kunne være sjovt at komme der ned igen og se tøjudstillingen. Men det går jo i glemmebogen. Men der skal 

børnene ikke med, det bliver for kedeligt for dem. De skal med på rundvisning, hvor de ser smedjen og sådan 

noget. Bageren (…) de store Bismarckklumper (…) det kunne man i hvert fald den gang. Vi har været inde og se 
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skomageren (…) når børnebørnene nu er begyndt at gå i skole, kunne de komme ind og se, hvordan de sad 

dengang (…). Sådan noget som det, synes jeg, kunne være sjovt at vise sine børnebørn.   

 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

G.19: Når jeg læser en bog, bliver jeg også visualiseret, men (...) den må give noget andet, men hvad? Jo, altså, 

den lagrer sig nok lidt mere i mit hoved, for når jeg skal huske noget, skal jeg helst høre det og se det. Men når 

jeg læser en bog, sidder jeg ikke og læser højt for mig selv. Men her hører jeg det samtidig og derfor husker det 

bedre. På den måde tror jeg, den lagrer sig et lag dybere end, hvis jeg havde læst en bog. Og selvfølgelig det, at 

det var mørkt (…) jeg følte ikke noget uhygge, man koncentrerer sig nok mere, når det er mørkt. Når jeg sidder 

og læser, er det altså fuldt blus på lampen.   

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

G.20: Det tror jeg betyder meget, og det ville betyde mere, hvis vi var kommet ind nogle af stederne. Jeg tror 

virkelig det betyder noget (…) at vi bliver trukket hen og det kun er lige os. For der på torvet (…) der var der lidt 

for meget støj omkring. Jeg kan godt huske, hvad hun sagde med, at de kiggede, men der var for megen støj på 

linjen. Vores lille gruppe lyttede efter, hvad Maren sagde. Jeg kan godt huske, at Maren fortalte, at de kiggede ind 

af vinduerne, at de nød de fine kjoler. Det var noget hun fortalte, der var jo sladder, hun sladrede jo! Der var en 

der havde spået, at langt ud i fremtiden ville der være lys uden (… ) ja sådan elektrisk lys, ja. Og det kunne godt 

være, at dem der var rige kunne få at opleve, men det ville fattigfolk aldrig få at opleve. Også det med, at da vi 

kom ud, viste hun os gaslamperne - for ellers var det jo talg eller tran, og det er jo lavet på fisk. Og Marens far 

havde jo også været vægter. Det var somme tider, at de fik det over sig, og det stank jo så forfærdeligt, så hun var 

jo glad for, at de nu havde gas. Sådan noget synes jeg også var sjovt, hun får sådan et billede frem. Selvfølgelig 

har vi jo hørt efter, men det vi hørte på torvet (…) hvis der var lidt mere ro på, så mister man ikke tråden. Så 

havde koncentrationen været større. 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 lige har fortalt (…) når man går videre til næste, så tænker 

man lige over, hvad det nu lige var, hun sagde - det får lov at bundfælle sig. Hvis man bare havde stået det 

samme sted og kigget, så får man det lige i hovedet. Her går der jo trods alt to-tre minutter, så man lige når at 

fordøje det (…) og at man starter på en frisk et nyt sted. Det tror jeg er en sund ting. 

  

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

G.21: Altså, det har i hvert fald (…). Jeg tror det er en god ting med børn, det skal bare være nogle andre ting. 

For jeg tror netop, at det med at børn kommer rundt og ser og får fortalt, er en god ting. Men så skal det også 
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være nede på et plan, hvor de kan relatere det til noget. Bageren, farveriet eller skolen (…) det ville være en god 

ting. Ser man det samme i en anden sammenhæng, så ser man måske det hele ud fra nogle andre oplevelser, og 

hvis dem man nu er samen med, eksempelvis ældre, kan fortælle noget. En gammel mormor eller nogen som 

havde haft lyst til at komme med derind (…) det giver måske nogle andre spørgsmål. Jeg ved i hvert fald, at jeg 

var med min mor på kvindemuseet, og hun kunne fortælle vidt og bredt om det, vi så. Hvis man går sammen 

med nogen, som kender nogle historier om ting, der er udstillet (…) eller om man får en dialog omkring det, får 

man mere ud af det. Det er derfor jeg syntes, at det er rart, at frem for at man selv sidder og læser, kan man have 

en dialog, fordi så er der mange gange, at det dukker ting op under dialogen. Der var ikke rum til at spørge ind 

her, fordi det var hende, som kørte showet. Vi andre vi lyttede, sang og gik. Hun havde noget, som var planlagt, 

afgrænset inden for en tidshorisont. Det lagde ikke op til, at vi skulle spørge ind til det.   

  

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

G.22: Ja, det syntes jeg. Det var jo rummet, det forgik i Den Gamle By i 1864. Hun forsøgte at tale, som de talte, 

hun introducerede på nudansk og slog så over i det gamle. Første gang vi så dem [red: formidler/Maren], hvor 

hun mødte Niels, slog hun jo over i bondsk eller jysk (…) eller hvad det var hun snakkede, og det syntes jeg, hun 

gjorde fint. Jeg tror heller ikke, at man skulle spørge ind. Den oplevelse vi havde, var små anekdoter i mørket, at 

vi lyttede og tog imod. Der var ikke lagt op til, at vi selv skulle spørge. Det blev jo mørkere og mørkere, og vi 

kunne jo ikke se noget, så vi fik jo stole på, at det var rigtigt, (griner). Jeg tror også, at den oplevelse med lyset i 

mørket (…) at det er fortælleren som guide, der skal gøre fortællingerne mere spændende (…) at vi er i det gamle 

miljø, at vi er koncentrerede, lytter og hører efter, hvad der bliver sagt.  

  

I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

G.23: De vil jo nok prøve at udbrede interessen om det historiske. Jeg kan ikke forestille mig, at det er 

bygningerne, for dem kunne vi jo ikke se. Så var det for, at vi skulle komme tilbage, når det bliver lyst, for 

møntmestergården og borgmestergården (…) de kunne vi jo ikke rigtig se, når det var mørkt. Det ville nok være 

en anden oplevelse, når det er høj solskin. At de måske vil få skabt en interesse med de historier, det man ikke 

nåede at se, det ved jeg ikke (…) det har jeg ikke spekuleret på. Det er jo en form for skuespil. Måske også for at 

afprøve, hvor stor interesse der er og måske næste gang at udbygge det - at man måske skulle åbne op andre 

steder, værksteder, eller noget andet? Umiddelbart så det ud som om, der var stor interesse.  

 

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  
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G.24: Jeg havde ikke gjort mig de store forventninger omkring det, vi må tage det, som det kommer. Jeg havde 

ikke sat noget krav, det syntes jeg heller ikke, at man skal. 

  

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

G.25: Jeg havde ikke forventet, at der var så mange, der kom - at så mange syntes, det var spændende. Der må 

være større interesse for historiske dramatiserede rundvisninger, end man egentlig går og tror. Men jeg tror, at 

folk (…) fordi du jo bliver lidt aktiv et eller andet sted, når du går og hører. Hvis jeg havde været alene (…) vi er 

jo en gruppe på 20, venter på hinanden, man hører noget (…) det er jo ping-pong, det er jo ikke kun fortælleren 

og en selv, da havde jeg nok spurgt, det gør jeg ellers.  

  

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

G.26: Jeg tror, at selv om man ikke kender de folk, man går sammen med, så har man opfattelsen af, at vi alle 

sammen skal være samlet, og vi skal lytte og (…) hvor meget og hvor lidt (…) det ved jeg ikke. Hvis der var nær 

familie med, hvor jeg kunne snakke om det derhjemme, var det måske noget andet. 

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

G.27: På Spøttrup Slot køber man jo et katalog, det jeg måske godt kunne tænke mig var, at der var noget på 

skrift om den gård eller det sted, man kommer hen og at historien var der. Et er at høre, men det kunne godt ske, 

at man ikke fik det hele med, så genoplever man tingene, det kunne man gøre bagefter. Hvis fortællingerne står 

der, så kan man tænke bagefter at: ”nå, ja, det fortalte hun da også”, fordi det er jo ikke sikkert, man får det hele 

med, og det er ikke sikkert, man skal få det hele med, men derfor kunne der jo være nogle små overskrifter - 

kortfattet om historien. Og netop det med (…) hvis man lige blev forstyrret, at man her kunne få det med 

alligevel. Der hvor vi først drejede hen, og hun fortalte, at hvis nu ilden sprang, det første stop, hvor hun også 

fortalte, at de lavede kæder til vandspande (…) så gik vi hen til torvet, smeden, apotekergården, natmanden og 

præstegården. At man lige fik fastholdt nogle af de oplevelser, de historier (…) fastholde ideen ved at have en 

folder at kigge i.    

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

G.28: Nej. 
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Bilag nr. 1.2.9. Lys i Mørket. Informant H 

 

Kort om samtalesituationen 

Informant H er en kvinde. Samtalen er foretaget via telefon 3 dage efter, at informanten havde gået 

rundvisningen i Den Gamle By. Informanten befinder sig i eget hjem under samtalen. Bilaget bygger på 

lydoptagelse af samtalen og er oversat til dansk skriftsprog. Samtalen er foretaget i 2009 og bygger på en 

rundvisning, som jeg selv har deltaget i.  

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

H.1: 29.  

 

I.V.2: Hvor bor du?  

H.2: Aarhus. 

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

H.3: Jeg er specialestuderende i international virksomhedskommunikation.   

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

H.4: Strikke. (…) der er mange ting, jeg godt kan lide, men som jeg ikke får tid til, når vi har små børn. Jeg kan 

godt lide at rejse, men det sker så sjældent.  

  

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

H.5: Ja, jeg kan godt lide at det ikke bare er plakater med tekst, men ting som man kan kigge på - og så ting som 

ikke plejer at være der. Vi var i Den Gamle By for lidt siden, og da var det et orkester som spillede og de [red: 

museet] viste andre ting end bare Den Gamle By. Når man har børn, er det også vigtigt, at det også er noget for 

dem. 

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  
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H.6: Det er næsten altid sjovest at gøre ting sammen med andre, jeg tror aldrig, jeg har gået på museum alene. 

Selv om denne tur (…) her havde det nok ikke spillet nogen rolle, for det var en god stemning i gruppen.  

 

I.V: Nu vil jeg gerne at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 

I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

H.7: Sammen med en veninde. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

H.8: Jeg havde håbet på, at den ville give mig julestemning 

 

I.V.9: Havde du tanker om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

H.9: Jeg stolede nok på, at det var i orden, fordi det kommer fra Den Gamle By. Jeg vidste ikke noget om 

rundvisningen i forvejen.  

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

H.10: Stemningen. Vi var en lille gruppe som gik, det var anderledes end bare at gå selv, som vi plejer. Vi var 

sådan set en særlig gruppe, som skulle opleve noget (…) følge Maren rundt på tur. Der var fokus på lys, jeg 

tænkte ikke rigtig på, at vi gik rundt i Den Gamle By. Vi levede os ind i en anden tid.  

 

I.V.11: Var der nogle gange at rundvisningen var ubehagelig?  

H.11: Det var jo skuespil, så det blev jo ikke ubehagelig på den måde, men vi gik jo rundt i lidt tvivlsomme strøg, 

det gjorde vi jo.  

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  

H.12: Jeg havde ikke nogen rolle. Det var måske nogen af de andre, som følte de havde det, for de spillede med 

og kommenterede på det, hun fortalte. Jeg var publikum, ikke som en del i det, nej. 

  

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

H.13: Høresansen blev skærpet, vi talte om, at vi hørte bjælderne fra hestevognen, da den kom forbi, og vi var 

ikke helt sikre på, om vi plejer at høre dem eller om det bare var fordi, det var mørkt og høresansen blev skærpet.  
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I.V. 14: Fik du nogen ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

H.14: Ja, jeg syntes, at jeg fik nogle ahaoplevelser, da vi gik rundt, som jeg kommenterede. Men jeg husker ikke 

helt, hvad det var (…) men det, at de kun brugte 12 lys på et år, det viser jo, at vi skal være glade for sådan som, 

vi har det i dag. 

  

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

H.15: Nej, det tror jeg ikke. 

 

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

H.16: Jeg følte, at det var rigtigt, det hun sagde. Hun levede sig ind i tiden. Selvfølgelig var det skuespil (…) 

fiktion på en måde, men de ting som kom frem (…) spøgelserne på højden og det (…) sådan kunne de godt tale, 

tror jeg.  

 

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

H.17: Jeg følte ikke, at jeg blev involveret, men det var der nok andre som blev, for der var flere stykker, som 

svarede tilbage (…) og da blev hun nødt til at digte videre på deres svar, og hun spillede hestevognen ind i rollen 

(…). Nu ved jeg ikke, om den kommer forbi hver gang, men det virket fint. 

  

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

H.18: Der helt til sidst, da vi sat rundt om lyset og sang inde hos præstedatteren, det var hyggelig og da fik jeg 

julestemning.  

 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

H.19: Selv om der går mennesker rundt i Den Gamle By fra gamle dage, så giver denne omvisningen et helt 

andet indtryk. Den stemning får man ikke ved selv at gå rundt. De lever sig ikke så meget ind i rollerne [red: i den 

formidling som foregår i dagtimerne], men de forklarer hellere mere - og det giver ikke samme stemning.  

 

I.V.20: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til det næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 
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H.20: De steder, hvor vi stoppede, var ikke så meget knyttet til det, hun sagde. Men det var det, at vi gik en tur 

sammen, der betød noget. 

  

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

H.21: Ja, det synes jeg (…) at vi skal være glade, for det vi har nu (…) for sådan har det ikke altid været.  

  

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? 

H.22: Det betyder meget, at det er troværdigt. Når det er på et museum, skal det være rigtig. Det skal kunne have 

hændt, det de fortæller.  

 

I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

H.23: At folk skal se, hvordan det var i gamle dage (…) at de ikke skal lære bort noget, men at man selv oplever 

det, det syntes jeg var lærerigt og det, at hun gik der sammen med os.  

  

I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

H.24: Over al forventning, rigtigt godt.  

 

 I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

H.25: Jeg havde ikke forventet, at det kun skulle handle om lys, men nu hed det jo selvfølgelig ”lys i mørket”, 

men det kunne sikkert have handlet om andre ting også. 

 

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

H.26: Det er altid godt at gå sammen med nogen, men alle de andre i gruppen var så åbne og de lo, så det er ikke 

sikkert det havde gjort nogen forskel, hvis jeg gik alene.  

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

H.27: Nej, egentlig ikke (…).  

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 
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H.28: Jeg havde sanserne ude og oplevede det. Somme tider var det svært at høre. Da hun ikke var i rolle helt i 

starten, da kunne hun godt have sagt, at det var en god ide at stå tæt, når hun fortalte. Jeg kunne godt have gået 

denne tur igen sammen med andre, som ikke havde gået den. Man glemte på en måde de andre besøgende i Den 

Gamle By, og vi var således ikke på museum. Vi fik ikke rigtig at vide, hvem hun var som person. Det kunne 

have været fint. 
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Bilag nr. 1.2.10. Lys i Mørket. Informant I 

 

Kort om samtalesituationen 

Informant I er en kvinde. Samtalen er foretaget via telefon 3 dage efter, at informanten havde gået rundvisningen 

i Den Gamle By. Informanten befinder sig i eget hjem under samtalen. Bilaget bygger på lydoptagelse af 

samtalen. Samtalen er foretaget i 2009 og bygger på en rundvisning, som jeg selv har deltaget i.  

 

Interview 

 

I.V. 1: Må jeg spørge om din alder?  

I.1: 65. 

 

I.V.2: Hvor bor du?  

I.2: Aarhus.  

 

I.V.3: Må jeg spørge til din uddannelse og dit erhverv? 

I.3: Jeg er seminarieuddannet børnehavepædagog og laborant.   

 

I.V.4: Har du nogle bestemte fritidsinteresser? 

I.4: Golf, ude i naturen, sy, strikke og læse bøger.  

  

I.V.5: Hvad lægger du vægt på ved et museumsbesøg? 

I.5: Nu sådan som i Den Gamle By, det er noget med stemningen, jeg kan godt lide den stemning, der er dernede 

i Den Gamle By. Jeg lægger ikke så meget vægt på historien i det, men nu har de jo den klædeudstilling, som de 

har haft gennem mange år, den synes jeg det er spændende at se. Den var jeg inde for at se for et stykke tid siden.  

 

I.V. 6: Går du helst alene eller helst sammen med nogen?  

I.6: Jeg kan bedst lide at gå sammen med nogen, det er hyggeligst, så kan man se tingene sammen. 

 

I.V: Nu vil jeg gerne have, at vi taler om den rundvisning, som du deltog i, da du var i Den Gamle By. 
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I.V.7: Fulgte du denne rundvisning alene eller gik du sammen med nogen?  

I.7: Sammen med en veninde. 

 

I.V.8: Havde du nogle bestemte forventninger til rundvisningen?  

I.8: Ja, det havde jeg, fordi min datter havde været dernede sammen med arbejdskollegaer fredag aften før en 

julefrokost, og det havde været så hyggeligt og så stemningsfuldt, at det skulle jeg bare prøve. Der er nok ikke 

mange mennesker der, fordi (…) det kan godt ske, det er mig, der ikke har kigget godt nok efter, men jeg synes 

ikke, at jeg har set noget om det i aviserne. Jeg fandt det så på nettet, men jeg kiggede efter i avisen og fandt ikke 

noget. Så tænkte jeg, det nok var sådan noget fredag, lørdag, søndag (…) men så fandt jeg det på nettet.  

 

I.V.9: Havde du nogen forventning om, hvad der skulle til, for at det skulle blive en god oplevelse?  

I.9: Hvornår bliver det hyggeligt? Det er svært at forklare, det er noget med stemning. Det er småmørkt, man går 

rundt med lygter, det er hyggeligt, synes jeg (…) og jeg synes også, det var hyggeligt, at omviseren gik rundt i 

sådan dragt, det er måske forkert at kalde det hygge, men det var med til, at det virkede mere autentisk. Det er 

noget med stemningen. 

 

I.V.10: Hvad var vigtigt for dig i oplevelsen? Hvad lægger du vægt på ved din oplevelse af rundvisningen?   

I.10: Jeg syntes, det var en god historie, hun fortalte - og jeg syntes også, hun gjorde det levende. Hvis jeg skal 

komme med nogen kritik af det, så var vi mange voksne mennesker med, og det kunne være svært at høre, hvad 

hun sagde, da hun drejede sig bort og fortalte rundt i gruppen til en anden del af gruppen end der, hvor man selv 

stod. Men jeg syntes, hun var godt til at fortælle. Det der med at slutte af der ved enkepastorinden der (…) det at 

hun fortalte en historie, at vi sang Dejlig er jorden (…). Jeg tror det havde virket forkert, hvis vi skulle ud igen og 

have fortsat videre. Ja, det tror jeg, ja. 

 

I.V.11: Var der nogle gange, at rundvisningen var ubehagelig?  

I.11: Nej, det synes jeg ikke, det synes jeg ikke, nej. Man skal tage det for den historie det er. Men man kom også 

ind i nogle gårde, som man måske ikke har været før. Der inde i apotekergården, hvor hun fandt den plante, det 

var lidt pudsigt, det var en sjov oplevelse. Ligesådan der hvor hun fortalte om store Jens, der gik vagt og nogle 

plankede over hegnet. Den historie hun fortalte er sådan noget, som passer til miljøet. 

 

I.V.12: Hvordan følte du, at din rolle i forløbet var, og svarede dine egne forventninger til den rolle, du oplevede 

at få?  
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I.12: Min rolle var lyttende og deltagende. Jeg ved ikke om det forventes, at man går med på historien eller hvad 

(…) at man kommenterer historien. Det var der somme tider nogle af os, der gjorde - og det gav mere liv til det.  

  

I.V. 13: Hvilke sanser blev sat i spil, og hvordan virkede dette i forhold til den oplevelse, du fik ud af det?  

I.13: Sansen for det dramatiske blev sat i spil, for da hun fortalte om apotekerpigen, der blev gravid, ikke, (…) 

det var nok ikke første gang, ikke. Ens sanser bliver nok skærpet, fordi det er mørkt, ikke (…) hørelse og 

synssansen (…) synes jeg. 

  

 I.V. 14: Fik du nogle ahaoplevelser undervejs i forløbet eller følte du, at du vidste det hele i forvejen?  

I.14: Ja, det gjorde jeg på den måde, at da præstedatteren sagde: ”skal vi ikke have lysedugen frem”, det var en 

aha oplevelse, fordi vi jo bruger dug på bordet, men her blev det gjort til noget særligt med dug på bordet. Nu 

ved jeg ikke, om det kan karakteriseres som ahaoplevelse, at de kun brugte 12 lys om året, men jeg synes, det er 

mere en kontant oplysning, som man kan tænke lidt over (…) for da hun sagde tolv lys, røg det lige gennem mit 

hoved, at jeg havde 15 fyrfadslys tændt i går aftes. Jeg har 15 på en aften og de har 12 på et helt år (…) ikke (…) 

det sætter tingene lidt i perspektiv, synes jeg.  

  

I.V.15: Har du særlige interesser eller baggrundserfaringer, som gør, at du mener at opleve forløbet på en 

bestemt måde?  

I.15: Nej, det har jeg ikke, det synes jeg ikke, at jeg har. 

  

I.V.16: Den formidling der foregik, oplevede du den som historisk forankret eller som fiktion, og hvad betyder 

det for dig?  

I.16: Nej, jeg tror faktisk, at sådan har det været, jeg tror gerne, at sådan var dagligdagen dengang. Hvis man læser 

historiske bøger, som jeg somme tider gør, så kan man godt både læse, høre og fornemme gennem byerne, at 

sådan var det dengang, ikke.  

  

I.V.17: Føler du, at du blev involveret og havde indflydelse på forløbet i en eller anden grad?  

I.17: Nej, det synes jeg ikke, men det havde jeg heller ikke forventet at jeg skulle have. 

   

I.V.18: Var der ting i rundvisningsforløbet, som du blev inspireret af?  

I.18: Nej, det synes jeg ikke. 

  



Bilag nr. 1.2.10 Lys i Mørket Informant I 

95 
 

I.V. 19: Hvad giver en rundvisning af denne type i forhold til at se en udstilling, spille et computerspil, læse 

historierne eller lignende?  

I.19: Altså, jeg synes, den er levende - også fordi man selv er deltagende. Nu har jeg jo lige sagt, at jeg ikke 

forventede at blive involveret, men man deltager, man kommer rundt og får brugt sine sanser. Det gør, at det er 

en anden oplevelse.  

  

I.V.20a: Hvor meget eller hvad betyder det at bevæge sig fysisk rundt fra et sted til næste i forhold til 

helhedsoplevelsen? 

I.20a: Ja, det syntes jeg er en god ting i stedet for at sætte sig ned og få det serveret i fjernsynet. Det er 

stemningsfuldt, fordi det er mørket og lyset mod hinanden, ikke. Jeg har før været i Den Gamle By i december 

måned, jeg synes, det er så flot, når der ligger sne som i dag. Det er en anden stemning end når du kommer 

derned i fuldt lys - om sommeren for eksempel.  

I.V.20.b: Det giver måske en julestemning? 

I. 20b: Ja, det syntes jeg. Især da vi kom ind i pastorindens stue, da tænkte jeg, at nu er julen tæt på, ikke. Og så 

måske også fordi, det er en tradition. Jeg, en veninde, min mand, venner, vi har været dernede i flere år - nede for 

at gå i Den Gamle By på det tidspunkt. Jeg har ikke været opmærksom på, at der har været sådan en tur, men jeg 

kunne da tænke mig at gå turen igen, det kunne godt være en del af min juleforberedelsestradition.  

  

I.V. 21: I hvilken grad vil du mene, at rundvisningen har givet dig en ny erfaring at tage med videre?  

I.21: Erfaring (…) det ved jeg ikke. Den har skabt glæde, den gør også, at jeg kunne tænke at implementere den i 

mine juleforberedelser, men erfaring (...) nej det synes jeg ikke. 

 

I.V. 22: Hvad betyder oplevelsen af autenticitet for dig, og i hvilken grad mener du, at rundvisningen udstrålede 

autenticitet? Kunne den have foregået et andet sted? 

I.22: Nej, nej, for så ville det være en anden tid, vi ville være i - denne passer til Den Gamle By.  

 

I.V. 23: Hvad er din opfattelse af museets hensigt med rundvisningen, og spiller det en rolle for dig, at 

rundvisningen blev holdt på et museum?  

I.23: Jamen de (…) altså, for det første ønsker de vel, at der kommer så mange besøgende som mulig, ikke. Altså, 

ja, så er det også en måde at sige: ”prøv lige at se, der er også brug for Den Gamle By i december måned - der 

kan vi gøre noget også som kan promovere byen og Den Gamle By”. Selvfølgelig vil de vise et tidsbillede, tror 

jeg. Jeg er nu spændt på, om de kan finde ud af at vise et tidsbillede, når de engang bliver færdig med den nyere 

del, om de også vil lave et tidsbillede der, ikke. Det ville egentlig være meget sjovt at tage to forskellige tider og så 

sammenligne dem. 
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I.V.24: Hvordan blev dine forventninger imødekommet?  

I.24: Det var hyggeligt, jeg syntes det var en god oplevelse. 

  

I.V.25: Var der noget du fandt overraskende?  

I.25: Nej, jo, (…). Det var overraskende, at vi var så mange mennesker kl. halv fem og klar til at gå rundt. Det 

var en positiv overraskelse. 

  

I.V.26: Hvilken betydning havde det, at du gik sammen med nogen?  

I.26: Jo, det tror jeg. Man taler jo om det bagefter, de historier hun har fortalt, dem talte vi da om på vej hjem, 

min veninde og jeg.   

 

I.V.27: Var der noget du kunne tænke dig anderledes?  

I.27: Nej, og jeg ved heller ikke, hvilke forventninger jeg havde til hvor lang tid turen skulle vare (…) men man 

kunne gøre det, at en gang kom man i borgmestergården (…) og så et eller andet der (…). Jeg synes, at Den 

Gamle By er vældig aktuel også i år med julekalenderen ”Jul i den gamle by”, som jeg holder utroligt meget af 

(…), nej, (…) det ved jeg ikke. 

 

I.V.28: Er der noget du vil tilføje til det, du allerede har svaret på i forhold til din oplevelse af Lys i Mørket? 

I.28: Nej, det var en god oplevelse. Hvis jeg skal sige noget negativt så er det, at hun skulle tale lidt højere. Nu 

stillede jeg mig selv tæt på hende, fordi jeg hører ikke så godt, men jeg lagde mærke til, at der var flere som bad 

hende om at tale højere. Men jeg syntes, at hun var god til at gå fra 2009 til 1864, hun levede sig fint ind i rollen - 

og så gik hun og sang vægter sang, det var hyggeligt.  
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Bilag nr. 1.2.11. Lys i Mørket. Samtale med konceptudvikler. 

Spørgsmål til første samtale: 

Første samtale foregår i 2008 inden jeg selv har deltaget i rundvisningen. På dette tidspunkt startede 

rundvisningen bagved Bageren, noget der blev ændret i 2009. Bilaget bygger på notater under samtalen. Jeg har 

formuleret en række spørgsmål, som samtalen tager udgangspunkt i.  

  

1. Hvad er formålet med Lys i Mørket /hvad ønsker museet/du at formidle?  

2. Hvem ser du for dig at publikum er, hvad har de for vigtige kvalifikationer som fælles referenceramme 

som du kan spille på, og hvad ser du som mere individuelle kvalifikationer?  

3. Har du nogen fornemmelse for om publikum går i grupper eller om de går alene, hvad er der overvægt 

af?  

4. Hvem ligger ikke inden for målgruppen og hvorfor det?  

5. Hvad kan karakteriseres som centrale elementer i den dramatiserede rundvisning Lys i Mørket?   

6. Hvilken rolle forestiller du dig at publikum indtager i rundvisningen?  

7. Er der lagt op til nogen form for interaktion, hvor og hvordan, med hvilken hensigt?  

8. Hvad er succeskriterierne for dig som rundviser i denne sammenhæng? 

9. Hvornår vil du sige at rundvisningen ikke virker?  

10. På hvilken baggrund er historierne udvalgt – og hvordan er de bygget op / hvad er fiktion, hvad er 

historisk forankret? 

11. Er der lagt ud bestemte elementer til fortolkning eller til inspiration?  

12. Hvordan forholder den dramatiserede rundvisningen sig til begrebet om autenticitet. 

13. Hvilke sanser bliver aktiveret under forløbet, hvordan og med hvilket formål?  

14. Bliver det spillet bevidst på nogle bestemte strenge for at fremprovokere bestemte reaktioner?  Er der 

lagt ind overraskende elementer?  

15. Hvad gør denne dramatiserede rundvisningen speciel? (hvad giver den i forhold til levende museum i 

husene/vanlige rundvisninger?)  

16. Hvad betyder det for formidlingen at man fysisk bevæger sig rundt?  

17. Hvad skal publikum have med sig hjem efter rundvisningen? /Hvad kan man lære  

 

Første samtale: 

Navn: Christin Vesterager Clausen 

Alder: 33 

Uddannelsesbaggrund: Dramaturgi. 
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Funktion i Den Gamle By: Knyttet til Afdeling for Levende Museum, og har bl.a. til opgave at udvikle 

formidlingsforløb og at formidle til publikum.  

 

CVC: Jeg har lagt det op som et dramapædagogisk forløb. Jeg har taget en del af selvbestemmelsen bort. Hvad 

vil jeg at publikum skal gøre, opleve, lære? Museet ville have en rundvisning med udgangspunkt i mørket. Min 

tanke var 18 lygter + mørket. Direktørens rammer var mørket, stearinlys og lysedug, fordi lysedugens betydning i 

dag er væk. Jeg ville ha frem den ro, som kommer med dette. Til ruten skulle jeg derfor bl.a. finne rum, hvor det 

var rolig og hvor der var stemning. Andre stop på ruten har andre overskrifter. Eksempelvis: Torvet: Festligt lys, 

bagved smeden: Det farlige mørke, apotekerhaven: Brugen af mørket til at gemme sig.  

Hvad jeg vil at publikum skal gøre? De skal gå med lys: den bagerste ved at den skal være den 

sidste, således at vi ved vi har alle med. Jeg vil have, at publikum gør noget. De skal synger Dejlig er jorden, fordi 

den kender folk. Til at starte med sang vi Fred, hvil over land og by, men den var det ikke så mange som kendte 

til. Folk tager det meget højtidelig, at få bære lys. Det at få publikum til at komme tættere på, er også ”at gøre”. 

Det at gå er fællesskabs-skabende. Man hører til, hvis man var med til lygte-uddeling seancen. Det skaber et ”vi” 

og ”dem”. Bagved Bageren ved rundvisningens start, bliver fiktionen afsløret som fiktion, ved at Maren fortæller, 

at den er der. Her fanger publikum forventninger som stilles til dem. Gruppen bliver bedre tegnet som gruppe og 

rollespillet kan blive mere fortrolig. Her kan Maren fortælle om Søren, hendes mand, vægteren, og på den måde 

bliver rollen mere privat og personlig at forholde sig til. De private oplysninger bliver historiske oplysninger. Der 

bliver skabt fortrolighed, som er nødvendigt for at få de situationelle historier på plads. Det bliver interessant at 

høre om en person i 1864, og hvordan hun har det privat. Hun forsøger at skabe intimitet gennem ”Søren”, som 

fortælling. Hun bliver en hel rolle, et helt menneske.  

Et overordnet mål er, at publikum skal kunne lære noget om vores tids lysfrådseri contra datidens 

lysknaphed. Fortællingen om Gamle Johanna, som kan se ud i fremtiden, skal pointere vores tids lysforbrug i 

forhold til datidens. Dette bliver også pointeret gennem fortællingen med lys på sommerdag. Publikum er de 

besøgende, som vil være en eftermiddag i Den Gamle By. Det er den almindelige gæst, voksne, ikke familier, ikke 

små børn, fordi de ikke får noget ud af det. De skal mindst gå i 4 klasse, for at forstå rollespil. Seancen hos 

præstedatteren kan nemt vælte, hvis der er for mange mindre børn til stede. Man inddrager gennem samtale, hvis 

der er børn med. Men længde og forståelsesniveau udelukker små børn.  

Gæsterne skal kunne opleve lys i mørket på mange niveauer: Fysisk oplevelse af lys og mørke 

mere end historie. De skal have historiske oplysninger som sættes i et oplevelsesrelief, det bliver konkret. 

Tranlampe og gasbelysning skal opleves som konkret. Jeg husker selv historier lettere end detaljeret 

faktamætning, dette er en rundvisning til dem, som lærer på denne måde. De fakta der kommer med, er både 

fakta som er velovervejede og de som knytter sig til en god historie. Når jeg beder folk om at komme tætter på, 

kommer de som ”er med på det”, tættere på og dem, der ikke vil, holder sig tilbage. Det er nemmere at gemme 

sig.  
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Formålet med ”Lys i mørket” er at forsøge at male Maren Jensens by inde i publikums hoveder. 

Ved hjælp af de konkrete ting: lys i vinduerne, mørkets mark, byens kant, byens belysning, multipliceres det vi 

ser, til at gælde en hel by i 1864. De skal lære belysningshistorie og det skal sætte gang i folks refleksion omkring 

de rent konkrete ting de har fået at vide ud over historierne. Selv om det er mændene, der bliver bedt om at bære 

lygter, kan vægterens kone nemt forklare, at hun har lys, ved det hun ved og i kraft af, at hun synger disse vers. 

Hun formidler både tro og overtro. Centrale elementer er således i forhold til gøren: at gå, bære lys, sidde ned, 

synge.  

I forhold til at lære, handler det om lys. Centrale elementer i forhold til at opleve er: rollespil, 

kontraster mellem lys og mørke, snak, stilhed, sang. Dette sætter gang i det jeg mener, er dramatiserende. Hvor 

vil jeg flytte publikum, hvordan får jeg dem til at se, det jeg vil de skal se? Hvilket rum står de i, hvordan skaber 

jeg et godt rum?  

De besøgende har en bred og udefineret rolle som ”gæster fra landet”. Det er negativt, at denne 

rolle er så diffus, at den ikke er konkret. Men det gode er så også, at den ikke er besnærende. De bor ikke i byen, 

og skal derfor vises rundt i byen. Dette er en rolle de kender godt i forvejen, og det kræver ikke så meget af 

publikum, men de får alligevel noget andet ved at de træder direkte ind i det.  

      Succeskriterier? En god rundvisning er en god samlet oplevelse, god stemning. Mange af disse har 

jeg kun en fornemmelse af, gennem kontakten til publikum. Rundvisningen virker ikke når publikum ikke er med 

på den. Mobiltelefoner ødelægger øjeblikket, men nok ikke hele rundvisningen. Lyshistoriene er nøje udvalgt. 

Petroleumslampens historie bliver ikke fortalt. Her bliver rollespillet mere vigtigt end det historiske. Fiktionen 

har styret udvalget af fakta.  

 

I.V. 11: Er der lagt ud bestemte elementer til fortolkning eller til inspiration? 

C.V.C.11:Tro versus overtro skal man selv fortolke omkring eller tænke sig frem til. Her kræves en forudgående 

viden for at få noget mere.  

 

I.V.12: Hvordan forholder den dramatiserede rundvisningen sig til begrebet om autenticitet? 

C.V.C.12: Den skaber en autentisk figur som er gjort almindelig, det er autenticitet på fortæller niveau. Som en 

slags ” sådan kunne det have været”.  

 

I.V.13. Hvilke sanser bliver aktiveret under forløbet? 

 C.V.C.13: Alle andre end smagssansen, meget brug af synssansen. I Levende Museum i køkkenerne spilles der i 

høj grad på smagssansen. Dette skulle være noget andet.   

 

I.V.14: Er der lagt ind overraskende elementer?  
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C.V.C.14: Skiftet i Apotekerhaven, fra det store brede til at fortælle intimt. Lyset i Eilschous Boliger [red: sluk og 

tænd] og det at synge sammen.  

 

I.V.16: Hvad betyder det for formidlingen, at man fysisk bevæger sig rundt? 

C.V.C.16: Det skaber gruppen. Jeg er med, går i mørket med et lys, formen giver forventningskoder, som bliver 

aktiveret.   
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Bilag nr. 1.2.12. Lys i Mørket. Nr. 2. Samtale med konceptudvikler. 

 

Kort intro til samtalen 

Dato: 12.1.2011. 

Sted: Den Gamle By, Renæssancegården. 

Baggrund: Samtalens hensigt er at, med udgangspunkt i Lys i Mørket, forstå hvordan museet arbejder med 

formidling. Bilaget knytter sig derfor ikke kun til Lys i Mørket, men også til andre referencer, som kan være med 

til at skærpe blikket på museets formidlingsarbejde. Inden samtalen har konceptudvikler Christin Clausen læst 

igennem en caseanalyse, som jeg har lavet på baggrund af egne og informanters oplevelser af Lys i Mørket. 

Denne caseanalyse lægges til grund for samtalen. Samtalen inddrager endvidere min deltagelse i Lys i Mørket 20. 

dec. 2010, kl. 16.30, hvor Christin var rundviseren Maren. Bilaget bygger på lydoptagelse.    

 

Samtale 

C.V.C.1: Det du gør der med stedet, det er jo interessant, for det er jo vigtigt. Der kan jeg jo mærke forskel fra 

gruppe til gruppe. Fordi de påvirker hinanden. Den tur du var med på (ref. 20. dec. 2010, kl. 16.30. Jeg fulgte 

rundvisningen alene.), der sagde jeg til dig bagefter: ”Det kom ikke helt op at svinge”, og sådan er grupperne 

vildt forskellige. Og her betyder antallet helt vildt meget. 

 

I.V.2: Men der var vi for mange? 

C.V.C.2: Der var vi nemlig for mange, der var vi over tyve, og flere forsøgte at snyde sig med helt i starten under 

kontraktseancen.  

 

I.V.3: Tror du det har noget at sige i forhold til hvor det sker? Altså hvilken del af rundvisningen som bliver brudt 

på den måde? For det sker jo lige der, hvor du træder ud af rolle og bliver formidler i tredje person. 

C.V.C.3: Ja, jeg tror, at hvis man afviser nogen, så sker det mere gnidningsløst når man er i rolle end når man er 

ude af rolle. For i rolle har du en hel række afvæbnende mekanismer, og du trækker dig lidt på afstand. Hvis man 

afviser nogen når man er ”sig selv”, hvor man stadig er rundviser, hvilket også er en rolle, der har du ikke de 

samme afvæbnende mekanismer. Da bliver det på en måde lidt hårdere. Og det kan godt smitte af på den 

publikumsgruppe vi har med.  

 

I.V.4: følte du den gjorde det her? 
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C.V.C.4: hmmmm. 

 

I.V.5: Det var jo ekstremt koldt på den tur vi der var med på…(Det var målt til 10 kuldegrader.)  

C.V.C. 5: Ja, og det betyder væsentligt mere. Det er jo tit man siger ”det er desværre ikke plads til jer”, og hvis 

den gruppe man har med, oplever at man afviser de andre ordentlig, på en pæn måde, så tæller det som positivt 

på den gruppe, man har med. For så tænker de: ”Hey, jeg fik lov til at komme med, hun er et venligt menneske 

og JEG fik lov til at komme med”. De definerer sig mere som gruppe i det øjeblik nogen andre ikke får komme 

med i gruppen. Sådan er det jo. Sådan er gruppedynamikken jo også. Det der havde den største negative 

indvirkning, det var at det var koldt. Jeg havde en gruppe med senere, hvor det var koldere endnu, hvor den var 

faldet et par grader igen, men de havde mere tøj på. Det var en mindre gruppe, fordi der var dem, der ikke havde 

nok tøj nok på, gået hjem. Jeg kan huske jeg engang læste en analyse, der hed: ”det var en dårlig forestilling, jeg 

kunne ikke finde en parkeringsplads”. Og det tæller også i sådan en rundvisning her. Vi har en række ydre 

faktorer, som vi ikke rigtigt har kontrol over, men som har rigtig stor effekt på, hvordan de oplever gruppen, 

hvordan de oplever stedet. Men det du kan styre er, hvordan du vil lægge det op, hvordan du vil forsøge at gøre 

det, og så kan du træne dem du skal have til at gøre det, til at spille rollen, til at være humoristiske, til at være 

nærværende. Almindelig træning i at fortælle en historie. Alt det kan du træne på forhånd, men så er det alt det 

du ikke kan styre. Som hvis det regner, eller kommer slud, eller som den der aften (20. dec. 2010) hvor vi løb ned 

på minus ti-femten grader, og det er jo (...), nu er du jo nordmand og vandt til de temperaturer, og os aktører har 

jo også vænnet os til det i løbet af dagen, og jeg frøs ikke, men jeg taler også, og det giver jo vildt meget varme, 

og det gør tilhørere jo ikke. Da bliver man jo bare nødt til at tænke: ”Så må jeg bare gøre dette stop lidt kortere”. 

Eller, hvis det er børn, så laver man lige: ”nu skal vi lave hoppestæmning”, eller, som når jeg har lavet 

nisserundvisning, så har jeg sagt: ”nu skal I høre, nisserne de danser sådan en dans, den hedder nissepolka, det 

skal vi prøve”, og så danser vi nissepolka, og så får de jo varmen lidt. Men det gør vi jo ikke med sådan en 

gruppe her, som er herskaber, og som er voksne. Der prøver man noget andet.  

   

I.V.6: Vi har haft en snak tidligere om, hvor meget det betyder, den der gruppedynamik…  

C.V.C.6: Gruppedynamikken er også en ubekendt faktor, men også en faktor som jeg klart bruger aktivt. Du 

snakker jo også selv om det, hvor de definerer sig som en gruppe som befinder sig i 1864. Det er jo netop i en 

dansk købstad de skal befinde sig, og ikke i Den Gamle By. Det er jo ligesom i klassen da vi var små, ikke. Der 

var dronningen og så var der ballademageren, og så medløberne. Sådan er det også her. Hvis du får fat i kongen 

til at gå bagerst, så har du allerede der, en ping-pong effekt. Vi har jo det med, at det skal være mænd, der bærer 

lygter. Men det er jo tit flere kvinder end det er mænd. Så det hænder, at vi kommer til at give lygte til en kvinde, 

alligevel. Hvis man får udnævnt nogen gode til at gå med lygterne (…). Hvis man er en helt almindelig gruppe, er 

det let at få denne gruppedynamik. Men det der kan forstyrre er, hvis der er for mange, således at de ikke kan 
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overskue den eller, hvis de er for få så de ikke bliver en gruppe, så bliver det: ”Der er mig og hende jeg går 

sammen med, og så er det to andre”, så bliver det ikke rigtig en gruppe. Men den trækker jo på nogle ting, det 

gør alle dramatiserede rundvisninger, som ikke nødvendigvis gælder for en almindelig rundvisning. Dels det med 

lygten. Og så det, at man er i rolle, således at man kan sige ”ja, det var den gang jeg mødte min Søren”, som jo 

fortæller om Maren privat, og det vil jo jeg, Christin, aldrig sige. Det skaber en illusion om fortrolighed. Og hvis 

de køber illusionen, og det gør de jo, hovedparten af dem der er med på rundvisningen, køber jo legen, så køber 

de også en intimitet. Den bliver ikke for omklamrende eller for meget på samme måde som hvis det var mig, 

Christin, som havde sagt ”ja, jeg har jo mødt min mand her nede”. Men hvis jeg sagde det her nede, kunne det 

nemt gå hen og blive for meget, en for privat detalje. Christin vil heller ikke have nemt ved at sige: ”ja, kom lidt 

tættere på, for der er ikke nogen andre som skal høre det”, den fortrolighed er lettere at skabe i et rollespil, og 

dermed er det også lettere at skabe gruppefølelsen. Det er den ene ting. Den anden ting er at gøre folk aktive, 

sætte dem til noget, sætte dem til at holde lygten. Eller som i ”før selskabet” (en anden dramatiseret rundvisning 

som DGB udbyder), sætte dem til at danse. Eller sige: ”I må gerne sidde på stolene nu, men hvis herskabet 

kommer….”, så bliver man medsammensvorne. Og man bliver en lille smule medsammensvorne i Lys i Mørket 

også, der i apotekerhaven, hvor Maren nærmest får dem til at stå som hofdamerne omkring prinsessen, der 

kysser svinedrengen, altså.. at man skaber fortrolighed. Og den fortrolighed, den medsammensvoren-hed, er med 

til at definere og danne gruppen. Så er der nogen, der godt kan stå og tænke: ”Hun er godt nok lidt ufin i 

kanten”, men netop fordi det er rollespil, så er det rollen, der er ufin i kanten og formodentlig ikke rundviseren, 

der er det. Så bliver de der. Det er ikke sådan at, når Maren fortæller om den skinkeside, som er blevet kastet ind 

over hegnet og siger, at den smagte da også godt, så er det altså ikke nogen der siger: ”Nej, ved du hvad, dame, 

det er hæleri!”, det er ikke nogen der har sagt. Men det er jo på kanten af loven nogle af de ting hun gør, ikke? 

 

I.V.7: Jeg tænker, at i den time som rundvisningen tager, så når man måske at få en udvikling af hende, af Maren?  

C.V.C.7: Ja, og det er også en grund til at det første stop (mellem købmandsgården og åen), det er jo meget 

sagligt om brand og om, hvad vægterne laver, at hun hjælper til med lygterne, og nu skal hun synge, så… 

 

I.V.8: Altså der nede ved åen, eller? 

C.V.C.8: Ja, det aller første sted hun går i rolle (…), eller anslaget, der hvor lygterne deles ud, det skal man heller 

ikke tage fejl af, det er jo vigtigt. Det er jo her ting kan gå galt med hensyn til gruppen. De første rundvisninger 

du var med til, de startede henne ved bageren, ikke? Hvor der var en vis usikkerhed om, hvem der var kommet 

først. [Red: det var inden der blev dannet kø system]. Det påvirkede rundvisningen. Jeg kan se på tallene, at vi til 

tider havde op imod tredive med. Hvor her henne i tobaksladen, hvor der er lavet en kø slange som folk har 

vænnet sig til, fordi de går i Djurs sommerland og alle mulige andre steder, hvor der dannes køer, og vi har en ok 

kø struktur i Danmark, så de sure miner, som ellers har influeret på rundvisningen, især fordi vi har kommet til at 

tage for mange med, de har ikke været der på samme måde efter flytningen af starten. Ja, foruden dem, der sniger 
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sig med. Men nogle gange har vi tilladt at folk sniger sig med. Det er jo først oppe ved præsteenken, at det for 

alvor bliver et problem. Der har jeg oplevet, at jeg har været nødt til at afvise nogen. Den fysiske udformning af 

rundvisningen har meget at sige. Nu sammenligner du jo med den i Warwick Castle, hvor man køber en billet til 

en bestemt rundvisning, der starter kl. et eller andet. Det er jo en vej udenom det, at få en gratis rundvisning til at 

køre. Dine informanter fortæller jo også noget om, når der har været uorden i det, hvordan dette kan forplante 

sig. Men jeg kan huske sidste år, da havde Lys i Mørket fundet sin form, den rute og den afslutning den skal 

have. Da syntes jeg, at den fik den form som jeg syntes, er den bedste. Og det kunne jeg godt mærke på de 

grupper jeg havde med, at det udskillelsesshow, at der var kommet ro på. Og det betyder noget for en 

rundvisning. Og i grupper som fungerer, er det ofte sådanne ydre faktorer, som kan forstyrre. Nu har jeg jo 

oplevet disse rundvisninger med enligt kvinder. Med det er nok især i Før selskabet, at det lægges op til, at det er 

nogenlunde (...), at der er nogle mænd og at der er nogle kvinder. Og at de skal danse sammen. At der både er 

lakajer og at der er køkkenpiger. Hvis man kun har køkkenpiger, eller kun har lakajer, så har man et problem i 

forhold til at tale om den anden del af det. Interaktionen mellem publikum og aktøren er væsentlig større i sådan 

en rundvisning her, i en dramatiseret rundvisning, end den er i teaterverden. Det betyder noget ned på et sådant 

plan som ”hvor hurtigt går de?”. Men også på et sådant plan som ”hvor meget griner de med, hvor meget 

kommenterer de”. Jeg havde min søster med på turen efter dig, den dag der [red: 20. dec. 2010]. Hun kom med 

på en stille gruppe, en meget lyttende gruppe. På et tidspunkt kunne hun ikke lade være med at sige noget, selv 

om hun kunne mærke, at det gjorde man ikke i denne gruppe. På den måde har gruppen stor betydning, for det 

kunne være, at hvis hun var med i en anden gruppe, at der var blevet sagt meget mere. Så der sker en væsentlig 

større grad af interaktion i mellem den enkelte gæst og de andre deltagere. En sjælden gang kan man opleve, at 

folk bliver irriteret på dem, der kommer med kommentarer, men langt de fleste gange så kommer folk med 

kommentarer ind i spillet. Det er sjældent at de gør det ud af spillet. Det sker faktisk oftere i Før selskabet. Der 

er vi jo to på. Så der skifter vi imellem, hvem er det, der har gruppen. En gang i mellem er det pingpong, men 

andre ganger er det dansemesteren som har gruppen. Og i det øjeblik, hvor dansemesteren har gruppen, så er det 

sket, at der er en der har spurgt Matilde ud af rolle (Matilde er den kvindelige karakter som gestaltes i den 

dramatiserede rundvisning Før selskabet).  

 

I.V.9: For da ser de et smuthul på en måde? 

C.V.C.9: Ja, der ser de et smuthul, der kan de komme ind med deres spørgsmål uden om gruppedynamikken. Og 

på en eller anden måde må man jo give dem det, at de faktisk har tænkt sig om, at de netop gør det når gruppen 

er på vej videre og Matilde står tilbage, som jo stadig er Matilde og ikke Christin eller nogle af de andre aktører. 

Det overser de så. ”Her kan jeg komme med mit spørgsmål”, tænker de så. Det hænder at man kan svare: ” Hvis 

fruen venter et øjeblik, kan hun svare på Deres spørgsmål”, eller at man svarer, hvis det er et kort spørgsmål. 

Men så gælder det om at føre gæsten tilbage til flokken bagefter. Og det er jo fordi, det er jo i gæstens interesse, 

for (...), hvis vi skal tale metode, så har vi at gøre med en æstetisk oplevelse, som er iscenesat og som er planlagt. 
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Det er Lys i Mørket også, en æstetisk oplevelse som er planlagt ned til den mindste detalje. Og der skal man jo 

gerne have dem til at komme med i denne gruppe, så de får den oplevelse. De skal få fornemmelsen af at gå og 

passe på hinanden, når det er mørkt. Og ham som bærer lygte bagerst, han skal helst føle han er vigtig. Han ER 

vigtig!  

 

I.V.10: Ja, det skal helst have en samlende funktion, eller hvad?  

C.V.C.10: Ja, det skal det. 

 

I.V. 11: Du kalder det en æstetisk erfaring. Kan man også kalde det en fænomenologisk erfaring, at de får mærke 

det på kroppen? 

C.V.C.11: Ja, de skal være deltagere. Så vil jeg snarere kalde det en sansebåren oplevelse. Det er en iscenesat 

æstetisk oplevelse. Jeg går hen et sted, hvor der er mørkt, jeg beder dem om at rykke sammen, at de får 

fornemmelsen af gruppen. Her nede er den æstetiske oplevelse afhængig af ordet, af hvad, der bliver sagt. 

Indgangsvinkelen tænker jeg som det æstetiske. Men indholdet tænker jeg som det faktuelle. På mange måder er 

det rammen, det æstetiske, som styrer, hvad jeg kan berette. Hvis jeg gerne vil berette noget andet, så må jeg 

tænke en anden æstetisk oplevelse ind. Lys i Mørket tager fat i lyset og mørket og vægterens arbejde ved nattetid. 

Og så er der Før selskabet, som tager for sig selskabet og et højborgerligt hjem og, hvad der hører til i et 

højborgerligt hjem og et højborgerligt selskab. Det er to forskellige ting, men i strukturen, der er det det æstetiske 

som bestemmer, hvornår det faktuelle bliver sat ind. Jeg må have en grund til at inddrage det.  

 

I.V.12: Nu har du jo læst de anonymiserede udgaver af informanternes svar. Når du nu har læst dem, er det 

noget du tænker som: ”nåja, det bekræfter jo..”, eller ”hov, kan man tolke det på den der måde?”? 

C.V.C.12: Da jeg læste den første så husker jeg, at jeg tænkte: ”hold da op! Har hun regnet så meget ud?”. For jeg 

havde ikke tænkt at (…), det er jo meningen, at de skal være helt inde i oplevelsen, og at de ikke skal regne ud 

bagved, men hendes faglighed og interesser gjorde, at hun kunne kigge bagved. Sidenhen har jeg jo tænkt, at når 

jeg har gået på en tidsrejse, en dramatiseret rundvisning, så har jeg også lavet den slags analyser inde i hovedet. 

Jeg blev bekræftet i, at når man er her nede i Den Gamle By, og afsenderen er et museum (...), det gælder faktisk 

de fleste af dem(..), der er nogle få der ikke i udgangspunktet går ud fra at det jeg fortæller, det er sandt. Det 

synes jeg er interessant. Jeg synes det er interessant at nogle tror de kan komme herned [red: til Den Gamle By] 

og få bundet falsk historie på ærmet. Fordi, det er jo masser af det vi fortæller, som er ”kit” eller ting, der binder 

historierne sammen. Men selv det, der binder historierne sammen, er jo valgt ud fra noget, ud fra en bestemt 

forestilling om, at det kunne hænge sammen. Det bliver jo det samme som når man laver et interiør [red: i 

forbindelse med udstilling]. Så tænker vi jo også tingene sammen. Men når jeg binder historierne sammen, så 

laver jeg også fortællingerne udenom. Men selv fortællingerne, selv historien om apotekerens tjenestepige, som er 
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kommet i ulykkelige omstændigheder, er jo en historie jeg har fundet - det er jo ikke bare noget jeg har fundet på. 

Men at det er apotekerens datter er jo noget, jeg har lagt til. Det er jo ligesom når man fortæller en vits, så er det 

bedre at fortælle den med sig selv som deltager i vitsen, så har man en indgangsvinkel til historien. Og det er jo 

det Maren gør, det er det Maren kan, fordi hun placerer sig selv i 1864. I stedet for, hvis det var Christin som 

fortalte om 1864, så ville jeg ikke kunne sige det samme. Men Maren kan sige ”jeg oplevede, at kongen var på 

besøg her i byen, og jeg har oplevet, hvordan disse kurve med brændeved stod ned langs med gaden”. Det har 

jeg jo ikke selv oplevet for jeg har jo ikke levet i 1864, men jeg har jo, på baggrund af materialet om dette 

kongebesøg i Aarhus, for selv om vi er i en købstad i 1864, så er tingene valgt ud fra Århus, så det er kongens 

besøg i Århus i 1850’erne engang, som det er tænkt i. Her findes jo beskrivelser af dette. Det aktøren gør gennem 

Maren er bare, at hun laver en øjenvidneberetning ud fra den beskrivelse. Det som hun tillægger, er for eksempel: 

”Det var den aften, jeg mødte min Søren”. Hvis eneste formål er, at få tilhøreren til at tro på, at Maren har været 

der. Fordi at hun med den personlige kommentar, inddrager dem.  

 

I.V.13: Hun planter bare sig selv i en begivenhed som har fundet sted?  

C.V.C.13: Ja, begivenheden har jo fundet sted reelt set. Og det der faldt mig for øjet, eller (…), der er nogle af 

dine informanter som sådan set spørger: ”Er det nu rigtigt det her? Men det er jo et museum, så det er det vel”. 

Hvor denne første informant jo var helt sikker på, at hun havde fået korrekt historiske oplysninger. Og det synes 

jeg var lidt sjovt, for det havde hun jo. Men (…) denne frygt for tivolisering, frygt for at substansen forsvinder, 

den er der nogen som har. Og det kan den jo godt, den kan jo godt forsvinde. Man kan jo godt lave denne form 

for rundvisning og trække alle de faktuelle oplysninger væk, og kun (…), og det er jo noget af det vi har 

diskuteret i forhold til Warwick Castle, og i forhold til kulturnatten [red: Den Gamle By har lavet et 

formidlingsforløb til kulturnatten 2010, Lygtemænd og lange skygger, som bygger på lignende principper som 

det, der gør sig gældende i the Dungeon, og som det her refereres til]. 

 

I.V. 14: Ja, hvordan byggede du rundvisningen op på kulturnatten? 

C.V.C.14: Jamen der, der er jo taget mange elementer fra Lys i Mørket, men det er bygget op således, at de starter 

med at møde Karen Marie, en noget finere kone end Maren, men som også er byens kloge kone, tømrerens 

kone. Hun spørger gruppen, om de ikke vil følge med hende ind i apotekerhaven. Fordi hun er bange. Og hun 

fortæller faktisk den historie om apotekerpigen, eller apotekerens tjenestepige, som så føder i dølgsmål. Og af alle 

de ting som bliver sagt i Lys i Mørket, så er det en af de ting som, ja, det er jo mange fortællinger om genfærd op 

igennem tiden. Dem er der jo ikke noget bevis for, og det er der heller ikke her (… ), men det spiller en reguler 

rolle. Karen Marie [red: rollefiguren] vil gerne have de besøgende til at gå med ind i apotekerhaven, fordi denne 

pige har været her, og her sker det en sammenkobling af den historien fra Lys i Mørket, hvor det er hestetyven. 

Hvis man ser hestetyvens genfærd, så dør man inden for et år. Her er det så, at hvis man ser henne, 

apotekerpigen, så dør man inden for et år. Så, ja, jeg ryster posen og sætter nogle historier sammen som ikke 
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nødvendigvis hænger sammen. Men det er fordi hun, apotekerpigen, har været inde efter roden, for at komme af 

med barnet, og rode er en urt, som er brugt til at afbryde svangerskab med. Og så har hun spist pigæble, som 

man dør af. Og det er baggrunden for, at de kommer med derind. Og her får de så ikke alt det faktuelle, som de 

får i Lys i Mørket, med petroleumslamper og gaslamper, det er der ikke. Der fortæller jeg kun om roderne. Det 

de gerne skulle have ud af det, var dette med mørket og troldomskraften i mørket. Og alene dette med historien 

om en gengangerpige, er en måde at sætte stemningen på. Og når vi går ud der fra, så ringer klokken. 

Brandklokken. Det er jo bare en lyd, for at få folk til at hoppe lidt. Og så sætter det natmanden i gang. Så møder 

de faktisk nogle af de karakterer, som man i Lys i Mørket fortæller om. Som man i Lys i Mørket fortæller lidt 

sagligt om. I kulturnatten fortæller vi ikke om ham, natmanden, her bliver han gestaltet som natmanden som 

kommer, og som uden mange ord, får dem ledet om bagved. Og på den anden side af det mørke vand, sidder en 

figur og synger. Og så kommer vægteren, som taler. Han har den saglige rolle. Han fortæller om disse væsner i 

mørket, og at dem skal man ikke være bange for. Forhåbentlig planter det kim i dem, at hende de så ovre på den 

anden side, at hun kunne være Nøkken. Nu er Nøkken en mand, men at hun kunne være denne person, der har 

gået i åen med lommerne fulde af sten. Altså druknet sig. Eller hende apotekerpigen fra tidligere, det kan også 

være hende som sidder der. Så den er meget mere lagt an på oplevelsen og det visuelle og det auditive og ikke så 

meget det faktuelle. Der hvor Lys i Mørket har en hensigt med at formidle noget faktuel viden igennem den 

æstetiske hat, så har den rundvisning fra kulturnatten, som hedder: Lygtemænd og lange skygger, et sigte om at 

give en oplevelse af gamle dage, uhygge i gamle dage. Vi har jo defineret det til 1864, men vi har på intet 

tidspunkt i rundvisningen sagt, at det er 1864, at de skal tilbage i tiden. De bliver bare sendt af sted, og så møder 

de hende her (...). De bliver modtager ved indgangen af en helt almindelig A-vagt, som fortæller, at de skal gå et 

bestemt sted hen og møde deres guide. Og så møder de Karen Marie, som så tager dem med et stykke af vejen, 

og så tager natmanden dem med et stykke af vejen, og så overtager vægteren dem. Det har de aftalt, at så går 

natmanden sin vej og smækker med døren, og så står de faktisk alene der ved åen med pigen som synger, og så 

kommer vægteren syngende og tager dem med op, hvor de møder en mand som vægteren øjensynligt kender, 

men som ikke får noget navn. Han tager dem med ned i øl kælderen. Så fortæller han en decideret gyserhistorie, 

en historie som er med til at sætte stemningen, udover det, at de sidder nede i mørket i denne klamme kælder. 

Og det eneste han har af lys, er disse tændstikker. Og så forsvinder han. Han sige, at han skal ud og lede efter 

bryggeren, og så forsvinder han, og så sidder de her i bælgravende mørke et stykke tid i stilhed. 

 

I.V.15: Hvad gør det ved gruppen? 

C.V.C.15: Ja, en kollega var af sted sammen med hendes datter, begge som publikum. Jeg havde bedt min kollega 

om at være med, fordi, i Lys i Mørket, der er jeg jo med på hele turen. Det var jeg ikke her. Hun sagde, at først 

tænkte hun sådan her: ”hvad (…) hvad (…)? ”, og så nåede de ikke rigtig længere, inden døren blev åbnet. Men 

hendes datter havde en helt anden oplevelse af det. Min kollega, som jo færdes hernede til hverdag kender hver 

en sten, og hun ved for eksempel, at da de blev lukket ind i kælderen, og han siger: ”I kan lige sætte jer derovre”, 
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og det er kun lyset fra en tændstik, så det er ikke fordi det er meget lys nede i den kælder. Det er jo meget mere 

mørkt her i denne kælder, end det, der er i Lys i Mørket, hvor man bevæger sig i gaderne. Og hvor Bryggeren 

siger at: ”I kan jo sætte jer derovre”, og hvor min kollegas datter tænker: ”Ja, det kan du jo sige. Vi kan jo ikke se 

noget som helst”. Så den fornemmelse af, at de skal famle sig frem og ned at sidde og så, når de sidder ned, så 

fortæller han historien. Og den del synes jeg, kunne være lidt interessant at vi gjorde lidt længere. 

 

I.V.16: At de skal sidde ned i længere tid? 

C.V.C.16: Ja, at de skal sidde ned i længere tid. Men en af dem, der styrede den del, sagde til mig, at hun fik dem 

til at sidde længere og længere tid for hver gang. Noget vi har evalueret på er, at vi skal lade dem sidde der nede 

lidt længere. Og her betyder gruppedynamikken helt vildt meget. For er det den gruppe hvor min kollega og 

hendes datter var med i, som bestod af mange små grupper, af mennesker, hvor der, udover min kollega var flere 

som kendte Den Gamle By i forvejen, de har jo en anden tilgang. De vil forblive rolige nede i det lokale i rigtig 

lang tid. Den sidste gruppe vi havde, var en noget overrislet gruppe, hvor der var en stor gruppe i gruppen, som 

hørte til en gruppe unge mennesker, der var lidt overrislet. Når der er sådan en stor gruppe i gruppen, så 

definerer den jo helt vildt meget. Og de kunne ikke (…), de begyndte bare at råbe på øl. Ja, han siger jo, at de 

skal komme ned i kælderen og han siger, at han vil give dem øl. Og da hun så kom, Ditte, for at hente dem igen, 

så var der flere der råbte: ”vi går ikke før vi har fået vores øl”. Fulde mennesker er svære at gøre bange. Så det 

giver noget andet, kan man sige. Det er jo det, der er. Sådan er det altid, hvis der er en stor gruppe i gruppen, så 

præger den gruppen. Det kan vi også se når vi laver rundvisninger som er købt af en gruppe, at det er en anden 

stemning, fordi de kender hinanden i forvejen. Og i Før selskabet endda mere, der er det, altså, vi havde en 

gruppe (…), jeg tror vi dansede i et kvarter. Det ville du aldrig kunne med en gruppe, der ikke kender hinanden i 

forvejen. Der ville niveauet i forhold til, hvornår det ville være for meget, være nået længe før der var gået et 

kvarter. Så, hvis der var nogen, der gjorde noget sjovt, så var det noget vi kunne tale om sammen bagefter også. 

Man var meget mindre bange for at falde igennem. Da var de ude på, at havde det sjovt. Der er det afgørende, 

hvad gruppen skal. Denne gruppe havde rundvisningen Før selskabet, som starten på julefrokosten. Så da er man 

jo på vej ud for at lave noget sjovt sammen. Så bliver det noget at snakke om bagefter, ikke? At publikum 

deltager aktivt (...), det er vejen til deres overgivelse og oplevelse. Har du ikke selv oplevet det når du har været 

rundt omkring, at hvis du trygt overgiver dig til en forestilling, eller bare til en levende museumsaktør som har 

formidlet noget, så sænker du paraderne? Slapper mere af, og når man gør det, så lærer man også mere. Det er jo 

det Levende Museum tit kan, det kan afvæbne og aktivere, så dem, der ikke havde tænkt de skulle lære noget, 

også lærer noget.  

 

I.V.17: Jeg har oplevet det sådan, at der hvor scenen ikke er defineret som at man er på som publikum, bruges 

megen krudt på at finde ud af, hvad der er på spil. For tit er det sådan, at publikum skal finde ud af hvad sker der 
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her, hvilken historie er der her, som jeg vil vide noget om? Så skal man jo også som publikum på for at finde ud 

af, hvad der er på spil. Man iscenesætter sig selv for at finde ud af, hvad der er på spil… 

C.V.C.17: Ja, det skal man jo. Man kan jo godt gå rundt her nede og læse, uden at sætte sig selv på spil (...), og det 

kan man også helt klart lære noget af og få en oplevelse af. Men det er jo det nogle læringsteorier siger, at det 

lægger sig dybere hvis man har sat sig selv på spil. Jeg synes den gode gamle med: ”hvis du hører tingene, så kan 

du huske dem så længe, hvis du ser det, kan du huske det så længe, og hvis du læser det, kan du huske så længe, 

men hvis du gør det selv, hvis du selv går ind i det, så kan du huske det i meget, meget længere tid”.  

 

I.V.18: Men det er vel noget med hvad man husker. I forhold til Warwick Castle, så er det sådan som jeg ser det, 

at det jeg husker, er koblet til min oplevelse her og nu og ikke til 1300-tallet.  

C.V.C. 18: Ja, det er netop ikke nok, at det vi husker (…), at folk de husker det. Jeg var på et museum i USA, 

Fordmuseet, hvor der var to med afrikansk afstamning som fortalte en historie, som samtidig med at det var en 

historie, så var det også en historie om denne gruppes liv. Det var sådan en historie som man har fortalt. Man 

fortalte om en historie som egentlig handlede om noget helt andet end det, den umiddelbart fortæller om. ”Vi 

binder os på mund og hånd”, som jo er en dansk sang, og som jo handler om, hvis man tager den direkte, så 

handler den om ægteskabet, men tager man den indirekte, så handler den om tyskerne. Og sådanne historier er 

der jo masser af, også hos slaverne i USA. Jeg tror den handlede om nogle dyr, som gjorde noget bestemt. Det 

jeg husker af det var, at de sluttede af med at tage nogle børn op til scenen, og det var blandt andre min datter. 

Hun gik bare derop og hun forstod ikke, hvad de sagde. Damen var rigtig god, og min datter var meget 

tillidsfuld, og så fik damen formuleret sig således, at hun bare skulle løbe med. Og som jeg sagde, hvis du spørger 

mig om, hvad historien handler om, så kan jeg sige, at jeg tror det er noget med nogle dyr. Jeg kan ikke huske 

historien, men jeg kan huske, at jeg engagerede mig og det var jo dengang jeg skubbede min datter derop og 

sagde, at hun gerne måtte gå derop. Det var det de ville, at hun skulle gøre og som hun så gjorde. Ved at jeg gav 

dem min datter, så engagerede jeg mig, og det er det jeg kan huske. Jeg kan huske selve hændelsen, at de løb 

rundt om det hus, og det var fordi, de skulle flygte. Men de øvrige detaljer fortaber sig i tågen. Jeg tror, at hvis jeg 

tager nogen med op i Eilschous Boliger og viser dem, hvordan lyset skinner i lysedugen, så husker de det i 

længere tid end, hvis jeg fortalte dem det. Det kan godt være det er den samme viden, de kommer ud med, men 

man har fået en oplevelse derhen til.  

 

I.V.19: Er der noget du har tænkt over i forhold til de ting, som informanterne har trukket frem? 

C.V.C.19: De første jeg læste gjorde, at det gik op for mig hvor vigtigt de fortælletekniske ting er. eksempelvis 

”hun fortalte om, at der inde bor den og den, nå ja, det var der, de havde indendørs lokum”, at jeg definerer 

hvem, der bor hvor. Det har jeg hele tiden godt tænkt, at var vigtigt. Jeg har hele tiden godt tænkt, at det var 

vigtigt at jeg gjorde det. For det er også noget af det, der er rigtigt vigtigt i forhold til interiørudstillinger, at man 

bestemmer, hvem der bor der. For hvis du ikke gør det, så mister du det, der ellers bliver serveret på et sølvfad 



Bilag nr. 1.2.12 Lys i Mørket Konceptudvikler. 2. samtale 

110 
 

og det, der bliver serveret på et sølvfad, er det der: ”Nåja, det var der, hvor de havde indendørs lokum”. At 

historierne får sådanne nogle cliffhangers, som sætter sig som buer inde i hovederne på folk og som gør, at det er 

andet, der kan sætte sig fast omkring. Det opdagede jeg, da jeg læste en af de første. At det, selv om den del er 

fiktion, så er det et vigtigt greb for at gøre historien levende, for at engagere publikum, give dem billeder på 

nethinden. Du skal være konkret. Du skal bestemme at din mand hedder Søren. Du skal bestemme at lærer Berg 

bor der. Ikke for at han skal bo der, for det gør han jo ikke, men for at jeg kan give et troværdigt billede som gør, 

at gæsten får den oplevelse. 

 

I.V. 20: Og det har du gjort mere ud af senere eller? 

C.V.C.20: Det har jeg gjort mere ud af siden hen. Vi har denne: ”Vi får en historie her, går videre og får en ny 

historie der”. Og hun skriver det som at det er sådan den er struktureret. Og da jeg læste det, så tænkte jeg: ”Ja, 

men det skal helst være den samme historie”. Maren skal være den samme. Og for at Maren skal være den 

samme hele vejen igennem, så er det vigtig at skabe disse cliffhangers.  

 

I.V.21: Ja, for det er vel noget af ideen, at det er en person vi følger hele vejen? 

C.V.C.21: Ja, det er det jo en ide i. Her bliver gruppen jo Marens gruppe. Og det jeg fik ud af det året efter, var 

det at, der opdagede jeg, at jeg skulle lægge vægt på det faktuelle, på at vi ikke glemte det. Det sjove var, at året 

før, der opdagede jeg, at vi lagde for meget vægt på det faktuelle. Det er sådan en balance som helst ikke skal 

svinge for meget ud til den ene eller den anden side. Det æstetiske og det fortællermæssige skal være kimen til at 

få det fortællermæssige ud. 

 

I.V.22: Er det nogen bestemt måde man formidler 1864 på? Er det en bestemt kode for at den tid skal blive 

troværdig for folk? 

C.V.C.22: Både ja og nej. Nu er 1864 kerneområdet her nede og dem, som er kendt hernede og har været her 

mange gange, er godt klar over, at når vi har det tørklæde på, så er vi i 1864. Og jeg kan huske at en af 

informanterne sagde: ”når vi er i 1864, så burde hun have talt om krigen”, og en som jeg havde med på den 

første prøvetur, ønskede også at vide mere om det og det og det, men vi er jo i december måned og preusserne 

er taget hjem for to måneder siden, så jeg behøver ikke at tale om krigen. Jeg tror, at noget af det aller, aller 

vigtigste er, at vælge fokus. Du må ikke give dig til at fortælle om alt her. Det handler om Lys i Mørket i nattetid. 

Og så er der noget, der springer ud af det, jo. For eksempel den om brand. Det har jo i udgangspunktet ikke 

noget med brand at gøre, men det har vægterne. Derfor kommer det med ind. Det er ikke så meget jeg har 

ændret efter at have læst hvad informanterne har svaret, men det er flere ting jeg er blevet mere klar over og ting, 

jeg har strammet op på efter jeg har læst det. Og det er jo det fede ved det.  
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I.V. 23: Kan man se Lys i Mørket som en lille del af noget større? Er Lys i Mørket del af en større 

formidlingsstrategi?  

C.V.C. 23: Ja, Lys i Mørket foregår jo i kerneåret 1864, hvor resten af Levende Museum også foregår. Så du kan 

se Lys i Mørket som en lille del af Levende Museum. Dem, der bliver brugt til aktører i Lys i Mørket, bliver også 

brugt til aktører i Levende Museum, og denne viden spreder sig jo. Også definitionerne af (…), apotekeren er jo 

bare et apotek med en udstilling. Men efterhånden er jo hende tjenestepigen, som jo ikke er der længere, blevet 

en del af historien. Apotekersønnerne er via en anden vej, blevet del af historien. Dette er med at male et lille 

hjørne af Levende Museum. Dette lille hjørne som hedder Lys i Mørket, er malet med meget fine penselstrøg, og 

med mange detaljer, hvor det er andre dele af Levende Museum, som er malet meget mere skitseagtigt. Fordi, når 

du skal have en rundvisning og skal fortælle i tredive minutter, så skal du have flere detaljer end hvis du skal tale i 

fem minutter. Men dem, der har lavet Lys i Mørket og senere går hen og er Jensine i købmandsgårdens køkken, 

har jo en bevidsthed om den lille del, om vægterne og deres arbejde, om urterne og deres virkning. Det er jo det, 

der sker. Jeg kan ikke huske om det er dig eller en af informanterne der har sagt det, men i Før selskabet, der står 

man jo inde i gobelinværelset, hvor Jens siger: ”Så skal vi spille teater. Og vi skal stå op ad væggen her, således at 

dem, der står ude på torvet, de også skal se noget. Der skal jo også falde noget til dem, der ude på gaden”. Her 

spiller de to ting sammen. Selv om vi her befinder os 150 år før Lys i Mørket, så spiller de sammen. Det var også 

en det første år, som sagde til formidleren da hun var færdig: ”Hvornår kan jeg så komme på tur med 

købmandsfruen?”. Der er et ønske om, at få lov til at følge de andre også. Levende Museum har sine 

begrænsninger. Man kan kun antyde om, hvordan det så ud. Jeg holder selv meget af den der ”Gamle Johanna-

historien”, dels fordi, den har det med at komme tættere på og dels fordi, de bliver fortroligt. Og lige præcis der, 

der reagerer hver gruppe vildt forskelligt. Den der: ”Men det med at man ikke brænder sig på lyset, ja, det kan 

hun nu ikke helt tro på. Men jeg håber nu ikke jeg har skræmt de herskaber bort med den slags snak og håber, at 

I vil gå med mig videre”, da reagerer de enten ved at grine, men de fleste køber historien, de fleste rykker tættere 

på Maren, netop på grund af det. Men det gør de på forskellige måder. Det der med: ”Magen til fråseri skal man 

lede længe efter, kan I tænke jer det?”, og (...), selvfølgelig kan de tænke sig det, sådan er verden jo, at man ikke 

brænder sig på lyset, og man har jo også gadelygter tændt, selv om det er måneskin. Men de kan også blive 

passiviseret ved, at hun kan sige sådan noget. Men det bliver sådan et sted, hvor de både får et glimt af aktøren 

og af Maren, fordi kommunikationen ligger på så mange planer. Aktøren ved jo godt, hvordan det er, og Maren 

har jo også egentlig den sammen viden som aktøren, så kommunikationen bliver tyk lige her. Hun sætter sit eget 

forhold til lyset i relief til nutiden. Og det relief gør jo, at man kan se, hvor stort spring det er i vores forhold til 

lyset og hendes forhold. Det sættes også i forhold til det, med de tolv lys, som jo er en faktuel information. Men 

når man tager den information og sætter den op på det her, at hvis det er fuldmåne, så er der altså ikke tændt lys. 

Også selvom det er skyet.  
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I.V.24: Jeg synes, at der, hvor rundvisningen egentlig viser nutiden er i stilheden i Eilschous Boliger. Der finder 

man selv den der nutidige: ”hovsa, hvorfor er der ikke et køleskab som larmer?”. Den er så tydelig i stilheden 

deroppe. Men også det, at der er to aktører, at de kan spille stilhed.  

C.V.C. 24: Ja, at stilheden bliver iscenesat. Fordi, hvis det bare er Maren, så kan hun jo ikke spille stilheden på 

samme måde. Hun kan ikke etablere stilheden alene, man bliver nødt til at være to.  

 

I.V.25: Det er også noget jeg har hørt i gruppen ”offstage”, efter at vi lige har været inde hos præsteenken. Flere 

har ligesom sagt sådan her: ”Ja, det var nok sådan, de var nok mere stille sammen før”, det med at være sammen 

og være stille, hvordan kommunikerede man egentlig. Det er jo faktisk en immateriel kulturarv og noget man 

fortolker.  

C.V.C.25: Ja, i dag er vi jo så vandt til at, hvis vi skal være sammen uden at sige noget, så tænder vi for fjernsynet. 

Da jeg blev ansat til at lave rundvisningen, var det ikke fastsat at det skulle være rollespil. Min opgave var at 

bruge det lys der var, positivt, og så skulle jeg havne der hvor vi er i dag.  
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Bilag nr. 1.2.13. Lys i Mørket: Tidsmæssig kronologi 

 

Forløbet set i et tidsmæssigt kronologisk perspektiv 

 

Ud fra en tidsmæssig kronologi ser min fremgangsmåde i processen ud som følgende: 

 Vurdering af case som del af min undersøgelse: Uformel samtale med konceptudvikler og 

efterfølgende deltagelse som publikum i rundvisningen. Intention: undersøge hvorvidt denne 

case skulle inddrages i undersøgelsen. Anvendelse af notater undervejs i samtalen, diktafon 

under rundvisningen. 

Den første samtale med konceptudvikler bygger på hensigten om, at få indblik i de bagvedliggende 

tanker og intentioner i forhold til de formidlingsmæssige formål. Denne samtalens pointer er således 

kendt for mig når jeg første gang deltager i gruppen af mennesker som bliver vist rundt i Den Gamle 

By efter mørkets frembrud. 

 December 2008: Tre rundvisninger med efterfølgende informantsamtaler. Anvendelse af 

notater under samtalerne. Samtalerne foregik i informanternes egne hjem og på café ved 

informanters hjemsted.  

 Sparring: Formelle og uformelle samtaler og diskussioner med konceptudvikler, med mine 

erfaringer fra egen og informanters oplevelse af rundvisningen som omdrejningspunkt.  

 November/december 2009: seks rundvisninger med efterfølgende samtaler. Samtalerne fandt 

sted henholdsvis i egne hjem, hjemlige omgivelser og kontor. To af samtalerne foregik over 

telefon. Informanterne befandt sig i eget hjem under telefonsamtalen. Anvendelse af diktafon.  

 Udarbejdelse af analytisk udkast af den dramatiserede rundvisning som et dramatisk værk. 

Teoretisk udgangspunkt for udkastet: Michael Eigtved: Forestillingsanalyse – en introduktion. 2007.  

 Sparring: formelle og uformelle samtaler med konceptudvikler med udgangspunkt i det 

analytiske udkast.  

 Efterfølgende diskussioner med konceptudvikler og andre medarbejdere ved Den Gamle By. 

Diskussionerne bygger på egne oplevelser ved andre museer som er videreformidlet både på 

skrift og via samtale, hvor casen Lys i Mørket har fungeret som en reference. 
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Bilag nr. 2. Frilandsmuseet, Danmark 

 

 

Billede nr. 2.1. Frilandsmuseet. Gården ved Karup Hede. Tigge-Marie, kræmmeren og hedebondens søn i diskussion med 

besøgende. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Frilandsmuseet 

Kongevejen 100 

2800 Lyngby 

www.natmus.dk 

 

 

 

http://www.natmus.dk/
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Intro til museet 

Frilandsmuseet blev grundlagt i 1897 af museumsmand og tivolidirektør Bernhard Olsen (1836-1922), 

og museet ligger i Lyngby tæt på København. Museet er en del af Nationalmuseet og er et statsligt 

kulturhistorisk museum. Frilandsmuseets samling af bygninger og genstande har fokus på dansk 

landbyggeskik og landlig boligkultur. Bernhard Olsen var stærkt inspireret af den hollandske udstilling 

Hindeloopen ved verdensudstillingen i Paris i 1878 i hans arbejde med etableringen af Frilandsmuseet. I 

en stue fra Hindeloopen kunne publikum komme ind i rummet og opleve at stå midt i udstillingen. 

Under udviklingen af Dansk Folkemuseum og Frilandsmuseet vægtede Olsen genstandsniveauet frem 

for den dramatiserede fremstilling, og hans fokus lå på muligheden for at vise bygninger og 

bygningskonstruktioners udvikling. Museet viser bygninger fra nutidige og tidligere danske områder, 

heriblandt Sydsverige og Nordtyskland.   

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommeren 2008. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som på forskelligt vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum. Museumsbesøget er centralt i opbygningen af en referenceramme for senere 

museumserfaringer, og formidlingssituationer som jeg erfarer på museet får betydning i komparation 

med andre museumserfaringer. I min tilgang til besøget får min observerende adfærd en stærk 

fremtoning. Under mit besøg fokuserer jeg på situationer knyttet til førstepersons formidling og 

hvordan samspillet er mellem formidler og deltager. Jeg besøger museet alene som det første efter Den 

Gamle By. Til grund for beskrivelsen ligger informationer fra museets hjemmeside, feltnotater, 

videooptagelser og erindring.   
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Jeg har gået et langt stykke på den snoede grusvej, forbi flere gårde, huse og marker. Foran mig er der 

et stort område med lavt og vildtvoksende vegetation, jeg befinder mig på heden. Jeg går hen til et lille 

hvidt bindingsværkshus, det er en lille gård fra Karup Hede. I gården sidder to kvinder og sludrer 

udenfor stuehuset. Den ene kvinde er noget beskidt i ansigtet og hun har en lille hue på hovedet. Den 

anden kvinde, bondekonen, som bor på gården, har et lyst tørklæde rundt om hovedet, et sort livstykke 

og et brunt forklæde som beskytter kjolen. En stor tønde og nogle kurve med tekstiler står langs 

væggen. Kvinderne har begge et strikketøj i hånden, da jeg ankommer til gårdspladsen. Bondekonen 

ønsker mig velkommen til heden, og den anden forklarer, at det er en fattig gård, jeg er kommet til. 

”Her er ikke så meget”, siger hun. Bondekonen nikker bekræftende. Kvinden med huen præsenterer sig 

som Tigge-Marie og fortæller mig, at hun er kommet for at fortælle nyt til hedebonden og hans kone. 

Til gengæld så får hun lidt at spise. Bondekonen ser op fra sit strikketøj og spørger: ”Så du måske mine 

får på vejen? De er løbet væk på heden, og jeg kan ikke finde dem”. Jeg svarer, at jeg har gået langt, 

men nogle får har jeg ikke set. Et hold børn ifølge med et par voksne ankommer til gårdspladsen, og jeg 

trækker mig lidt i baggrunden og lader de nyankomne få muligheden for at tale med de to kvinder. 

Bondekonen rejser sig og tager imod børnene. De kigger på hendes sko, som hun viser frem ved at 

trække op i skørterne. ”Vil I prøve at stikke fødderne ned i sådan nogen?”, spørger hun, hvorefter hun 

går hen og henter et par træsko til børnene. Tigge-Marie binder små snore i sten med hul i. Hun 

spørger nogle af børnene, om de kender til hullesten. ”Har I prøvet at finde hullesten?”. Tigge-Marie 

går hen til græsset og lægger stenene på jorden, mens hun forklarer: ”så kan denne være tyren, og denne 

sten kan være et får, og denne måske en kalv”. Hun retter sig op i ryggen igen og siger: ”Ja, man havde 

jo ikke noget legetøj, så måtte man jo lave det selv, ikke?”.  

På bakken ligger et åg. ”Hvad er det?”, spørger et af børnene. ”Det er et åg”, svarer 

Tigge-Marie. ”Ved du hvad et åg bruges til? Det tager man op på skuldrene sådan her”. Tigge-Marie 

tager åget over hovedet, sænker det ned på sine skuldre og konstaterer, at denne størrelse er til børn. Et 

barn tager den på sine skuldre, og der bliver forklaret, at der blev hængt spande på hver side, og så 

skulle man hente vand i dem. ”Så kan du hente vand i dem der i stedet for at få vand fra vandhanen”, 

forklarer en af de voksne til barnet, der prøver at bære åget. ”Vil I se vores vandhane? Eller hvor vi får 

vand fra?”, spørger bondekonen børnene, og det vil de rigtig gerne. Konen forklarer, at de skal lige 

være lidt forsigtig. ”Ved I hvad en ål er?”, spørger hun. ”Dem kan man få stød af”, kommer det fra et 

af børnene. ”Ja, hvis den er elektrisk, ikke også”, forklarer konen. Hun fortsætter, mens hun tegner i 

luften med hænderne: ”En ål, det er sådan en lang fisk som man kan finde i søer og i havet. Og man 

kan komme den i sin brønd, således at den spiser frøer og alt muligt, så der ikke kommer frøer i vandet. 
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Vi har også kommet en ål i vandet. I kan prøve at komme med mig så skal vi se, om vi kan finde den”. 

Børnene og de voksne følger efter konen rundt om huset, på den anden side står en brønd. Idet 

børnene runder hjørnet, synger Tigge-Marie en strofe: ”De ål, de var jo slanger, Henry min søn, de ål 

de var jo slanger, min egen lille søn”. Omme bag huset står hele flokken af børn og kigger ned i 

brønden. Tigge-Marie bøjer sig hen over den fra den anden side og kigger med. Men de får ikke øje på 

ålen. Bondekonen tager låget frem og lukker brønden igen, mens hun forklarer, at de elsker at spise ål. 

”Man kan jo lave ålekage. Hvis man tager og sigter sit rugmel, og det bliver så fint, så fint, ..”. ”Spiser I 

så ålen på rugbrødet?”, spørger en af drengen. ”Ja, det gør vi. Ellers kan man gøre det, at man skærer 

ålen og lægger dem ned sådan her”, hun viser med en tegning i luften, hvordan hun lægger ålen på 

rækker over dejen, for derefter at rulle den, ”og så bager jeg den i ovnen og så bliver det ålekage”, 

afslutter hun. 

”Ved I hvor ovnen er?”, spørger Tigge-Marie. ”I kan jo se jer omkring og se om I kan se 

ovnen” Et af børnene får øje på en lille dør i en forhøjning i landskabet, over den vokser det græs. ”Er 

det den?”, spørger barnet ivrigt. ”Ja, det er det”, svarer konen. Alle bevæger sig hen mod ovnen. ”Vil I 

høre sangen om ålen?”, spørger Tigge-Marie børnene, og det vil de gerne. Tigge-Marie begynder at 

synge om den stakkels dreng, som har spist hugorm i stedet for en ål. Hun demonstrerer på dramatisk 

vis, hvordan den lille dreng døde af at spise ål. Børnene kigger op på hende uden at sige noget. En af de 

voksne hvisker til børnene: ”det er jo fordi, han spiste hugorm. Kan I huske, hvilken farve ålen den 

har?”, spørger hun. ”Og hvilken farve har slangen?”, spørger Tigge-Marie, og inden de når at svare, 

gentager hun refrænet: ”Gule og grønne, gule og grønne (...). Det var nok en hugorm”. ”Ja, de smager 

jo meget godt”, siger bondekonen. Tigge-Marie ser overrasket op på hende, og spørger om hun spiser 

hugorm. ”Ja, det gør vi jo her på gården en gang im.. altså, vi gør det jo ikke, men man har jo hørt om 

folk som spiser hugorm.” Idet hun retter på sig selv, ser hun ned på kjolen og begynder at ordne på sit 

forklæde, hun tjekker at knuden i ryggen sidder som den skal, og glatter derefter forklædet med 

hænderne, inden hun igen vender blikket op på dem, der står omkring og lytter i spænding. ”Ja, det er 

jo somme tider der ikke er så meget mad..”, begynder hun. ”Ja, der er jo masser af hugorme her ude i 

lyngen”, fortsætter Tigge-Marie. Hun tager ordet igen og demonstrerer overfor børnene, hvordan 

hugormen stikker og bider en i benet, og børnene følger nøje med i det hun fortæller. ”Men ål, det 

smager rigtig godt”, forklarer hun. ”Det kan være jeg skal lave ålekage til aftens”, siger bondekonen, 

efter at der er blevet snakket så meget om det, og hun fanger Tigge-Maries opmærksomhed. ”Ålekage, 

mm.. det kan være man kan blive her og spise med?”, spørger hun. Konen på gården svarer, at det må 

hun gerne.  
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Børnene får øje på en mand, som kommer gående fra gården i vores retning. ”Det er vist 

min søn, der kommer der”, siger bondekonen. Manden kommer tættere på, og Tigge-Marie forklarer, 

”det er da ikke din søn, det er da uldkræmmeren, der kommer der, er det ikke?”. Manden har en sort 

hat samt vest, sorte nichers og lange knæstrømper. Under vesten har han en hvid skjorte. På fødderne 

har han skinnende sko, hvilket et af børnene lægger mærke til: ”Sådan nogle sko vil jeg gerne have”, 

udbryder han. ”Det er da også meget muligt, du kan det. Jeg har dem ikke med, men man kan da helt 

sikkert få fat i nogen, også til børn. Jeg er jo kræmmer, og jeg sælger ting, men jeg har ikke med nogen 

sko i dag. Men du kan prøve at gå hen på Lundagergården, der kan man prøve at gå i træsko. Vil du 

prøve at gå med træsko?”, spørger han barnet, som i det samme kan bekræfte, at han allerede har 

prøvet træskoene som de har her på gården. ”Hvad har du med i dag, da?”, spørger konen. ”Ja, jeg har 

da nogle nydelige stoffer og lidt lækkerier til”, lokker kræmmeren. Tigge-Marie holder sit forklæde frem 

og ser ned på det slidte stykke tøj med de mange huller og udbryder, at hun nok kunne trænge til et nyt 

forklæde, hvilket kræmmerne giver hende ret i. ”Det er godt nok det du har der”, siger konen, og 

Tigge-Marie må give hende ret i, at hun nok heller ikke skal have nyt forklæde denne gang.  

”Er du cowboyder?”, spørger en af drengene interesseret. ”Nej, jeg er kræmmer. Det er 

sådan en som går rundt og ja, blandt andet på denne gård så køber jeg uld og sådant noget”, forklarer 

han. ”Ligesom en købmand”, uddyber bondekonen, ”prøv lige at se hvor rig han er, se lige på de flotte 

knapper på skoene”. ”Ja, oh-he”, fortsætter Tigge-Marie, ”det er jo sølvspænder”. Kræmmeren viser 

også sit tørklæde, som han har bundet om halsen, frem og fremhæver den flotte kvalitet. Børnene har 

forstået, at kræmmeren har kostbare genstande på sig, og den ene spørger bekymret ”hvad nu hvis 

nogen stjæler det?”. Kræmmeren kan berolige drengen med, at der ikke er nogen, som stjæler fra ham. 

Mens de står og snakker, kommer en anden mand samme vej, som kræmmeren kom fra. Manden er 

iført mørke lange bukser med sæler på og en kasket, som han holder fast på hovedet med den ene 

hånd. Han kommer slentrende op ad den lille bakke. ”Ja, der kommer han, min søn. Se Jakob, vi har 

fået gæster, masser af børn,” siger konen til sin søn. Sønnen ønsker børnene velkommen til gården. 

Han lader sig fortælle om deres forsøg på at se ålen. ”Var den der ikke?”, spøger han. Et af børnene 

spørger håbefuldt: ”Måske er den der nu?”. Jakob foreslår, at de går ned og kigger igen. Børnene er 

ivrige efter at se, om den er der. De løber efter Jakob, som løber hen til brønden. Der bliver kigget og 

undersøgt nøje med øjnene, om ålen skulle være at få øje på, men også denne gang har den gemt sig for 

godt. De går rundt om huset igen. Tilbage på gårdspladsen ligger kræmmerens klæde med varer, som 

han vil bytte med uldstrømper. Tigge-Marie sætter sig på en bænk, som står langs med husvæggen, og 

begynder at spille på en harmonika, imens folder kræmmeren sit klæde ud og viser børnene de kostbare 

sager, som han bærer rundt på. Han viser kniplinger og fine silkebånd frem. ”Hvor er din mor henne?”, 
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spørger han ét af børnene. En mand svarer, at moren kommer lige om lidt. ”Dette fine silkebånd kan 

man sy på en fin vest til kvinderne, så syr man det rundt kanten sådan her”. Kræmmeren mærker rundt 

om sin krave med fingerspidserne, således at børnene kan se, hvor silkebåndet skal være.  Musikken er 

stoppet og Tigge-Marie har stillet sig i den beundrende rundkreds af mennesker omkring kræmmeren. 

”Nej, hvor er det smukt!”, hun udbryder med et længselsfuldt suk. ”Du må gerne købe det”, lokker 

kræmmeren, men Tigge-Marie har ingen penge at købe for. Kræmmeren holder et stykke blåt silkestof 

frem og forklarer de omkringstående, at silke ikke er noget, man finder i Danmark. Det skal importeres 

fra udlandet og ”det er meget, meget dyrt”, slår han fast. ”Ved I hvad hoser er?”, spørger kræmmeren 

børnene, idet han tager et oprullet bundt med bånd, frem. ”Det ligner guld”, udbryder et af børnene 

imponeret. ”Hoser, det er sådan nogle lange strømper som det her”, kræmmeren stryger sin hånd op ad 

læggen for at vise sine hoser. ”Det er lavet af uld, som de sælger her på gården”, forklarer han.  

 

Billede nr. 2.2. Hedebondens søn og hans mor står sammen med en gruppe af børn og beundrer kræmmerens varer. Foto: 

Ingrid Vatne. 

Bondekonen, som har stået og kigget beundrende med, indrømmer, at i øjeblikket har hun ikke nok 

uldstrømper til at betale med, det bliver først om en tre måneders tid. Hun viser det ene par hun har 

lagt frem, og en nyankommet besøgende spørger hende om, hvor mange æg hun skal have for dem? 

Der bliver grinet lidt blandt de folk som har samlet sig om kræmmeren. Gruppen med børnene takker 

og går videre. Jeg vælger også at takke og gå videre.  

Jeg går hen til den store gård, Fjellerup Gård. I køkkenet er der en køkkenpige, som er i 

gang med at dele æbleskiver og fedtemadder ud til nogle børn. Jeg stiller mig hen og kigger med. 

Køkkenpigen står bagved et bord, som hun har anrettet med smagsprøver af æbleskiver og 

fedtemadder. Børnene står på den anden side af bordet og smager. Da de forlader rummet, for at gå ind 
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til fruen som sidder inde i de pæne stuer, er jeg tilbage som den eneste besøgende. ”Du spiller ikke en 

rolle?”, spørger jeg hende, da vi er alene. ”Nej”, svarer hun, ”når jeg er her alene i køkkenet, forklarer 

jeg tingene i stedet for at spille dem.” Hun forklarer videre, at hun har en rolle knyttet til sin figur, og at 

hun anvender den som ramme, når hun fortæller. ”Når der kommer andre aktører ind, da går jeg i rolle, 

da bliver det mere naturlig at spille rolle, fordi man har nogen at spille op til, men ellers forklarer jeg 

tingene”, uddyber hun. Mens vi står og snakker, kommer der en ny flok børn ind og smager på 

fedtemadder og æbleskiver. ”Smager det godt?”, spørger hun og børnene nikker og mener at det gør 

det. ”Godt! I må meget gerne fortælle alle dem I kender om, at jeg er god til at lave mad, for så kommer 

jeg til at få et rigtig godt ry. Det er vigtig for mig at få et godt ry som køkkenpige,” uddyber hun. ”To 

gange om året skal jeg ud for at søge nyt arbejde, og da er det nødvendigt, at min skudsmålsbog ser 

ordentlig ud”. Hun fortæller om den lille bog, som nærmest ligner et pas og som en pige har med til sin 

nye arbejdsgiver, således at han kan se, hun kan arbejde i køkkenet. Køkkenpigen forklarer videre: ”I 

ved godt, at det var vigtig at holde sig god ven med køkkenpigen, ikke? Hvis man gjorde det, så kunne 

man være heldig og få smage noget af alt det gode hun lavede”, forklarer hun. Børnene takker og går 

via køkkenindgangen videre ind til gårdens fine stuer. Jeg følger efter ind igennem gårdens fine stuer. 

Ude på verandaen står to børn omkring en ung kvinde i lys skjorte og med et flot sjal omkring sig. Hun 

har desuden en stråhat på hovedet. Hun sidder på en stol og broderer på et stykke stof, som er sat ind i 

en rund broderiramme. Børnene spørger, om hun arbejder her? Kvinden spørger, om de mener her på 

frilandsmuseet? ”Ja, det gør jeg”. Hun fortæller, at børn også kan komme og klæde sig i tøj fra gamle 

dage og arbejde på gården, sådan som man gjorde dengang. Børnene lytter interesseret og siger, at det 

lyder spændende, det kunne de godt tænke sig at prøve. De studerer hendes broderiarbejde igen, og den 

ene peger og spørger: ”hvorfor har du to der?”. Fruen forklarer, at hun har markeret, hvor hun vil have 

en linje på sit broderi, og at det er derfor, hun lige har syet et ekstra sting der. ”Så kan jeg lige huske mig 

selv på, at det er her jeg skal stikke nålen”. ”Jeg tror, vi kom, da du var nået dertil”, siger pigen. ”Ja, hvis 

man koncentrere sig, kan det godt gå hurtigt”, forklarer fruen. Hun viser broderiet frem til børnene, 

som studerer det med interesserede øjne, og hun viser dem de små huller i stoffet, hvor hun skal sætte 

nålen. Pigen bøjer sig frem og har øjnene helt nede i broderiet, mens drengen står og følger med ved 

siden af. ”Ja, det handler om at have gode øjne”, smiler fruen. Børnenes far kalder på dem, og de må 

forlade den broderende frue. Der kommer et nyt hold børn ifølge med nogle voksne og de stiller sig op 

for at se på fruen som broderer. ”Goddag”, hilser fruen pænt på de nyankomne gæster. Fruen sidder på 

verandaen, som vender ud mod hendes have, det er en prydhave med dekorativt anlagte stier. Langs 

stien kommer en kvinde med en trækvogn. Det er Tigge-Marie, som kommer trækkende med sine 

ejendele i en vogn. 
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Billede nr. 2.3. Tigge-Marie kommer trækkende med sin vogn i fru Justesens fine have. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Hun hilser pænt på fruen og beklager, at hun er kommet denne vej, men hun har hørt, at bonden selv 

er udenbys, og hun tænkte måske, at fruen ville tillade, at hun lånte nogle krydderier fra haven. Hun 

fortæller, at hun har gået rigtig langt, hun har sikkert gået tolv kilometer fra den sidste gård hun 

besøgte, og nu har hun jo lidt at fortælle inde i køkkenet. ”Ja, sladder, det bryder jeg mig ikke om”, siger 

fruen. ”Nej, det er klart”, bekræfter Tigge-Marie. ”Med der er da lidt at fortælle. Den unge Jakob er jo 

kommet hjem fra krigen. Ja, han fik kun nogle huller i bukserne, men man hører jo så mangt om de 

stakkels unge mænd. Tænk at de skal blive så invalideret af at gå i krigen”. Fruen som broderer 

uafbrudt, trods det overraskende besøg, tænker på Jakobs stakkels mor, som har skullet vente hjemme 

på gården, mens sønnen var i krig. ”De må være glade for at få sin søn tilbage derhenne på gården”. 

”Ja, han hjælper sin mor dernede på gården nu”, forklarer Tigge-Marie. To ældre mennesker kommer 

gående langs stien og skal til at passere hende, og hun skynder sig at takke fru Justesen for at hun fik gå 

i hendes have og hente lidt. Hun tager sin trækvogn og går videre langs stien forbi et bed med duftende 

lavendler, hvorefter hun runder hushjørnet. ”Hvem var det?”, er der en som spørger. Fruen løfter sit 

blik op fra sit broderi og ser hen på pigen som stillede spørgsmålet, hvorefter hun med en medfølende 

mine forklarer, at det var Tigge-Marie. ”Hun har ikke rigtigt noget sted at bo. Derfor så skal hun have 

lov til, en gang imellem, at komme lidt ind. Men det ser jo ikke så pænt ud. For dette er jo min side af 

haven, ikke. Dette er jo den fine have. Og her på gården er det jo sådan, at de fine de går ind ad den 

dør”. Hun peger ind i stuerne, mens hun forklarer, hvor de fine kommer ind. ”Og hvis man ikke er så 

fin, så får man lov til at gå hen til bryggerset og gå ind der”. Hun peger i den retning, hvor køkkenet 

ligger, hvorefter hun hviler den pegende arm oven på den broderende arm og ser tilbage på pigen: ”Det 
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var derfor, jeg sagde, hun var gået den forkerte vej. Hun måtte slet ikke gå denne vej, for her er det kun 

de fine som må være. Men så synes jeg, hun skulle have lov til at gå ind og få en kop kaffe, synes I ikke 

også det?”. Hun vender atter sit blik ned i sit broderi og begynder at brodere, mens hun fortæller: ”Jeg 

ved, de er så glade for hende nede i køkkenet. Hun kommer jo med sladder, og det kan de godt li` at 

høre. Og det er vigtigt, at man er glade for det sted, man arbejder”, forklarer fruen videre.  

 

Billede nr. 2.4. Fruen peger ind i stuerne for at vise børnene, hvilken indgang de fine gæster bruger, når de kommer til 

gården. Foto: Ingrid Vatne. 

 

”Er det der du får din mad?”, spørger pigen. ”Det er dem, der laver min mad, men jeg spiser inde i de 

fine stuer”, forklarer fru Justesen. ”Jeg kommer ikke sådan i køkkenet”. ”Goddag!”, fruen ser på nogle 

nyankomne børn. Et barn spørger, om hun er fruen, hvilket hun bekræfter. ”I har måske været i 

køkkenet?”, spørger hun og de svarer, at det har de. ”Er hun flittig derude?”, spørger hun og hentyder 

til sin køkkenpige. ”Ja, og vi fik nogle madder. Fedtemadder. De smager kun af smør”, fortæller en af 

drengene. ”Jeg synes, de smager af salt”, mener en af pigerne og en anden fortæller, at det smager godt 

med salt. ”Ja, det er fordi, det er ikke hende som normalt er i køkkenet. Hun er faktisk min stuepige, og 

hun hjælper til med at gøre rent her inde i værelserne og i stuerne og hjælpe mig om morgenen med at 

sætte hår og klæde mig på, I ved. Men jeg vil altså også se, om hun kan finde ud af at være i køkkenet, 

og I synes hun gjorde det godt nok?”. Børnene bekræfter med mange jaer, hvilket beroliger fruen. 

”Hun lavede fedtemadder rigtig godt”, kommer det fra det ene af børnene og flere nikker og støtter 

udsagnet. ”Hun sagde altså, at hun var køkkenpige”, konstaterer en pige lidt skeptisk, og fruen må 

forsikre hende om, at det er hun også, ”men hun er også nogle gange inde i stuerne. For det er sådan, at 



Bilag nr. 2  Frilandsmuseet, Danmark    juli 2008 

123 
 

jeg har min søster her til at arbejde for mig. Men lige nu er hun bortrejst”. ”Hvad strikker du?”, 

afbryder et af børnene. Fruen hører forkert og bliver noget overrasket over at blive spurgt, om hun 

drikker. ”Nå ja, strikker, nej, jeg strikker ikke. Jeg broderer”, retter hun barnet. ”Jeg ved ikke, hvad det 

er”, afslører pigen ærligt. ”Det skal alle piger kunne for at blive godt gift”, forklarer fru Justesen i et 

strengt tonefald. ”Så nu må I hellere gå hjem og øve jer, hvis I ikke kan det”. En af pigerne spørger om, 

hvordan man gør, hvorefter fruen forklarer og viser med sit broderi. ”Det er fruen!”, bekræfter en af 

pigerne overfor en, der ikke har fanget hvem de taler med. 

En af drengene som står og følger med, fortæller en anden dreng, hvordan fruen får 

serveret mad fra køkkenet. ”Må du få, det du vil?”, spørger han begejstret. ”Må du godt få kylling?”, 

spørger en anden. ”Ja, hvis jeg gerne vil have kylling, må jeg godt få kylling”, svarer fruen. ”Men det er 

vigtigt at tænke sig godt om. En god kone ved at spare på pengene og ikke bruge dem op med det 

samme”. ”Koster det penge at få mad?”, spørger drengen. ”Ja, selvfølgelig koster det penge, hvis jeg 

skal handle”, svarer fruen. ”Gør det ikke det, når I laver mad hjemme ved jer?”. ”Nej!”, lyder det 

enstemmigt fra den store nysgerrige flok børn, som står rundt om fruen. ”Køber du tingene?”, spørger 

en anden, hvorefter fruen kan fortælle, at hun køber noget af maden og at hun har noget i haven. ”Men 

man bliver nødt til at tænke sig om. Jeg får jo både forret, hovedret og så dessert”. ”Hvad får du til 

dessert?”, spørger en af drengene. ”Det er jo lidt forskelligt. I dag har hun jo til mellemmad lavet 

æbleskiver. Det smager jo også godt”. ”Ja, jeg elsker dem”, svarer drengen. Jeg lister mig ind 

verandadøren og tilbage til køkkenet igen for at se om Tigge-Marie stadig er der. Det er hun.  

Den unge køkkenpige hælder kaffe i en kop til Tigge-Marie, og snakken er godt i gang. 

”Jeg mødte nogle børn på vejen”, fortæller hun, ”og de sagde, der var æbleskiver”. ”Ja, der var også 

æbleskiver. Nu er der kun fedtemadder tilbage”, svarer køkkenpigen hende. Tigge-Marie sætter sig på 

en stol og griner højlydt, mens hun fortæller om de ivrige børn, som hun har mødt. Imens tager 

køkkenpigen fedt på en kniv og smører hende et stykke rugbrød. Tigge-Marie fortæller køkkenpigen, at 

hun har hørt, at bonden ikke er på gården i øjeblikket, og at hun derfor har dristet sig til at gå igennem 

den fine have og hen til køkkenhaven. ”Fruen sagde, det var i orden og at jeg lige kunne komme ind og 

få en kop kaffe”, fortæller hun. ”Ja, fruen er from”, bekræfter køkkenpigen. ”From og mild og dejlig, 

det må man sige. Det er jo noget andet, når forvalteren selv er hjemme, så kan der gå lidt høje bølger en 

gang imellem, det må man jo nok sige”. Køkkenpigen nikker og bekræfter udsagnet. ”Men nu er han 

heller ikke hjemme, så får vi nyde det, mens vi kan”. Tigge-Marie tager en slurk af sin kaffe. ”Og heller 

ikke jomfru Madsen”, kan køkkenpigen fortælle. Tigge-Marie ser overrasket op fra sin kaffekop. ”Heller 

ikke jomfru Madsen?”. ”Nej, hun er på Fyn”, forklarer køkkenpigen. ”Er jomfru Madsen på Fyn? Hvad 

laver hun der?”, spørger Tigge-Marie. ”Hun besøger familien”, forklarer køkkenpigen, mens hun tager 
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en lille bid fedtemad. ”Nå, besøge familien sådan midt i det hele, men det er godt at herskabet ikke er 

hjemme så. Ja, så er det også nemmere at klare sig selv, når der ikke skal holdes store selskaber og 

sådant noget”, konkluderer Tigge-Marie og tager en ny slurk af sin kaffe. ”Ja, det er det. Mmm…”. Hun 

hæver sin kop og nyder synet af den, mens hun med en meget tilfreds mine kan fortælle køkkenpigen, 

at denne kop kaffe har hun set frem til i lang tid. ”Jeg vidste jo at her bliver man godt behandlet, altid!”, 

bekræfter hun.  Tigge-Marie bliver tilbudt en bid fedtemad, hvilket hun ikke kan stå for. Hun tager den 

bid, som hun mener, har mest salt på, og køkkenpigen kan fortælle, at hun ikke har sparet på saltet. Jeg 

takker og går ud igen.  

Jeg forlader den store gård og går videre. Jeg går ind i andelsbyens butik, hvor der står en 

person bagved disken og sælger varer til nogle gæster. Hans tøj og frisure udtrykker en anden tid, end 

den hvor jeg lige har været. Jeg går videre igennem andelsbyen og undersøger nogle værksteder, inden 

jeg bevæger mig tilbage i retning af museets indgang. På vejen ud stopper jeg op på Lundagergården, 

hvor en kvinde i dragt hakker ukrudt mellem stenene i gården. En mand i rød og sort stribet vest og 

med en sort hat viser nogle børn, hvordan man fletter med strå. Et barn i dragt arbejder hårdt med at 

kærne smør, og den trommende lyd laver ekko i gården. På de toppede brosten på gårdspladsen ligger 

der mange par sorte træsko, og flere børn klikker rundt på dem på den åbne gårdsplads.                     
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Bilag nr. 3. Den Fynske Landsby, Danmark 

 

 

Billede nr. 3.1. Den Fynske Landsby. Linus og hans veninde giver hinanden knus på den fynske landevej.  

Foto: Ingrid Vatne. 
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Intro til museet 

Den Fynske Landsby åbnede for publikum i 1946 i udkanten af Odense by og bygger på Odense 

Byråds vedtag fra 1907 om at skabe en plads til folkeforsamlinger, en folkepark. Den Fynske Landsby 

er i dag en del af det konsoliderede og statsanerkendte Odense Bys Museer. De fleste af bygningerne er 

flyttet fra forskellige steder på Fyn og de skal formidle den fynske byggeskik før landboreformer og nye 

økonomiske tider førte til ændringer i levemåde og ændringer i det fynske landskab. Museet 

koncentrerer sig om perioden omkring 1850 årene og målet er at give et billede af H.C. Andersens Fyn.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommeren 2008. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen, og en observerende adfærd præger besøget. Under mit besøg fokuseres 

formidlingen på de forskellige håndværksaktiviteter og kundskaber knyttet hertil. Jeg besøger museet 

sammen med min søn Linus, på to år, en veninde og hendes datter på fire år. Ingen af os har tidligere 

besøgt museet. Vi er begge interesserede i museer og museumsrelateret erfaring og historie(r), og vi 

gerne bringe dette videre til vores børn. Til grund for beskrivelsen ligger videooptagelser, fotos, 

feltnotater og erindring.   
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Vi starter besøget med at se en film om livet på de fynske gårde i midten af 1800-tallet, filmen vises i 

museets velkomstcenter, og vi er de eneste i biografen. Efter at have siddet stille i henholdsvis tog og 

bus på vej herud, er der behov for at bevæge sig, og efter filmen går vi derfor udenfor, selvom der også 

er en udstilling i underetagen på centret. Vejret er godt og da vi kommer ud på den anden side af 

velkomstcentret, bliver vi mødt af et meget pittoresk syn. Flere gårde ligger nærmest som ringe i 

landskabet, gårdene ligger omkranset af træer og indhegnede marker. De er bundet sammen af den 

smalle landevej. Det er svært at vide, hvor vi skal starte. Vi ser et par møllevinger og bevæger os i den 

retning. På vej mod møllen ligger et par store bindingsværksgårde. Ved en af de store gårde er en flok 

mennesker samlet. Nogle dragtklædte personer taler med et par af de besøgende, som står ved gården. 

Det lader til, at vi er kommet for sent til et teaterstykke, som er blevet spillet her i gården, og vi ser 

ingen grund til at blive stående. Ved en gård i fire længer med hvidkalkede murflader og rødmalet 

træværk møder vi to kvinder i dragter, de sidder på en bænk og strikker. Jeg spørger, om hvad de 

strikker og får at vide, at det er gamle sokker, som de laver om til håndledsvarmere. Ved at klippe den 

hullede fod væk og derefter trække maskerne ind på pinden kan de lave den nødvendige afslutning på 

strikketøjet, således at den gamle sok kan fungere som håndledsvarmer. Kvindernes bluser går ikke helt 

ned til hånden, og derfor laver de håndledsvarmere til det bare stykke. Jeg får forklaret, at det hjælper 

meget, hvis de kan holde håndleddet varmt om vinteren. Foran dem på gårdspladsen ligger der legetøj, 

blandt andet det traditionelle ringspil, formet som et X med fem stænger, som man skal ramme når 

man kaster ringen.  

Indenfor i køkkenet står en kvinde og vasker op i en lille balje på køkkenbænken. Hun 

har åbnet det lille ternede vindue som vender ud mod den røde præstegård, som ligger lige ovenfor. 

”Hvad laver I på denne gård?”, spørger jeg kvinden, efter at hun har fortalt, at man kan se, hvordan 

man farver garn henne ved huset fra Fjellerup. ”Ja, jeg står lige med opvasken,” fortæller hun, mens 

hun tørrer en lille skål af med et viskestykke. ”Ja, ellers er det lidt forskelligt hvad, det er vi laver.” Hun 

fortæller om programmet for børneaktiviteterne. Jeg har svært ved at finde de rigtige spørgsmål, som 

kan få kvinden til at fortælle om de historier, som knytter sig til gården. Jeg forstår så, at deres fokus 

ligger på demonstration af forskellige håndværk og håndarbejder, og ikke på historiefortælling. Inde i 

stuen sidder der et par piger på bænken ved vinduet og strikker. Udenfor er den ene af de formidlere, 

som sad og strikkede håndvarmere, i gang med at vise, hvordan man spiller ringspil og invitere de 

besøgende til leg.  



Bilag nr. 3 Den Fynske Landsby, Danmark   juli 2008 

128 
 

 

Billede nr. 3.2. Formidler inviterer til leg med museets legeredskaber. Foto: Ingrid Vatne. 

De små børn er svære at lokke til det, og de bakker lidt tilbage, når der appelleres til dem. Min veninde 

tager en ring og kaster den hen på ringspillet i håb om, at det vil give børnene lyst til at prøve. En større 

dreng har fundet et åg med en spand hængende ned fra hver side. Han går rundt på gårdspladsen 

bærende på åget. Dette fanger derimod de små børns interesse. Idet han lægger åget fra sig på bakken, 

løber min søn hen til det og forsøger at gøre det samme, som han har set drengen gøre.     

Drengen har i stedet fundet en stang med et hestehoved og kommer nu ”ridende” forbi 

på denne. Det fanger vores to små børns opmærksomhed, og vi finder et par heste af samme slags 

stående opad væggen og hjælper dem med at ride. De små hopper hen over de toppede sten i gården, 

således som de har set den ældre dreng gøre. Ved en trækvogn i porten står en mand og viser sorte 

træsko frem. På hovedet har han en stribet hue og om halsen et rødt sjal. Vognen er lastet med træsko, 

som står fint på rad og række. Han holder et par frem og viser dem til en far som står med sin søn. Inde 

i portrummet, hvor han står, går der en stige op til loftet. Min søn får øje på en kat, som er på vej op ad 

stigen, og han går hen til den. Manden med træskoene viser det bløde læder frem og fortæller, at de er 

helt rare at gå med. ”I går og forgårs fik vi klargjort ca. tredive par. Vi maler dem og sætter klap på 

nedenunder og nu skal de så have olie”, fortæller manden. ”Kat!” konstaterer min søn og peger op på 

høloftet. Manden fortæller, at katten bor deroppe. Vi beslutter os for at finde det hus, hvor der farves 

garn og bevæger os ud på landevejen igen. Huset fra Fjellerup, hvor der farves garn, ligger i den ene 

ende af det langstrakte område. Det er et lille hus med en svungen bundrem over de store sten i 

tørmuren, som huset hviler på.  
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Billede nr. 3.3. Udenfor bryggerset ved et landarbejderhus fra Fjellerup på Fyn. På billedet ses bl.a. en buet bundrem som 

hviler på tørmur. Linus sidder på en trædesten og leger med en snor som er flettet af det farvede garn. Foto: Ingrid Vatne. 

 

I døråbningen ind til køkkenet står en del mennesker, hvilket gør det svært at se noget. Men vi kan høre 

en kvinde fortælle om farvning af garn. ”I går farvede vi med løgskal, og det blev til denne gule her”, 

hører jeg hende sige. ”Henne på præstegården har de et meget specielt træ som hedder hængevalnød. Det 

giver denne mørke brune farve”. Mellem hovederne på dem, der står foran, ser jeg hende holde en lille 

brun bold op, den er rullet op af det mørkebrune garn. Der dufter af ild fra ildstedet. Da vi får 

mulighed for at komme ind i rummet, ser vi en gryde stå til kogning over ildstedet. En yngre pige i 

dragt inviterer os udenfor for at lære at flette med fire snore. På en huggeblok er der lagt fire bundter 

garn op, i hver af bundterne er fire snore i forskellige farver. Min venindes datter vælger en af dem og 

får demonstreret, hvordan hun skal gå frem for at flette dem. Mens den lille pige forsøger at flytte de 

rigtige tråde i rigtig rækkefølge, kommer en hestevogn kørende forbi på landevejen. Vi vinker til 

passagererne, og de vinker tilbage. Det lykkes den lille pige at få flettet nogle omgange på snorene, og 

hun kan gå derfra med et lille armbånd.    
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Billede nr. 3.4. Formidler hjælper med at flette med fire snore. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Vi går over græsset og hen til landevejen, som vi følger tilbage. Inden vi når helt tilbage til 

velkomstcentret for at se på udstillingen, går vi ind i et hus, hvor en skikkelse står helt stille henne ved 

køkkenbænken. Der går et øjeblik, inden det går op for os, at det er en dukke. Dukken bærer 

kvindedragt og er iscenesat således, at den ser ud til at skære krydderier. Vi støder også på en 

mandsskikkelse, som sidder over for en ung pige. Det kan være en far i fortrolig samtale med sin datter.  

Inden vi forlader museumsområdet, tager vi en runde i udstillingen i museets velkomstcenter.  
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Bilag nr. 4 Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Danmark 

 

 

Billede nr. 4.1. Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Levendegørelse: Skolebørn på rækker. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

 

Hjerl Hedes Frilandsmuseum 

Hjerl Hedevej 14 

7830 Vinderup 

www.hjerlhede.dk 

 

http://www.hjerlhede.dk/
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Intro til museet. 

Hjerl Hedes Frilandsmuseum blev grundlagt i 1930 og er et statsanerkendt kulturhistorisk 

specialmuseum med fokus på byggeskik og boligindretning på landet. Museet er placeret i den vestjyske 

hede nær Vinderup. Museet holder også et særligt fokus på landhåndværk, og har i den forbindelse 

etableret et kompetencecenter for dansk landhåndværk. Museets grundlægger er direktør for 

smørhandelsfirmaerne Esmann og Det Sibirske Kompagni og tidligere finansminister Hans Peter Hjerl 

Hansen (1870-1946). Museet opstod ud fra hans ønske om at bevare de gamle håndværkstraditioner i 

en tid, hvor industrien fik dominans. Derudover ville han bevare resterne af den kultur, der var 

forudsætningen for moderne landbrug og derigennem anskueliggøre forbindelsen mellem fortid og 

nutid (Finn Mygind, 2005, p. 71.).  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommeren 2008. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som på forskellig vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen. I min tilgang vægtes observation af samspil mellem formidlere og publikum, 

og jeg samtaler med formidlere om deres erfaringer med at formidle til publikum via spil på sanser. Jeg 

besøgte museet sammen med mine forældre og min søn Linus, på 2 år. Jeg har tidligere lavet feltarbejde 

på museet i forbindelse med mit speciale ”Håndværk på museum – det levende håndverk sett i et 

bevarings og formidlingsperspektiv” (2003), og kender museet på den baggrund. Beskrivelsen bygger på 

feltnotater, videooptagelse, foto og erindring. Mit besøg forløber over en dag.  
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Efter at vi er gået igennem velkomstcentret, kommer vi ind på museumsområdet, hvor vi ser to stærke 

okser stå fastbundet til nogle pæle på en græsplæne. Okserne har fanget vores opmærksomhed, og vi 

går hen for at kigge på dem. På græsplænen står allerede et par store børn og deres mor, de klapper den 

ene okse. Okserne er tydeligvis arbejdsokser. En mand i dragt er ved at fæstne seletøj og en trækvogn til 

okserne. ”Der sad de da højt oppe”, konstaterer børnenes mor. En dreng i dragt sidder på et sæde på 

vognen, klar til at køre med dyrene. Da okserne bliver løsnet fra de pæle, som de stod fastbundet til, 

flytter vi os på sikker afstand, hvorfra vi ser de stærke dyr trække vognen. Lyden af metal, som klinger i 

kæderne, følger okserne, idet de trækker vognen efter sig hen ad grusvejen. Mens vi står og ser efter 

okserne, kommer et hold skolebørn i dragter forbi, de er på vej til skole. De går fint på rad og række og 

forsvinder ind i skolestuen. Vi går videre og kommer ind i et hus med et stort åbent ildsted, en kvinde i 

dragt passer ilden. I et rum ved siden af tilberedes der mad. Gulvet består af toppede sten og et rundt 

indmuret vaskefad afslører, at vi befinder os i husets bryggers. I dette rum sidder en kvinde med et 

strikket sjal omkring overkroppen. På hendes ternede forklæde hviler en stor lertøjsskål med en 

kanonkugle i, som hun får til at dreje rundt ved at bevæge sine ben.  

 

Billede nr. 4.2. Kvinde knuser sennepsfrø med en kanonkugle, som ruller rundt ovenpå frøene i bunden af skålen. Foto: 

Ingrid Vatne. 
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Idet kanonkuglen drejer rundt, knuses de små sennepsfrø, som ligger i bunden af skålen. Jeg spørger 

kvinden, om hun ikke bliver vildt træt i armene af at dreje skålen rundt på den måde. ”Jeg bruger 

faktisk slet ikke armene”, forklarer hun. ”Det er benene, som jeg hæver op og ned, som får kuglen til at 

rulle rundt”. Jeg spørger, om det er noget, hun skal bruge til madlavning her i huset, hvilket hun 

bekræfter. På køkkenbænken står der to lerskåle med håndtag, hvori der ligger æg i læsket kalk. Hun 

forklarer, at hvis man lægger æg i en lage af læsket kalk, så trænger kalken ind i æggene, hvilket gør at de 

kan holde sig rigtig længe. Et halvt rugbrød og en kniv på et skærebræt ligger fremme. En skål med sild 

sætter prikken over i’et i fortællingen om stedets madtraditioner. En anden af de besøgende spørger 

om, hvor længe æggene skal ligge, og vi får forklaret, at de skal ligge i en måneds tid. En anden 

besøgende, som er ankommet efter os, spørger hvad æggene ligger i og får fortalt, at det er læsket kalk. 

Kvinden, som passede ilden, da vi ankom til stedet, har nu fundet en sild frem, som hun 

lægger på et skærebræt. Mens hun skærer hovedet og halen af fisken, forklarer hun, at det er spegesild, 

som hun nu skal tilberede. ”De er blevet afvandet fra i går til i dag”, forklarer hun, mens hun åbner 

sildens bug. Derefter vender hun den og begynder at plukke finnerne af. ”Hvor har man fundet dem 

her ude på heden?”, spørger jeg. ”Jeg kan tænke mig, at det er ude i fjorden et eller andet sted”, svarer 

hun. ”Så dagens middag på kroen, det er spegesild og øllebrød”, afslører hun. Min far synes, at det lyder 

lækkert og vil gerne smage på silden. Både han og min mor er vokset op med spegesild og synes det 

kunne være interessant at smage den, de laver her. Vi får at vide, at museet har fået forbud imod at dele 

smagsprøver ud til de besøgende, og at de derfor desværre ikke kan tilbyde nogen at smage. ”Lige indtil 

i går, måtte vi servere for turisterne. De vil jo gerne smage, og de plejer også at smage den sennep vi 

laver her. Den er jo meget specielt, for den er jo rørt med farin, og det er jo alle tiders”. ”Hvordan 

modtager turisterne det, at de ikke længere må smage?”, spørger jeg og får forklaret, at de bliver meget 

kede af, at de ikke må smage. Min far spørger, hvor turisterne kommer fra, og hvordan de får kendskab 

til Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Han får forklaret, at der er mange danskere, tyskere og hollændere, og 

at de nok først får kendskab til museet, når de er i området. ”I er ikke i roller?”, spørger jeg de to 

arbejdende kvinder. ”Nej, ikke specielt”, svarer kvinden med sildene. Men lige så snart, at vi trækker i 

det gamle tøj, så er vi jo i rollen”, forklarer hun. Kvinden med kanonkuglen går hen til gryderne ved 

ilden og rører rundt. Der er to gryder. Den ene hænger over en grue med store flammer. Den anden 

står på et stykke jern og varmer over nogle mindre hidsige gløder. Vi følger efter hende og får at se, 

hvad der gemmer sig i gryden over gløderne. Kvinden rører rundt i gryden, hvor stykker af rugbrød 

flyder rundt i sødt øl. ”Så kommer vi flødeskum på, når vi skal spise det”, forklarer hun, ”og så spiser 

man saltede sild til”.   
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Inde i et rum ved siden af sidder to kvinder med mørk hovedbeklædning og tilhørende 

krave omkring hals og skuldre. De knipler på hvert sit underlag, den ene ved et bord og den anden med 

underlaget i skødet. Vi går hen og ser på de detaljerede blonder som kvinderne tryller frem ved at flytte 

rundt på spoler med tråd. ”Hvor har du lært det henne?”, spørger jeg den ene kvinde. Jeg får at vide, at 

kvinden har lært det som barn. ”Er det noget som publikum også kan prøve?”, spørger jeg. Den ældre 

kvinde, som knipler ved bordet, ser op på mig over brillekanten og smiler. I en nærmest uberørt 

vestjysk dialekt får jeg forklaret, at de havde en pige i går som fik lov til at prøve. Jeg må også godt, hvis 

jeg vil, siger hun. Kvinden giver udtryk for, at der ligger meget arbejde i at skulle pille op igen. Derfor er 

det ikke noget hun skilter med. Jeg tør heller ikke lave kludder i kvindens arbejde, så jeg nøjes med at se 

på. Hun forklarer, at hun ikke har mere plads i sin kuffert til andet end sin plade med knipling. Derfor 

er det svært for hende at fragte en ekstra pude med, som publikum kan benytte. Hun fortæller, at hun 

er på museet som frivillig. Min mor spørger den anden kvinde, hvordan de kan rette op igen, hvis de 

laver en fejl i deres arbejde. ”Ja, så må vi pille det hele op igen”, lyder svaret. ”Er det svært at pille op 

igen?”, spørger hun.  De to kvinder forklarer i kor, at det faktisk er den samme proces, bare omvendt. 

På bordet ved siden af den kniplende kone ligger et kræmmerhus med pebernødder. Min søn betragter 

kræmmerhuset i et stykke tid. Kvinden ser over brillekanten og ned på ham, mens hun smiler. ”Du vil 

måske smage en pebernød?”. Hun rækker kræmmerhuset ned over bordkanten, og han tager en 

pebernød. Mens han nyder pebernødden, spørger jeg til, hvem der kunne kniple i gamle dage, om det 

var alle konerne eller om det var noget særligt for bestemte grupper? ”Ja! også pigerne. Der nede i 

Sønderjylland”, begynder kvinden og kommer med en beretning. Fortællingen indeholder mange 

dialektudtryk og ord, og jeg kan kun forstå brudstykker af det, kvinden siger. Jeg bliver stående og 

lytter, mens jeg forsøger at afkode det, hun siger, men ender med at lytte til hendes tonefald og udtale. 

Jeg får svar på mit spørgsmål om, hvem der kniplede. Jeg får at vide, at det var knyttet til geografien og 

mest udbredt i Sønderjylland, hvor impulserne kom sydfra, det vil sige fra Holland og Belgien. Snoren i 

kvindens briller svinger frem og tilbage under hendes ansigt, mens hun fortæller.  

Der kommer flere gæster ind i rummet, så vi takker og går ud igen. Vi går lidt videre og 

kan høre en banken fra smedjen og går derned. Inde i smedjen står to mænd og laver hestesko. Vi kan 

ikke komme ind i smedjen, men står og ser ind ad et vindue med hønsenet for. En mand med 

bowlerhat og smedeforklæde pumper ilt til essen, mens den anden banker på jernet. Vinduet sidder højt 

oppe, og jeg lægger mit kamera fra mig for at løfte Linus op, så han også får mulighed for at se, hvor 

lydene kommer fra. Vi ser på, mens jernet bøjes. Derefter fortsætter vi et stykke videre og kommer ned 

til stenalderbopladsen, som ligger lige ved en sø. Inde bag et hegn går der mennesker rundt i kopier af 

tøj fra stenalderen. En familie på to voksne og to børn ser ud til at være i gang med noget henne ved et 
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bål. Forældrene og en dreng står omkring bålpladsen i græsset. En anden dreng har været ved vandet 

for at hente vand, som han nu smider på bålet. Mens jeg ser på dem og undrer mig over, hvad de laver, 

kravler min søn under hegnet og ind til stenaldermenneskene. Det lykkes mig at kalde ham tilbage, og 

vi går nærmere ildstedet, men vi holder os på vores side af hegnet. Den voksne kvinde graver asken 

væk med en skovl. Jeg spørger, hvad de laver. Hun forklarer, at de er ved at gøre klart til at stege kød på 

bålet. Der kommer nogle sten til syne under asken. Kvinden forklarer, at de har lagt sten ind for at de 

skal blive varme. Derefter lægger de svinekød, som de har pakket ind i dej og ler, oven på stenene. 

Dette dækker de til med sten og tørv. Mens vi snakker, henter manden det kød, der skal på stenene. På 

bare tæer går han hen til bålpladsen og vælter den store klump ned i asken med lersiden opad. Flere 

museumsgæster står langs hegnet og følger med. Og der bliver fotograferet. Min søn kravler ind under 

hegnet igen, da jeg får lokket ham tilbage igen, beslutter vi os for at gå videre. 

Lidt længere oppe ad en bakke, men inden for samme indhegning, sidder en anden 

familie og hakker flint. En mand fortæller nogle museumsgæster om en sten, han holder i hånden. 

Imens er en kvinde i gang med at klargøre en væv. Hun forklarer, at det er en lille børnevæv, som hun 

vil have til at fungere lidt bedre. ”Man kender nogle flotte tekstiler fra bronzealderen, men fra 

bondestenalderen er det mere tvivlsomt, hvad man har vævet,” forklarer kvinden. ”Man mener, at der 

er fremstillet tekstiler af brændenælde. Om fårene har haft så blød uld, at man har kunnet spinde garn 

af det, ved man ikke, men i hvert fald i bronzealderen har man jo”, forklarer hun videre. ”Vores 

vigtigste opgave her er at vise, hvordan det kunne have været. Og samtidig afprøver vi jo nogle 

teknikker og øver os, og finder ud af hvad, der kan lade sig gøre”. Kvinden forklarer, at de har andre 

forudsætninger end dem, de havde i bondestenalderen, i og med at de har et andet materialekendskab 

end de havde dengang. ”Så helt ens bliver det ikke”, pointerer hun. ”Men ved at man kan se forskellige 

mærker i værktøjer fundet fra stenalderen, kan disse mærker sammenlignes med de spor, som efterlades 

på de værktøjer, vi selv anvender”, uddyber hun. Kvinden fortæller, at flere af de frivillige, der kommer 

og levendegør stenalderbopladsen om sommeren er kommet her i rigtig mange år. De har opbygget 

både udstyr og praktisk viden om, hvordan bopladsen fungerer. Det har givet anledning til at undersøge 

ting nærmere, og så udvider de deres viden, som de så formidler videre til publikum. ”Det er bare fordi, 

det er spændende”, smiler hun. Jeg bliver stående og snakker en stund med kvinden, mens mine 

forældre tager Linus med hen til gederne på den anden side af grusvejen.  

Efter stenalderbopladsen går vi hen til møllen. Inde i møllen hører vi lyden af de store 

hjul, som drejer rundt. Lyden er artificiel og opstår ikke af, at møllehjulet drejer rundt. Men lyden får 

mig alligevel til at opleve, at der er liv i den gamle mølle. Publikum har kun adgang til dele af møllen, og 

jeg oplever, at lyden sagtens kunne være kommet fra møllen, fra de steder i møllen, som vi ikke har 
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adgang til. Vi går ud igen og kigger en ekstra gang på hjulet, for at se om det nu alligevel drejer rundt i 

vandet. Det gør det ikke. Vi får øje på skolestuen og kommer i tanke om, at vi har set skoleklassen 

komme gående. Vi beslutter os for at gå derhen for at se, om de stadig er derinde. Inde i et klasserum 

sidder pigerne med tørklæde om hovedet, og et par drenge sidder imellem pigerne. De skriver på deres 

små tavler, mens lærerinden underviser. Hun er i gang med at skrive de ti bud op på tavlen. Vi er mange 

besøgende, som presser os frem mod døråbningen for at få klassen at se. ”Det er dansk skole, det her”, 

siger min far, og en kvinde, som også kigger ind, griner og forklarer ”men det er mange år siden, det 

her”. ”Det var sånn vi skulle hatt det nå også”, griner han, og kvinden griner også. En jævn strøm af 

mennesker kommer ind og kigger og går ud igen. Vi går ud og giver plads til de andre. 

Tæt på det sted, hvor okserne stod da vi ankom, står nu en bagervogn, som bliver trukket 

af en hest. Fra bagervognen kan vi købe rosinboller og brød. Den fyldige duft af nybagt brød gør, at vi 

hurtigt får tegnebogen op af lommen. Vi sikrer os hver en bolle, som vi nyder, inden vi går videre. I 

præstegården møder vi en kvinde i køkkenet. I lighed med kvinderne på kroen bærer denne kvinde også 

en dragt med et ternet forklæde omkring livet, hun er ved at rydde op efter dagens produktion. Hun 

viser nogle skiver æble frem, som hun har tørret i ovnen. På et stort komfur står en Madam Blå-kande, 

og på væggen bag kvinden hænger en hel kollektion af de blå køkkenredskaber. Musselmalede fade og 

kopper på køkkenbænken vidner om, at der har været gæster. Hun fortæller, at hun laver mad fra 1800-

tallet. Kroen, hvor vi var tidligere på dagen, handler om 1700-tallet og den tids madtraditioner. Således 

vises madtraditioner fra flere tidsperioder. Rummet er delt op således, at kvinden i køkkenet har et 

område for sig selv, så publikum ikke kommer ind der hvor hun skal gå frem og tilbage. Fra køkkenet 

kan vi bevæge os ind igennem stuerne og ud igen i den anden ende, hvor vi kan se køkkenet fra den 

anden side. Kvinden fortæller, at hun er her som frivillig, fordi hendes børn mente at det kunne være 

sjovt at deltage. Mens hendes børn er henne i skolen og blive undervist på gammeldags manér, står hun 

i køkkenet på præstegården og laver mad. En af de andre besøgende fortæller, at hendes pige også er i 

skolestuen, og de to kvinder får sig en snak. Jeg går igennem stuerne og kommer til køkkenet fra den 

anden side. To gæster står ved indgangen til køkkenet og spørger, hvem der bor her. Kvinden fortæller, 

at det er præsten, og at vi kan se hans klæder inde i stuen. ”Hvem er du her på præstegården, så”, 

spørger han kvinden i køkkenet. Kvinden forklarer, at hun nok ville have været køkkenpige og ikke 

præstens kone. ”Man skulle i hvert fald være tre piger i køkkenet for at få lavet al maden”, fortsætter 

hun, ”og de kan ikke have været så store dengang, som det jeg er i dag, det kan jeg da regne ud”. ”Hvad 

lavede fruen så?”, spørger gæsten, og han får forklaret, at hun nok sad og strikkede, syede og vævede 

tæpper til børnehjemmet. Jeg får at vide, at da man ikke længere må uddele smagsprøver til de 

besøgende, bliver der i stedet brugt energi på at skabe dufte, som publikum kan mærke, når de kommer 
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ind i køkkenerne. Udenfor kan vi høre gårdskarlen hugge brænde, og vi går ud på pladsen for at se på. 

”Hvem er det, der skal have alt det brænde?”, spørger jeg gårdskarlen. Jeg får at vide, at han hugger 

brænde til pigerne i køkkenet. ”De små stykker skal de have til komfuret, og de store stykker skal de 

have til den store bageovn, der står i bryggerset”, forklarer han. ”Har I ikke set den store bageovn? Der 

skal der altså noget brænde til. Vi bagte i går, og vi bagte i tirsdags, og vi har tænkt os at bage på søndag 

også. I morgen skal vi have vores øl ud af tønden derinde, det glæder vi os til”, siger en anden gårdskarl. 

”Vi skal have mere sukker i og lade det gære noget mere, men vi skal smage på det i morgen, og det 

glæder vi os til”, forklarer han. Vi griner lidt og siger, at det ærgrer os lidt, at vi ikke kan komme tilbage i 

morgen. ”Ja, det glæder vi os meget til”, tilføjer han. Han viser os præstegårdens bryggeri, den store 

bagerovn og de mange svalereder, som er helt oppe under loftet.     

Vi er gået ind i et andet hus. I værkstedet sidder en ældre mand med et hvidt skæg, som 

omkranser ansigtet. På hovedet bærer han en blå hue med skygge. Han er ved at lave sivsko.  

 

Billede nr. 4.3. Sivskoproduktion. Foto: Ingrid Vatne 

 

På en hylde under vinduerne står der adskillige par sivsko på en lang række. På hylden nedenunder står 

en enkelt kurv med låg. Han siger ikke så meget, men arbejder koncentreret med en lang fletning af siv. 

Jeg får lokket ud af manden, at han har lært sit håndværk i Randers for ti år siden. Sivene høster han 

ude i søen, fortæller han, mens han snor den lange fletning omkring sålen på skoen. Skoens sidestykke 

er allerede klar, det ligger på bordet ved siden af ham og venter på at blive syet på den færdige skosål. 

Vi går videre og vil gerne prøve damplokomotivet inden vi vender næsen hjem ad igen. Vi går igennem 

et skovområde, forbi det gamle ishus og kommer ned til Mosebrugsmuseet, som også er en del af Hjerl 
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Hedes Frilandsmuseum, hvor stykker af tørv ligger i bunker lige ved grusvejen. Vi går hen til toget og 

tager plads i en af de forreste vogne. Sort røg kommer op fra lokomotivets pibe, mens vi tøffer langs 

skinnerne igennem hedelandskabet og hen til Flyndersø, hvor landskabet åbner sig for os. Toget står 

stille, mens passagererne nyder udsigten over søen og landskabet omkring, hvorefter lokomotivet tøffer 

tilbage i samme spor.                    
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Bilag nr. 5. Historiecenter Dybbøl Banke, Danmark 

 

 

Billede nr. 5.1. Historiecenter Dybbøl Banke. Formidler demonstrerer afskydning af kanon. Foto: Ingrid Vatne. 
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Intro til centret  

Historiecentret Dybbøl Banke er et fondsejet videnspædagogisk aktivitetscenter, støttet af 

Undervisningsministeriet, med fokus på at udvikle formidling. I 1966 stiftede Sønderjyllands amtsråd 

og Sønderjyllands byråd fonden Dybbøl Banke som grundlægger og ejer af centret. Til grund for 

centret ligger intentionen om at give de besøgende indsigt i landskabet og de nationalhistoriske 

begivenheder, der knytter sig hertil. Ved historiecentret formidles det dramatiske år 1864, året hvor 

Danmark var i krig med to af Europas stormagter – Preussen og Østrig. Den 18. april 1864 blev krigen 

afgjort med angrebet på Dybbølstillingen, og Dybbøl spiller derfor en vigtig rolle i denne del af 

historien. Flere sider af krigen formidles på forskellige måder i centret.  

 

Besøgets kontekst  

Besøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommeren 2008. Fokus er rettet på 

formidlingssituationer, som på forskelligt vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum, og i min tilgang vægtes en observerende adfærd, hvor observation er rettet mod 

samhandlingen mellem formidler og publikum. Jeg besøgte centret sammen med mine forældre og min 

søn Linus på to år. Jeg har ikke tidligere besøgt centret. Beskrivelsen bygger på videooptagelser, 

fotodokumentation, feltnotater og erindring. Besøgets varighed forløber over en dag.  
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Beskrivelse af oplevelse 

Efter at have betalt ved centerets reception bliver vi lukket ind i en biograf. Her ser vi tre korte film. 

Filmene giver os et indblik i den historiske baggrund for optakten til krigen i 1864. De er sat sammen af 

stillbilleder af ældre fotografier, illustrationer og grafiske fremstillinger. En mandsstemme fortæller, 

mens filmene kører. Fra biografen går vi videre ind til en dioramaudstilling. Her er der modeller af 

militære anlæg. Dukker i uniformer er placeret i forskellige positioner rundt omkring i det militære 

landskab. Dukkerne har forskellige størrelser, hvilket skaber en fornemmelse af perspektiv i landskabet. 

Vi ser nogle granatstumper i montrer. Rummet fungerer som en gang og fører ud til gården, hvor der 

foregår flere aktiviteter. Ude i gården møder vi en formidler, som er i gang med at vise publikum, 

hvordan man skabte forhindringer for fjenden. En af måderne var at dele en bro, hvorved man kunne 

forhindre, at fjenden kom over. Formidleren, en ung mand i hvidt tøj, aktiverer et par besøgende 

drenge. Han får dem til at bære nogle tømmerstokke hen til en bro. Stokkerne lægges ned i forlængelse 

af broens kant, hvorefter han viser drengene, hvordan de skal løfte træbroen op og placere stokkene 

under de første par planker. Derefter giver han børnene et tov, som de binder fast under broens 

gulvbrædder. Når de trækker i tovet på begge sider af broen, deler den sig på midten. Den del som er 

nærmest os ruller hen over de to stokke, der fungerer som en slags skinner. En stor folkemængde står 

og følger med i børnenes arbejde. Folkemængden bevæger sig sammen med formidleren hen til en stor 

kanon. Han fortæller, at kanonen vejer 1100 kg og sigter ud mod markerne. Den kan skyde op til to 

kilometer. Formidleren fortæller, at han vil vise os, hvordan man klargør et skud. Men da denne kanon 

er alt for tung at arbejde med, så synes han, at vi skal gå hen til en anden og lidt mindre kanon. Men 

inden vi bevæger os hen til den mindre kanon, skal han lige bruge fem hjælpere, da der kræves seks 

personer til at affyre den. Han får fat i fire drenge og en pige til at hjælpe sig. Han tager de frivillige med 

hen til en kiste med udstyr i, og de får hver uddelt en sort frakke som de iklædes. Henne ved den lille 

kanon placerer han de fire hjælpere, således at der står to på hver side af kanonen. De får hver især et 

nummer, han selv er nummer fem. Nummer seks placerer han få meter fra kanonens bagparti. Til hvert 

nummer hører bestemte opgaver. Men inden de skal udføre deres opgaver får ”soldaterne” at vide, at 

de skal stå med hænderne ned langs siden. Dernæst skal de køre kanonen lidt tilbage, således at der er 

plads til at arbejde foran den. På formidlerens kommando kører børnene kanonen tilbage. ”Den næste 

ordre som kommer”, forklarer han, ”hedder visiter-visk!”. Formidleren tager en stok frem og holder den 

højt op i luften, så alle kan se den.  
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Billede nr. 5.2. Formidler viser sin visiterstok frem til sine ”soldater”. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Han forklarer, at det er en visiterstok. Mens han forklarer, fører han stokken ind i kanonløbet og drejer 

rundt tre gange, hvorefter han tager stokken ud igen for at rengøre den. Det gør han ved at slå den 

imod en kant, så det løse skidt falder af. ”Når du har gjort det”, siger han til drengen som har fået 

nummer et, så tager du, nummer to, denne viskestok frem, dypper den i vandet her, og så får den lige 

en tur ind i bunden af løbet her”. Drengen, som står på den anden side af kanonen, følger nøje med i 

beskrivelsen af arbejdsopgaven. Formidleren retter ryggen og spørger børnene: ”Hvorfor i alverden skal 

vi have vand ind i løbet på kanonen?”. Flere af ”soldaterne” rækker en hånd i vejret. Den ene svarer: 

”Hvis der er gløder der inde, så bliver de slukket”. Han får bekræftet, at det er det rigtige svar. 

Formidleren gentager svaret højt, således at alle kan høre det til trods for den larmende blæst. ”Sådan 

en kanon her bruger ca. fire kilo krudt”, forklarer han. Mens han instruerer dreng nr. 2, viser han med 

stokken, hvad drengen skal gøre: ”Hvis du nu propper fire kilo krudt ned i gløderne inde i kanonen, 

hvad siger det så?”. Uden at vente på svaret fortsætter han: ”Ja, så siger det gagadagong, og så flyver 

denne ladestok langt ud på markerne. Det går så hurtigt, at du ikke når at give slip på stokken, så dine 

arme vil blive revet af og flagre rundt der ude sammen med stokken”. Nr. 2 forstår, at han er blevet 

tildelt en vigtig opgave. Formidleren går hen til dreng nr. 3, som står lige ved siden af det ene 

kanonhjul. ”Nr. 3 her, du skal ud på en lille løbetur”, afslører han, idet han lægger sin hånd på drengens 

ene skulder. Han forklarer folkemængden, at de skal give plads til drengen, som skal løbe. 

Folkemængden deler sig det sted, hvor formidleren peger. Drengen bliver derefter vist, hvor han skal 

løbe hen, for at hente krudtladningen. ”Når du har hentet krudtladningen, løber du tilbage, bagom nr. 1 
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her og står og venter på næste ordre”, instruerer han. Da de tre første har fået deres opgave, giver 

formidleren ordrer til dem, og de udfører pligtopfyldende opgaverne. ”Godt! så er vi klar til næste ordre 

og den hedder: Lad kanon!”, forklarer han efter vel udført ordre. Han peger ud i det åbne landskab og 

forklarer, hvor preusserne står, og hvordan kanonen skal indstilles for at ramme bedst. Dreng nr. 6 får 

til opgave at indstille kanonen. Formidleren råber ”højre” og ”venstre”, og drengen drejer kanonen, 

som han bliver bedt om. Formidleren rejser sig op og forklarer: ”Man bliver faktisk nødt til at bruge lidt 

tegnsprog undervejs. For hvis man stod sådan her hele dagen og fyrede kanoner af, hvor meget vil de 

så høre til sidst, tror I?”. Børnene mumler lidt og formidleren tager atter ordet: ”Intet! De vil ikke høre 

noget som helst, for de har jo ikke haft ørepropper eller høreværn eller noget. Så de var stokdøve 

allesammen”. Han demonstrerer sin ”højre” og ”venstre” ordre med armbevægelser og forklarer, at der 

blev benyttet tegnsprog til at give beskeder, når kanonen skulle indstilles. ”Så er kanonen klar til at blive 

affyret, og det er en pige der skal gøre det!”, siger han højt. Pigen står rank ved siden af kanonens andet 

hjul. Hun er tydeligvis stolt over at være den, der har fået til opgave at tænde for lunten, men hun 

prøver at holde masken og ikke smile. Han demonstrerer, hvordan hun har en snor, hun skal hive i på 

hans kommando. Snoren er fæstnet til et rør, hvilket giver anledning til næste kommando: ”Rør på!”, 

kommanderer formidleren, hvorefter pigen udfører ordren. Formidleren laver en generalprøve af hele 

seancen, hvor alle soldaterne skal udføre deres opgave hurtigt, og han afslutter med et udtalt 

”gagadong!”. Nu bliver børnene bedt om at trække sig lidt tilbage, og det gør vi andre også. 

Formidleren går selv frem til kanonen, han renser den og kommer vand på ladestokken, hvorefter han 

viser en klump med mel frem, som han forklarer, er ammunitionen. Han ser ud over markerne og 

forklarer: ”Her plejer at være et par køer ude på markerne, som man kan skyde efter, men de har vist 

gemt sig i dag”, og tilskuerne griner. Formidleren klargør selv kanonen og beder os om at trække endnu 

længere tilbage, hvorefter han tænder for lunten, og melbomben fyres af med et smæld. Efter at vi har 

hørt smældet, forklarer formidleren, at det vi lige har hørt, anses for at være et lille skud. Under krigen 

blev der affyret rigtigt mange skud, hvilket må have gjort, at støjniveauet har været et helt andet. Vi 

klapper af det flotte skud og for de gode soldater. De bliver bedt om at lægge deres frakker tilbage i 

kisten, hvorefter den store folkemængde, som har fulgt processen frem til smældet, opløses. 

Vi får øje på en voksen soldat i fuld uniform og med en riffel i hånden og noget, der 

ligner et sværd i et hylster hængende ned langs hoften og låret. Han står og skuer udover pladsen, hvor 

de besøgende går rundt og han ser ud til at skulle til at sige noget. Flere besøgende samler sig omkring 

ham, og han går i gang med at holde en monolog: ”Godt! Jeg skal bruge de næste tyve minutter på at 

fortælle jer lidt om soldatens udrustning. Først fortæller jeg lidt om mit gevær, her hvor vi står nu, og 

derefter går vi ned i blokhuset dernede, hvor jeg fortæller om soldatens hverdag”. Han peger på et hus 



Bilag nr. 5 Historiecenter Dybbøl Banke, Danmark             juli 2008 

145 
 

tæt på det sted, hvor vi står. Derefter holder han sit gevær frem således, at alle kan se det. ”Dette er en 

forladeriffel”, fremhæver han. ”Den er fra 1836. Den danske hær havde to slags rifler, og begge var 

forladerifler. Det var ikke altid sikkert hvem, der havde hvilke. Det kunne være man fik uddelt forkert 

ammunition, og så var man altså på den!”, afslører formidleren. ”Godt! Preusserne havde bagladerifler. 

Bagladerifler kan skyde en lille smule hurtigere end dem her og det er faktisk det. Godt!”. Han stiller 

riflen med den tykke del ned i bakken og med løbet pegende op i luften. Han holder godt fast i løbet og 

går lidt frem og tilbage, mens han fortsætter sin monolog. ”En af de historier vi hørte i skolen her i 

Sønderjylland var, at vi tabte til preusserne, fordi vi havde forladerifler, og preusserne havde 

bagladerifler. Og det er da også en meget bekvem historie. For så er jo grunden til, at vi tabte, ikke at vi 

bukkede under for en knusende overmagt. Det var ikke inkompetence i den øverste ledelse. 

Nejnejnejnej, det var en eller anden knold ovre i København, som ikke havde forstand på våben, som 

havde købt forkerte geværer”. Formidleren forklarer videre, at dette ikke er hele sandheden, og han 

begynder at fortælle om de forhold som soldaterne havde på Dybbøl den 18. april 1864. Mens han 

peger ud på markerne, forklarer han: ”Den 18. april kl. 10 om morgenen har preusserne stående der 

over, 47. 000 mand i alt. 10. 000 i første stormparallel, det er store skyttegrave. Godt! Og så er der 10. 

000 mand i forbindelsesgravene. Og så er det 27. 000 mand nede i Bøffelkobbelskoven. Preusserne 

havde tre års militærtræning bag sig. Altså 47. 000 mand, tre års træning og et lille korps af officerer. 

Danskerne havde i forreste skanselinie 2000 mand. Så var der 3000 mand nede ved Sønderborg, og så 

var der ca. 5000 over ved noget, der hed Sundsmarkslejren. Man kunne selvfølgelig få flere forsyninger 

ind, men i alt var der godt og vel 10. 000”.            

Soldatens fortælling placerer de forskellige tropper præcist i landskabet, og det 

understreges, at preusserne var overlegne i antal. Han tager os med ind i det hus, han udpegede til at 

begynde med. Her viser han os en bagladeriffel magen til den, preusserne brugte. Den kunne skyde seks 

skud i minuttet imod danskernes forladerifler, som kun kunne klare to skud i minuttet. Soldaten 

konkluderer, at det var mandskabet og preussernes våben, som var væsentlige årsager til, at Danmark 

tabte krigen. Jeg bliver stående, mens min mor går udenfor med min søn, som hellere vil være udendørs 

end inde i det mørke hus. Soldaten forklarer videre om huset, vi står i. Han forklarer, at det hedder et 

blokhus, og at disse huse oprindeligt var bygget af pommersk fyr. Huset er bygget efter en model fra 

1860. ”På det tidspunkt var det sådan, at kanoner typisk ville ramme ovenfra”. Han hæver sine arme 

højt op i løftestilling, mens han fortsætter: ”Der ligger 400 tons jord heroppe, som kan tage af for 

angreb. Men i 1864 havde preusserne altså disse riflede kanoner, og de kunne skyde ind fra siden. De 

kommer ind og eksploderer, og så dræber de altså alt, hvad der er herinde. Da det var sket to gange, så 

blev det forbudt for soldaterne at opholde sig herinde”. Soldaten kigger rundt på os, som sidder på 
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bænke langs den ene væg og følger med i hans beskrivelse. Med svagere stemme understreger han det, 

han lige har sagt: ”De må altså ikke være her, det er simpelthen for farligt”. Han tager en sæk frem som 

indeholder en soldats udstyr, og vi hører om preussernes sko, som var uegnede til de danske forhold. 

Derfor tog preusserne de døde danske soldaters støvler, når mulighederne bød sig. Han trækker et 

halstørklæde i dannebrogsfarver frem og fortæller, at det er noget, vi kan høre mere om henne i huset, 

hvor soldaterne sov. Der sidder en i huset og strikker, og hun vil kunne fortælle os om det. Derefter 

trækker han et lille håndklæde frem, som han fortæller, er karakteriseret ved, at det ikke fylder så meget, 

når det lægges sammen, og at det ikke egner sig til at suge vand op. Forsamlingen omkring ham griner, 

mens soldaten fortsætter med at pakke sin taske om. Han fortsætter med at fortælle om hygiejnen som, 

får vi at vide, var ikke-eksisterende på stedet under krigen. Da soldaten har pakket sin taske sammen, 

går jeg ud på pladsen igen. Jeg finder de andre siddende på bakken og lege med sten. Derefter 

undersøger vi de mange aktiviteter, som findes på stedet.  

Inde i et hus står en dreng og den formidler, som viste os kanonerne, de er ved at støbe 

mønter. I et andet hus står der nogle piger og steger pandekager over et åbent ildsted midt i huset. Vi 

kommer forbi en kvinde, som står og vasker tøj på vaskebræt. ”Sånn vasket min mor dengang eg var 

liten”, forklarer min far. Min mor mener derimod, at de gjorde det anderledes. Kvinden står ”ansigt til 

ansigt” med vaskebrættet og skrubber tøjet imod brættets riller. Min mor forklarer, at de stod bag 

vaskebrættet og havde brættet mere ind mod kroppen. Det kan min far også genkende fra sin barndom. 

Inde i huset møder vi en kvindelig formidler, som fortæller os om en soldats uge. ”De er altså i front, i 

forstærkning og i hvil”, pointerer hun. ”Det er først når soldaterne er i hvil, at de har fri. Så fyrre mand, 

der har været tre dage i mudderhul, kommer hid.” I det lange smalle rum er der en gang i midten og to 

lange senge, som mændene måtte presse sig sammen i. Kvinden fortæller, at de har rigtig mange 

øjnevidneberetninger fra denne krig i form af dagbøger og breve. ”Der er en af dem, der beskriver disse 

svinefjæder, som han kalder det. Det halm, som er i disse senge, er blevet noget forligget. De var jo 

tykke i det, men når der har ligget mange i dem i en måneds tid, så er de blevet noget flade i det”, 

forklarer hun. En af de besøgende, som er kommet til efter os, spørger, om de ikke var mudret til, 

hvilket han får bekræftet af den kvindelige formidler. Min far vil høre, hvordan de sanitære forhold var, 

og får at vide, at vi kan se en model inde i udstillingen, hvor der er placeret et hus med samme form, 

som det vi står i nu. Hun fortæller, at der er mange huller i gulvet, og at det var soldaternes toilet. De to 

taler videre om den overbefolkning, som har været i Sønderborg på daværende tidspunkt, om vandets 

kvalitet, og om det at drikke øl i stedet for vand. Før vi går tilbage til bilen, går vi lige et smut forbi 

udstillingen og ser på modellerne således, som kvinden opfordrede til, og vi finder modellen hun 
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omtalte. En stor trappe fører fra udstillingslokalet og op til indgangspartiet i velkomstcentret. Linus er 

på vej op af trappen, og vi andre følger efter.  
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Bilag nr. 6. Bokrijk Openluchtmuseum, Belgien 

 

 

 

Billede nr. 6.1. Bokrijk, Haspengouw. Landsbyens ”beboere” kommer til et af husene og spiser frokost som de får serveret 

af konen på gården. Foto: Ingrid Vatne 
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Intro til museet 

Bokrijk Openluchtmuseum blev etableret i 1958 og er en offentlig institution ejet af provinsregeringen i 

Limburg. (Rentzhog, 2007, p. 158). Museumsmanden Josef Weyns (1913 – 1974) blev den første leder 

til at styre museets fremtid. Hans idégrundlag bygger på inspiration fra de tidlige frilandsmuseer i 

Sverige, Danmark og Holland. Især lod han sig inspirere af de sociale sammenkomster som fandt sted 

på Skansen. Han vægtede den Limburgske folkekultur, og ønskede at lave et ”folkekulturreservat” på 

museet. Hans intention var, at ungdoms- og erhvervsforeninger skulle have museet som samlingspunkt. 

Han ville ikke alene vise materiel kultur og håndværk, men også fritid, folkelig leg og idræt.   

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommeren 2008. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som på forskelligt vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen, og en observerende tilgang er dominerende i min tilgang. Jeg besøgte museet i 

forbindelse med en uges ferie i Bruxelles. Museumsbesøget er foretaget sammen med min mand og min 

søn Linus, på to år. Jeg har ikke tidligere besøgt museet. Til grund for beskrivelsen ligger 

videooptagelser, fotos, feltnotater og erindring. Besøget forløber over en dag.  
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Museet er inddelt i tre geografiske- og formidlingsmæssige dele: Haspengouw, Kempen og Øst- og 

Vestflandern. Formålet er at give et holistisk billede af bestemte områder i regionen, både 

bygningsmæssigt, og når det gælder folkekulturen. Haspengouw formidles via museumsteater med 

forskellige temaer i de forskellige ugedage. Kempen formidles hovedsageligt igennem udstillinger, som 

har til hensigt at skabe liv i husene (her er årets tema fest). Øst- og Vestflandern ligger længst væk fra 

indgangen, her formidles i hovedtræk via demonstration af håndværk og håndarbejde. 

Museumsområdet består af en stor park med store skovområder og marker, som hører til gårdene. Til 

hver af de tre dele hører gårde og landsbybebyggelse.4 Store skovområder adskiller de tre dele fra 

hinanden, og skovstier fungerer som forbindelsesled mellem delene. I Haspengouw formidles områdets 

levemåde, som den så ud for 100 år siden, via museumsteater. Museumsteatret udspiller sig både i 

gaderne og inde i flere af bygningerne. Synet af en dragtklædt mand, som kommer ned ad den vej, som 

krydser den vi går på, lokker os ind i denne del af museet. Vi følger efter den dragtklædte, som drejer 

fra og går ind i et hus. Han går ind i stuehuset på en lille gård. Lige uden for døren er der en stor 

mødding, og i de omkringliggende huse holdes dyr, vi ser blandt andet en stor gris. Huset beskrives 

som Contzenwinning Klein-Hoeselt, fra Limburg området. Vi kommer direkte ind i stuen. Her står et 

dækket bord med en krukke med vand og en skål med frisk salat. En dragtklædt mand skælder ud på to 

dragtklædte drenge, som kommer for sent til middag. De bliver sendt ud i køkkenet. En række 

besøgende står langs væggen og kigger ind i køkkenet. Der er ikke nogen, som går derind. En soldat i 

grøn uniform kommer ind, han går forbi de besøgende og ind i køkkenet. En ung dreng i dragt og med 

en sort kasket på hovedet, kommer ud fra køkkenet med en dyb tallerken i hænderne. En ældre herre i 

dragt går efter ham og følger ham igennem folkemængden, som har stillet sig langs væggen. De to går 

hen til væggen, hvor der er noget, drengen skal hente. Drengen udfører tilsyneladende sit arbejde godt, 

for manden klapper ham anerkendende på skulderen, mens han siger noget på flamsk, som kan minde 

om ”dette er godt, min dreng”. Da der bliver en stor nok sprække mellem de andre besøgende ser jeg, 

at drengen skyller sin tallerken i et vaskefad. Han undersøger nøje både i og på undersiden af 

tallerkenen for at se, om der skulle være noget skidt.  

Præsten kommer ind ad døren med sin bibel holdt godt ind til kroppen. Han går ind i 

køkkenet til de andre. Bondekonen kommer ud fra køkkenet og stiller bordskånere på bordet. Hun 

virker sur og snerrer lidt af en mand, som kommer ind døren. Denne mand er måske husejeren? Han 

hilser pænt på publikum og forklarer dem noget. Jeg tolker det som om, at han holder sin rolle og 

                                                           
4
 Museet rummer også et bykvarter. Vi besøgte ikke bykvarteret.   
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fortæller i førsteperson. Flere af de besøgende griner lidt af det, han fortæller. Bondekonen har været 

inde i køkkenet igen for at hente en gryde med mad. Med den store varme gryde i hænderne pløjer hun 

sig vej igennem folkemængden, mens hun meddeler de besøgende ”Pas op!”. Fra præsten, som er 

kommet tilbage fra køkkenet, kommer der et bordvers, han siger det stående med sin hat og bibel tæt 

på brystet. Et vandfald af ord fosser ud af ham i et hurtigt tempo og et monotont toneleje. De andre 

dragtklædte finder en position, hvor de lægger den ene hånd over den anden, hvorefter de vender 

blikket ned mod gulvet og fylder ord ind, hvor det passer sig. Nogle børn griner lidt af præstens hurtige 

recitation. Derefter sætter mændene sig ved bordet og begynder at spise. Inde i køkkenet sidder en 

dreng og venter på mad ved et dækket bord. Flere besøgende står rundt omkring og snakker sammen. 

Drengen, som sidder her alene i køkkenet, siger ikke noget. Hans bror er inde i stuen ved de andre. 

Han får serveret mad på sin tallerken, herefter går han ud i køkkenet og sætter sig for at spise. Drengen, 

som sad i køkkenet tager sin tallerken med ind i stuen og får lidt mad af konen, som står og serverer.  

Ude i gården kigger vi lige ind til dyrene. Inde bag en dør, hvor dørens øverste halvdel 

står åben, vralter en enorm gris rundt i en mudderpøl. Langs med stuehusets indgangsparti vokser en 

stor drueplante. Vi går igennem haven og får øje på et lille hus med hjerte på væggen. Det hænger oppe 

over stuehusets grundmur, og under det står der en tønde. Vi går ikke derhen. I stedet går vi langs 

grusvejen op til kirken, hvor vi ser os om. Det ser ud til, at der skal foregå en dommedagsprædiken 

senere på dagen, og vi vælger at komme tilbage til den. I skolehuset ved siden af kirken sidder der 

mange besøgende på bænkene, andre går rundt i rummet og kigger. På en knagerække hænger ens 

frakker, og en række træsko står stillet på en hylde ovenover. De besøgende går rundt og ser sig om og 

smågriner af hinandens kommentarer. Vi går videre og ind i et stuehus, hvor der står friskt brød og 

blomster på bordet. Ude i bryggerset står en spand vand med en klud hængende over kanten. I et 

vaskefad på bænken ved siden af ligger et stykke sæbe. Der er dyr i udhusene, og det er sikkert her, man 

skal vaske sig, når man har været hos dyrene. Gården opleves helt klart som beboet. Men trods tydelige 

spor efter mennesker, kan vi ikke se noget til husets beboere. Måske er de på besøg et andet sted? 

Måske er her ikke nogen. Vi går tilbage langs stien og ser en af de dragtklædte komme gående i den 

retning vi kommer fra. Han drejer fra og går ind i et lille hus. Min mand og søn bliver udenfor og kigger 

på dyrene, mens jeg vælger at følge efter den dragtklædte. Flere andre besøgende drejer samme vej. 

Huset er en landarbejderbolig og fremstår som en enkeltstående bolig uden andre 

bygninger. Manden, som jeg har set komme vandrende, har sat sig til bords inde i huset, og en kvinde 

serverer mad til ham. Et enkelt stearinlys brænder på spisebordet. En ældre mand, som befinder sig i 

huset, tager kasket og frakke på. Måske har han allerede spist. Landarbejderen sidder også ved bordet. 

Han læser i en avis, mens konen kommer mad på de to mænds tallerkner. Der bliver diskuteret politik i 
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en noget høj og ophidset tone mellem manden, der er på vej ud, og den mand der lige er kommet. 

Manden med avisen siger ikke noget. Det udvikler sig til en heftig diskussion mellem de to herrer, og 

ordet freiheitzone bliver nævnt af ham, der lige er ankommet til middagsbordet. ”Freiheitzone,” gentager 

manden med avisen langsomt og tvivlende henvendt til den spisende mand. Der bliver stille. Den ene 

læser i sin avis igen. Den anden koncentrerer sig om maden. Nogle skåle med tilbehør bliver sendt fra 

den ene bordende til den anden, og den nyankomne bliver bedt om at tage for sig, af det som ligger 

deri. Manden med avisen har fundet et interessant stykke, som han læser op for de andre. Der er ild i 

ildstedet, og gryderne står på en jernrist over flammerne. Her er køkken og stue i samme rum. Kvinden 

går hen til ildstedet og lægger mere brænde på, inden hun sætter sig for bordenden og ser lidt 

opgivende ud af vinduet et lille øjeblik. Hun siger noget til manden med avisen, og han kommenterer 

det. Deres gæst fortæller, at han har mødt præsten, som har prædiket for ham. Ordet liberale kommer 

frem i denne sammenhæng. Derefter hagler det med ord som kapitalisme og socialisme. De to mænd ved 

bordet har åbenbart ikke samme politiske ståsted, hvilket resulterer i en højlydt og konfronterende 

diskussion mellem de to. Flere besøgende står i døråbningen og følger med. Jeg har vovet mig ind i 

rummet og står langs væggen og kigger med. Den nyankomne trækker endnu flere genkendelige ord 

frem som katekismus, katolik og schooltje (skole). Den nyankomne sværger til, hvad pastoren har sagt, og 

konen ved bordenden synes at være enig og forsøger at påvirke sin mand, som stadig sidder med avisen 

foran sig. ”Freiheitzone” bliver nævnt igen, og avisen bliver foldet sammen og lagt ned på bordet. Atter 

en gang gentager han ordet langsomt og tvivlende, hvorefter han ser ud ad vinduet bag sig. Han er 

upåvirket af den andens forsøg på at overbevise ham. De to mænd gør sig klar til at gå ud, og vi 

besøgende, som har kigget på, følger efter. Ude på vejen kommer en mand gående. Det er den mand 

som tidligere forlod det rum, vi lige er gået ud af.                  

Den mand, som har siddet og læst avis, råber hen til ham, som kommer gående, hvorefter 

han ryster på hovedet og vender om og går den modsatte vej. Manden, han lige har fulgtes med, råber 

noget til ham, men han kommenterer det blot lavt og går videre. De to andre, som nu mødes på vejen, 

begynder at diskutere, og folk samles omkring dem. Mens jeg står og lytter til de to mænd, som 

diskuterer højlydt, forklarer min søn mig, hvilke dyr de har set, mens jeg var inde i huset. Her er både 

”muh” og ”mæh” på markerne. De to mænd går i hver sin retning og kommenterer hen mod publikum, 

som bliver stående og griner. Den mand, som først forlod det hus, jeg lige er kommet fra, drejer fra og 

går igen ind i det lille hus. Jeg følger efter. Indenfor har kvinden nået at vaske op, og tallerkenerne står 

nu til tørre på spisebordet. Med et højlydt suk tager manden hatten af og hænger den på en knage. Han 

går hen til ildstedet. Med en tang fisker han en lysestage, der er væltet hen over den varme rist, væk. 

Han siger noget henvendt til publikum, som står i døråbningen og kigger på. Udenfor møder jeg den 
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grønklædte soldat igen. En kvindelig besøgende er i gang med at spørge om vej. Hun har et kort 

fremme og forsøger at få ham til at vise vej. Soldatens svar får kvinden til at bryde ud i latter. På vej ind 

i huset vender han sig igen mod hende, mens han forklarer noget og peger. Da soldaten ankommer, 

høres der igen en ophidset diskussion inde fra huset, - nu mellem den grønklædte soldat og den mand, 

som et øjeblik tidligere hængte sin kasket på knagen. Henne ved kirken står præsten i centrum for en 

mængde mennesker, som har samlet sig omkring ham for at høre, hvad han har at sige. Mens vi går 

omkring i denne del af museet, møder vi de forskellige karakterer på vej til og fra forskellige steder i 

byen. Somme tider hilser de pænt på hinanden, andre gange tordner diskussionerne.  

Det er tid til dommedagsprædikenen, og jeg går alene ind i kirken. De to andre har fundet 

nogle kaniner, som de vil se nærmere på. Inde i kirken er der fyldt op med mennesker. Manden, som 

jeg opfattede som bonden i det første hus, vi var i, agerer kirketjener. Han står ved en af rækkerne og 

får folk til at sidde ned. Soldaten er her også, han får folk til at være stille. Inden den omtalte prædiken 

begynder, rejser alle sig. Præsten kommer ud fra sakristiet med en hvid kappe omkring sig. Han stiller 

sig hen til alteret med ryggen til os og synger. Derefter går han op på den høje prædikestol og begynder 

sin prædiken. Prædikenen varer et stykke tid, og jeg kan ikke tyde mange af ordene. Jeg går ud til de 

andre, og vi forlader denne del af museet for at undersøge de to andre dele. Vi skal gå igennem et 

område med skov for at komme til den del som kaldes Kempen. I flere af de huse vi kommer ind i, er der 

ild i ildstedet og en vært i dragt, som passer ilden. I et af husene hænger der en halveret gris ned fra 

loftet. Inde i grisen er der monteret en skærm, hvor der vises en film, som handler om, hvordan man 

parterer en gris. Et andet sted i lokalet står en planche med en tegning af en gris. Under tegningen er 

der illustrationer af retter, hvor gris er tilberedt på forskellige måder. Her kan publikum gætte, hvorfra 

på grisen kødet til de forskellige retter er hentet.  

I denne del af museet foregår der også en børnefestival. Store hoppeborge og rutsjebaner 

er stillet op og der sælges pølser og pommes frites fra pølsevogne. Børn blæser i små fløjter, og det 

ligner mest af alt en norsk 17. maj fejring. To tegnede figurer går igen på forskellige plakater, og vi 

tolker det, som om, at disse figurer er kendte her i landet. Efter at have tilbragt lidt tid på en 

hoppeborg, får vi lokket vores lille søn med videre og kommer ind i en præstegård. Her kan vi ikke 

komme ind i stuen, men kan stå og se ind. Radioen er tændt, og der er dækket op på bordet med 

tallerkner, brød og vin. Inde i køkkenet er der opstillet frugt og grønsager på et bord med en lyserød 

dug. Opstillingen ligner et stilleben. I et andet rum ligger en kniplepude med et igangværende arbejde 

monteret på puden på et bord ved vinduet. På kaminen brænder et stearinlys ved siden af en buket 

friske blomster fra haven. Vi går ud igen og forlader denne del af museet. Herfra går vi et langt stykke 

igennem skoven for at nå frem til Øst- og Vestflanderen, hvor der demonstreres håndværk. Da vi 
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kommer igennem skoven, ser vi en landsby, hvor husene har et karakteristisk spidst tag. Mellem husene 

står en høj kran, som løfter folk op i luften. Vi forstår, at dette område også bærer præg af 

børnefestivalen. Vi går ind i flere af værkstederne og kigger på det, de laver. Her er både tekstilarbejde, 

læderarbejde, træarbejde og metalhåndværk.           
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Bilag nr. 7. Skansen, Sverige 

 

 

 

Billede nr. 7.1. Skansen. Dalahest på en af museets legepladser. Foto: Ingrid Vatne. 
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Information om museet 

Skansen blev grundlagt i 1891 og regnes som verdens første frilandsmuseum og er i dag både 

frilandsmuseum, folke- og forlystelsespark og dyrepark. Museet ligger på Djurgården i Stockholm. 

Grundlæggeren var læreren Artur Hazelius (1833-1901) som byggede museet på den pædagogiske idé at 

skabe et levende museum og gestalte folkelivet på en levende måde. Skansen skulle være arena for en 

gestaltning af ”det gamle Sverige”, det vil sige Sverige før industrialiseringen. I opbygningen af Skansen 

har fokus været på helheden: Gårde og bygningsanlæg er flyttet til stedet og placeret således, at de 

afspejler den svenske geografi, med bygninger, flora, fauna og mennesker. Skansen har været et 

forbillede for de mange senere etablerede frilandsmuseer. Skansen er i dag organiseret som en stiftelse 

med staten, Stockholms by og Nordiska Museet som stiftere og med bidrag fra Kulturdepartementet. 

Friluftsmuseet Skansens mål er at, med gæsten i centrum, give indsigt i og oplevelser af Sveriges kultur- 

og naturhistorie i relation til samtiden og med sigte på fremtiden. Derudover skal Skansen, på baggrund 

af dokumenteret kundskab gestalte billeder af kultur og natur i Sverige, med vægt på 1700-tallet og 

frem. Skansen skal endvidere bidrage til bevaring af mangfoldet i den svenske kulturarv med vægt på 

tavs kundskab, skikke, traditioner og håndværk samt på biologisk mangfold med vægt på nordiske dyr 

og planter.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget ligger i den første del af den empiriske fase og fokus er på de formidlingssituationer, 

som anvender drama og spil på sanser og følelser ved andre museer. Min tilgang hertil er domineret af 

en observerende adfærd, hvor fokus er på relationen mellem formidler og publikum. Skansen er 

betydningsfuld for undersøgelsen, fordi det er det første frilandsmuseum og kan siges at have dannet 

skole, når det gælder at formidle på frilandsmuseer. Jeg har ikke besøgt museet tidligere. Besøget på 

museet er del af min studietur til Sverige, hvor Skansen og Jamtli besøges. Mit besøg på Skansen 

foretages over to dage. Beskrivelsen af museumsbesøget bygger på feltnotater, båndoptagelser af 

samtaler med medarbejdere, videooptagelser, fotografier og erindring af egen erfaring. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Skansen breder sig hen over et skrående landskab, og enkelte steder er der udsigt ud mod Stockholms 

skærgård. Museet er bygget op på den måde, at bygningsmiljøernes placering på museet afspejler den 

svenske geografi. Således finder man Skånegården i den sydlige del af museet og Samevistet og 

Fäbodvallen i museets nordlige del. Ud over bygninger, bygningsmiljøer og tilhørende husdyr, er der 

også vilde nordiske dyr bag indhegning. Jeg finder kortet frem og beslutter mig for at starte ved 

Dalarna, en region i Sverige, hvor jeg har tilbragt mange somre og vintre igennem min opvækst. Jeg 

bevæger mig i retning af Fäbodsvallen, hvor kvinder passer dyr, som er sendt til fjelds for at græsse. 

Der bliver lavet ost og smør af mælken, som de får fra dyrene. Jeg går på en grusvej igennem et 

skovholdt. Køer, får og geder græsser foran de små, sorttjærede huse, som ligger på en lang række i 

landskabet. En kvinde i dragt kommer ud fra et af husene. Hun hænger en klud op på en snor udenfor, 

inden hun vender om og går ind igen. Jeg følger efter. Indenfor sidder to kvinder i dragter på en bænk 

langs væggen. Den ene fortæller, at de producerer ost og smør på stedet, og hun fremviser en gedeost, 

som er støbt i en form. Derefter viser hun mig den form, som osten er støbt i. ”Det här gör vi jo på 

gammalt sätt. Vi värmer över älden, ystar mjölk och så blir det ost”, forklarer kvinden og peger over på 

ildstedet. Da de sidder indendørs og passer ilden, har Fäbodskullerna fået tilladelse til at tænde op trods 

brandfaren. Ellers er der ikke mange steder, hvor der er tændt op i ildstedet på grund af den solrige 

sommer. ”Nu när det är så här varmt, äldar vi inte onödigt. Att koka mesost tar ungefär åtta timmar, så 

det gör vi inte nu. Inte i dag i alla fall. Inte när vi har mesost att bjuda på”. Jeg spørger ind til fäbodens 

funktion, og hun forklarer, at unge kvinder, som var ansat af bønderne, tog dyr med sig op på fjeldet 

under sommermånederne. Ofte kom dyrene fra flere forskellige gårde. Kvinderne havde ansvaret for 

dyrene i perioden og sørgede for, at de kunne græsse i skoven. Det var også deres ansvar at malke og 

anvende mælken til produktion af produkter, som skulle tilbage til bondens gård. Nogle af produkterne 

skulle indgå i gårdens vinterforråd, mens andre skulle sælges på høstmarkedet. Kvinden fortæller mig, at 

hvis man ser store lysninger i skovene i Nordsverige, så er det et tegn på, at dyr har græsset på området.  

I Sverige har man de sidste 50 år oplevet, at disse lysninger gror til, fordi brugen af 

landskabet ændres. ”Det är inte samma mångfall på väkster nu, för att djur inte betar längere”, tilføjer 

hun. ”Så nu använder man fäboden til sommarstuga?”, spørger jeg og får at vide, at nogle anvendes til 

sommerhuse, mens mange bare står og forfalder. Jeg spørger, om de to formidlere har Fäbodvallen 

som deres formidlingsområde eller om de også har formidlet andre bygningsmiljøer på Skansen. 

Kvinden ved siden af fortæller, at hun har formidlet flere steder. Hun mener, at det er en problematik, 

at enkelte af bygningsmiljøerne ikke forsvarligt kan lade sig formidle på en måde, som medfører at man 

anvender interiøret. Jeg får at vide, at Fäbodvallen som sted forsøger at knytte forskellige miljøer 
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sammen på Skansen. Som fäbodkuller kan de have boet på Moragården, men tilbragt somrene på 

fäboden, hvor de arbejdede. Dermed kan de henvise til en gård, som de kan have boet på og således 

udvide fortællingen om den enkelte gård. Den ene kvinde tager en rektangulær osteform ned fra hylden 

og fortæller, at originalen til denne er på Älvrosgården længere nede i landsbyen. Jeg får at vide, at 

formen rummer en ostemasse, som produceres af ti liter mælk. Hun forklarer videre, at mønsteret i 

bunden af formen dels har en dekorativ funktion, dels er det en form for signatur på det produkt der 

laves.  

 

Billede nr. 7.2. Fäbod. Formidler fremviser en form til at støbe ost og smør i. Formen findes i original ved en af museets 

andre gårde. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Bønderne ville gerne have produkter af mælken fra egne dyr. For at kunne skelne de forskellige gårdes 

produkter fra hinanden, fik produktet forskellige mønstre. Når kvinderne havde lavet ost i formerne, 

kunne osten vises frem på gårdene nede i landsbyen. ”Vid Älvros har vi hela året ost och bröd 

framme”, forklarer den ene. Jeg spørger, hvilken betydning de oplever, at madproduktionen har for de 

besøgende og for den kontakt de, som formidlere får til dem. Den ene kvinde fortæller, at de forskellige 

huses atmosfære har stor betydning for kontakten mellem formidlere og publikum. Enkelte huse har en 

atmosfære, som indbyder til en særlig kontakt med de besøgende, mens andre huse ikke har samme 

atmosfære. I fäboden oplever de, at atmosfæren indbyder til, at man sætter sig ned og undersøger 

rummet med øjnene og er stille sammen, uden at det virker unaturligt eller at de besøgende føler, at de 

står i vejen for produktionen. De steder, hvor værterne ikke har noget at lave, åbnes der ikke på samme 

måde op for en naturlig stilhed, som giver ro til at undersøge rummet nærmere, forklarer den ene. Om 

atmosfæren i fäboden erfarer hun, at ”här vågar folk sitta kvar. Jag kan gå ut och hämta nogot, komma 
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tilbaka (...) och dom stannar. Annars kan det lätt bli så, att dom tackar för sig och går när man lämnar 

rummet, liksom”. En mor kommer indenfor med to piger. De bliver budt på en bid ost og smager på 

produktet. Den ene af formidlerne kan fortælle, at der produceres både ost og smør i huset. Hun 

oplyser endvidere, at smør blev regnet for et luksusprodukt, og at det ikke var noget, man havde på sit 

brød, sådan som i dag. Moren udbryder henvendt til sine piger: ”Tänk om vi inte skulle få smör på våra 

smörgåsar?”. Formidleren forklarer, at man måske havde ”mesost”5 på sit brød i stedet. ”Stakkars 

barn”, kommer det fra pigernes mor. ”Jag tycker inte om det”, siger hun henvendt til formidleren. 

”Men det gör jag”, fortæller den ene af pigerne. Formidleren forklarer fremgangsmåden for mesost og 

forklarer, at mesost er en slags koncentreret mælkesukker. Både jeg og moren med børnene får lov at 

høre om processen. Moren spørger pigerne, om de ikke skal gå videre, hvorefter de forlader historien 

her.  

Efter at have opholdt de to kvinder i et langt stykke tid, takker jeg og fortsætter til 

Samevistet, hvor jeg møder en kvinde. Hun fortæller mig straks, at hendes dragt ikke passer ind i dette 

miljø. Hun er klædt som bondekone, men passer i øjeblikket Samevistet. Det er mit videokamera, som 

får hende til at afsløre sin visuelle disharmoni med stedet, og jeg lover, at jeg kun filmer interiøret. 

Samevistet består af en tipi-konstruktion lavet af lange smalle træstammer, som er sat sammen i en 

rundkreds og bundet sammen i toppen. Inde er der et ildsted i centrum af rummet, og omkring det 

ligger rensdyrskind til at sidde på. Kvinden fortæller, at dette er forårs- og efterårsviste. Vistet skal være 

fra begyndelsen af 1900-tallet. Jeg får at vide, at samerne følger rensdyrene fra skovene, hvor de er om 

vinteren og til fjeldene, hvor de er om sommeren. Derimellem holder de til på den form for boplads, 

som her fremvises.    

Jeg går videre ned imod landsbyen og kommer forbi Moragården. I stuen sidder en 

kvinde og strikker. På bordet foran hende ligger flere ting. Blandt andet er vævet stof i flere farver lagt 

fint på række over bordenden. Ved den anden bordende ligger der legetøj. En lille dukke har fanget et 

par pigers opmærksomhed, de rører ved den og leger lidt tilbageholdende. Her ligger også et lille stykke 

træ bundet fast i en snor, og en lille snurretop i træ, som en af pigerne leger med. Pigerne står foran den 

strikkende kvinde i lang tid uden at der bliver sagt noget. Jeg tolker det som om, at de måske er i tvivl 

om, hvorvidt de må lege med dukken? Efter et stykke tid går den ene pige ud af rummet, mens den 

anden bliver stående lidt endnu. Der hersker fortsat en underlig stilhed i rummet. Der kommer flere 

besøgende ind, og de taler sammen, men det er et meget stille rum, selv om der er mennesker her. Jeg 

finder det svært at stille spørgsmål til den strikkende kvinde og ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal få 

åbnet døren til historien. Det går op for mig, at jeg ofte tager udgangspunkt i den aktivitet, som udføres 

                                                           
5
 Mesost kan oversættes med det man i Danmark kalder for norsk myseost.  
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på stedet. Jeg har fået svar på, hvad hun strikker, men uden at dette er ført til en ny drejning eller har 

åbnet op for nye historier. Min måde at fremhæve, at jeg er interesseret, er bl.a. at mærke på de ting, der 

er lagt frem, at kigge mig omkring og at blive i rummet i længere tid end det føles naturligt, når ingen 

siger noget. Men jeg er løbet tør for spørgsmål om håndarbejdet og mærker at jeg ikke helt ved, 

hvordan jeg åbner for en historie om stedet. Måske er kvinden med strikketøjet blot et visuelt indslag? 

Jeg mærker, at initiativet til dialog skal komme fra mig, og at jeg finder det svært at åbne den. Måske er 

det fordi, der er flere besøgende i rummet, som heller ikke taler med formidleren? Jeg husker pigerne 

fra fäboden sige, at de forskellige rum appellerer forskelligt til dialog med publikum. I dette rum 

oplever jeg, at det er den måde, hvorpå de tilstedeværende er sammen, som skaber rummet og som er 

afgørende for, hvorvidt en dialog kan opstå. Jeg går lidt rundt og kigger, hvorefter jeg går ud igen og 

bevæger mig videre i retning af bykvarteret og ind i Delsbogården.  

Inde i et smukt dekoreret rum sidder en kvinde og væver bånd af hør. På bordet foran 

hende ligger hør i forskellige produktionsstadier. På væggen mellem vinduerne, som giver hende 

arbejdslys, er der malet flotte dekorationer. ”Alla kvinnor och tjejer, dom gik omkring med sånna 

hära(…)”. Kvinden tager en spole med hørgarn op og viser, hvordan kvinderne gik omkring og spandt 

tråd. ”Om dom var på fäboden och jobbade med djur, då kunde dom gå omkring och snurra så här och 

göra tråd samtidigt”. Jeg spørger kvinden, om det er hende, der har lavet de flotte bånd. Men hun 

forklarer, at hun plejer at strikke. Hun finder en kurv med garn frem, mens hun fortæller mig om 

uldgarnet, hvorefter hun begynder at strikke. Hun forklarer, at man ofte gik barfodet og at det derfor 

var almindeligt at have uld omkring vristen. Nogle danske besøgende kommer ind og spørger om det er 

en middelstor gård? De bemærker de flotte dekorationer på væggen og vil høre, om dette har været 

almindeligt. Kvinden lægger strikketøjet i kurven og fortæller, at de folk som boede på gården har solgt 

skov fra og derfor fået frigjort midler. Hun forklarer, at det var almindeligt at anvende penge på ting, 

som viste, at man havde penge. Samtidig kunne denne måde at bruge penge på resultere i, at de måske 

ikke havde det økonomiske råderum til de dagligdagsting, som kunne have gjort hverdagen nemmere.     

På gården fra Älvros finder jeg originalen til den smørform, som jeg tidligere så på 

fäboden. Det giver noget særligt til oplevelsen af denne gård, at jeg har fäbodshistorien. Jeg kommer 

altså til denne gård med en baggrundsviden og får en oplevelse af genkendelse af noget, jeg ved noget 

om, og som jeg kan tage med ind i min åbning af dialogen. Jeg går videre forbi posthuset og kommer 

forbi to kolonistuer. Her sidder en mand og en kvinde og spiser frokost på en bænk i haven. En kvinde 

står ved siden af og fortæller dem noget.  
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Billede nr. 7.3. Kolonistuer. Kvinde i dragt har hentet urter fra kolonihaven og er på vej videre. Publikum fascineres af den 

pittoreske oplevelse og tager billede af hinanden. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Der kommer nogle udenlandske besøgende forbi og kigger og fotograferer dem på den anden side af 

det rødmalede stakit med de hvide toppe. Manden inviterer dem ind i haven, og den ene kommer ind 

og sætter sig på bænken et øjeblik, mens hendes veninde tager et billede. En kvinde i 1800-talsdragt 

kommer forbi og snakker med kolonisterne over stakittet, hvorefter hun går ind og henter noget i 

haven. Hun snakker et kort øjeblik med de tre, som sidder rundt bordet, hvorefter hun takker og går 

videre. En guide med en gruppe besøgende stopper op ved haven og fortæller om traditionen med 

kolonistuerne. Jeg går ned til Stadskvarteret og ind i jernhandelen. En mand i dragt står bag disken. 

Omme bag butikken er der en bolig. Jeg går herind og mærker, at stedet dufter beboet. Inde i stuen er 

der dækket op på det runde bord, og midt på bordet står en nybagt krydderkage. Der er ikke helt klart 

til, at gæsterne skal komme, for støvsugeren står på gulvet lige ved siden af. Inde i køkkenet sidder en 

mand i dragt ved et lille spisebord. Et glas med en lille sjat mælk står på bordet ved siden af mandens 

opslåede avis. Her bliver jeg i tvivl om formidlingen foregår i rolle, fordi der skabes et historienært nu. 

Jeg spørger, om han venter gæster, og han griner lidt. Det dufter, som det gjorde hos farmor om 

søndagen til kaffetid. Han forklarer, at jeg er kommet ind i et hus fra 1930’erne, og at huset er en 

rekonstruktion.  
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Billede nr. 7.4. Stadskvarteret. Hus fra 1930’erne. Friskbagt krydderkage står fremme på bordet og støvsugeren ligger på 

gulvet. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Jeg får at vide, at i modsætning til de øvrige steder, som tager udgangspunkt i bygningernes historiske 

personer, så har museet her skabt en fiktiv familie, som kunne have beboet huset i 1930’erne. Det er en 

ung familie som skal forestille at bo i huset. Jeg er overrasket over den virkning som duften af 

krydderkagen og af støvsugeren, som står på gulvet nedenunder, med ledningen trukket ud og stikket 

sat i væggen, har. Fortiden bliver nærværende på en helt anden måde end i de andre bygningsmiljøer, 

jeg har besøgt her på Skansen. Jeg kommenterer duften og får at vide, at der er kælet for detaljerne i 

dette miljø. Det er hensigten at skabe en form for troværdighed i det miljø, som skabes. Manden går 

ind i den ene af stuerne og viser mig sengen, som kan trækkes ud. Han forklarer, at boligen, som består 

af to rum og et køkken, nok har været lidt trangt for en familie. Flere andre gæster kommer ind i lokalet 

og genkender højlydt detaljer i interiøret. Formidleren fortæller, om datidens mode, hvor der var fokus 

på hygiejnen, og boligen skulle være let at holde rent. Så der er linoleum på gulvene, får vi forklaret. 

Rummene sætter tydeligvis gang i de andre besøgendes erindringer, og de ældre får travlt med at 

fortælle de yngre om de forskellige genstande. Det er næsten som om man allerede ved, hvordan der ser 

ud på etagen ovenover, til trods for at den ikke er tilgængelig for publikum. En af de besøgende går 

målrettet hen til trappen for at se, om der er en dør til et lille rum under trappen. 

Jeg går videre hen til arbejderkvarteret. Oppe på første sal i et hus ligger der en og sover 

på divanen. Jeg går nærmere og ser, at det er en dukke. Henne ved vinduet sidder en pige. ”Hej!”, siger 

hun, jeg bliver overrasket efter at have konstateret, at den sovende skikkelse er en dukke. Jeg får at vide, 

at boligen ville have tilhørt arbejderfamilier, og at den viser deres kår i begyndelsen af 1900-tallet. På det 
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tidspunkt skete der en stor befolkningstilvækst i byerne, eftersom folk flyttede dertil for at arbejde på 

fabrikkerne. Ude i gården sidder en pige og snitter i træ. Jeg spørger hende om, hvor hun hører hjemme 

her i arbejderkvarteret og får at vide, hun kunne have boet på første sal, hvor jeg lige er kommet fra. Jeg 

spørger hende om, hvem der har haft arbejdet med at snitte træskeer, således som hun demonstrerer. 

Hun forklarer, at det ikke var så almindeligt at det var kvinderne, men at der dog fandtes kvinder, som 

gjorde det i 1800-tallet. Kvinden forklarer endvidere, at det frem for alt var de, der ikke havde råd til 

bedre bestik, som var tvunget til at skære det ud i træ, som de behøvede. Mine spørgsmål er et forsøg 

på at placere kvinden som en historisk figur i bygningsmiljøet. Det lykkes mig ikke rigtigt, men jeg 

bliver klogere på den generelle fortælling om arbejderne i byen.  

På vej tilbage til de store gårde kommer jeg forbi Seglora kirke, hvor en mand i dragt står 

i marken og slår hø med en le. Jeg går videre og kommer ind i Oktorpsgården. Her er en kvinde i dragt 

i fuld gang med at fortælle en stor flok mennesker om huset. Hun fortæller, hvem som boede på 

gården, hvor gårdskarlene sov, hvor mange ildsteder gården havde og hvor der blev lavet mad. Kvinden 

fortæller, at Artur Hazelius fik mulighed for at købe huset i 1896. Hun forklarer, at museet stadig har 

kontakt med efterkommere af ham, som ejede gården på det tidspunkt. Kvinden fortæller videre om 

interiøret og flere besøgende griber fat i det, hun fortæller og kommenterer det. Flere af de besøgende 

indleder en samtale, og det er tydeligt, at de er interesseret i stedet og dets historie, og at formidleren 

har formået at vække en interesse. Situationen giver plads til, at hun dels kan holde pauser i sin 

monolog, for at lytte til de mange samtaler, som foregår i gruppen af mennesker, og dels selv kan holde 

monologer som folk lytter til. Gruppen af mennesker forbliver i lokalet i et godt stykke tid. Formidleren 

udpeger en bjælke i loftet, som markerer, hvor langt ind i rummet tiggere måtte komme. En kvindelig 

besøgende, som kender til fænomenet, tilføjer, at man tidligere var god til at tage vare på de fattige. Det 

opstår samtaler de besøgende mellem, og formidleren, som har stået op, mens hun talte, sætter sig ned 

på en taburet og fletter strå. Nogle kommer hen for at se, hvad hun laver. Hun viser en hat, som er 

magen til den, hun er i gang med. Hun fortæller, at hun fletter med rug. Jeg takker og går ud igen. Jeg 

kommer forbi Skogaholms Herrgård og går ind. Skogaholm formidler 1700-tallets fine familier og i den 

store sal hænger ovale portrætter på guldrammede paneler i væggen. Her sidder en pige ved et lille bord 

og orkerer. Med en tynd tråd fæstnet i en lille spole, tryller kvinden en lang remse frem med detaljerede 

blonder. Jeg spørger, om dette håndarbejde var særligt knyttet til de fine fruer, og formidleren begynder 

at fortælle. Dette håndarbejde er knyttet til dekorering af tekstiler, og formidleren fortæller, at hun 

synes, det er fornemt at få mulighed for at vise et sådant luksushåndarbejde, som ikke har haft noget 

nytteformål. Jeg får også at vide, at fruerne på de store herregårde var arbejdsledere for husholdningen 

og for den produktion, som hørte til denne del af gården, eksempelvis lysstøbning. Jeg går videre og 
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kommer hen til Finngården, hvor en kvinde inviterer mig indenfor og beder mig om at sætte mig ned, 

hvorefter hun også sætter sig og puster ud efter en varm dag. Hun skaber en afslappet ro omkring sig, 

og jeg bliver siddende et stykke tid. Jeg spørger, om det var finnerne, som har boet i denne type huse, 

hvorefter kvinden forklarer mig, at der var mange, som kom fra Finland til Sverige og slog sig ned i 

skoven, hvor de arbejdede med skovbrug, jagt og fiskeri.  

Skansen er karakteristisk med sine mange stier og veje, og jeg følger en sti, som leder hen 

til et område, hvor man, hvis man er heldig, kan se eksemplarer af Nordens vilde dyr i et indhegnet 

skovholdt. Jeg kan se på mit kort, at jeg er ved at nærme mig udgangen, og vender tilbage i retning mod 

restaurant Solliden og får noget at spise, samtidig med at jeg nyder den smukke udsigt over Stockholm 

skærgård.  
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Bilag nr. 8. Jamtli Historieland, Sverige 

 

 

Billede nr. 8.1. Værkstedet på Näs Gård: Bonden Jöns forklarer overfor en besøgende, hvordan man saver. Besøgende får 

lov at prøve og bliver dybt opslugt af arbejdet. Foto: Ingrid Vatne. 
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Information om museet 

Jamtli ligger i Østersund i Nordsverige og blev indviet i 1912 efter at Jämtlands läns 

Fornminnesförening og den håndværksorienterede forening Jämtsløjd gik sammen om at skabe et 

museum for at bevare regionens traditionelle folkekultur. Museet ejes og drives af en stiftelse som 

består af Østersund Kommune, Jämtlands läns landsting, Heimbygda og Jämtland läns konstförening. 

Museet bygger på inspiration fra Maihaugen som blev anset for at være en levende arena for traditionel 

folkekultur. Museet har i dag et særligt fokus på den pædagogiske dimension og spiller en vigtig rolle i 

aktiviteter under Nordisk Center for Kulturarvspædagogik (NCK). Jämtland og Härjedalens 

folkekultur- og naturhistorie står i fokus i museets formidling til publikum. Bygningerne er flyttet fra 

regionerne og placeret på museumsområdet langs søen Storsjö.    

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget ligger i den første del af den empiriske fase og fokuserer på formidlingssituationer 

som anvender drama og spil på sanser og følelser for at inddrage publikum. I min tilgang til 

formidlingssituationerne vægtes et observerende fokus, og relationen mellem formidler og publikum får 

min opmærksomhed. Mit besøg på Jamtli er del af min studietur til Sverige, hvor Skansen og Jamtli 

besøges, og besøget på Jamtli foretages over flere dage. Jeg besøgte museet alene og har haft lejlighed til 

at samtale med aktører og med ledelse. Beskrivelsen bygger på feltnotater, videooptagelser, 

fotodokumentation og erindring med særligt fokus på den dramatiserede rundvisning eller tidsrejsen. 

Derudover bygger min viden om museet og museets erfaringer på samtaler med nuværende leder 

Henrik Zipzane, tidligere leder Sten Rentzhog og flere af museets aktører.    
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Museet ligger tæt ved vandet Storsjöen i et skrånende landskab. Fra museets velkomstcenter og 

udstillingsbygning kommer jeg ud på frilandsområdets torv, Østersund torv anno 1895. Her er 

butikker, bank, markedsboder og en karrusel. Vejen deler sig, og den ene vej går i retning ad Storsjöen. 

Her kommer man forbi den rødmalede gård med arbejderboliger på den ene siden og Hackåsgården på 

den anden. Hackåsgården er en hel gård for børn, med køkken og stue i børnestørrelse til fri leg. Den 

anden vej fører videre i museumsområdets længderetning, hvor man bl.a. kommer forbi gården 

Lillhärjdal og Näs og bygningsmiljøer, som formidler forskellige tidsperioder. Desuden et skovområde 

og fæbodområde med dyr. Museet tilbyder flere dramatiserede rundvisninger med forskellig varighed, 

og jeg står nu og venter på at komme med på en. Jeg har stillet mig på torvet og venter på at 

rundvisningen skal starte. En kvinde kommer gående over torvet. Hun har dragt og en stråhat på. Hun 

stiller sig op med ryggen til urmageren og med ansigtet vendt ud mod det åbne torv. Hun vil høre, 

hvem som vil være med på en tidsvandring. Hun tager hatten af og fortæller, at hun hedder Lisa og er 

aktør her på stedet. Nu vil hun tage os med på en rejse i tid og rum. Hun gør klart for publikum at: 

”Här gör vi en sak hela dagarna, och det är att rollspela. Det här gäller Er ochså”. Hun præsenterer sin 

rolle som Hilda Lind, bosat i Østersund 1895, og når hun tager hatten på, bliver hun til Hilda. Hilda 

spørger os, som har mødt op, om vi er kommet med jernbanen. Flere svarer ja. En ung mand, som 

følges med en ung kvinde, trækker på det og siger ”nä..”, hvorefter Hilda spørger, om de er kommet 

med hest og drosche. Hun spørger, hvor de kommer fra, hvortil manden svarer ”Linköping”. Hilda 

udbryder, at det nok har krævet nogle heste at køre hele den lange vej, hvortil manden svarer, at der er 

tale om 140 heste, som nu står parkeret nede i byen. Hilda bliver overrasket og giver udtryk for, at det 

er særdeles mange heste. Hun spørger ind til vores togrejse, om det kildede i maven, for ”trettio 

kilometer i timmen, det är jättefort när man inte är van vid hastigheterna”. Hun siger endvidere, at vi jo 

har valgt at følge med hende på en fjeldvandring, og kigger undrende på vores fodtøj, mens hun 

kommenterer de sølle sko med huller i, som enkelte af de besøgende har på fødderne. Nogle fra 

gruppen griner.  

Hilda går over til at præsentere torvet. Bankdirektøren kommer ud i døråbningen til 

banken, og Hilda hilser pænt på ham, og spørger, hvordan virksomheden går. Hun forklarer videre at, 

efter jernbanen er kommet til byen, så er Østersund vokset meget, hvilket har skabt behov for butikker. 

Hun præsenterer Hans Petter Gulles forretning og fortæller, at han har kontakter, således at han kan 

skaffe det, vi har behov for, enten det er en hest, noget kød eller noget helt tredje. Vi får introduceret 

lygtestolpen midt på torvet, en lampe som kører på elektricitet. Vi får at vide, at det er tolv år siden, der 

kom elektricitet til byen. Vi får at vide, at de rige har telefon i deres hjem, så hvis vi har behov for at 
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ringe, kan vi gå ind til Gulle eller bankdirektøren, så kan vi ringe helt til Stockholm, hvis vi har behov 

for det. Hun fortæller, at cirkusset på torvet er det eneste i landet foruden det, de har i Stockholm, og at 

cirkusdirektøren, Hr. Sakki, er hendes chef. Frøken Pettersson, som ejer karrusellen, råber noget over 

torvepladsen, og Hilda svarer hende, for derefter at introducere hende og hendes funktion over for os 

nyankomne. Idet vi skal forlade torveområdet, kommer en dragtklædt pige løbende, hun er forskrækket 

over at have set ”Storsjöodjuret”. Hun falder om på bakken, hvorefter vi bliver beordret til at hjælpe 

med at hente vand til at vække pigen med. To fra publikum henter vand og drypper lidt over pigens 

ansigt, hvorefter hun vågner op igen og vi kan gå videre. Vi drejer fra i retning af Storsjöen og kommer 

hen til en rødmalet bygård, hvor en kvinde kommer ud og møder os. Hun får at vide, at vi ikke har 

noget sted at bo og bliver spurgt, om hun kan huse nogle af os. Kvinden tænker sig højlydt om. Hun 

peger på gårdens forskellige dele, mens hun forklarer at: ”Det är så fullt överallt nu. Jag har folk i 

mangelboden. Och i kammaren, ja, der bor jo fru Otterstrøm”, forklarer konen. ”Hon är vissligen borta 

i två dagar”, fortsætter konen og tæller på sine fingre, om der nu kan blive rum til en ekstra.  

 

Billede nr. 8.2. Kvinde på gården overvejer, hvorvidt hun har plads til overnattende gæster. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 En fra gruppen foreslår, at de kan sove i kammeret, når fru Otterstrøm er bortrejst. Konen bryder ud i 

latter, da hun tænker på, hvad fru Otterstrøms mand så vil sige, hvis han nu skulle komme hjem fra St. 

Petersborg, og så der lå andre på værelset. Konen overvejer alligevel forslaget. Med den ene finger 
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mellem tænderne overvejer hun muligheden for at indkræve dobbelt husleje, men konkluderer, at det 

ikke vil gå. Konen bliver spurgt, om hun måske kan brødføde nogle af os i løbet af ugen. Måske kan vi 

komme med på et ”matlag?”, bliver hun spurgt om. ”Från måndag då först. Från måndag går det bra, 

då. Jaha, ja, det blir (…) det blir en krona, det. En krona för fem dagar”, kommer konen frem til. Nogle 

fra gruppen samtykker om prisen. Hun remser op, hvilken mad hun kan lave, både kålsuppe og stegte 

sild bliver nævnt. ”Ja, det beror jo på hva Gulle har att sälge, då”, forklarer hun videre. Vi bliver fortalt, 

at vi skal komme tilbage på mandag, når solen står ”som högst”, så vil maden være klar. Vi siger på 

gensyn og går videre.  

Vi kommer til en tankstation, hvor året er 1956. Vores formidler tager hatten af og 

fortæller, at vi er rejst frem i tid. Nu perspektiveres manden fra Linköpings 140 heste til at være en 

sportsbil, og vi hører om 1950’ernes ekspanderende bilpark og nødvendigheden af undervisning i 

trafiksikkerhed for både børn og voksne. Vi får at vide, at cykelfabrikken Monarch laver trafikskole til 

børnene, således at antal trafikdræbte børn kan reduceres. Manden fra Linköping bliver gjort til rektor 

for en skole, mens vi andre bliver til lærere fra samme skole, som skal inspicere køreskolen for at se, om 

der er noget vi vil have med tilbage og benytte i vores undervisning for børn i Linköbing. Vores 

formidler tager hatten på hovedet og bliver igen Hilda, idet en mand i jakkesæt og med en hat på 

hovedet kommer mod os. Han præsenterer sig som en fra Monarch. Han forklarer om konceptet, hvor 

man kan købe undervisningsmateriale i trafiksikkerhed. Manden beordrer sin medhjælper Gertrud, til at 

hente en ”trampbil”6 i træ, som rektoren får lov at sætte sig ind i. Manden fra Monarch foreslår, at to 

fra gruppen går frem og tilbage i overgangsfeltet, således at der kommer noget trafik, som rektoren i 

trampbilen skal passe på. På humoristisk vis beskriver han, hvad der sker, når rektoren i rollen som lille 

Olle, kommer kørende i sin trampbil og må bremse for dem, der går over vejen. Han forklarer videre, 

hvordan dette scenarie er eksempel på trafiksituationer, som et barn kommer ud for og som det således 

må lære sig at håndtere ”på ett lekfullt sätt”. Han introducerer, hvordan man har lavet sange over 

velkendte melodier, men med regler som havde trafikkundskab som budskab. ”Lærerlaget fra 

Linköping” bliver bedt om at synge med på et vers, hvilket vi gør. Derefter takker vi for lektionen og 

bevæger os videre. Hilda tager os med et stykke videre, der går stier i flere retninger. Vi får at vide, at vi 

skal rejse i både tid og sted. Vi forlader Østersund og skal videre til Lillhärjdal. Her er der en masse 

skov, og i skoven findes ulve og bjørne, som vi skal passe på. Vi får at vide, at vi ikke må udtale deres 

navne, for så kan de lokkes frem. Hilda spørger, om vi har hørt om ”vitfolket”. En af museets ansatte, 

som følger rundvisningen som publikum, fortæller, at da hun var barn og var på fäboden, så blev de 

nødt til at overnatte en nat længere end planlagt. Og ”det rördes över golvet”, fortæller hun.  Juliana, 

                                                           
6
 Trampbil svarer til en bil, hvor børn kan sidde og hvor de anvender fødderne til at skubbe bilen frem.  
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som hun fulgtes med, smed småmønter over gulvet, og så blev der stille igen. Dette bliver en overgang 

til at tale om stålets egenskab til at holde genfærd borte. Derefter får vi at vide, at vi skal rasle med 

nøgler og synliggøre det metal vi har, for så holder vi både bruntass og gråben og vitfolket borte. 

Skramlende og larmende går vi videre hen ad stien og stopper inden nedgangen til huset i Lillhärjdal. Vi 

er gået tilbage til 1785 og får introduceret gården som tilhørende länsman Kjell Herdell. Vi bliver gjort 

opmærksom på, at de tre skorstene er et rigdomstegn, og at også stalden har vindue. Vi bliver sat ind i 

tiden, hvor de seneste tre år har været dårlige år for afgrøderne. Vi får fortalt, at i midten af juni 1784 

frøs markerne, og afgrøderne blev ødelagte. Det har resulteret i, at folket i Midt-Sverige er meget sultne 

nu i 1785. Dog har kong Gustav den tredje, som vi får at vide, er den første konge, som tænkte på sit 

folk, gjort meget for at hjælpe sit folk i Midt-Sverige i denne kritiske periode. Han har fået aftaler i 

stand med Polen, hvilket resulterer i, at produktionen kan komme i gang igen. Gruppen er nu blevet til 

sultne tiggere, som søger en bid brød på gården. Vi bevæger os videre ned stien og ned til Lillhärjdalen, 

hvor vi møder en tjenestepige og nogle børn, som kommer bærende på hø. Hilda fortæller, at vi ikke 

har fået mad i en uge, og spørger, om der er en bid brød at få på gården. Tjenestepigen kigger på os og 

siger, at der måske er lidt at få, men vi må selvfølgelig arbejde for det. Hun foreslår, at en fra publikum 

henter vand i spanden og bærer det op til madmor. Husbonden er ikke hjemme, da vi kommer, så vi 

kan ikke få at vide, om vi kan få et længerevarende arbejde før i aftentimerne, når han vender tilbage. 

Tjenestepigen tager os med ind på gårdspladsen og råber på madmor for at høre, om der er noget, vi 

kan hjælpe med, så vi kan få en bid mad. Madmor kommer ud fra stuehuset med en skål med blodrester 

i. Hun siger, at hun godt kan trænge til noget hjælp nu, for bruntass7 har just revet en kalv i stykker her i 

”højanna”, så hun selv må stå inde hele dagen og lave mad. Hun fortæller, at hun lige har lavet 

leverpølse og viser den blodige skål frem. ”Men vi har ingen karfolk här på gården nu”, siger 

tjenestepigen. De to kvinder diskuterer mulighederne og kommer frem til, at to af gruppens mænd kan 

få lov til at bære en stor træstamme op til huset, således at den er klar til at blive afbarket for senere at 

blive benyttet til barkebrød. De små børn i dragt bliver sendt ind efter fladbrød, hvorefter hele gruppen 

bliver budt på brød. En af gruppens mænd, som blev sat til at skovle hø op på en vogn, står og 

fordyber sig i arbejdet.  

                                                           
7
 Bruntass er det begreb som blev benyttet om bjørnen, da det var en pointe i, ikke at udtale ordet bjørn. Denne skik 

formidles her som aktiv sidst i 1700–tallet. 
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Billede nr. 8.3. En besøgende bliver sat til at skovle hø på gården fra Lillhärjdal. Tjenestepige fortæller ham hvor, han skal 

placere høet. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Tjenestepigen går ned til manden og tilbyder ham lidt brød, og det bliver påskønnet, at han var så flittig 

til sit arbejde, at han ikke havde tid til at komme og få mad. Madmor fortæller, at hun ikke kan ansætte 

nogen, før husbonden kommer tilbage om aftenen, så vi må komme tilbage og høre senere. Vi siger 

”Gud sign” og går videre. Vi går op ad en bakke fra Lillhärjdalen. Hilda stopper ved toppen af bakken, 

hvorefter hun tager hatten af. Her fortæller hun, at nu har vi rejst med færge og spørger til, om vi har 

det fint. Vi er gået i land ved Kårgärde Brygge, som ligger længere syd for Østersund, forklarer hun, 

mens hun atter tager hatten på. Her introducerer hun gården Näs, og fortæller, at bonden på Näs skulle 

have været her med sine to heste og hentet os, men siden han ikke er kommet, må vi gå de otte 

kilometre til gården til fods. Inden vi går, får vi at vide, at der tæt på Näs, findes en helsebrønd, hvori 

der ligger ler med svovl i, importeret fra Blekinge. Lægerne mener, denne ler skal være så godt for 

kroppen. Men bare lugten af svovl, afholder Hilda fra at mene, at det kan være godt. Vi går videre. Idet 

vi går forbi stedet, hvor der er arbejde i gang med at opføre en kirke, tager Hilda sin stråhat af og 

fortæller, at der sker ting på Jamtli. Nu er de ved at bygge en kirke, som skal være klar 2010. Hun tager 

hatten på igen og fortæller, at vi skal fortsætte til Näs. Tæt på Näs stopper hun og siger, at vi nu står 

imellem de to gårde Hammerdalsgården og Näsgården. De to huse er naboer, men husene er ikke ens. 
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Mens Näsgården er i to tydelige etager, så er Hammerdalsgården blot i en etage. Det forklares, at 

Näsgården er mere moderne, at her findes mere moderne udstyr, og fruen i huset har fået symaskine. 

Vi får at vide, at de i Hammerdalen har vægfaste møbler i modsætning til gården på Näs, hvor der er 

løse møbler, som man kan flytte på. Hilda spørger os, om vi har vægfaste møbler, hvoraf en fra 

gruppen svarer ”Jag har ingen möbler alls” og en anden svarer: ”Jag har en skåpsäng”. Vi får at vide, at 

Herr Jöns bor på Näs, at hans far har bygget huset, og at øverste etage står tom. Dog kan man leje 

øverste etage, hvis der er fuldt på hotellet. Inden vi går ind til bonden på Näs, laver Hilda os om til 

børn og diskuterer med sig selv, hvornår man er barn, og hvornår man er voksen. Hun peger på en fra 

publikum og siger: ”Ja, du är jo tretton, och själv är jag fjorton”. En kvinde i gruppen spørger, om ikke 

disse små drenge i korte bukser får lange bukser på, når de bliver tilstrækkeligt voksne, hvortil Hilda 

nikker og siger, at det skulle man jo mene, de skulle have. Hun foreslår, at vi hører, hvad hr. Jöns siger. 

Derefter går vi ind i stuehuset. Bonden Jöns, en ældre herre, tager godt imod os. Vi kommer ind i 

stuen, hvor han står med stribet skjorte under bukseselerne og med opsmøgede ærmer. I Jöns’ stue 

diskuteres der videre, hvornår man er henholdsvis barn og voksen. Jöns forklarer, at man kan være fire 

år og dygtig til mange ting, uden at man dermed er voksen, og omvendt kan man have årene, uden at 

man har evnerne. Vi får at vide, at vi ser ud som ”halvväkstinger” alle sammen. Jöns’ kone Annalisa 

forklarer, at man ikke behøver at være voksen, selvom man er konfirmeret. Det handler meget om, 

hvad man kan. Kan man eksempelvis folde en kjole ordentligt og strikke og sy, så kan man være 

voksen. En af kvinderne i gruppen bliver spurgt, om hun kan sy, hvilket hun bekræfter. Hun får nål, 

tråd og stof i hånden og skal sy en fold. Jöns fortæller, at når man er barn, så må man ikke sidde ned og 

spise, da er man for lille og bliver nødt til at stå op. ”Och det är inte för att vara dum häller, för man 

blir jo rakare i ryggen om man får stå upp”, forklarer han. Annalisa viser den syende kvinden, hvordan 

hun skal sy, hvorefter kvinden syr flittigt, mens diskussionen om, hvornår man er voksen, fortsætter. 
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Billede nr. 8.4. Besøgende får demonstreret sykundskaber ved gården på Näs. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Kvinden som syr, får ros for, at det ser fint ud. Flere andre kvinder fra gruppen forsøger sig også med 

nål og tråd, mens Jöns forklarer, hvordan man står og sidder rundt om bordet. Han forklarer, at nu skal 

drengene ud i snedkerværkstedet og forsøge at save og hugge træ. Hilda spørger, om ikke vi kvinder 

også må følge med, og det gør vi. Jöns tager sin hat på og tager os med ud til værkstedet. I 

snedkerværkstedet forklarer han, hvordan man laver en aksel til et åg. Manden, som har skovlet hø ved 

Lillhärjdalen, bliver bedt om at prøve. Jöns forklarer ham, hvordan han skal gøre, og hvilket værktøj, 

han skal bruge. Manden begynder at save, mens han bliver spurgt, om han har et snedkerværksted 

derhjemme. Manden bliver meget opslugt af arbejdet, og vi andre kigger på. Jöns spørger, om der ikke 

er andre, som vil prøve, og ”rektoren fra Linköping” melder sig. Manden der saver opfatter ikke, at han 

skal stoppe og bliver ved med at save. Da han opdager, at en anden venter på at prøve, forklarer han, at 

han blev så opslugt af arbejdet. ”Rektoren” bliver den næste til at fordybe sig, mens Jöns samtidig giver 

en lektion i, hvordan man skal passe på fingrene, når man saver. Derefter demonstreres det, hvordan 

man hugger med økse for at lave takker i træet til at hænge spande på. De to mænd får også lov at 

prøve at hugge i træet. Det er tydeligt, at der lægges flid i for at få det gjort ordentligt. Jöns konkluderer, 

at folk er gode til forskellige ting, den ene af mændene var bedst med saven, mens den anden derimod 

var bedst med øksen. Så man udvikler sig forskelligt. Men når man behersker begge dele, så er man 
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voksen, mener han. Vi bevæger os videre. Ved fäboderne er gederne løbet uden for hegnet, og nogle 

dragtklædte børn er sendt ud for at samle dem og få dem tilbage på den rigtige side af indhegningen. Vi 

bliver bedt om at hjælpe til.  

 

Billede nr. 8.5. Besøgende hjælper til med at få gederne tilbage på den rigtige side af indhegning. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Ved at sprede os over området lykkes det til sidst nogle fra gruppen at få fat i gedernes horn og lede 

dem tilbage, hvor de hører hjemme. Da vi kommer frem til fäboderne, møder vi flere af ”kullerna”. En 

fra gruppen giver den ene et brev. Hun åbner det og læser højt for dem, der står rundt omkring. Det er 

et brev fra hendes søster, som vil have hende til at komme til Amerika. Fäbodkvinden synes, at det er et 

stort skridt at tage til Amerika, så hun skal nok tænke sig lidt om, inden hun svarer sin søster. Efter at 

have sagt ”Gud sign” og vi er gået videre, tager Hilda hatten af og takker for, at vi har fulgt hende på 

denne tidsrejse eller historievandring, som museet tilbyder.  

Jeg går videre ind igennem skoven og kommer til Per Albintorpet, hvor jeg møder en 

kvinde, som sidder og laver frokost. Jeg bliver budt på et stykke knækbrød med myseost og takker ja til 

det. Jeg sætter mig ned sammen med hende. Hun har malertøj på og holder en lille pause i sit arbejde 

med at male en skulptur, som står udenfor. Jeg følger med hende ud og kigger. Jeg får at vide, at 

kvinden er kunstpædagog og er tilknyttet museets formidlingsafdeling. Hun fortæller mig videre, at Per 

Albintorpet formidler tiden 1970’erne i førsteperson, hvilket kan være en udfordring at få de besøgende 
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til at opfatte som rollespil. Tiden som formidles her, adskiller sig ikke visuelt set fra nutiden på samme 

måde, som man erfarer ved museets gårde. På vej tilbage til torvet kommer jeg forbi en skovhytte, 

hvorfra jeg ser røg stige op fra skorstenen. Inde i hytten står en mand og bager kolbullar, en slags 

pandekager, over åben ild midt i rummet. Jeg smager på kagen, hvorefter jeg bevæger mig tilbage på 

den snoede grusvej. Jeg lægger vejen forbi mejeriet og ser, hvordan de yster ost. På markerne langs 

vejen står der dyr i indhegninger. Jeg vælger at gå på stien, som går ned forbi markerne på Näs gård. 

Idet jeg står neden for Jöns’ marker og kigger op på markerne, får jeg øje på Jöns, som står og skuer 

stolt ud over markerne. Hans kone Annalisa kommer gående hen mod ham med en kurv i hånden. Op 

fra kurven tager hun et par glas og en flaske saftevand. Jeg vender tilbage og tager en kop te på cafeen, 

hvor vinduerne vender ud mod byens torv.    
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Bilag nr. 9  Bork Vikingehavn, Ringkøbing Skjern Museum, Danmark 

 

 

Billede nr. 9.1. Bork Vikingehavn. Slag mellem vikinger på græsset mellem husene og fjorden. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

 

Bork Vikingehavn, 

Vikingevej 7 Sdr Bork, 

6893 Hemmet 

www.levendehistorie.dk  

http://www.levendehistorie.dk/
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Information om museet: 

Bork Vikingehavn er del af økomuseet Ringkøbing-Skjern Museum og udgør én afdeling af tilsammen 

14 afdelinger beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune ved Ringkøbing Fjord, Vestjylland. Museet er 

et statsanerkendt museum efter den danske museumslov. Idegrundlaget for økomuseet er at bevare og 

formidle helheder således, at bygninger og kulturminder i landskabet ses i sammenhæng med det 

omkringliggende kultur- og naturlandskab. De enkelte afdelinger er forbundet gennem et omfattende 

stisystem, hvor folk kan bevæge sig mellem de forskellige afdelinger, eksempelvis på cykel.8 Bork 

Vikingehavn består af vikingehuse skabt på baggrund af fund fra Vestjylland. Ved havnen ligger 

rekonstruktioner af vikingeskibe og i Bork formidles den del af historien, som omhandler bo- og 

levekår i vikingetiden.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget ligger i den første del af den empiriske fase og fokuserer på formidlingssituationer 

som anvender drama og spil på sanser og følelser som invitation til deltagelse. Fokus er rettet på 

formidlingssituationer som på forskelligt vis inddrager publikum, og min tilgang er hovedsagelig 

observerende. Jeg besøgte museet på museets årlige vikingemarked sammen med min mand og min søn 

på 2 år. Jeg har ikke tidligere besøgt museet. Beskrivelsen af museumsbesøget bygger på feltnotater, 

video og fotodokumentation samt erindring.    

 

                                                           
8
 http://www.levendehistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=191  (23.11.11) 

http://www.levendehistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=191
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Der er mange telte på pladsen foran vikingehusene, og der dufter af røg fra åben ild og af saltvand fra 

fjorden. Vi starter med at gå rundt på teltpladsen for at se, hvad der foregår her. Flere udklædte 

”vikinger” står i klynger og taler med hinanden. I teltboderne er der udstillet genstande, som skal 

efterligne vikingetidens brugsgenstande. Der er kopper i ler, og der er læderarbejde samt forskellige 

produkter, lavet af sten og af ben. Inde bagved en teltbod sidder en familie i vikingedragter rundt 

omkring et lille bål og laver mad. Der er bålpladser flere steder. Over bålene står et bøjet stykke jern, 

hvorfra der hænger en gryde. Flere bager pandekager over gløderne, andre steger kød. Her dufter af 

mad over åben ild, en meget stemningsskabende duft. Vi går rundt og kigger. Der er ikke rigtig nogen, 

som står ved deres boder, og jeg finder det svært at forstyrre nogen for at høre om deres ting, hvis jeg 

ikke har tænkt mig at købe dem. Vi går hurtigt igennem teltpladsen og fortsætter ned til havnen. Flere 

genskabte vikingehuse står på rad og række med front mod havnen. I vandkanten ligger der to 

vikingeskibe med en mast midt på. De er fæstet med siden mod bryggen. To færinger9 ligger ved siden 

af, fæstet i det ene skib. Mange mennesker bevæger sig rundt i området, og der bliver blandt andet talt 

dansk, tysk, fransk og engelsk. ”Vikinger” fra mange forskellige lande er samlet, og de besøgende 

bidrager også til de auditive variationer. Flere drenge udfordrer skæbnen ved at klatre rundt på den side 

af skibene, som vender mod vandet. Vi kommer hen til et af vikingehusene, udenfor hænger nyfarvet 

garn til tørre. Tre kvinder i naturfarvede vikingedragter står ved siden af og taler sammen. Vi går ind. 

Midt i rummet er et ildsted, hvor der er tændt op. Dele af ildstedet er bygget som en ovn med form 

som et hvepsebo med hullet for oven. Forneden er der et hul, det er her man lægger brænde i. 

Glødende brænde ligger på en flade ved siden af ovnen. Over det lille hul i beholderen steges der 

fladbrød på små pander med langt skaft. En pige varmer sin stegepande over de fritliggende gløder. 

Udenfor er vestenvinden bidende, og mange har fundet sig en plads langs med den lange væg, hvor de 

nyder varmen fra bålet. Flere besøgende står i kø for at komme og bage fladbrød over ilden. Et par 

forældre sidder og venter på, at deres barn skal komme til ilden med sin pande.  

                                                           
9
 Robåd til to par årer.  
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Billede nr. 9.2. Ovn inde i et af vikingehusene på Bork Vikingehavn. Besøgende steger pandekager over ilden. 

Foto: Ingrid Vatne. 

 

Vi nyder varmen, stemningen og den glødende ild. En kvinde i dragt styrer forløbet, og hun fortæller 

om røghullet, og om hvordan røgen er afhængig af de temperaturer, som er udenfor: ”Hvis der er 

varmere herinde, end der er udenfor, så kan røgen godt blive herinde”, forklarer hun til en nysgerrig 

besøgende, som undrer sig over, om der ikke er fare for, at der bliver for røgfuldt indenfor. Efter at 

have fået varmen igen går vi videre. I et hus, som vi kommer ind i, står en model af samme type ovn 

som den, vi lige har set i brug. Vi kommer igennem et rum med senge, og derefter ind i et rum med 

båse til dyr.   

I programmet er der annonceret to begivenheder. Den ene er en opvisning med islandske 

heste, og den anden er en kamp mellem forskellige hold af vikinger. Et stort antal heste er ankommet til 

det indhegnede område og står på række, klar til at vise deres kunster. En kvinde i dragt går frem og 

stiller sig foran hestene. I en megafon fortæller hun om de islandske heste. ”Den islandske hest er med 

på vikingemarkedet, fordi det var den hest, vikingerne tog med til Island!”, kommer det klart og tydeligt 

fra kvinden. ”Siden vikingetiden er der ikke kommet heste ind på Island! Derfor ved vi, at den islandske 

hest er vikingernes hest!”. Informationerne kommer som tydelige pointer med pause imellem. ”Den 

islandske hest har fem gangarter!”, fortsætter hun. Mens hun gennemgår de fem gangarter, bliver hver 

af dem demonstreret af en rytter på hest. Kvinden med megafonen fortæller publikum, hvad de skal 

lægge mærke til. På et tidspunkt kommer der to ryttere med en fadøl i hånden. Den forreste rytter rider 

i trav, han får sin fadøl halveret på sin runde langs hegnet. Den bagerste rytter, som anvender en 
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gangart der hedder tølt, beholder derimod hele sin fadøl i glasset. Der bliver klappet, da kvinden med 

det fulde glas rider forbi folkemængden. 

 

Billede nr. 9.3. Kvinde demonstrerer en af islandshestens fem gangarter, tølt, med en fadøl i hånden. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Kvinden med megafonen fortsætter, hun præsenterer nu, det hun betegner som håndhesteridning. En 

mand, som rider på en hest, holder en anden hest i tømmerne. ”Håndhesteridning bruger vi, når vi skal 

ride langt! Så har vi en hest at skifte med undervejs og vi har en hest til bagagen”, forklares der igennem 

megafonen. Vi får at vide, at man benytter håndhesteridning til at lære både heste og nye ryttere op. 

Hun informerer os om, at opvisningens ældste rytter er 84 år, og der bliver klappet fra mængden. Efter 

opvisningen går vi igen lidt rundt mellem teltene. Vi stopper op ved et telt, hvor der står mange andre 

besøgende. De besøgende og ”vikingerne” er adskilt af en snor, som er trukket rundt om teltet. En 

mand i vikingedragt er i færd med at forklare, hvordan man laver ild. Han holder en lille sten og et lille 

stykke stål op, så folk kan se det og forklarer, det er et fyrestål. I den anden hånd har han fyrsvamp. 

”Fyrsvamp er noget der vokser på døde birke- og bøgetræer”, forklarer han. Det blæser godt i hans telt, 

mens han forklarer, hvordan man tænder ild ved hjælp af disse enkle redskaber. En lille dreng hakker 

med sin træøkse i bakken bagved ham. ”For at man skal kunne lave ild med flint og stål, så skal man 

have en skarp æg frem”, hører jeg, da manden vender sit ansigt i den retning, hvor jeg har fundet en 

plads. Han bøjer sig ned på bakken, hvor han har et metalværktøj, der kan minde om en skomagerlæst. 

Med en hammer banker han et stykke af flinten og får en skarp æg frem. ”Den skarpe kant af flinten, 

den bruger man til at skrælle spåner af stålet med. Den friktionsvarme, som opstår imellem, er varm 

nok til at antænde kulstoffet i disse stålspåner”. Han holder stålet i den ene hånd og starter med at 

skrælle spåner af stålet med den anden. Orange gnister springer rundt om hans hænder, mens han 
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demonstrerer. ”Men dette giver ikke mange skovbrande i det vestjyske hedelandskab. Der skal det 

stærkere sager til. Så der har vi jo vores fyrsvamp”. Han bøjer sig ned og tager svampen op. En af de 

andre vikinger, som er blevet sendt på jagt efter tørt græs, er nu vendt tilbage med et lille bundt halm. 

Manden former halmen sammen til en lille rede, som han kommer nogle tidselfrø i. ”Er der tis i den 

der?”, spørger en lille dreng. ”Nej, nej! Bare rolig. Det er tidsler. TIDSLER. Planter!”, understreger 

manden. ”Så lægger man sin fyrsvamp i kanten lige hen til fyrestenen, sådan her og så slår man nedover. 

Så ryger gnisten ind i fyrsvampen og antænder”. Han lægger fyrsvampen ned i reden og puster til den, 

mens han forsøger at holde blæsten væk fra reden. Det begynder at ryge op fra den lille rede, som han 

holder i sin hånd. 

Vi bevæger os igen i retning af havnen, hvor en kamp skal udkæmpes på de grønne 

marker mellem vikingehusene og fjorden. En mand med britisk accent, udklædt i vikingedragt og med 

et stort træ-skjold i den ene hånd og et langt spyd i den anden, skaber en ring i folkemængden, som står 

og venter. Inde i ringen skal vikingerne kæmpe. Mens han går og råber sine informationer til publikum 

og spørger, om der er nogen der tør kæmpe, ankommer en brølende flok vikingeklædte mænd og 

kvinder til ringen. ”There you are!”, udbryder han, da de trænger igennem folkemængden og ind i 

ringen. ”This is war. That is what we do. What we`re going to do here, is (…)”. Han peger på os med 

sit sværd: ”All of you over here. This is your team!”, en fra publikum svarer: “JA!”, og der bliver jublet 

og klappet. Han går over til den anden side af ringen og peger på folkemængden der. ”This is your 

team!”. Vikingerne i ringen går rundt og viser deres udstyr frem til deres heppehold, og der bliver også 

jublet på denne side af ringen. Manden forklarer reglerne for både os, som kigger på, og for dem, som 

skal slås. Der bliver heppet fra begge sider, mens de kæmpende går på række imod hinanden. Lyden af 

klinger som mødes vidner om, at vikingerne er i gang med slaget. Vikinger begynder at falde, og 

publikum henholdsvis jubler og buer.  Manden, der styrer showet, får de kæmpende hold til at stille sig 

på to rækker igen, ansigt mod ansigt. På samme måde som før går de hinanden i møde, idet de mødes, 

høres lyden af klingende metal og træ, der bliver ramt af slag fra spyd. De to heppehold, som nu danner 

ring om kamparenaen, hepper loyalt på hver deres hold. Hvis der bliver for stille i rækkerne, opfordrer 

den ledende viking til, at der bliver heppet mere. Slaget står på i et langt stykke tid, og tilskuerne hepper 

loyalt indtil kampen er afgjort. Efter det store slag går vi rundt på området ved havnen og ser på bådene 

og på husene. Inde i et af husene møder vi en kvinde, som er i gang med at lave et forhæng til en af 

sengene i det rum, hun sidder i. Flere har søgt indenfor i ly for vestenvinden i håb om at få varme. 

Efter at vi har hørt om rummets fremtidsplaner, takker vi og forlader museet.                                 
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Bilag nr. 10 Dejbjerg Jernalder, Ringkøbing Skjern Museum, Danmark 

 

Billede nr. 10.1. Dejbjerg Jernalder. En formidler demonstrere hvordan man smeder dragtnål. Foto: Ingrid Vatne. 
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Information om museet: 

Dejbjerg Jernalder er del af økomuseet Ringkøbing-Skjern Museum og er en af 14 afdelinger beliggende 

i Ringkøbing-Skjern Kommune ved Ringkøbing Fjord, Vestjylland. Museet er et statsanerkendt 

museum efter den danske museumslov. Fokus er at bevare og formidle kulturelt skabte helheder på 

deres oprindelige sted. Bygninger og kulturminder i landskabet ses dermed i sammenhæng med kultur- 

og naturlandskabet omkring. Dejbjerg Jernalder fokuserer på jernalderens bo-og levekår og inviterer 

publikum til at bo og leve på jernaldervis i en periode under sommermånederne. Museets formidlere 

fungerer i denne sammenhæng som vejledere for dem, der skal forsøge at leve som den gang.  

 

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget ligger i den første del af den empiriske fase og fokus er på formidlingssituationer som 

anvender drama, spil på sanser og følelser for at inddrage publikum. Fokus er rettet på 

formidlingssituationer som på forskelligt vis inddrager de besøgende i formidlingen, og min tilgang er 

observerende, men med en vægt på samtale med formidler. Jeg besøgte Dejbjerg Jernalder alene og har 

ikke tidligere besøgt jernalderbopladsen. Dejbjerg Jernalder tilbyder muligheden for, i en kort periode 

på op til to uger, at bo som man gjorde i jernalderen. Museet stiller en vejleder til rådighed som giver 

råd og vejledning i hvordan, man lægger op sin dag for at nå de nødvendige mål under de vilkår som 

var til stede under jernalderen. Under mit besøg boede en familie fra Tyskland på bopladsen. Udover 

familien, mig selv og to vejledere, var der nogle enkelte andre besøgende. Beskrivelsen bygger på 

feltnotater, videooptagelse og erindringer fra museumsbesøget. 
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Beskrivelse af museumsoplevelsen 

Inden jeg kommer ned på selve jernalderbopladsen, går jeg igennem et velkomstcenter med udstilling 

og museumsbutik. En grøn sti af græs mellem de store områder med lave, vildtvoksende vækster leder 

mig videre hen til området, hvor jernalderbopladsen ligger. Jeg finder en port i plankeværket, som 

omkranser bopladsen. Jeg åbner lågen og går ind. Bopladsen består blandt andet af to boliger med 

dominerende stråtækte tag. På en indhegnet plads, hvor disse huse danner den ene væg, er der 

værksteder bygget op af pæler med tag over. En fritliggende smedje står midt på området. En mand i 

dragt står og banker på noget der lyder som metal. En pige, som sidder på en træ-blok, puster ilt til 

ilden med to store blæsebælge. Manden holder et rødglødende stykke jern i hånden, lægger den på sin 

ambolt og hamrer på det, indtil den røde farve er aftaget. Det bliver hurtigt koldt, og han må tilbage til 

ilden med jernet. En dreng i dragt har også fundet en hammer, som han står og hamrer med på en 

ambolt. Nogle besøgende står og kigger på. Et par andre går rundt og ser sig omkring. Et tag på pæle, 

der ligner smedjen, blot meget længere, er placeret grænsende op til hegnet i modsat side af de to 

stråtækte huse ved porten. Her er stillet an til forskellige aktiviteter, både spil, læderarbejde, farvning af 

garn og andet. Jeg bliver hilst velkommen af en af vejlederne, og jeg går hen til hende for at høre lidt 

om hvad, der foregår. Hun forklarer, at flere familier kommer hver sommer for at bo og leve på 

jernaldervis. I øjeblikket har bopladsen besøg af en familie fra Tyskland. Jeg spørger, hvor længe man 

har formidlet bopladsen på denne måde. ”Vi har formidlet med familier i ca. 15 år. Men det at tage 

kontakt til turisterne, det har vi kun gjort de sidste tre-fire år”, svarer vejlederen. De voksne i familien 

er i gang med at ælte en dej i et stort trug. Jeg bliver fortalt, at i denne form for formidling, så spiller det 

visuelle indtryk en væsentlig rolle i den måde, hvorpå de boende formår at leve sig ind i et 

jernaldermenneskes tilværelse. ”Hvis vi yder en hel masse for at formidle historien, så er det ikke så 

fedt, at man går rundt om det næste hjørnet, og så ser et moderne elhegn. Det skal ligesom hænge 

sammen. Det vil ødelægge helhedsindtrykket, ikke også”, forklarer hun. ”Hvis det visuelle er i orden, så 

har man skabt grundlaget at bygge sin historie ovenpå”. Vejlederen forklarer videre, at de vægter at 

komme nye gæster i møde og stille sig til rådighed for dem, ligesom jeg oplevede det, da jeg ankom til 

stedet. Der hviler en ro over stedet, en stilhed som blandt andet kommer af, at der ikke er andet 

omkring bopladsen, der griber ind i oplevelsen af stedet. Bopladsens placering, det at man skal gå 

igennem naturen et stykke inden man ankommer, er måske også en af årsagerne til, at dette sted lukker 

sig om sig selv på en måde, som kan give ro til at fordybe sig i en aktivitet over tid. Og det ser det ud til, 

at folk gør det. Inde i det lange halvtag sidder der nogle dragtklædte omkring et bål.  
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Billede nr. 10.2. Farvning af garn. En dreng måler temperatur i vandet. Foto: Ingrid Vatne. 

En dreng sidder på bænken langs væggen og skræller spåner af et stykke træ. Han er dybt koncentreret 

og meget omhyggelig, idet han fører kniven langs det runde stykke træ han holder i hånden. Et par 

stykker sidder omkring det lille bål og farver garn. To jydepotter med låg står ved siden af bålet. De, der 

sidder rundt om krukkerne, skal lige have hjælp af vejlederen til farveprocessen. Vejlederen tager et 

termometer og mærker temperaturen i den ene potte, rejser sig op og siger noget til dem på tysk. 

Derefter måler hun den anden pottes temperatur. Jeg bliver fortalt, at vandet ikke må overstige 90 

grader. ”Nu er den på 70, og den har stået der i to timer”, griner vejlederen. ”Den anden potte må godt 

koge, den skal op og koge for at koge farven ud af planterne”, forklarer hun videre. ”Hvilke planter 

bruger I?”, spørger jeg. ”Røllike. Så skulle den gerne blive sådan flot olivengrøn”, forklarer hun videre. 

Hun nævner de forskellige ting som de anvender for at farve garn med, og kommer ind på indigoblå. 

”Den har vi selv givet os lov til at farve med, fordi den blev handlet hertil fra romerne. Det er også 

noget vi kommer ind på, handel mellem romere og jernaldermenneskene her oppe i nord. Og vi 

kommer også ind på det i forhold til det her hus”. Hun peger hen mod et af de to huse, som jeg gik 

forbi, da jeg ankom. ”Man har fundet et hus i Dejbjerg, som vistnok minder meget om det der. Der har 

man fundet glas på gulvet, og det er jo også en handelsvare. Så sådan kan det bruges som en indgang til 

at fortælle om det hus, hvad har det været brugt til, og sådant noget. Har det været specielle personer 

der boede der, eller har det måske været et varelager? Det er jo også det, der gør det lidt mystisk og 

spændende. Og det er også her, at dem der hører på, har mulighed for at bidrage med noget. Og det 

sker rigtigt tit. At folk har ideer om, hvad huset er blevet brugt til”. En dreng kommer forbi mig med 

en ged i bånd.  
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Billede nr. 10.3. En ged bliver ført rundt i bånd af en jernalderbo. Foto: Ingrid Vatne. 

Drengen og geden går ind under halvtaget, hvor der farves garn, og drengen sætter sig på bænken og 

kigger med. Jeg får forklaret, at der lægges vægt på, at vejledernes historier til publikum skal være 

forskellige, således at nogle, som måske har været et stykke tid, ikke skal høre den samme historie igen, 

når der fortælles til andre, men at de kan stykke flere historier sammen og danne sig et billede af, 

hvordan det var. Jeg kigger over på smedjen. Der er flere, som står rundt og ser, og jeg spørger ind til, 

hvad de laver. Jeg får at vide, at der bliver smedet dragtnål. ”I dag er der så stille, og vi kan koncentrere 

os om, at dem, der er her, får prøvet at smede. De dage hvor der er rigtig mange, da kan vi have 

bueskydning, så kan de prøve det”. Jeg får noget at vide om de forskellige aktiviteter som tilbydes, og 

om hvordan de er delt ind i forhold til varighed: ”Eksempelvis tager det to timer at flette pil. Vi vil 

gerne give folk anledning til at prøve, men de skal have at vide på forhånd, at det ikke er noget, der er 

overstået på et kvarter”. Jeg fortæller hende, at jeg oplever en stemning, der er præget af fordybelse 

blandt dem, der deltager, og får det bekræftet fra vejlederen. ”Ja, det er også det familierne siger, at det 

er det, de elsker ved at være her. At ting tager vildt lang tid. Du går ned i tempo, og du har ikke alle de 

afbrydelser, du har i hverdagen. Det er helt basalt. Når du har spist morgenmad, går du i gang med din 

frokost. Når du har spist frokost, går du i gang med din aftensmad. Hvis du har fået tænd sent for 

ovnen, så spiser du også sent. Men det er det, familierne godt kan li`, at ting tager tid. Og det tror jeg at 

publikum mærker”, fortæller hun. ”Der opstår en anden form for nærhed i en familie under et sådant 

ophold. Der er behov for alle familiemedlemmerne. Der er ikke en som kan sætte sig ned og sige, nu 

gider jeg ikke mere, for så går det ud over alle. Det, og så tempoet, tror jeg, er det, der trækker og det, 

publikum lægger mærke til”. Nogle gæs går og pikker i græsset henne ved huset. Jeg kaster et blik ud 

over området og får øje på nogle runde sten med en lille sten ovenpå. Der bliver kornet malet, får jeg 
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forklaret af vejlederen. Det er en god børneaktivitet, især når det ikke regner. Her er ikke så mange 

besøgende på denne dag, og de, der er, går rundt og ser på, hvad den tyske familie laver. Efter samtalen 

med vejlederen, tager jeg en runde og ser på de redskaber, som ligger til fri benyttelse under det lange 

tag på pæle, inden jeg takker og vandrer tilbage igennem det åbne landskab.         
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Bilag nr. 11. Middelaldercenter Nykøbing Falster, Danmark. 

 

 

 

 

 

 

Billede nr. 11.1. Middelaldercentret. Kvindelig bueskytter på teltplads. Udsigt mod de middelalderlige bygninger ved vandet. 

Foto: Ingrid Vatne. 

 

Middelaldercentret 

Ved Hamborgskoven 2 

Sundby L 

4800 Nykøbing Falster 

www.middelaldercentret.dk 

http://www.middelaldercentret.dk/
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Information om stedet: 

Middelaldercentret blev etableret i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum, og 

startskuddet var bygning af en middelalderlig kastemaskine, en blide.10 I 1992 blev Middelaldercentret – 

Forsøgscenter for Historisk Teknologi stiftet som selvejende institution med selvstændig bestyrelse. 

Formålet med centret er, med udgangspunkt i eksperimentel arkæologi, at forske i tidlig teknologi og 

håndværk gennem rekonstruktionsforsøg, og at formidle disse resultater til offentligheden.11 

Middelaldercenter Nykøbing Falster er et videnspædagogisk videncenter støttet af 

Undervisningsministeriet.   

 

 

 

Besøgets kontekst 

Besøget på Middelaldercentret ligger i den første del af den empiriske indsamlingsfase og bygger på 

intentionen om at undersøge formidlingssituationer som anvender drama, spil på sanser og følelser for 

at inddrage publikum. Jeg besøgte centret sammen med min mand og søn på to år. Ingen af os har 

tidligere besøgt centret. Beskrivelsen af besøget bygger på feltnotater, videooptagelse, 

fotodokumentation og erindring af besøget.  

 

 

  

                                                           
10

 Hansen, Peter Vemming, mfl.: ”Middelaldercentret..et museumscenter”, p. 4. Middelaldercentret 1997. 
11

 Ibid, p. 44. 
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Beskrivelse af oplevelse 

Middelaldercentret ligger ved Guldborgsund på Lolland. Efter at vi er kommet igennem 

velkomstcentret, kommer vi forbi en arena, hvor der senere på dagen vil være en ridderturnering med 

riddere til hest. Denne dag har det regnet, og jordvejen er smattet med enkelte vandpytter, og vi 

forsøger at gå udenom dem på vej hen til vandet. Ved vandkanten ligger nogle huse tæt på hinanden og 

former et miljø. Inde i et af husene står en mand og en kvinde i dragt. Manden fortæller publikum, at 

der er lavet en fejl i det hus vi står i. Den indvendige trappe skulle ikke have været der ifølge ham og 

hans erfaring om, hvor man ville have sovet i denne type huse. Flere interesserede besøgende står 

omme på den anden side af bordet. Bordet er fyldt med tekstiler og læderarbejde. Der bliver kigget med 

både hænder og øjne på varerne. Flere spørger ind til, hvilke belæg der er for at fremstille produkter på 

de forskellige måder. Dette publikum er tydeligt meget interesseret, ikke kun i historien, men også i, 

hvordan man kommer frem til en fortolkning af fortiden. I et andet hus står en kvinde i dragt og viser 

en masse krydderier. Hun er engelsktalende, og de besøgende, som står overfor hende, er tyske. Penne i 

gåsefjeder pryder hendes udstilling. Udenfor står to forskellige slags gabestokslignende opstillinger. Den 

ene fungerer til en stående stilling, mens den anden er liggende tæt på bakkeniveau. To bjælker med 

huller til armene ligger vandret ovenpå hinanden og fæstnet ved, at en lodret stolpe er boret igennem 

deres endestykker. På den bjælke, som ligger øverst, er der fæstnet jernringe, så man kan løfte stokken 

op efter. Flere prøver. En mand løfter i den øverste tværligger, og en pige lægger derefter sine hænder 

imellem bjælkerne. Vi går lidt videre og hen til et telt, hvor en engelsktalende mand i dragt fortæller om 

bueskydning. Han holder en pil op i vejret, således at man skal kunne se pilen, han taler om. Vi får at 

vide, at en bueskytter kan skyde op til ti pile i minuttet. Lade os sige der er 5000 bueskytters i en hær, så 

er det rigtig mange pile, der skal til, forklarer han. En kamp varede 4 til 5 minutter, så var de tomme for 

pile. Et stykke længere henne er der sat et spil op, som har form som en majstang.  
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Billede 11.2. Besøgende kaster sten og forsøger at ramme metal-medallionerne som hænger ned fra korsets tværligger. Foto: 

Ingrid Vatne. 

  

På hver side af den tværgående planke hænger der noget metal, som publikum skal ramme med sten, 

som de kaster imod metallet. Når det lykkes, giver det en klingende lyd. Både små og store står og 

kaster med sten. En gang imellem lykkes det nogen at træffe og fremkalde den klingende lyd. På græsset 

mellem teltet, hvor vi blev fortalt om pilene og ved den stenkastende aktivitet, som vi har fordybet os i, 

opstiller en mand i dragt et bueskyttehold. Dragtklædte unge mennesker står på en lang række. De er 

udstyret med bue og pil. Besøgende stopper op og afventer, hvad der skal ske. Manden henvender sig 

til publikum med et ”Good Morning ladies and gentlemen”. Nogle få responderer med et ”Good 

Morning, Sir”. ”We’re an english company”, forklarer han videre, og informerer om, at både piger og 

drenge er med på holdet, som mødes hver uge hele året for at øve. Hans stemme skal kæmpe med 

vinden og med en stor, gøende hund tæt på, hvor vi står. Vi hører ikke så meget af det, han fortæller, 

men bliver alligevel stående og kigger på, da rækken af skyttere gør klar til at trække buen. Nogle stærke 

mænd fra publikum bliver inviteret til at mærke buen. En mand holder godt fast med venstre hånd i 

buen, mens han med den højre hånd trækker snoren tilbage. En anden mand vil også prøve, og han får 

lov til det. Det er spændstigheden, som testes ud, og udfordringen ligger i, at få snoren så langt tilbage 

som muligt, således at pilen kan komme langt. Da de stærke mænd har vist sin styrke, demonstrerer 

lederen, hvordan det skal gøres, og fremhæver øvelsens betydning. Derefter trækker rækken af unge 

sine buer, og et hav af pile rammer græsplænen et godt stykke derfra. Succesen gentages nogle gange. 

Efterfølgende får flere fra publikum lov til at prøve at skyde, og opdager hvor svært det er. Vi går 

tilbage til kamparenaen, hvor to riddere skal kæmpe imod hinanden.  
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Inden de to riddere ankommer til kamparenaen er der en, der leder showet, og som 

lokker publikum til. Han deler os op i to hold, som skal heppe på hver vores ridder. Vi bliver sat til at 

øve på at juble, når vi hører vores ridders navn, og buhe, når vi hører modstanderens navn. Der skabes 

en heppestemning, og da de to riddere hver for sig ankommer til arenaen, så bliver der både heppet og 

buet af dem begge. De to riddere er tungt udstyret.  

 

 

Billede nr. 11.3. Ridder ankommer kamparena på sin hest. I baggrunden ses lidt af understellet på en blide. Foto: Esben 

Fløe. 

 

På hovedet bærer de hjelme, i den ene hånd et flag og i den anden et skjold i de samme farver som 

flaget. Kroppen er pakket ind i en massiv, skinnende rustning. En efter en kommer de ind på arenaen. 

De rider en halv runde, samtidig med at der jubles og buhes fra publikum. De skifter deres flag ud med 

et langt spyd, og så er de klar.  I den ene side er der placeret et skjold på en stang. Ridderne skal i fart 

ramme skjoldet, således at det drejer rundt. Antal runder som skjoldet drejes bliver talt, og den som får 

flest antal af runder vinder. Kamparenaen ligger lige ved siden af de store blider, som skyder 

kanonkugler ud i sundet. Også i dag skal den ene blide affyres hen mod Guldborgsund. En række 

besøgende får lejlighed til at stå sammen og koncentrere deres kræfter hen mod at lade den. Der skal 

bruges mange personer. Den lange svingarm på bliden skal spændes, og det er tydeligt at se, at de 

hårdtarbejdende besøgende, som får lov at prøve kræfter med at styre dette teknologiske monster, ikke 

kommer i mål uden sved på panden. Kuglen, som er placeret i en slynge, som den frigøres fra idet 
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blidens skydearm står rakt op i vejret, fortsætter på egen hånd ud i retning af vandet. En kødrand af 

mennesker står og jubler, da kuglen er frigjort fra slyngen.  

Herfra går vi tilbage igen i retning af velkomstcentret. Vi skal have noget at spise inden 

den lange køretur hjem igen. Uden for restauranten er der en legeplads. På legepladsen hjælper en far 

en lille pige med at sidde på en hest, som kan køre frem og tilbage på skinner og efterligne det, vi så i 

kampturneringen. Hesten er udstyret med en lang stok, som pigen skal ramme et skjold med. I den ene 

af legepladsens kroge er det muligt at prøve en hjelm tilsvarende dem, der blev anvendt i 

ridderturneringen. Vi er temmelig overrasket over hjelmens tyngde. Der er lavet en væg, hvor voksne 

og børn kan kigge ind på en arena. De huller vi kigger igennem på arenaen igennem, svarer til det hul 

som ridderhjelmene har. Her får vi virkelig erfaret, hvor lille disse ridderes synsfelt har været. Efter at 

have prøvet hjelmene og kigget ind igennem hullerne ind på arenaen, imponeres vi en ekstra gang over 

den handling, vi har været vidne til som publikum på kamparenaen. På vejen hjem taler min mand og 

jeg om, hvor godt denne legeplads samler de erfaringer, vi har været vidne til. De aktiviteter vi har været 

beskuere til under besøget, kan vi her prøve ud i en eller anden grad, således at det bliver tydeligt, 

hvilken præstation vi har været vidner til.       
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Bilag nr. 12. Ribe VikingeCenter, Danmark. 

 

 

Billede nr. 12.1. Ribe VikingeCenter. Demonstration og prøvning af håndværk. Foto: Ingrid Vatne.  

Ribe VikingeCenter 

Lustrupholm 

Lustrupvej 4 

6760 Ribe 

www.ribevikingecenter.dk 

 

 

http://www.ribevikingecenter.dk/
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Information om centret 

Ribe VikingeCenter blev etableret i 1992 i Ribe, en by som har spillet en væsentlig rolle når det gælder 

handel, håndværk og landbrug i vikingetiden.12 Centret er en privat virksomhed med formålet om at 

formidle Ribes vikingetid gennem levendegørelsen af de rekonstruerede miljøer, som centret rummer. 

Med afsæt i eksperimentel arkæologi vil centret udforske gennem praksis, de arkæologiske teorier om 

levevilkår, teknikker og om samfundet i vikingetiden. Ribe VikingeCenter er i dag et videnspædagogisk 

aktivitetscenter støttet af Undervisningsministeriet. Centret er inddelt i tre områder ud fra temaerne: 

landbrug, handel og håndværk.  

 

Besøgets kontekst 

Besøget på Ribe VikingeCenter ligger i den første del af den empiriske fase og bygger på intentionen 

om at undersøge forskellige formidlingssituationer som anvender drama, spil på sanser og følelser for at 

inddrage publikum. Jeg besøgte centret sammen med min mand og søn på to år og vi har ikke tidligere 

besøgt centret. Beskrivelsen af besøget bygger på feltnotater, videooptagelser og erindringer fra 

besøget.  

 

  

                                                           
12

 http://ribevc.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID= 14 (25-06-2008)  
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Beskrivelse af oplevelse 

Det første hus vi kommer til er en bondegård, Storgården, som består af et langhus med tilhørende 

bygninger, og hvor grundplanet er en nøje kopi af fund fra Ribeegnen. Udenfor går store og kraftige 

okser og græsser. Markerne er nypløjede, og ploven er placeret midt ude på marken og fortæller os om 

det redskab, som er anvendt. Sammen med et par andre får vi en rundvisning inde i langhuset af 

centrets tømrer. Tømreren tager os med ind i det lange rum med højt til loftet og med et podie langs 

med den ene side, hvor der er borde og bænke. Vi sætter os på bænkene på podiet, mens vores guide 

står nede på gulvet og fortæller om huset, om rummet og om de fund, der er gjort i området, og som 

har skabt grundlaget for opførelsen af den gård, vi sidder i. Han forklarer, hvordan gårdens bygninger 

er vokset frem ud fra både historisk dokumenterede fund og ud fra forskellige fagligheders fortolkning 

af disse fund. Han peger på de store bjælker, som danner væg, og forklarer, hvordan disse vægge har 

dannet en grundplan, som er de fund, arkæologerne har fundet og anvendt som baggrund for 

opførelsen af bygningen. Det er kun grundplanet, som man med sikkerhed ved noget om. Resten er 

stykket sammen af fortolkninger af forskellige fund. Han forklarer om sin dragt, at den er lavet af en 

produktionsskole, som centret samarbejder med. Podiet, vi sidder på, fortæller tømreren, ville 

vikingerne have sovet på. Han fortæller, hvordan de har ligget med fødderne mod hinanden i en lang 

række. Den gård vi er på nu, er model af en stor gård. Han forklarer bygningens konstruktion, om de 

store søjler inde i huset som udgør den bærende konstruktion i huset til forskel fra dagens hus, hvor det 

er ydervæggen, der er den bærende konstruktion. Mellem os og tømreren, som fortæller, ryger det fra 

kullet i et aflangt ildsted midt i rummet. Husene ligger øst-vest og er lange, forklarer han. ”En fattig 

ville bygge væggene af ler”, forklarer han. Egetømmeret, som her vises, har kun været anvendt til vægge 

hos de rige. Den gård vi står i, repræsenterer en rig vikingegård. Han forklarer videre, at centeret viser 

historien om den fredelige viking, ikke den viking, der tog på togt. Huset har en inddeling, som har 

været anvendt til langt op i vores tid, med vognport i midten, stald til den ene side og bolig i den anden 

side.  

Mens han forklarer, kommer en kvinde i dragt igennem rummet. Hun hilser pænt, mens 

hun går igennem rummet og ind af en dør, dekoreret med ornament over dørkarmen. Tømreren 

fortæller, at storgårdens ejere ville have haft deres soveværelse dér, hvor kvinden gik ind. Vi får blandt 

andet at vide, at placeringen af bygningerne, som de står i dag, er anderledes end det oprindelige fund 

set i forhold til himmelretningerne. På vej ud igen af det store åbne rum, kommer vi igennem et lille 

rum, hvor der bl.a. ligger to runde sten med flad overflade. De ligger ovenpå hinanden. I midten af den 

øverste sten er et hul. Flere prøver at komme korn ned i hullet og dreje på den øverste sten, som så 

maler kornet til mel. Vi bliver også nødt til at prøve. Efter at flere har prøvet, tager han os med videre 
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op til en markedsplads. Her er pladsen inddelt i rektangulære felter, hvor nogle af disse felter bærer 

markedstelte, og andre fremstår som tomme grønne indhegninger. Han fortæller om markedspladsens 

placering i krydsfeltet mellem landevejen og søvejen. Tømreren fortæller os, at markedspladsen er 

udformet på baggrund af de fund og opmålinger, som er gjort under Nikolajgade i Ribe. Her har man 

også fundet produktionsaffald, som har kunnet fortælle hvad, der har været produceret på stedet, og 

som vidner om, at håndværkerne har siddet på stedet og produceret, selv om produkterne er solgt. 

”Der har vi fundet potteskår og glas, der er gået i stykker. Man har fundet affald fra forskellige 

smedehåndværk”, forklarer han. Mens han forklarer om markedspladsen, om handel og handelsruterne 

sydover og langs med Elben, kommer en kvinde forbi, ridende på en hest. Vi flytter på os og stiller os 

hen til et hegn. Tømreren fortsætter med at fortælle om, hvordan handelen har foregået, om bytning af 

varer, om etablering af kontrol med handelen, om udvikling af lokale mønter, mm. Vi får at vide, at her 

på centret er der konstrueret 20 opmålte markedsfelter mod det oprindelig 40. Når han fortæller, er det 

let at forestille sig det liv, der må have været på markedspladsen. Jeg får skabt billeder i hovedet af 

farverige glasperler, keramik og tekstiler.  

Centret har fået opført nogle byhuse, og vi får oplyst, at man allerede i vikingetiden 

begyndte at specialisere sig inden for bestemte håndværk. De opmålinger, som disse huse er bygget 

efter, viser en anden hustype end den store gård, som vi startede i. I disse husene er der ikke stald, kun 

værksted og bolig. Dermed har man kunnet fastslå, at de er byhuse og ikke landhuse. Håndværkeren 

slår sig ned tæt på markedspladsen. Tømreren fortæller, at en smed i vikingetiden lavede smedearbejde, 

og hvis han skulle have sko, så skulle han bytte sig til dem eller købe dem fra skomageren. Byhusene 

ligger på en række med langsiderne imod hinanden. De, der har boet i den slags huse, har bragt deres 

produkter med hen på markedspladsen og solgt og byttet dem bort der. Denne specialisering af erhverv 

gør, at landskabet ændres. Vi bliver fortalt, at der ikke længere er samme behov for jord til dyrkning af 

mad, og at stuehusene derfor kan placeres tættere end det, vi har set nede på Storgården.  

Tømreren peger hen på tre huse, som ligger på en række. Han fortæller, at de tre huse er 

bygget over samme grundplan og er bygget som diskussionsoplæg. ”Vi ved ikke, hvordan de har set 

ud”, forklarer han. Visuelt set skiller det ene hus sig fra de to andre ved et dominerende tag. Ifølge 

tømreren er det ene hus udformet efter arkæologerne og historikernes fortolkning. Dette hus har høje 

stolper, som bygger på en fortolkning af omkredsen af de stolpehuller, som er fundet. Håndværkerne 

på centret har ud fra en håndværksmæssig fortolkning fremført et noget lavere hus, begrundet i deres 

fortolkning af bygningens bærende konstruktion. Ifølge håndværkernes fortolkning skal væggene ikke 

være så høje, fordi den bærende konstruktion ligger i husets rejsningsværk snarere end i væggen. Deres 

fortolkning er, at en høj gavl i det nordiske klima vil udgøre en for skrøbelig konstruktion for husene, 
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derfor mener de ikke, dette er tilfældet. De har derfor opført flere huse fortolket over samme kilde som 

en del af deres eksperimentelle arkæologi, hvor de tester ud forskellige tilgange gennem konkrete 

resultater. Inde i nogle af husene er der lagt op til aktiviteter for børn og for voksne. Et sted står en 

kvinde i dragt og sætter børn og voksne, som ønsker det, i gang med at spille spil fra vikingetiden. Her 

sidder nogle børn og forældre i dyb koncentration. Et andet sted sidder en pige og bliver vist, hvordan 

man snitter med kniv.    

Ved et af de lange huse, som vi kommer forbi i vikingebyen, står en kvinde og fortæller. 

Hun fortæller om tinghuset, hvor de store sager blev afgjort. Huset, som hun kalder tinghuset, er 

karakteriseret af at være rigtigt langt. Der er mange folk i aktivitet omkring tinghuset. Et par børn 

trækker en spand op af en brønd. Nogle spiller et spil, hvor de kaster en bold, som er bundet fast i en 

snor. Til at kaste bolden med, anvender de en gren, som snoren hænger over. Kvinden fortæller videre 

om et af de andre huse, skomagerhuset. ”Skomageren havde et vigtigt erhverv her i byen”, forklarer 

hun. Hun trækker op i skørterne og viser sine sko frem. ”Her er gedeskind for oven og okseskind på 

undersiden”, uddyber hun. I denne del af centret er der mange aktiviteter for børn. En anden kvinde i 

dragt passer ilden på et udendørs ildsted. 

På en stor græsplæne er der gjort klar til et falkoner-show. En mand i dragt har en stor 

handske på sin ene hånd, hvor der står en ugle. En dreng fra publikum får muligheden for at holde 

uglen på sin arm, mens manden fortæller om uglen som jæger og som dyr, der er blevet jaget. Manden 

har flere fugle, som han får til at flyve og dykke efter bestemte ting. Efter falkonershowet er der en pil- 

og bue- demonstration, hvor flere får lov til at prøve.  

Inden vi vender hjem igen, prøver vi centerets legeplads, hvor man bl.a. kan rutsje ned 

igennem Midgårdsormens mave.    
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Billede nr. 13.1. Aktørbarn får hjælp af besøgende til at vande bærbuske ved museets bykvarter. Foto: Ingrid Vatne. 
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Information om museet 

Maihaugen blev etableret på Lillehammer øst i Norge i 1904 og er nu en del af Stiftelsen Lillehammer 

Museum. Ud over at være et museum for bygningskultur og leveforhold, spiller Maihaugen en central 

rolle når det gælder bevaring og formidling af håndværkskundskab.13 Museet fokuserer på 

bygningskultur i henholdsvis landsby, by og boligfelt samt det tilhørende kulturlandskab. Museets 

grundlægger er Anders Sandvig (1862 – 1950), en tandlæge med særlig interesse for kulturhistorie. Hans 

samlinger af bygninger startede allerede i 1887. Sandvigs formål var at indsamle og formidle 

Gudbrandsdalen som en visuel helhed: kirken, storbondens og småbøndernes hjem, husmandspladsen 

og ”seterhyttene” skulle opføres i et landskab som svarede til miljøernes oprindelige omgivelser. 

Bygningerne er flyttet fra steder i Gudbrandsdalen.   

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets første indsamlingsperiode, sommer 2009. Fokus er 

formidlingssituationer som på forskelligt vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen. Jeg besøgte museet sammen med mine forældre, min søn Linus på tre år og 

min datter på knapt seks måneder i forbindelse med ferie i Østnorge. Museets formidling i førsteperson 

ved en af byens boliger, Olsenhuset fra 1930’erne, indbefatter børneaktører som har til opgave at lege 

med de besøgende børn, og får en særlig opmærksomhed i min beskrivelse af besøget. Jeg har en gang 

tidligere besøgt Maihaugen i forbindelse med ferie. Derudover har jeg haft kontakt med museet i 

forbindelse med mit speciale med temaet bevaring og formidling af traditionel håndværkskundskab. 

Beskrivelsen af museumsbesøget bygger på feltnotater, videooptagelser, fotodokumentation og 

erindring. Museumsbesøget foregår over en dag. 

 

  

                                                           
13

 Blandt andet i kraft af centret SIKA: Senter for Immateriel Kulturarv, og NHU: Norsk Handverksutvikling, som 
fokuserer på den handlingsbårne kundskab, og som fungerer som en mødeplads for traditionshåndværkets udøvere, 
både erfarne og nye, og kunder. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Museumsområdet er inddelt i tre dele: Landsbyen (bygda), byen og boligfeltet. Kulturlandskabet er 

centralt, når det handler om at knytte bygningsmiljøerne til landskabet og til levemåder. I 1800-tallets 

landsby og sæterdrift spiller husdyr på markerne en rolle, når det gælder om at visualisere bestemte 

raser, og når det gælder om at vedligeholde kulturlandskabet, som knytter sig til et bestemt 

bygningsmiljø. Byen fortæller om indlandsbyen, en bydannelse knyttet til jernbanen som 

kommunikationsmiddel omkring 1900. Dagliglivet fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1930’erne er i 

fokus her. Museets boligfelt er bygget op af parcelhuse og villaer, som fortæller om de ændringer, som 

lovgivningen, der er knyttet til boligbyggeri efter 2. verdenskrig, førte med sig. Vi starter ud med at gå i 

retning af landsbyen og kommer til gården Øygarden i Skjåk. 

”Velkommen til gards. Jeg står nå her og lager mat, for nå er det snart dugurd. Klokka er 

snart tolv og vi har mange arbejdsfolk i slåtten i dag som skal ha mat”, fortæller en kvinde i dragt inde i 

et stuehus. De store, vandrætte tømmerstokke, som danner de massive vægge er nærmest gyldne i lyset 

fra de små bondehusvinduer. På væggen hænger en hardingfele (violin med otte strenge) og et ur over 

en udskåret træseng.   

Vi får at vide, vi er i året 1898. Kvinden står for enden af et langt bord, som strækker sig 

langs hele væggen med de små bondehusvinduer. Jeg spørger kvinden, hvor mange arbejdsfolk de har, 

og hun svarer, at de hurtigt fylder det bord, hun står ved. ”Vi bruker å være en 12-13 stykker, men i dag 

er det nok bare fire som er her”, forklarer hun. ”Det er mange som er reist opp på sætra, så får de nok 

mat hos budeia der, tenker jeg”, svarer hun. ”Vi skal ha spekemat og flatbrød, og så har jeg kokt opp 

noe vassgraut her”, forklarer kvinden, mens hun går hen til ildstedet og rører i den store gryde, som 

hænger ned fra loftet inde i ildstedet. Inde i køkkenet står en økse med det yderste af øksehovedet nede 

i et stykke træ, klart til at hugge brænde til ildstedet, eller til at flække brænde i mindre stykker. På en 

bænk langsmed væggen står en kaffekværn klar til anvendelse. På vej til gården, hvor kvinden står og 

arbejder i køkkenet, har vi set nogle huse og en stavkirke. Udenfor er det ca. 30 grader. Vi slår os ned 

her inde i skyggen. Min far sætter sig med min lille datter på skødet, og min søn undersøger rummet. 

”Dette er en storgard”, konkluderer min mor overfor kvinden. ”Ja, den er nå ikke av de minste, men 

den er nå ikke den største heller”, svarer kvinden. Hun peger ud af vinduet og forklarer videre: ”Hvis 

dere går ut på garden og fortsetter ned i bygda, så kommer dere til gården Bjørnstad, og det er en stor 

gard. Men det er nå en bra gard her oppe i Skjåk, hvor vi er, ja, for som dere sikkert vet, så er vi i Skjåk 

nå”, oplyser hun. ”Men vi har en god smed”, indskyder hun, ”så vi har flotte beslag på dører og (…). 

Goddag!”. Bonden kommer ind i sine træsko og tager hatten af, mens han hilser pænt på os gæster. 

”Du er vel sulten nå og klar for dugurd, tenker jeg”, konkluderer konen, men får til svar, at det er for 
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tidligt. Manden undrer sig blot over, hvor arbejdsfolket er blevet af. Han er kommet ind for at høre, om 

hun ved, hvor de kan holde til. Konen svarer, at de er ude og slå græs. De går hen til vinduet ved 

sengen og ser ud over landskabet. De får ikke øje på dem, der er ude for at slå græs. Kvinden går hen til 

et andet vindue, som har udsigt i en anden retning og peger ud mod markerne. 

 

Billede nr. 13.2. Bondekonen på gården fra Skjåk peger ud ad vinduet og forklarer bonden, hvor de andre gårdarbejdere 

befinder sig. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 ”De er der, i utgarden”, svarer hun. Konen går tilbage til sit spegekød, som hun skærer i tynde skiver 

og lægger på et fad ved siden af et andet fad med stykker af fladbrød. ”Ja, jeg får gå ut og jobbe videre 

og kommer inn når det er dugurd. Jeg får se på sola, sånn at jeg ikke kommer for sent”, svarer manden 

og går ud igen. ”Ja, det spørs om sola går riktig nå, når det er sommertid”, siger min mor til kvinden, 

som skærer kødet. ”Ja, sommertid, det kjenner jeg ikke til, men vi har nå det vi kaller for lokaltid, vi da”, 

forklarer hun. ”Det har dere kanskje ikke der hvor dere kommer fra? Ja, det er jo litt problem for toget 

det med lokaltid”, forklarer hun videre, mens hun lægger kniven ned på bordet. ”Ja, vi har jo fått 

jernbane her på Lillehammer, eller (…) på Lillehammer kom jernbanen i 1894, ikke her oppe i Skjåk, 

men på Lillehammer, der kom den”, retter hun sig selv. ”Og der, vet du, er det så stor forskjel på tida 

innover mot Kristiania, at det kan variere med opp til flere timer, det”. Kvinden sætter hænderne i 

siden, mens hun fortæller: ”Derfor må kondoktøren ofte si tretten toogførti lokaltid, og det kommer av at 

det er så mange lokaltider”. Hun nikker bekræftende, mens hun går tilbage til sit kød og fortsætter med 

at skære de tynde strimler. ”Jeg har nå hørt, at det er noen på stortinget som prøver å få det bort, da. 

Det kan jo hende at det blir”. Hun koncentrerer sig om kødet igen. Linus finder kaffekværnen, som står 
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på bænken, og konen spørger, om han måske vil hjælpe hende med at kværne kaffe. Det vil han gerne. 

Med den ene arm i gips efter et fald, skal han lige bruge en hjælpende hånd. Den får han af 

bondekonen, som holder fast på kaffekværnen, mens han drejer rundt på håndtaget.  

 

Billede nr. 13.3. Ved gård fra Skjåk. Linus på 3 år får hjælp af konen på gården til at kværner kaffe. Foto: Ingrid Vatne. 

 

”Ja, jeg tror arbeidsfolket vil ha noe kaffe når de kommer. Får de egentlig kaffe nå?”, spørger jeg. Jeg 

får at vide, det gør de ikke før senere på dagen. ”Får du mye hjelp i kjøkkenet?”, spørger jeg kvinden 

igen og får at vide, at der tit kommer nogen ind, som vil hjælpe til. ”Det er fint det, for det er så travelt 

her”, forklarer hun. ”Nå når det er slått og alt, så er det så mye å gjøre”. Min mor overtager arbejdet 

med at holde kværnen, mens bondekonen må over til ilden og røre i den store gryde med grød. ”Hvilke 

andre ting er det du pleier å få hjelp til?”, spørger jeg kvinden. I den tid vi har været indenfor, er der 

ikke kommet andre besøgende ind. ”Ja, når vi jobber med lin, så er det mange som hjelper til. Men vi 

jobber ikke med lin i dag. I dag er det slåttonn, så da konsentrere vi oss om det. Vi arbeider med lin om 

tirsdagene”, forklarer hun videre. Hun har hørt, at hvis vi går ind til byen, så er der nogle steder, hvor vi 

kan hjælpe til. Inden vi går ud igen i varmen, bliver vi tilbudt et stykke hjemmelavet fladbrød. Udenfor 

ser vi bonden komme gående ned ad stien imellem de mange næsten sorte træhuse, med græs på taget. 

”Fant du slåttefolket?”, spørger hans kone fra døråbningen. Han har ikke fundet dem, og konen 

begynder at gå ned stien som fører forbi huset, hvor vi kommer fra. Med hænderne i siden vandrer hun 

ned ad grusvejen, som snor sig ind mellem gårdens mange huse, og hun kalder på sit arbejdsfolk. ”Nå 

er det mat”, råber hun. En høne går forbi hende og ind i et hønsehus.”Nå er det mat,” kalder hun igen. 

Nå er bonden kommet hen til hende, og de forstår stadig ikke, hvor deres hjælpere holder til. Bonden 
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går hen til brønden for at drikke noget vand. En busfuld franskmænd ankommer til gården, og flere af 

dem kigger på brønden og på manden som drikker. Mens han står der og drikker, får bonden øje på de 

arbejdere, som han har brugt sin formiddag på at lede efter, fordi de skulle være med til at slå græs. På 

den anden side af gårdshegnet står de to arbejdere og kigger over på os og på husbonden. Han lukker 

forsvarligt brønden og går hen til arbejderne som står på anden side af hegnet. Området er stort, og vi 

beslutter os for at gå hen til byen, hvor der også er formidlere i dragt. 

I et hus fra 1930’erne møder vi en mor, som sidder ved køkkenbænken og hækler. Hun 

har bundet sit tørklæde på hovedet på en anden måde, end kvinden fra 1898. Nu er knuden fæstnet på 

toppen af hovedet snarere end i nakken. Hendes forklæde går helt op til brystet og er bundet rundt om 

halsen. På en stol på modsat side af bordet, sidder hendes to sønner, som er noget ældre end Linus. 

Den ene har en hat på hovedet. Denne hat får Linus’ opmærksomhed. ”Jeg vil også have Emil-hat”, 

siger han. Husmoderen spørger ham, om han ikke vil prøve den, og det vil han rigtigt gerne. Drengen 

med hatten er den yngste af de to brødre. Han kommer hen til Linus og placerer sin hat på hans hoved, 

for derefter igen at sætte sig på sin stol. Hans ældre bror sidder for bordenden og spiser slik fra en 

kræmmerhusformet pose. Han tager et stykke slik ud af posen og giver til en glad Linus, som har fået 

lov til at låne en Emil-hat. Jeg spørger, om han ikke skal bukke fint som tak, og han bukker dybt. 

”Hvad er det?”, spørger han mig og får forklaret, det er slik. ”Det må jeg godt spise”, konkluderer han 

og putter det lille røde bolsje i munden. ”Og du sitter og hekler?”, spørger jeg husmoderen, som sidder 

lige ved siden af, hvor jeg står. Hun viser mig ting i køkkenet, som hun har hæklet, og forklarer, at de 

tager det lidt roligt i dag, fordi det er så varmt. ”Jeg har lagt litt klær i bløt bak trappa der”, forklarer hun 

undskyldende, og peger ud i gangen. ”Vi har gjort rent hos dyrene i dag, da. Det gjorde vi før solen 

begyndte å varme så voldsomt. Hos kaninene og hønsene. Så nå har de det mye bedre”, fortæller hun. 

Jeg spørger Linus, om han ikke vil levere hatten tilbage, inden vi skal videre. Han langer hatten over 

bordet til de store drenge, og den yngste af drengene tager den straks på sit hoved igen. ”Tror du at han 

heter Emil?”, spørger jeg Linus. Vi begynder at tale om hvilke navne som er almindelige i 1930’erne. 

Husmoderen fristes til at fortælle om sin egen far som er født i 1932 og som har fået det usædvanlige 

navn Klarin, som hendes bedstemor havde fundet i en roman. Husmoderen beder de to store drenge 

om at tage Linus med ud i gården og vise ham nogle spil. De to drenge følger lydigt morens ønske. I 

gården står der en lille stang og omkring den, ligger der flere hestesko. Drengene samler dem op. Den 

ældste giver en hestesko til Linus, som ikke helt forstår hvad, han skal gøre ved den. Der bliver ikke talt 

særlig meget mellem de tre drenge, men de kan sagtens gøre sig forståelig alligevel. Linus samler også en 

sko op og giver den til den ene af drengene, som så stiller sig i position til at kaste skoen hen imod 

stangen. Bagefter gør Linus det samme som den store dreng har gjort: bøjer sig fremover, sigter og 
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kaster hen imod stangen. Det klinger, da hesteskoen støder mod stangen, efter den største drengs kast. 

Det er svært at ramme stangen. De tre drenge bliver stående og kaster et stykke tid. En snedker 

kommer ud fra et af de tilstødende huse og råber: ”Bravo! Det var akkurat!”, inden han går ind igen i 

værkstedet. Han har lige været udenfor og slebet knivblad og skal nu fortsætte sit arbejde indendørs. Jeg 

følger efter ham ind i værkstedet. I værkstedet er snedkeren i gang med at lave et skab. ”Lager du skap 

som skal inn i huset der borte?”, spørger jeg for at finde ud af, hvordan han og hans værksted hænger 

sammen med husmoderen og hendes to drenge. ”Nei, det er nå til salg”, svarer snedkeren. Han har et 

færdigt skab stående på udstilling. Der er påmalet et marmorfelt i midten. En ramme i bladguld 

omkranser det marmorerede felt. Snedkeren åbner skabet og viser mig indersiden. På indersiden af 

skabslågen har han malet en lille rose på hvid baggrund, og selve skabet er inddelt i flere rum. Han 

forklarer mig, at han anvender linolie og farvepigmenter til processen. I et hjørne står en næsten færdig 

udskåren hest i træ, som skal blive til en gyngehest til børn. Mine forældre og Linus er også kommet ind 

i værkstedet, og min far får øje på et skrin. ”Det kaller vi et ambar!”, forklarer han til snedkeren. ”Det 

hadde vi dravle14 oppi.” Han undersøger det runde træskrin og genkender det fra sin egen barndom. 

Linus vil gerne finde de to drenge igen, og vi går ind igen i huset, hvor vi først så dem. Her sidder de. 

Han må gerne låne en hat, som hænger på en knage i gangen, og er atter lykkelig for det. Da vi kommer 

ind, høres musik fra pladespilleren, som står i vinduet i den grønne stue. ”Ja, det finnes mange sånne 

gamle plater rundt i de gamle hjem”, mimrer en besøgende som er på vej igennem køkkenet, hvor 

husmoderen atter har sat sig til at hækle. Den ene dreng har sat sig i sofaen i stuen, og Linus kravler op 

til ham. Fortsat uden verbal kommunikation. Drengen har tydeligvis hørt musikken før. Han går hen til 

pladespilleren og flytter armen, som stiften hænger fast i. Han ved lige hvor han skal sætte stiften ned. 

Når han rammer det rigtige sted, danser han lidt på vej tilbage til sofaen. Han hopper op igen i sofaen 

og sparker lidt med fødderne uden for kanten.   

                                                           
14

 Dravle er en flydende madret af mælk tilsat løpe og som er kogt så længe, at mælken er begyndt at ”oste” sig, altså 
at stivne i mindre klumper. 
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Billede nr. 13.3. Linus og en aktør iført hatte hører musik i et interiør fra 1930`erne. Foto: Ingrid Vatne. 

 

De to drenge kigger på hinanden, smiler lidt og mærker med hænderne på deres hatte. Husmoderen 

kommer ind og forklarer, at den tid, hendes ældste børn boede hjemme, så boede de oppe på første sal. 

”Men nå, så har jeg bare disse to guttene igjen, så nå leier vi ut,” forklarer hun. En besøgende spørger 

hende, om det ikke er rigtig, at dette stedet tilhører middelklassen? ”Ja, mannen min jobber på 

ullvarefabrikken”, forklarer husmoderen. ”Han får noen skift der nede. Men vi har jo bra standard på 

huset, vi har jo det. Vi har telefon og strøm lagt inn og allting”. ”Ja, telefon var vel ikke så vanlig på den 

tida”, konkluderer den besøgende. I mellemtiden er den ene af drengene gået udenfor for at vande 

buske. Udenfor går Linus og lever sig ind i rollen som Emil fra Lønneberg og efterligner den måde, han 

har set Emil rette på sin hat. Han ser drengen i den røde skjorte komme gående med vandkanden, og 

går hen til ham og hjælper til. Efter de er færdige med at vande buske, går de ud i byens hovedgade. 

Linus følger efter den større dreng og kopierer hans bevægelser. De to drenge stiller sig i døråbningen 

ved posthuset og løfter på hatten til forbipasserende. Drengen i den røde skjorte går hjem igen til huset 

og henter en cykel, som er alt for stor til ham. Han cykler frem og tilbage, mens Linus løber efter. 

Langs væggen ved apoteket sidder der flere gæster og nyder skyggen denne varme sommerdag. De 

kigger på drengene, som leger i gaden. Den anden dreng fra huset kommer hen til de to, og de sætter 

sig på trappen udenfor apoteket. Her viser den yngste af husets sønner, hvordan man laver sjove lyde 

ved at puste sig selv på armen. Dette falder i god jord hos de to andre. Efter et stykke tid forlader vi 

byen og går op i skoven. Vi kommer til ”sætra” som bondekonen fra Skjåk havde fortalt os om. 
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Heroppe møder vi en kvinde i dragt, som kommer bærende på et spand med vand. Hun fortæller os, at 

hun er ved at lave smør. Vi går med hende ind i den lille hytte og ser hende hælde vandet i et trug.  

 

Billede nr. 13.4. Kvinde er i gang med at lave smør på Øygardssætra. Foto: Ingrid Vatne. 

Hun kommer en stor klump smør fra smørkærnen og op i truget og udvasker mælkestofferne i smørret. 

Hun forklarer, at hun laver smør til en af gårdene på museet, Øygarden. Kvinden flader smørret ud 

med hånden, bukker det og flader det ud igen, som om det var en dej. Da hun mener hun er færdig, 

lægger hun smørklumpen i en skål og hælder vandet over i en spand af sink. Derefter hælder hun salt 

fra en lille kop og kommer det i smørret og fortsætter med at ælte klumpen. Vi takker og går videre.  

Vi kommer ned til museets boligfelt. Ud over boligarkitektur som jeg genkender fra 

østlandsområdet, ses også et typehus, som vi kan genkende fra vores egen egn en anden del af landet. 

Her er også en lille bungalow fra 1940’erne, hvor 2. verdenskrig er omdrejningspunkt. Idet vi kommer 

hen til et hus fra 1980’erne, ser vi en teenagerpige sidde på verandaen og læse i et tegneserieblad. 

Hendes lyse hår er touperet og sat i en knude på den ene side af hovedet. Med den ene hånd trækker 

hun sit tyggegummi til en lang snor ud af munden. Da vi kommer nærmere, hopper hun ned fra 

gelænderet og hilser pænt. Hun spørger, om vi vil med ind og se hendes hus. Hun forklarer, at hendes 

forældre ikke er hjemme, men de kommer snart. Pigen bærer lyse pastelfarver og har sat håret op i en 

knude, placeret på den ene siden af hovedet. Hun forklarer os, at hendes store ønske er en lyserød 

sækkestol. ”Det hadde liksom vært prikken over i’en, det. Pappa sier jeg må spare til det selv, men jeg 

har brukt opp alle pengene mine på klorin for å bleike bukser, vet du. Så jeg må vente litt før jeg kan få 

det. De i klassen sier at jeg er den flinkeste til å bleike bukser”, siger hun, mens hun ser drømmende ud 
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i luften. ”Du får bleike deres, da, så får du ta penger for det”, foreslår min mor. ”Mmm”, nikker pigen, 

inden hun fortsætter til næste rum. Jeg kigger ind på pigens værelse. Her hænger en stor plakat af en 

ung og mørk Michael Jackson, og jeg kan godt genkende billede og bliver nødt til at trække på 

smilebåndet, idet jeg må indrømme for mig selv, at der hænger en lignende plakat over min seng 

hjemme hos mine forældre. Pigen viser os badeværelset, som de netop har pudset op. ”Nå har vi fått to 

speil”, udbryder hun imponeret. ”Det er skikkelig kult, for nå kan jeg og besteveninna mi fikse håret 

samtidig. Det gjør vi ganske ofte, forstår du. For når jeg blir stor, har jeg tenkt å bli frisør”. Mens hun 

drømmer højlydt, står hun og holder om dørkarmen og har hovedet på skrå. Da hun viser os hendes 

forældres soveværelse, fremhæver hun, at de har fået vandseng. ”Men så kjøpte de en sånn uten 

bølgedemper, så mamma er ikke så veldig fornøyd. Noen ganger må hun legge seg på sofaen, for hun 

blir så sjøsyk og sånn”. På skabslågerne hænger der et gult jakkesæt og en sommerkjole i lys mintfarve. 

Et bælte i en mørkere mintfarve hænger rundt om kjolehalsen. Huset har mørke karme omkring døre 

og vinduer, og tapeterne er mønstret, men stort set holdt i en farve. I stuen hænger der brune og hvide 

gardiner over et langt vinduesparti. Mellem de lodrette søjler, som disse gardiner danner, hænger hvide 

foldede gardiner, som næsten dækker hele vinduet. Over vinduerne står der en lang række af små 

souvenirflasker. ”Her sitter vi når vi ser på tv”, forklarer hun og går hen til sofaen. Et hvidt fjernsyn 

står på den anden side af sofabordet. ”Om onsdagen ser vi på Dynastiet”, fortæller pigen. ”Og så ser vi 

på halvsju”. ”Det er nå om lørdagen”, pointerer min mor, og pigen nikker og bekræfter med et 

”mmm”. Linus opdager to fugle i et bur. ”Den der heter Benny og den heter Annifrid, forklarer pigen”. 

Jeg genkender navnene og spørger, om hun kan li’ ABBA. ”Det er mamma som er skikkelig fan av 

ABBA”, forklarer hun. ”Når pappa setter seg for å høre på Åge Alexandersen, da går jeg inn på 

rommet mitt for å lese Romantikk. Jeg får egentlig ikke lov av mamma. Hun synes ikke det passer seg 

for småjenter, sier hun. Men jeg er faktisk 16 år”. Pigen tager sig til håret og strammer i opsatsen, inden 

hun går videre og viser os køkkenet. ”Dette er mamma sitt område”, forklarer hun. ”Pappa er skikkelig 

dårlig til å lage mat. Mamma pleier å lage ris og kinakål og så gryteretter. Det er kjempegodt. Og på 

onsdager, når vi ser Dynastiet, da spiser vi sånn ferdig laget pizza fra butikken vet du, sånn Pizza 

Grandioza. Den er god den. Bedre enn hjemmelaget. Og så er det så praktisk at mamma kan se på tv i 

stedet for å stå og lage mat”. Når hun har vist os rundt i huset og fortalt om Bobbysocks, som vant 

Melodi Grand Prix sidste året, og om Tjernobyl-ulykken for nogle uger siden, og forsøgt at løse Rubens 

Kube med alle de farvede firkanter, som til sammen skal danne hele ensfarvede sider, takker vi og går 

videre. Museet er ved at lukke for i dag, og vi går i retning af velkomstcentret og udgangen.         
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Bilag nr. 14. Nederlands Openluchtmuseum, Nederland 

 

 

 

Billede nr. 14.1. Udstilling med folks samlinger. Her ses en samling sparebøsser som går over to etager. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Nederlands Openluchtmuseum 

Arnhem 

Nederland 

www.openluchtmuseum.nl 

 

 

 

http://www.openluchtmuseum.nl/


Bilag nr. 14 Nederlands Openluchtmuseum, Nederland juni 2010 

210 
 

Information om museet 

Nederlands Openluchtmuseum blev i 1918 etableret på området Waterberg Estate ved Arnhem i 

Nederland. En forening blev etableret for at skabe Nederlands Openluchtmuseum og bestod af 

repræsentanter for landets kulturbevaring- og hjemstavnsforeninger. Museet fik tidligt en halvoffentlig 

status. Den dominerende idé hos den tidlige museumsledelse var en strengt videnskabelig inddeling 

uden romantiserende indslag, og der er ikke forsøgt at skabe en sammenhæng mellem miljøerne, 

bygningerne som er flyttet til museumsområdet og landskabet. Den historie som fortælles i bygningerne 

tilhører i store træk de historiske mennesker som har boet i huset. General Frederic Hoefer (1850-1938) 

anses som museets grunder og kunsthandleren Guust Van Erven Dorens (1872-1960) og 

folkelivsentusiasten Dirk Jan Van der Ven (1891-1973) som betydningsfulde for videreføring af 

museets stramme idégrundlag.  

 

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, forår/sommer 2010. Fokus er 

rettet på formidlingssituationer som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, 

inddrager publikum i formidlingen. Jeg besøger museet sammen med de ansatte fra Den Gamle By i 

forbindelse med en studierejse og mit besøg på museet præges af, at jeg besøger museet sammen med 

kollegaer, og erfaringsvinkelen bliver i højere grad faglig. Studierejsen inkluderede Nerderlands 

Oplenluchtsmuseum, Freilichtmuseum Hagen og Freilichtmuseum Detmold. Jeg har ikke tidligere 

besøgt museet. Beskrivelsen bygger på fotodokumentation, dagbogsnotater og erindring. 

Museumsbesøget forløber over en dag. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse. 

Efter at have fået en introduktion til museet af en af museets medarbejdere i det store velkomstcenter, 

kommer jeg ud i museumsområdet og mødes af en åben plads med mulighed for at gå i flere retninger. 

Man kan vælge at vandre langs vejene mellem de forskellige bygningsmiljøer, eller man kan tage med 

sporvognen, som fragter folk rundt på det store område. Mellem bygningsmiljøerne står der nogle 

kæmpestore ”kufferter”, en er lilla, og en anden er grøn. Inde i kufferterne er der et rum, hvor man kan 

gå ind og sætte sig på en bænk og se en film. På en TV skærm ses mennesker af forskellig nationalitet, 

som fortæller om deres rejse til Nederlandene, og om hvordan det var at skulle forlade sit hjemland for 

at emigrere. Jeg slår følge med nogle af Den Gamle Bys formidlere. Mens vi står og undrer os over, 

hvilken funktion de omtalte kufferter har i museumslandskabet, høres en banken henne fra et af 

bygningsmiljøerne. Vi tiltrækkes af lyden og går derind. Inde i bygningen står en stor maskine med to 

hjul, der kører rundt i et spor, og udgør drivkraften til de store stampebjælker, som skal presse olie ud 

af hørfrø. Langs væggen er der sat et transparent sort lærred op, hvorpå der er projiceret en hest. 

Lærredet former en halvcirkel, så det ser ud som om, hesten bevæger sig rundt og rundt, mens den 

trækker maskineriet. En formidler fortæller om den pressede linolie mens han viser flasker med olien 

frem til publikum. Når de store bjælker rammer bunden dundrer lyden fra stødet i hele bygningen, 

hvilket understreger den enorme kraft, som er i bevægelsen. Vi går videre ind i et af de andre huse i 

nærheden og møder en kvinde i dragt. På hovedet har hun en hvid hovedbeklædning med fine detaljer 

og blonder. De store dominerende skabe i stuen står med lågerne åbne og afslører de hvide tekstiler, 

som ligger pænt sammenfoldede på hylderne. Kvinden byder os indenfor og finder stole frem, så vi alle 

kan sidde ved bordet. Hun finder kopper og en kande te frem og serverer for os. På bordet ligger et 

fotoalbum og en slags ramme, hvori en lang blonde ligger til stivning. Blonden er snoet over og under 

tynde rør, således at den til sidst får en bølget form. Mens vi sidder rundt om bordet og drikker te og 

hører om husets historie, tager kvinden det fotoalbum frem, som ligger på bordet. Her er gamle billeder 

af husets beboere og af historiske mennesker i forskellige dragter.  
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Billede nr. 14.2. Formidler skænker te til gæsterne. En rød fotoalbum ligger fremme på bordet og bliver et vigtigt led i 

dialogen. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Her ser vi også eksempler på dragtdele, hvor blonden indgår. Kvinden peger på billederne og går 

derefter hen til sit skab og henter tekstiler frem som ligner dem, vi kan se på billederne. Vi må gerne 

røre ved stoffet. En behagelig ro hviler over rummet og tillader, at vi bliver der et stykke tid og kigger 

på billederne og på rummets indretning. Vi sammenligner det rum vi sidder i med rummene på 

billederne og spørger ind til husets historie. Men da vi gerne vil nå at se flere ting, på den tid vi har til 

rådighed, skal vi videre. I et af de andre huse, hvor køkkenet er en del større end det vi lige har set, er 

en kvinde ved at tilberede mad. På bordet er der dækket op til fire personer, og der står en skål frisk 

salat.  Rummets ene væg er domineret af et stort parti med kakler. Kvinden begynder at fortælle om 

huset. Vi spørger også, hvilken rolle hun spiller i husstanden, hvortil hun forklarer, at hun ikke har en 

decideret rolle, men at hun derimod fortæller om huset. ”Hvem laver du mad til?”, spørger en af de 

andre, og får det ikke helt til at passe ind med den friske mad, som står fremme på bordet. Maden er 

tiltænkt nogle af de museumsansatte, og det er tydeligt, at kvinden har et stykke arbejde at udføre, som 

vi forhindrer hende i, når vi tager hendes tid med vores spørgsmål. Vi takker derfor og går videre.  

Ikke langt herfra ligger en flygtningebarak. Vi får at vide af flere der har besøgt barakken, 

at vi skal gå derhen, fordi den er fantastisk. Vi går derhen. Den ene stue er enkel, men pænt indrettet og 

stammer fra omkring midten af 1900-tallet. Der er dækket op til kaffe, og en kvindelig voksfigur har 

tilsyneladende skænket kaffe i kopperne og er nu på vej tilbage med kanden. Inde i et andet rum ligger 

kufferter pakket med tøj. Her er der mulighed for at prøve tøjet. Vi kan læse på et skilt, at flygtningene, 
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som udstillingen fortæller om, havde deres kufferter pakket og var klar til at tage tilbage til deres 

hjemland, så snart muligheden bød sig. Den pakkede kuffert var en symbolsk handling, som 

forhindrede flygtningene i at opgive drømmen om at vende tilbage til hjemlandet. Nu giver de store 

kufferter, som er placeret i museumslandskabet, mere mening. På væggen hænger et spejl, og vi bruger 

noget tid på at prøve tøj her. I et stort køkken inde ved siden af står en anden kvinde og laver mad. Et 

langt spisebord står midt i rummet. Den ene halvdel af bordpladen er dækket med et stort billede af et 

dækket bord, på billedet ses tallerkner med den mad, som blev spist i barakken.  

 

Billede nr. 14.3. Flygtningebarak. Spisebord overtrukket med en film, hvorpå forskellige tallerkenretter projiceres. En 

formidler i dragt stiller brød, salat og andet tilbehør frem på bordet. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Billedet er dynamisk på den måde, at visualisering af dug og tallerkenretter ændres, mens vi er i rummet. 

Mens vi befinder os i bygningen, og går frem og tilbage mellem værelserne, dækkes bordet også med 

rigtig mad. De ingredienser, som er på billederne, kan nu genfindes som fysiske objekter på bordet. 

Derudover stilles tilbehør til de afbildende madretter frem. I værelset ved siden af køkkenet er der 

bygget en ramme rundt om en åbning, således at man får fornemmelsen af, at der er skåret et hul i 

væggen og at vi herigennem ser ind i et af de værelser, som er beboet af barakkens flygtninge. Flere 

køjesenge står langs med væggene og tøj hænger til tørre der, hvor der har været en ledig plads til det.  

I en anden afdeling af museumsområdet finder vi hospitalet. En nonne står klar til at tage 

af sted på sin cykel uden for hospitalsindgangen. Nonnen er meget livagtig, og flere af de andre 

besøgende går hen til hende for at undersøge hende nærmere. Inde i et af udstillingslokalerne er flere 

medicinske instrumenter udstillede i montre. I hver afdeling er der en lille boks, som man kan kigge ind 

i. Holder man øjet op til boksens kighul, ses en illustration af hvordan de udstillede genstander blev 
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anvendt. Da vi bevæger os videre ind i hospitalet, kommer vi forbi en badende mand. Ved første 

øjekast bliver jeg noget overrasket over den livagtige skikkelse, som ligger i vandet og bliver nødt til at 

kigge en ekstra gang. På radiatoren ligger hans tøj i en bunke. Det er ikke foldet pænt sammen, men 

vidner snarere om at være hevet af og smidt derhen.  

 

 

Billede nr. 14.4. Hospitalet. Udstilling af en mand, der bader. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Vi kommer videre ind i et jordmodercenter, hvor en mor er i gang med at pusle et barn, og en 

jordmoder eller sygeplejer sidder ved et bord og noterer på et stykke papir. Hun ser ud mod udgangen 

og holder tilsyneladende øje med, hvem der kommer og går. De meget livagtige dukker giver et helt 

særligt liv til hospitalet, selv om de områder, hvor voksdukkerne står, er afskåret fra de steder, som de 

besøgende kan færdes.  

Fra hospitalet tager vi sporvognen et par stop og kommer til et område med 

håndværksdemonstrationer. Et sted produceres papir i store vandbade, og et andet sted kan man selv 

prøve at lave tryk på papir. En formidler demonstrerer, hvordan processen foregår, hvorefter han 

hjælper hver enkelt med at lave et tryk på et stykke papir, som man derefter kan tage med hjem. Inde i 

et stort vaskehus står flere mennesker og vasker hvide stofstykker, som er lagt hen over et bord. Koste 

med stive børster og baljerne med vand står klar, så de besøgende kan prøve at vaske. En række 

skolebørn har fundet vej herhen, og de står nu og skrubber flittigt med deres koste på de store hvide 

stykker stof, som ligger hen over et stort bord. Jeg bliver også nødt til at prøve. Udenfor møder vi flere 
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fra Den Gamle By, som fortæller, at vi må gå hen til en af de næste bygninger og prøve postvognen. Vi 

går derhen. Inde i bygningen står postvognen, og en chauffør i dragt tager imod os. Vi bliver lukket ind 

i den gamle vogn, og da vi har sat os på de flotte sæder i rødt velour, lukker han døren. Vognens 

bevægelser imiterer bevægelserne fra ventende heste, og lyden af heste tilfører endnu et realistisk 

element til oplevelsen. Vi er to mennesker i vognen, og vi indleder en diskussion om, hvorvidt der rent 

faktisk står heste udenfor eller ej. Vi er et øjeblik i tvivl. I siden af vognen er der et sort vindue, her 

kommer der nu et billede til syne. Billedet transformeres til en sort/hvid film, som viser mennesker, 

som bevæger sig frem og tilbage på en lille gårdsplads, mens de henter post og pakker, som læsses på 

postvognen. Nogle af pakkerne er store. Når pakkerne læsses oven på vognen, mærkes en rystende 

bevægelse i den vogn, vi sidder i. Inden vi kører, kigger en mand, som muligvis er chaufføren, ind på os 

og giver tegn til, at vi er klar til afgang. Vi kan mærke, at vognen sættes i bevægelse. Menneskerne 

udenfor vinker til os, og vi vinker tilbage. Vognen kører ad den hullede landevej, og vi ankommer 

forskellige steder, hvor pakker skal læsses af og på. Og hver gang mærkes der tydelige rystelser i 

vognen. Vi føler, at vi rent faktisk rejser den vej, som filmen viser og at vores rejse, giver os en 

forståelse af postvognens funktion og betydning. Vi hører tydeligt hestenes hove mod underlaget, og 

vognens bevægelser harmonerer med lyden og med landskabet, som kører forbi uden for vores vindue. 

Selv oplever jeg, at der i denne oplevelse etableres en høj grad af indlevelse. Da rejsen slutter, og vi 

kommer ud af postvognen igen, akkurat samme sted som da vi trådte ind og stadig uden heste i syne, er 

det som at være ankommet til en by i 1800-tallet. Vi går videre hen til museets bykvarter. Inde i et af 

husene, en kinesisk restaurant, er der en udstilling. Restaurantbordene er overtrukket med film, hvorpå 

billedet af et restaurantbord er projiceret, på samme måde som vi så det i flygtningebarakken. På bordet 

ligger Menuerne opslået, og i en kurv ligger der brød. Desuden står der små runde beholdere, som ser 

ud til at indeholde forskellige saucer. 

To bygninger med et glastag, som forbinder dem, tiltrækker min opmærksomhed. Under 

glastaget er der udstillet et stort antal havenisser, som kigger hen imod det sted, hvor jeg står. Vi er to 

personer, som sammen går derind. I den ene bygning er der flere rum, hvor forskellige mennesker 

udstiller ting, de samler på, man kan sige, at udstillingen er sat sammen af flere mindre udstillinger. Til 

hver udstilling hører en video, hvor den enkelte samler fortæller om sin samling og om, hvorfor 

vedkommende har valgt at samle på netop denne type genstande. Jeg overvældes af udstillingernes 

visuelle komposition. Det er tydeligt, at det udtryk, som den enkelte udstilling har, er knyttet til den 

type genstande som den enkelte samler fokuserer på og til mængden af genstande (se billede nr. 14.1). 

En samler har valgt at samle på papirposer fra fly. Rummet, hvor poserne udstilles, er indrettet med 

interiøret fra en flyvemaskine, med poserne hængende som en installation i loftet. Et andet sted er en 
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samling briller udstillet i små ensartede kvadratiske bokse som hos en optiker. I et cirkelformet rum på 

to etager er en samling sparebøsser udstillet. Her er det svært at fokusere på den enkelte genstand, idet 

de udstillede genstanders samlede effekt er så overvældende og fascinerende. I den anden bygning 

sættes dette fokus på nulevende menneskers personlige samlinger over for museets måde at samle og 

udstille på. I entreen mødes vi af en væg, hvor forskellige genstande er sat op på en måde, så rummets 

væg bliver til genstandernes gulvflade. Det er konstrueret således, at man står på gulvet og kigger op på 

væggen, hvor de udstillede genstander hænger ud i rummet. Udstillingen spiller i høj grad på 

forventningen om tyngdekraftens indvirkning, og udfordrer dette. Vi bliver stående og lade os fascinere 

af, at det faktisk har kunnet ladet sig gøre, at omdefinere en væg til et gulv på denne måde.   

  

 

Billede nr. 14.5. Udstilling af museets indsamling. Genstanderne skal forestille at være genstande som museet kan komme 

over i sin indsamling. I udstillingen fungerer den reelle væg som genstandernes gulv, hvilket skaber en art optisk bedrag for 

den som står på gulvet og kigger op på væggen. For neden ses det øverste af en dør, som publikum kan gå ind ad.  

Foto: Ingrid Vatne.  

 

Udstillingen her handler om måder, hvorpå museet indsamler og opmagasinerer sine genstande og om 

problematikker omkring formidling og bevaring af genstande. Vi går ind i et rum, som ligner museets 

magasin, og vi finder mange opmagasinerede genstande. Et sted inde i magasinet kommer vi forbi en 

planche og en knap, som vi kan trykke på. Vi går rent instinktivt hen og rører ved knappen. Et display 

gør os opmærksom på, hvor mange som hidtil har rørt ved knappen. Inde i en lille montre, ved siden af 
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den knap, vi lige har trykket på, sidder en skinnende knap forsvarligt lukket inde. Planchen blev sat op i 

2004, og vi kan se på displayet og på selve knappens slidte overflade, at rigtig mange mennesker har 

”kigget” med hænderne.   

 

 

Billede nr. 14.6. 

Planchen med de to metalknapper er monteret i 2004. Knappen t.h. kan berøres af publikum mens knappen t.v. er skærmet 

med et glas foran. På displayet over knap t.h. tælles antal berøringer af knappen. Foto: Ingrid Vatne.   

 

Inden vi vender tilbage til bussen, går vi ind i museets velkomstcenter. I underetagen er der flere 

forskellige udstillinger, og her finder vi også indgangen til Holland-Rama, en stor æggeformet boks, 

som rummer mange perspektiviske dioramaer. Dioramaerne fortæller om Hollands historie. Inde i 
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denne boks bliver vi bedt om at sætte os på bænke. Da lyset slukker og fortællingen går i gang, 

begynder de bænke vi sidder på, at bevæge sig. De er fæstnet til en bevægelig arm, som fragter os rundt 

på kryds og tværs inde i boksen og mellem de forskellige dioramaer. Vi starter med at få tildelt en 

synsvinkel i fugleperspektiv, hvor vi ser ud over et landskab, hvor solen er på vej op. Dernæst flyttes vi 

rundt inde i boksen, og forskellige interiører og andet kommer til syne. Det visuelle er formidlet 

således, at man forstår historien, selv om man ikke taler sproget. Da armen med vores bænke bevæger 

sig rundt inde i boksen, kommer boksens konstruktion til syne, således at man kan se størrelsen af 

rummet og hvordan dioramaerne er sat sammen. Holland-Ramas udgang leder ind i en udstilling som 

blot nås begrænset opmærksomhed, inden det aftalte mødetidspunkt ved bussen, som skal fragte os 

videre mod Tyskland.   
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Bilag nr. 15. Freilichtmuseum Hagen, Tyskland 

 

 

 

Billede nr. 15.1. Freilichtmuseum Hagen, bykvarter på toppen af den stejle bakke fra museets entré. Foto: Ingrid Vatne.  

 

 

LWL – Freilichtmuseum Hagen 

Mäckingerbach  

58091 Hagen, Tyskland 

 

www.lwl.org  

 

http://www.lwl.org/


Bilag nr. 15 Freilichtmuseum Hagen, Tyskland               juni 2010 

220 
 

Intro til museet 

Freilichtmuseum Hagen åbnede i Westfalen-Lippe regionen i Tyskland i 1973, og museet er et af 17 

museer som drives af organisationen Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL,), en regional organisation 

med fokus på regionens kulturarv. Museet har et overordnet fokus på håndværk og industri i den tidlige 

industrielle tidsalder og anses som et ledende museum i den sammenhæng. Arkitekt og lærer ved 

bygningsskolen i Essen Wilhelm Claas (1885-1966), er initiativtager til museet. Hans idégrundlag bygger 

på den tyske hjemstavnsbevægelse, hvor traditionel byggeskik med lokale bygningsmaterialer står 

centralt. Museet viser hovedsageligt værksteder med det formål, at vise håndværket og værksteder 

gennem drift.      

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, forår/sommer 2010. Fokus er 

rettet på formidlingssituationer, som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, 

inddrager publikum i formidlingen. Jeg besøger museet sammen med de ansatte fra Den Gamle By i 

forbindelse med en studierejse og mit besøg på museet præges af, at jeg besøger museet sammen med 

kollegaer, og erfaringsvinkelen bliver i højere grad faglig. Studierejsen inkluderede Nerderlands 

Oplenluchtsmuseum, Freilichtmuseum Hagen og Freilichtmuseum Detmold. Jeg har ikke tidligere 

besøgt museet. Det forhold, at jeg ikke taler tysk, skaber en sproglig barriere ved flere af samtalerne. 

Beskrivelsen bygger på fotodokumentation, dagbogsnotater og erindring. Museumsbesøget forløber 

over en dag. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse. 

Museet ligger på grænsen mellem bjergområdet Sauerland og Ruhrområdet i Westfalendistriktet. 

Museet strækker sig over en lang og smal dalsænkning mellem bjergene. En vej fører fra indgangspartiet 

i den ene ende og hen til den lille by, som ligger i den anden ende af den smalle dal. Vejen fører os forbi 

tre områder med bebyggelse. Jeg følges med en af Den Gamle Bys aktører. Det første område vi 

kommer til, består af flere tæt beliggende huse. Inde i et af disse huse sidder en blind mand og binder 

børster. Omkring ham i rummet er der mange produkter, som kan købes. Det er imponerende at se 

manden arbejde med materialet, hvor han anvender hænderne som sine øjne. Vi bliver stående et stykke 

tid og følge med i processen, inden vi går videre. I et andet hus udstilles parykker med forskellige 

frisurer. Inden vi ankommer til museet, har vi fået fortalt om den geografi som præger museet; om den 

lange, smalle dalsænkning og om den stejle bakke op til museets bykvarter. Det er ikke muligt fra dette 

område at se, hvor langt vi skal gå for at komme til byen, som ligger på toppen af bakken. Vi beslutter 

os for at gå videre for at begynde bjergvandringen. Det lange første stykke er præget af en svag stigning, 

og vi er enige om, at det er til at overkomme. På vejen kommer vi forbi et stort bindingsværkshus med 

sjove detaljer på taget. Tagstenene er lagt på en måde, som skaber illusioner om perspektiv. Huset ligger 

neden for vejen som vi går på, og vi finder en stentrappe som fører os derned. Vi kommer ikke ind i 

huset, måske på grund af at de er i gang med en tilbygning. Ikke så langt herfra ligger en ny klynge med 

huse. Her finder vi smedjer i forskellige varianter. I en lille smedje møder vi en englænder, som smeder 

søm. Flere har fundet vejen hen til ham og står og snakker med ham. Han fortæller om, hvordan han 

har lært håndværket, samtidig med at han smeder søm. De, der bliver stående en stund, er heldige og 

får foræret et søm, som han har smedet, mens de har kigget på. Vi bliver stående så længe, at vi også 

bliver foræret et nysmedet søm. Inde i en anden smedje, et stort og åbent rum, står en anden mand og 

demonstrerer håndværket udført ved hjælp af en stor esse.  



Bilag nr. 15 Freilichtmuseum Hagen, Tyskland               juni 2010 

222 
 

 

Billede nr. 15.2. Smedje. En smed står ved essen. Rummets akustik forstærker lyden af smedens rytmiske bankeslag på jernet 

og skaber en auditiv rytmisk oplevelse af denne del af industrien. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Når vi kommer ind i rummet, står smeden på et niveau som ligger lavere end der, hvor vi står. 

Henvendt til de besøgende fortæller han om sit håndværk. Efter et kort stykke tid går han hen til ilden 

og varmer et stykke jern op. Derefter går han hen til ambolten og begynder at forme jernet med sin 

hammer. Lyden af de rytmiske slag fylder rummet og giver en oplevelse af den industrielle lyd. Smedens 

bankeslag lokker flere til, og vi er snart en ret stor gruppe, som står og nyder varmen og lyden fra 

smedens arbejde. Efter et stykke tid bevæger vi os den sidste etape op til byen, som ligger for enden af 

den stejle bakke, som vi nu har foran os. Det jeg her kalder for byen, består af flere huse på begge sider 

af en vej, som ender her. Her er både bageri, café- og spisesteder samt udsalg af produkter lavet på 

stedet. Derudover demonstreres der også forskellige håndværk i denne del af byen. Vi kommer ind i et 

hus, hvor en mand laver ringe. Han viser os en færdig ring, som er magen til den, han er ved at lave. 

Gennem demonstration forklarer han, hvordan han, ud af et lille tykt stykke metal får trukket tynde 

tråde, som han så snor og vrider til den form han ønsker. I et andet hus møder vi en kvinde, som er ved 

at rulle cigarer.  
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Billede nr. 15.3. Kvinde ruller cigar. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Aktøren fra Den Gamle By, som jeg følges med, får en lang samtale med kvinden om, hvordan 

tobaksbladene tørres og skal rulles. Jeg forsøger at afkode indholdet, men må nøjes med at kigge med 

og få referat efterfølgende. Kvinden tager hele blade frem og viser dem til os. Jeg forstår, at der er 

forskel på bladene: At nogle kan bruges til at rulle omkring cigaren, mens andre anvendes som fyld. De 

håndrullede cigarer kan, sammen med andre produkter som produceres i museets værksteder, købes i 

den lille butik inde i et af husene. Jeg køber en cigar, da jeg nu har fået demonstreret hele processen fra 

blader til færdig rulle. På et af museets spisesteder sælges traditionel mad fra Westfalen-området. 

Rugbrød med en kogt pølse står på menuen. Cafeen er fyldt op af sultne gæster, som har søgt ly for en 

heftig regnbyge. Min følgesvend og mig får en snak om den forskel, der er i oplevelsen af dette 

museum og oplevelsen af museet i Arnhem. Ved museet i Hagen er det tydelig, hvad der er vigtigt. 

Bygningerne fremstår som en ensartet kulisse i landskabet, og fokus er rettet på håndværk og på 

produktionsmetoderne. Det håndværksmæssige kan også aflæses i bygningernes detaljer og rige 

udsmykning på eksempelvis døre og gelændere. 
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Billede nr. 15.4. Bygning i museets bykvarter hvor håndværket er synligt i udformning af dør og gelænder. 

 

Den tematiske og visuelle ro som museet udstråler, tilbyder os et forudsigeligt indhold. Efter noget mad 

går vi videre og kommer ind i et spinderi. Den langstrakte bygning rummer snore, som er trukket fra 

den ene gavl til den anden gennem rummet. Garnnøgler i flere farver står udstillet langs væggen. En 

mand demonstrerer, hvordan spinderiet virker.  
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Billede nr. 15.5. Spinderi. Formidler demonstrerer dele af processen fra uld til garnnøgler. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Efter at vi har set lidt, går vi videre og kommer forbi bageriet, hvorfra der trænger en duft af nybagt 

brød ud, og vi tænker, at det måske er en god idé at købe noget med til busturen hjem. Vi er ikke de 

eneste, som har tænkt den tanke. Indenfor står en stor flok foran disken og venter på, at de nybagte 

brød fra stenovnen skal blive færdige til at få med i en papirpose. Uden for bageriet er der god udsigt 

over dalen. Vi kan ikke undgå at blive imponeret over synet. Tæt skov omkredser museumsområdet på 

alle kanter. Vi bevæger os nedad igen, og besøger nogle flere værksteder. Nogle steder møder vi 

arbejdende mennesker, andre steder møder vi udstillede redskaber inde i værkstederne. Vejen ned til 

indgangsområdet er langt nok til, at vi når at tænke, at det som til at starte med oplevedes som en 

behagelig form for forudsigelighed ovenpå Arnhems omstillingsprægede og multisensoriske oplevelse 

af collage, er ved at ændres. Vi kommer til at tale om, hvor sårbart det må være at satse det hele på 

denne ene ting, formidling via demonstration af håndværk og teknikker.  
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Bilag nr. 16. Freilichtmuseum Detmold, Tyskland 

 

 

Bilede nr. 16.1. Klipning af får ved Freilichtmuseum Detmold. Foto: Ingrid Vatne.  
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Information om museet 

Freilichtmuseum Detmold åbnede i Westfalen-Lippe regionen i Tyskland i 1971, og er et af 17 museer 

som drives af organisation Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), en regional organisation med fokus 

på regionens kulturarv. Museet har et overordnet fokus på bondekulturen gennem de seneste 

århundreder. Ved museet spiller oplevelsen af en sammenhæng mellem bygningsmiljøer og landskabet 

en rolle. Forsker med interesse for den tyske landsbybebyggelse, Josef Schepers (1908-1989), betegnes 

som museets ophavsmand. Hans vision var at skabe et museum, hvor bygninger og landskab var 

ligeværdige. Han vægtede relationen mellem mennesket og omgivelserne, og ønskede at vise 

menneskers anvendelse af naturen, og naturens betydning for mennesker i området.   

 

Museumsbesøgets kontekst 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, forår/sommer 2010. Fokus er 

rettet på formidlingssituationer, som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, 

inddrager publikum i formidlingen. Jeg besøger museet sammen med de ansatte fra Den Gamle By i 

forbindelse med en studierejse og mit besøg på museet præges af, at jeg besøger museet sammen med 

kollegaer, og erfaringsvinkelen bliver i højere grad faglig. Studierejsen inkluderede Nerderlands 

Oplenluchtsmuseum, Freilichtmuseum Hagen og Freilichtmuseum Detmold. Jeg har ikke tidligere 

besøgt museet. Beskrivelsen bygger på fotodokumentation, dagbogsnotater og erindring. 

Museumsbesøget forløber over en dag. Formidlingen foregår i store træk på tysk, hvilket medfører en 

sproglig barriere for mit vedkommende. Museumsbesøget ved Detmold er kortere end de andre steder, 

fordi det er sidste stop inden hjemrejse senere på dagen.   
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Beskrivelse af museumsoplevelse. 

Ved indgangsområdet ligger en landsby med flere bygningsmiljøer, som skal harmonere med deres 

forelæg, både med hensyn til sammensætning af bygninger og placering i landskabet. Herfra kan vi 

enten gå eller tage hestevognen igennem et område med store marker og græssende dyr, inden vi 

kommer frem til museets bykvarter, Paderborner Dorf. Vi er flere fra Den Gamle By, som vælger at tage 

hestevognen, og vi bliver sat af i den anden ende af museumsområdet. På turen igennem 

museumsområdet danner vi os et overblik over området og kan dermed lettere beregne, hvordan vi skal 

fordele den tid, vi har til rådighed. Hestevognen passerer mange huse, gårde, marker og enge, inden den 

stopper ved en klynge huse, som udgør det tætbebyggede område Paderborner Dorf. Den første bygning, 

vi kommer til, er den lille smedje. Smedjen er placeret i tryg afstand til de øvrige huse. Idet vi kommer 

forbi den, høres der banken indefra, og der stiger røg op fra skorstenen. En stor mølle raver højt op i 

landskabet. Vi går ind i flere af husene og finder både bageri med udsalg, skolebygning og en lille butik. 

Inde i et af bolig husene står en kvinde og fortæller om husets tidligere beboere. I et værelse på første 

sal er der mange kvindenavne skrevet på væggen. Jeg bliver stående og læser navnene. De fremstår som 

minder.  

Efter at have hørt de historier som kvinden kan fortælle om huset og dets beboere, 

forlader vi stedet for at finde det sted, hvor en teaterforestilling, som vi har valgt at prioritere, starter. 

Inde i en lade på vejen tilbage imod indgangen finder vi flere, som er klar til forestillingen. Bænke er sat 

op i rækker, og en kvinde i en maskulin dragt kommer og beder os om at sætte os.  
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Billede nr. 16.2. Teaterforestilling inde i stalden i en af museets gamle bygninger. Et ægtepar ligger oppe under loftet og 

sover. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Vi sætter os, hvorefter de store porte lukkes bag os. Et spotlight lyser op langs væggen, og på en hems 

kommer to sovende mennesker til syne. Det bliver morgen i fortællingens univers, og de står op. Det er 

svært at fange betydningen af det, der bliver sagt, når man ikke kan tysk. Der er ikke anvendt ord af 

mere international betydning, som jeg oplevede det ved Bokrijk. Dog fremgår det af handlingen, at 

manden bliver syg og dør, og kvinden bliver alene. Hun trænger til hjælp og søger den hos 

myndighederne. I den næste scene åbnes scenevæggen op, og et nyt rum kommer til syne, som en 

forlængelse af den hal vi sidder i. Handlingen bliver således flyttet fra stalden og ind i husets boligdel. 

Set fra mit perspektiv står det visuelle stærkt, og jeg rette særligt min opmærksomhed mod bygningens 

udformning og opbygning. Ved efterfølgende besøg i de andre huse på museet, genkender jeg denne 

måde at bygge huse på og på den måde, hvorpå sand er strøet ud over gulvet for at slibe gulvets 

overflade under brug. Kvinden, som er blevet alene i stykkets handling, ender til slut som posedame. 

Hendes tøj ændres fra at repræsentere en tidligere historisk periode til at repræsentere nutidens fattige. 

Med en pose i hver hånd går hun ud af bygningen. Den maskulint klædte kvinde kommer frem igen og 

afslutter denne del af forestillingen. Hun informerer også om, hvor og hvornår, næste forestilling 

foregår.   

To af de fire forestillinger foregår tæt på Paderborner Dorf. Den ene ved og på den store 

mølle, og den anden inde imellem nogle af husene. De fire sekvenser er ikke forbundet med hinanden, 

således at vi følger nogle af personerne. Den sekvens, som foregår inde imellem husene, handler 

tilsyneladende om længsel, om savnet mellem to søstre som er blevet adskilt fra hinanden.   
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Billede nr. 16.3. Tredje del af teaterforestilling som foregår i museets forskellige miljøer. En kvinde læser sit brev op til sin 

søster. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Jeg forstår, at de to søstre bor langt fra hinanden, den ene i Tyskland, og den anden i udlandet. Den ene 

søster læser op af et brev, hun skriver til sin søster. På et podie med nogle stole og to pakkede 

rejsetasker sidder den yngre søster. Måske er hun på vej? Sidste del af stykket foregår på møllen. Her 

fortælles om rejsen til Amerika, mens det amerikanske flag hænger højt oppe og visualiserer, hvor 

handlingen foregår. Efter stykket er afsluttet, er det på tide at bevæge sig mod indgangen igen. Inden vi 

haster tilbage til bussen, der skal fragte os hjem igen til Danmark, når jeg lige at besøge et af museets 

områder, hvor emnet uld er i centrum. To mænd sidder ved siden af hinanden og klipper hvert deres 

får, (Se billede 16.1). En kvinde sidder og spinder garn. En anden farver garn. Loddent garn i alle farver 

står fremme sammen med nogle andre produkter. Jeg kommer hjem med to små får lavet af fåreuld.  
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Bilag nr. 17. Beamish, the Living Museum of the North, England 

 

 

Billede nr. 17.1. Beamish. Bykvarter. Bus fragter museumsbesøgende rundt på museumsområdet. Tv: Ravensworth Terrasse. 

T.H: træer fra byparken kommer ud forbi muren. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Beamish Museum, 

Beamish 

Durham County 

England 

Web: www.beamish.org.uk  

http://www.beamish.org.uk/
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Intro til museet 

Beamish er etableret i 1970, og er et offentligt regionalt museum i Durham County nær Newcastle i 

Storbritannien. Museet er et industrikulturens folkelivsmuseum for Nord-England med fokus på Nord 

Øst England i årene 1825 og 1913. I 1825 var regionen fattig og tyndt befolket. Den industrielle 

revolution, især udviklingen af jernbaner, fik herefter fart på udviklingen og i 1913 var de tunge 

industrier i regionen på sit højeste. Grundlæggeren af museet, kemiingeniør Frank Atkinson (f. 1924 ), 

hentede inspiration fra Maihaugen og Anders Sandvigs vision om at vise en hel landsby som en samlet 

helhed med bygninger og landskab. Atkinsons vision var dermed at fortælle om folks historie i 

industrisamfundet, og han flyttede bygningerne fra regionen for at skabe helheder i landskabet som 

kunne vidne om industriens betydning for lokalsamfundet. Atkinsons efterfølger, litteraten Peter Lewis 

(f.1938) har også haft stor betydning for museets udvikling. Hvor Atkinsons fokus lå på 

genstandsniveauet, lå Lewis’ fokus på de historiske mennesker som har boet i de forskellige miljøer.   

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, sommeren 2010. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer, som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen. Under museumsbesøget bliver jeg opmærksom på den betydning et oplevet 

fællesskab har for formidlingsindholdet. Jeg besøger museet sammen med min mand og vores to børn 

på 4 og 1 ½ år. Jeg har ikke tidligere besøgt museet. Under opholdet får jeg en rundvisning i museets 

undervisningsafdeling (the Regional Ressource Center) ved leder for afdelingen, Simon Woolley, en 

rundvisning som får betydning for, hvordan jeg forstår the Colliery Village. Rundvisningen nævnes i 

beskrivelsen ud fra den betydning som den spiller i mødet med det historiske miljø. Museumsbesøget 

forløber over to dage. Beskrivelsen bygger på dagbogsnotater, lydoptagelse, fotodokumentation og 

erindring. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Min mand, vores to små børn og jeg selv ankommer til museet om morgenen som nogle af de første 

gæster. Museets velkomstcenter ligger som en mur mod parkeringspladsen. Flere busser med skolebørn 

ankommer lige efter os. På den anden side af velkomstcentret går der en sti ned til en ringvej, hvor de 

besøgende kan køre med sporvognen eller veteranbussen fra en del af museet til en anden. Vi kan se på 

oversigtskortet, at museet er delt ind i miljøer, med et kulturlandskab, som forbinder miljøerne. Vejen 

og de karakteristiske transportmidler fra tiden før 1913, binder stederne sammen i en ring. Længst væk 

fra velkomstcentret, ligger byen. En enkelt gade med tilhørende gårdsrum, opleves som et udsnit af en 

større by. Vi vælger at begynde i byen. For at komme derhen må vi køre forbi gården Home Farm, 

museets kontorer og skoletjeneste samt en jernbanestation. På den ene siden af vejen ligger parken, 

hvor der er opført et lysthus, som er omkranset af bænke. En gruppe kvinder har samlet sig i parken, de 

står i mindre grupper. Flere af dem bærer bannere, og de er tydeligvis i gang med at gøre klar til en 

demonstration. De bevæger sig hen mod porten, som fører fra parken og ud til byens hovedgade, for at 

demonstrere for kvinders stemmeret. 

 

 

Bilde 17.2. Museets bypark. Kvinder i dragt samles og forbereder demonstration. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Vi går ind i parken og tager en runde på stien, som går rundt om den grønne græsplæne. Da vi ser ud 

over hovedgaden, bliver vi opmærksomme på alle de farverige reklameskilte, som præger byens visuelle 
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udtryk. Efter at børnene har løbet rundt på græsset en tid, går vi videre ud i gaden, hvor vi kigger ind ad 

vinduerne i de mange butikker.  Hos købmanden står der en kvinde omme bag disken. Vi går ind. Der 

er ikke andre gæster end os derinde. Vi står og ser på det, hun har på hylderne. Kvinden læner sig over 

disken, hvorefter hun kigger ud gennem vinduet og kommenterer kvindernes demonstrationstog, som i 

samme øjeblik kommer marcherende forbi butiksvinduet. Kvinden bag disken forklarer, at de 

demonstrerer for stemmeret. Hun ved ikke selv, hvad hun skal mene om den sag. Jeg spørger hende, 

om hun ikke syntes, at det er en god ting, at kvinder skal have stemmeret? Hun trækker vejret dybt og 

tænker sig om et kort øjeblik, inden hun svarer, at måske er det godt nok. Hun afslører, at hun ikke 

rigtig har taget stilling til det. Jeg er interesseret i at finde ud af, hvornår kvinderne fik stemmeret i 

England, men er noget usikker på, hvordan jeg skal formulere det. Kvinden går ud af rollen, som den 

tvivlende kvinde fra 1913, og fortæller, at kvinder i England fik stemmeret i 1928. Min søn har fået øje 

på slikbutikken på den anden side af gaden, og han er på vej ud af butikken. Vi takker og følger efter. 

Slikbutikken, som er næste stop, er overfyldt med skolebørn, som skal handle. Inderst i lokalet er der en 

bolsjefabrik. Den ene af de to mænd, som står bag disken, har lagt bolsjer frem på en vægt, og står nu 

og fortæller meget insisterende, mens han nævner en række facts. Vanen tro handler det om, at der er 

bestemte ting, børnene skal lære ved denne ”post”. Blandt andet hører jeg bolsjefabrikanten 

understrege, hvor varm bolsjemassen skal være. Han siger det højt og tydelig flere gange, således at han 

er sikker på, at alle har fået det med. Jeg siger til min mand, at der højst sandsynligt står spørgsmål på 

det hvide stykke papir, som børnene bærer med sig rundt. Skolebørnene står i en tyk rand foran disken, 

og vi beslutter os for at liste videre efter at vi har købt en plade Cadbury-chokolade, som vi kan nyde på 

bænken uden for butikken. Mens vi sidder og spiser chokolade og ser på de mange farverige 

metalskilte, som hænger rundt i gadebilledet, opdager vi nogle smalle smøger, hvor man kan gå ind 

mellem bygningerne. Vi rejser os fra bænken og går ind en af dem. Inde bag gadens facadebygninger er 

der bl.a. en vogngård, hvor der står to heste i båse. Jeg bliver noget overrasket, da jeg ser, at der faktisk 

står heste i båsene. I en af bygningerne, en stor åben hal, sidder en gruppe skoleelever med refleksveste 

på. De sidder i en cirkel, og en formidler står ved et whiteboard og tegner og forklarer.  

Vi er tilbage på hovedgaden igen, og vi går ind til en forhandler af Ford T. En mand i 

jakkesæt står bag disken. Han forklarer, at han er ejeren af butikken. Han peger på sit tøj og forklarer, at 

hans tøj er pænt og derved viser, at erhvervet som bilforhandler i 1913 var et lukrativt arbejde. 

Kunderne, der køber biler på dette tidspunkt, tilhører den rigeste del af befolkningen. Nogle voksne 

mænd har fundet vejen ind til bilforhandleren. Jeg er den eneste kvinde i butikken, og jeg kan mærke, at 

dette er et sted for dem, som har veteranbiler som lidenskab. Snakken går mellem mændene i lokalet, 

og det kræver en indsats for at komme til at høre stedets historie. Efter at have fået lidt at vide, samler 
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vi vores lille søn op, som står og beundrer en motorcykel i butikkens vindue. Udenfor går vi i retning af 

byparken og til den lange række huse, som kaldes Ravensworth Terrace. Rækken af huse inkluderer 

både boliger og erhvervslokaler. Det er smalle, toetagers huse, der er ens i grundplan, men udnyttet 

forskelligt. De er indrettet forskelligt alt efter erhverv og social stand. Her er både en tandlæge og en 

sagfører. Ved tandlægen er døren til klinikkens værelse taget ud og erstattet med en afspærring. Inden 

for afspærringen står en kvinde og fortæller om de forskellige instrumenter på instrumentbordet. Uden 

for afspærringen står en stor gruppe børn, og de følger opmærksomt med i det, kvinden fortæller. På 

vej ned ad trappen i et af disse boliger, hører jeg en af drengene, som er på vej op, fortælle de andre i 

sin gruppe, at de folk, som boede i husene, skulle begrænse deres brug af trappen til to gange dagligt. 

Det var fordi, de skulle spare på tæpperne, forklarer han til sine venner. Selv om selve bydelen ikke er 

så stor, har vi brugt en del tid her. Der er mange butikker og baggårde, bygninger og gyder at 

undersøge.  

Det er svært at nå det hele på én dag, og vi har da også reserveret to dage til museet. 

Dagen efter starter vi i kulminen i minebyen The Colliery Village. Idet vi kommer ind på den del af 

området, hvor vi kan komme ind i en mine, ser vi tre fyre stå lænet op af husvæggen. Det er tre meget 

karakteristiske mænd, der står og venter på, at der kommer nogle besøgende som de kan tage med ind i 

minerne. Den ene mand er lille og spinkel af vækst, han står ved siden af en mand, der er meget høj og 

rund. Den tredje, som er manden, der bliver vores guide, kan man placere som midt imellem de to 

andre, hvad angår højde og bredde. De tre mænds udtryk, da de står og venter, oplever jeg særligt 

autentisk i kraft af deres visuelle fremtoning og den måde de står og venter på at arbejdsdagen starter. 

Jeg tolker det som om, at de i deres kropssprog afspejler det tidlige 1900-tallets minearbejdere, der 

venter på at klokken slår, hvorefter arbejdsdagen går i gang. Det synes utænkeligt, at begynde arbejdet 

før tid. Min mand og jeg diskuterer efterfølgende denne venten, og vi kan enes om, at det skaber en 

form for indgang til en forståelse af minearbejdernes liv. Selv om de formidler i tredje person, bærer de 

nærmest minearbejdernes tilværelse i deres måde at agere på. Inden de tager bestik af os, tager de sig 

god tid til at snakke med hinanden under halvtaget, mens de læner sig op ad væggen. Da vi kommer 

helt frem og går ind under halvtaget, hvor de står, hilser vi pænt, hvorefter de hilser pænt tilbage. Vi 

snakker lidt sammen, inden den ene af de tre mænd inviterer os med ind i det hus, hvis væg har 

fungeret som rygstøtte for de tre fyre. Her starter rundturen. Manden går ind og stiller sig bag ved en 

disk. På væggen bag ham står der mange lamper. Manden tager en ned fra hylden, og han stiller den på 

bordet mellem os, mens han begynder at fortælle om lampen. Han fortæller om lampens betydning for 

sikkerheden og dens arbejdsfunktion.  
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Billede nr. 17.3. Beamish, The Colliery Village. På væggen står de lamper, som minearbejderne anvendte i minerne. Pladsen 

hvor lamperne står, er nummererede. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Derefter demonterer han lampen, mens han forklarer, hvordan den virker i forhold til den luft, der er 

nede i kulminerne. Inde i minerne kan gassen trænge ind i lampen og få lampen til at eksplodere, hvilket 

har forårsaget flere mineulykker, heriblandt den ulykke i 1909, hvis historie er formidlet i 

udstillingslokalet i samme bygning. Dernæst hører vi om, hvordan man har udviklet lampen for at 

forhindre, at det sker. Vi får en forståelse af den enorme betydning, som kulminerne har haft, både 

socialt og arbejdsmæssigt i England, under den industrielle revolution. Historien peger ud over hele 

landet, i kraft af den betydning som minedriften har haft for udvikling i landet, og den zoomer ind på 

de minearbejdere, som har boet i de små arbejderboliger i disse minebyer. Både min mand og jeg er 

meget fascineret af guidens fortælling om lampen og dens udvikling. Efter denne introduktion, får vi 

hvide hjelme på og er nu klar til at følge med ned i minen. Vi tager hver et barn på armen og følger 

efter guiden. En far med sin søn kommer også med på turen ned i minen, og et ældre ægtepar når også 

at komme med, inden vi går ind i mørket. Vi følger med ind i en smal lavloftet gang, hvor der bliver 

gjort to stop. Det første er ikke særlig langt fra indgangen, men det er alligevel mørkt. Vi befinder os 

ved et lille indhug, som skal illustrere, hvordan minegangene krydser hinanden. I indhugget er der lavet 

en lille opstilling, hvor de udstillede genstande skal visualisere et af de steder, hvor der blev gravet kul. 

Det næste stop er længere inde i tunnelen, hvor der er en tilsvarende krydsende minegang.  
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Billede 17.5. The Colliery Village. Inde i minen. Museets guide holder lygten, og man ser den lange minegang  

indover i billedet. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Her bliver vi bedt om at sætte os ned. Guiden fortæller om minearbejdernes hverdag. Pludselig slukker 

han lampen, og der bliver bælgravende mørkt omkring os. I mørket opstår der en samtale mellem en af 

de besøgende og guiden. Vores øjne når at vænne sig til mørket, således at vi kan få en forståelse af det 

reelle mørket, inden lampen atter tændes, hvorefter vi igen bevæger os ud af minerne.  

Området The Colliery Village visualiserer en by, der er vokset frem med minedriften som 

omdrejningspunkt. Boliger med små køkkenhaver, en skole, et kapel og en lille indhegning med en lille 

græssende pit-pony er alt sammen knyttet til minedriften på en eller anden måde. Det industrielle byggeri 

i minebyens udkant fylder meget i det visuelle landskab. Her kan man gå op i tårnet, hvor kullet blev 

fragtet op fra minerne. På bagsiden af det hus, hvor vi blev oplyst om lampens funktion, er der en 

udstilling, som fortæller om den store eksplosion i The West Stanley Colliery i 1909, hvor 168 mænd og 

drenge omkom. Ulykken anses for at være den værste af slagsen i Durhams kulfelter, og havde en 

dramatisk effekt på hele Stanleys lokalsamfund. Under min samtale med Woolley fik jeg også at vide, at 

museet sidste år samarbejdede med lokalsamfundet omkring markeringen af hundredeåret for denne 

ulykke. Ulykken har stadig stor betydning for mange af indbyggerne i Stanley, og samarbejdet har 

styrket båndene mellem museet og lokalsamfundet. I kapellet, som er i The Colliery Village, annonceres 

begravelsen af en dreng, som er omkommet i minen, og et hold skolebørn sidder på bænkene og hører 

en aktør fortælle. Der er helt stille, man hører kun aktørens stemme, som giver genklang i bygningen. 
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Børnene følger med i, hvad hun har at fortælle. Vi går ud igen og ind i den lange række arbejderboliger, 

som ligger mellem de små køkkenhaver på forsiden, som vender ud mod minebyens hovedgade og de 

mange og forskellige skure på husets bagside. Skurene er bygget af materialer som lå en for hånden, 

blandt andet er farverige reklameskilte benyttet som bygningsmateriale til de små skure, som ligner små 

værksteder. Vi bliver stående og betragte dem, og kan ikke lade være med, at synes godt om dem. Inde i 

et af husene, sidder en kvinde ved et bord og arbejder på et knudetæppe. Mens hun trykker små 

strimler af stof ned i et underlag, således at strimlen sidder fast, fortæller kvinden, at dette var kvindens 

arbejde, mens manden og sønnerne var i minen. I rummet omkring hende, kan man se de mange 

håndlavede knudetæpper, både på gulvet, i stolene og som puder. I et af nabohusene står en mand og 

en kvinde og bager kage. Selv i disse små boliger, dominerer ildstedets karakteristiske sorte front, som 

visualiserer ildstedets mange funktioner. Den åbne ild formidler køkkenets bageovn, nogle strygejern er 

ved at blive varmet op på en hylde over ilden. Der er også plads til at hænge et par håndklæder til tørre. 

For enden af det lange rækkehus med arbejderboliger står en græssende pit-pony. Vi hænger over 

hegnet og forsøger at påkalde os dens opmærksomhed, da en af de tre ”minearbejdere”, som vi stiftede 

bekendtskab med om morgenen, kommer forbi. Han tager huen af og hilser pænt på os. Han ser ud til 

at huske os, og han kommer hen til os. Han kan fortælle, at den lille hest er den type, som blev benyttet 

i minerne.  

Herfra bevæger vi os tilbage til området, som huser de industribygninger, hvor kullet blev 

hejset op fra minerne. En sti fører os fra industriområdet, ind igennem en lille skov og ud på ringvejen, 

hvor man skal passe på ikke at komme i vejen for veterankøretøjerne, som kommer kørende i vejens 

venstre side. På en høj ovre på den anden side af vejen, ligger Pockerly Manor, en stor flot ejendom 

med to boliger, prydhave samt levende dyr i staldene. Ved Pockerly er der også en jernbane, en 

wagonway. Det kul-kørende tog bliver ført af en fyrbøder, som er helt sort i hovedet og på tøjet. Vi 

sætter os i et af togets vogne. Der bliver blæst i hornet, og den sorte røg stiger op fra skorstenen, 

hvorefter toget begynder at bevæge sig. Fra toget kan vi se hen over det georgianske landskab og hen til 

Pockerly Manor. Tre gartnere ordner markerne neden for husets prydhave. Jernbanetoget kører frem 

og tilbage ad samme spor. Hovedbygningen Pockerly Manor består af to boliger, og for at komme op i 

husets ældste del skal man gå op af en small trappe. Derfra kommer man direkte ind i et alrum med 

kogemuligheder. Her møder jeg en kvinde i dragt, som sidder ned. Jeg genkender hende fra vores korte 

besøg på Home Farm dagen før. Hun fortæller, hvordan denne del af huset har været beboet. I dette 

lille rum som vi befinder os i, forklarer hun, blev der både sovet, spist, badet og meget andet. I den 

nyere del af huset, som er den største del, er disse funktioner fordelt på flere rum. Et stort køkken og 

en spisestue fylder det meste af stueetagen, mens sovekammeret er placeret på første sal. I køkkenet 



Bilag nr. 17 Beamish, The Living Museum of the North, England                  juli 2010 

239 
 

sidder en mand i dragt og er i fuld gang med at fortælle en stor flok besøgende om livet på gården. I 

gårdhusene er der levende dyr, som vi også så det på Home Farm. En tjenestepige kommer gående. 

Hun går hen til en af de små griseunger og klapper den, før hun løber videre med sit spand. Vi forlader 

Pockerly og går ad stien som fører til byen. I byen får vi lidt at spise, inden vi følger et af museets 

mange køretøjer tilbage til velkomstcentret.   
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Bilag nr. 18. Ironbridge Gorge Museum, Blists Hill Victorian Town, England 

 

 

 

Billede nr. 18.1. Blists Hill Victorian Town. Aktører I dragt henter en hest i byens stald og leder den med sig nedover vejen. 

I baggrund ses bygningerne indhyllet i røg fra skorstenen som vidner om aktivitet i husene. Foto: Ingrid Vatne 

 

Ironbridge Gorge Museum, Blists Hill Victorian Town 

Madeley Road, Ironbridge, 

Telford, England 

Web: www.ironbridge.org.uk 

http://www.ironbridge.org.uk/
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Intro til museet 

Blists Hill Victorian Town åbnede i 1973 i industriens fødested i Shropshire, Storbritannien. Museet er 

et af flere museer organiseret under Ironbridge Gorge Museum Trust, en privat 

velgørenhedsorganisation etableret i 1967 med det formål at bevare og fortolke resterne fra den 

industrielle revolution. Museets fokus er på resultatet af den tekniske udvikling i en periode, hvor 

produktion fortsat var at finde i lokalsamfundet. Blists Hill Victorian Town udspringer af intentionen 

om at formidle et holistisk victoriansk samfund fra ca. 1900. Bygningerne er hovedsageligt kopier og 

rekonstruktioner af bygninger i området. Teknikhistoriker og museumsmand Neil Cossons (f. 1939) 

knyttes til realiseringen af Ironbridge Gorge Museum, og idégrundlaget bygger på nordamerikanske 

forbilleder, hvor intentionen er at give et holistisk billede af et historisk miljø, med alle dele i fuld drift.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, sommeren 2010. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager publikum i 

formidlingen, og under museumsbesøget bliver jeg opmærksom på betydningen af de roller, som 

formidlingssituationerne inviterer publikum ind i. Især er dette fremtrædende i museumsbesøgets 

audiovisuelle introduktion. Jeg besøger museet sammen med min mand og to børn på 4 og 1 ½ år. Jeg 

har ikke tidligere besøgt museet. Museumsbesøget forløber over en dag. Jeg bygger beskrivelsen på 

feltarbejde, hvor feltnotater, videooptagelse, fotodokumentation og erindring ligger til grund. 
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Beskrivelse af museumsoplevelse  

Efter at have betalt entré i et velkomstcenter kommer vi ind i et stort mørkt rum. Der er meget højt til 

loftet, og rummet ligner en tom fabrikshal. På væggene er flere film projekteret op som billeder på et 

galleri. Farver, nærhed, distance og motiv er nøje afstemt i forhold til den visuelle helhed og i forhold til 

lydbilledet. Filmene vises forskudt i forhold til hinanden og over og under hinanden, og de skaber 

tilsammen en form for rytmisk komposition med vægt på kontraster i både lyd og i billede. Lyd og 

billede hænger sammen og underbygger hinanden. På filmene vises flydende jern, mennesker som 

arbejder i varmen, de ildsprudende ovne og maskiner i bevægelse. Vi får et nærbillede af en mands 

ansigt. Dråber af sved dækker mandens hud. Han drikker vand af en kop og slukker tørsten et kort 

øjeblik, inden han skal tilbage til arbejdet og til varmen. Der vises nærbilleder, distancebilleder og 

levende billeder, som gentages på flere af lærrederne samtidig. I en ny sekvens ses maskiner som skaber 

cirkulære bevægelser, og lydene harmonerer og skaber en tilsvarende bevægelse. Farverne har nu fået en 

koldere tone. Cirkelbevægelsen brydes af billedmæssige og lydmæssige stød fra en maskine, der banker 

på jernet og efterlader et rungende drøn i rummet. Dette stød gentages samtidig på alle lærreder som 

tydelige markeringer.  

 

Billede nr. 18.2. Audiovisuel komposition i fabrikshal i museets velkomstcenter. Her ses flere billeder med samme motiv 

danne rytme i kompositionen. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Kompositionen fylder hele det rum som publikum står i, og sætter et aftryk i kroppen. Både billeder og 

lyd søger at formidle det æstetiske i arbejdsprocessen og give det videre til publikum, som en kropslig 

oplevelse. I et hjørne af rummet fører en trappe op til en etage som fungerer som balkon til det store 
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kompositoriske rum. Her kan vi se ned og ud på det store rum med de effektfulde lyde og billeder af 

arbejdende mennesker og maskiner. Vi går mod udgangen, hvor vi mødes af en væg med en anden type 

videoprojektion. Her ses langvæggen på en rød fabriksbygning. Mennesker i forskellige dragter fra 

slutningen af 1800-tallet går forbi bygningen og runder dens hjørne. En mand kommer forbi med sin 

hest i tømmerne. Det sted, hvor manden og hesten runder hjørnet, er også den vej, vi besøgende skal 

tage for at komme ud til den victorianske by. I min fascination over den måde, hvorpå denne 

installation ”omdanner” os museumsgæster til arbejdere fra industrialiseringens tidlige periode og til 

borgere i en Victoriansk by, overhører jeg min søns forsøg på, at tale til mig.  

 Ude på den anden side af døren fra velkomstcentret, kommer vi ud i byens 

gader. Det er tidligt på dag, og der ses endnu ikke andre besøgende i gadebilledet. Længere henne ad 

gaden lægger vi mærke til den meget differentierede duft af kulos, som indikerer de forskellige typer af 

arbejde, som foregår i de forskellige bygninger. Vi stopper op for at mærke duften, og vi forsøger at 

aflæse, hvad der produceres inde i bygningerne. Vi aner paraffin i kulosen fra en af skorstenene. En 

mand og to børn i dragt kommer gående forbi os på vej hen til en stald, hvor de henter en hest. De 

tager hesten med sig videre op ad gaden. Vi går ind til lysestøberen, som er ved at producere en stor 

mængde grønne lys. Vi får at vide, at mineejeren havde patent på disse grønne lys, som han brugte til 

sin minedrift. Lysestøberen fortæller, at patentet havde den funktion, at mineejeren dermed nemt kunne 

spotte, om nogle af minearbejderne var kommet til at tage en stump med hjem og anvende den til 

privat forbrug. Vi takker og går ud igen, hvorefter vi fortsætter videre ned ad bakken. I en bolig står en 

kvinde og bager weilsh cockies. Min datter er utilfreds med noget, og en tåre har placeret sig stædigt 

under hendes ene øje. Kvinden i huset vender sig mod hende og får øje på tåren på hendes kind. Hun 

sætter brillerne ned på næsen og udbryder: ”Oh, those poor tears. Oh, isn’t she gorgeous”. I samme 

øjeblik kommer en mand i dragt ind i huset. Kvinden hilser pænt på ham som ”mister”. Han spørger, 

hvad hun laver i dag, hvorefter hun gladelig meddeler ham, at det er weilsh cockies. Min datter holder 

op med at græde, idet de to karakterer begynder at tale sammen. Min datter og jeg er de eneste 

museumsgæster, som er til stede. Min mand og søn gik igennem huset og ud på den anden side, da de 

opdagede, at huset var befolket. Stuen er lille, og man kommer nemt til at stå i vejen. Jeg kommer til at 

placere mig i kvindens passage mellem køkkenet og vinduespladsen i stuen, hvor hun ruller dejen ud. 

Hun forklarer mig pænt, at hun skal forbi mig og hente noget, og jeg flytter mig lidt til siden for at gøre 

plads. Manden, som nynnende har sat sig ned på en stol ved bagebordet, får øje på en pige, som sidder i 

en stol foran ildstedet og syr. ”How are you, young lady?”, spørger han henvendt til pigen, som svarer 

ham med en klar og lys stemme: ”I’m fine thank you”. Manden fortsætter med at stille hende 

spørgsmål: ”You weren’t here last week, were you?” .”No, I was not”, svarer pigen. Hun kaster et blik 
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hen på mig, og jeg tolker det som, at spørgsmålet henvender sig til hende som person og ikke som rolle. 

Hun mumler et svar, som jeg ikke kan afkode. Der kommer flere besøgende ind i stuen, og konen hilser 

pænt på dem, mens hun går frem og tilbage mellem køkkenet og bordet ved vinduet. Kvinden lægger 

kagerne hen til ildstedet i stuen, mens hun småsnakker med sig selv og med de to andre aktører i rolle. 

Min datter og jeg bliver stående og ser på dem. Efter et lille stykke tid vender kvinden sig mod os. Hun 

henvender sig igen til min datter og hentyder til hendes blonde hår, da hun spørger, hvor vi kommer 

fra?  

 

 Billede nr. 18.3. Kvinde i den victorianske boligs køkken. Foto: Ingrid Vatne.  

 

Jeg fortæller, at vi kommer fra Danmark. ”Oh, Denmark”, udbryder hun, ”that’s a long way, isn’t it?”. 

Jeg har besluttet mig for at spille med og forklarer kvinden, at vi er kørt det meste af vejen med 

postvognen. Hun er tilsyneladende ikke vant til at få denne type svar på sit spørgsmål, for hun griner 

lidt, inden hun tager tråden op. Hun fortæller, at hun aldrig har været i Skandinavien. Efter en samtale 

om det at rejse, siger jeg pænt farvel til de tre i huset, hvorefter vi går ud ad husets bagdør. Her finder vi 

min mand og søn, de taler med en gris og nogle høns i en indhegning. Vi går videre ned ad bakken og 
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kommer til en skole. Mange besøgende er samlet i skolegården, og kort tid efter at vi ankommer til 

skolen, træder en karakter frem i skolens døråbning. Han ringer med en klokke, hvorefter han med høj 

og autoritær stemme beordrer os ind på en lang række. Dernæst forsikrer han sig om, at vi er bekendt 

med, at det ikke er tilladt at spise, drikke eller bare tygge i skolestuen. Inden vi får lov til at komme ind, 

giver han ordre om måden, hvorpå vi skal fylde lokalet op. Rækkerne først, og dernæst langs væggen. Vi 

står et øjeblik og overvejer, om vi alle skal med ind, eller om jeg skal gå alene. Vi beslutter os for, at gå 

ind alle fire, og vi følger med læreren ind i skolestuen. Vi stiller os ved rækkerne og sætter os. Da 

læreren har forsikret sig om, at der ikke er flere mennesker i skolegården, lukker han døren. Han 

henvender sig til os og præsenterer sig som Mr. Allsop, the Headmaster. Han ser granskende på os, 

som sidder ned, uden at han har givet tilladelse til det. På tavlen står der, at det er lørdag 16. juli 1900. 

Vi får at vide, at vi skal igennem rutinerne, siden det er vores første skoledag. Han forklarer hver rutine 

med en høj og klar stemme, og klassen gentager hans ord. Idet han befaler følgende: ”I will always sit 

or stand with a straight back!”, ser han på os med et blik, der får alle blandt publikum til at rette ryggen. 

Headmaster Allsop går rækkerne igennem, for at inspicere hænder og negle. I sin ene hånd bærer han 

en pegepind, som han rytmisk, med lette, faste slag, slår mod sin anden hånd. I rækken foran os stopper 

han ved en pige og ser overrasket på hende: ”Painted nails, girl! Painted nails? What can your mother be 

thinking of, sending you to school with painted nails?”, udbryder han. Han fortsætter med at inspicere, 

mens han beordrer: “Turn them over, turn them over (…)”, hvorefter han konkluderer: “Good, good, 

very good!  (…) Oh, turn them back again so I can’t see them”. En af de inspiceredes hænder er 

tydeligvis beskidte. Efter runden får han klassen til at gentage, at vi tilhører arbejderklassen, og at vi 

ikke skal forsøge at ændre på den sociale klasse, vi tilhører. Vi skal respektere vores ”elders and 

betters”, pointerer han, hvorefter han spørger, om der er nogen, som inden for de seneste syv dage, har 

gjort en god gerning for andre? En fra klassen rejser sig op og fortæller, at han har samlet skrald op fra 

gaden. Headmaster Allsop nikker, vender sig hen mod en anden mand, der sidder på første række. 

”What’s your name, sir?”, spørger han med høj og kommanderende stemme. Manden rejser sig og siger 

og mumler ”John”. ”John what?”, spørger headmaster Allsop utålmodigt.  ”John Lichtfield, sir”, svares 

der fra første række. Headmaster Allsop udbryder højt: ”Lichtfield! And you haven’t done a lonely 

thing, Lichtfield, in the past seven days?”, hvorefter hele klassen får en reprimande. Headmaster Allsop 

fortæller, han vil se alle hænder i vejret, når han hver morgen vil stille dette spørgsmål. Der grines lidt i 

klassen, hvorefter Headmaster Allsop spørger, om det er for meget at forlange, at alle og enhver gør en 

god gerning for sine medmennesker. ”Is that to much to expect, class? Derefter gentager han 

spørgsmålet i en højere og kraftigere tone: ”Is that to much to expect, class?” Alle i klassen svarer højt 

og tydelig: ”No, Headmaster Allsop!”.  
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 Headmaster Allsop bruger rummet. Han spankulerer frem og tilbage, inden han 

stopper op og henvender sig til klassen for at høre, hvor mange som kan deres ”four times table”. En 

ældre kvinde fra klassen rækker hånden i vejret. Men Allsop har udset sig mr. Lichtfield, som den 

person hans kommentar er henvendt til, hvorefter hele klassen griner. Han får klassen til at sige i kor: 

”One four to four, two four to eight, three four to twelve,” osv. Tabellen gentages flere gange. I 

gentagelsen opstår en rytme, hvis hastighed øges og som sætter sig i højrefoden. I gentagelsen af 

gangetabellen anvender klassen højere stemmer og er engagerede i at deltage. Derefter udspørger mr. 

Allsop enkelte i klassen. Efter at nogle fra klassen har svaret på hans spørgsmål, går mr. Allsop hen til 

mr. Lichtfield, ser bebrejdende på ham, hvorefter han skuer ud over klassen og spørger opfordrende: 

”Shall we try one easy one for you, mr. Lichtfield”, og hele klassen griner. Efter at have hørt klassen i 

gangetabellen, går mr. Allsop over til lokalhistorie, hvor han vil tale om den meget berømte bro, 

Ironbridge, der ligger i nærheden. Han forklarer, at den er verdens første jernbro. Derefter skal 

”eleverne” i klassen tegne broen på deres små tavler. Det bliver uro i klassen, folk taler sammen, griner 

og tegner. Vi har endnu ikke set den berømte bro Ironbridge, som er områdets store stolthed og ikon. 

Vores tegninger på de små sorte tavler rammer derfor noget ved siden af. Billeder af broen suppleres 

med faktuelle oplysninger, omkring bygningsår, omkostninger ved at bygge den osv. Han fortæller også, 

at man tidligere skulle betale told for at krydse broen, en told som kun den forhenværende færgemand 

var fritaget for, som kompensation for, at han mistede sit arbejde, da broen kom. Inden vi går ud af 

klasserummet, stiller vi os op på rækker på samme måde, som da vi kom ind. Mr. Allsop annoncerer, at 

vi kan se klassiske skuespil af Shakespeare opført i byen. Han opfordrer os til at kigge med: ”and bring 

some culture into your misserable lives”, som han siger i sin afsluttende bemærkning.  

 Vi forlader lokalet og går ud i skolegården, hvor vi atter hører musik fra 

festpladsen. Vi går ned og kører et par ture i de store karruseller. Længere nede i dalen ligger der to små 

huse, hvor minearbejdere og deres familier tidligere boede. Til forskel fra de fleste af museets andre 

bygninger, som er rekonstruktioner og kopier, er disse bygninger flyttet til museet. Husene er bygget i 

begyndelsen af 1900-tallet, og de blev bygget af minearbejderne selv. Selvom minearbejderne fik bygge 

hus, ejede de ikke den jord, hvorpå husene blev bygget. I det første hus får vi at vide, at huset blev 

bygget på 24 timer, hvilket var et krav fra jordejerens side. Efterfølgende blev de stakkels 

minearbejderne, som havde bygget deres hus på en anden mands ejendom, sagsøgt, fordi de krydsede 

ejerens land. I retten blev minearbejderen idømt en bødestraf, og til trods for at den gængse levealder 

kun var 40 år for en minearbejder, skulle bøden betales de næste 60 år.   
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Billede nr. 18. 4. En formidler fortæller om en minearbejders bolig og om de vilkår, minearbejdernes boliger blev bygget 

under. Foto: Ingrid Vatne. 

 

En af formidlerne fortæller, at han kendte kvinden, som boede i huset, indtil hun i 1976 flyttede på 

plejehjem. Huset er meget primitivt, og det er svært at forestille sig, at der har boet folk i huset så længe. 

Det næste hus vi kommer til er også en tidligere arbejderbolig, men det er knapt så primitivt udstyret og 

formidleren forklarer, at huset har fungeret som tolderbolig ved broen Ironbridge. I køkkenet sidder en 

kvinde og en mand i dragt. Kvinden sysler i køkkenet, og manden lægger sin madpakke på en hylde, 

hvorefter han sætter sig ned ved bordet.  

 Vi går ud igen og videre ned i dalen, hvor vi kan køre med et lille tog ind i en 

simuleret mine. Inde i minen stopper toget, og der bliver helt mørkt. Herefter starter et skyggespil, hvor 

en film projiceres op på den ene væg. Historien handler om en far og en søn, som arbejder i minen og 

om de farer, som de kan komme ud for i løbet af en arbejdsdag. Deres karikerede silhuetter og 

bevægelser ses mod en stenet baggrund. Historien som fortælles, handler om et jordskred nede i 

minegangen, hvor far og søn bliver adskilt af store mængder jord og sten. Da vi kommer ud igen fra 

minen, går vi tilbage til byen. På vej tilbage kommer vi forbi de historiske ruiner, som står langs en 

dalside og vidner om områdets industrielle historie, og den betydning industrien har spillet her.  Tilbage 

i byen kan vi atter mærke osen fra skorstenene. Vi går ind i nogle af værkstederne, deriblandt et 

jernstøberi, hvor publikum kan stå langs med den ene kortside og se ned på en mand, som støber jern. 
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Der er mulighed for at tale med håndværkeren, hvilket flere besøgende benytter sig af. Min datter og jeg 

går ud igen, mens min mand og søn bliver stående og lytter til håndværkerens forklaring om fremstilling 

af støbejern. Vi besøger også en kobbersmed, en slikbutik og en butik, som sælger tekstiler af den slags, 

man havde i begyndelsen af 1900-tallet. På et gadehjørne ligger apoteket. Her dufter af forskellige 

sæber, og en kvinde i dragt står og ekspederer de handlende/besøgende. Ude på gaden kan man mærke 

duften af bagerens nybagte brød og boller, og vi lokkes ind i bageriet, hvor vi handler proviant. Vi 

forlader museet og kører i retning af den berømte bro.                           
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Bilag nr. 19. The Complete Working Shugborough Historic Estate 

 

 

Billede nr. 19.1. Shugborough Historic Estate. Slottet set fra prydhavens side. På højre side i billedet ses en del af den 

bygning, hvor formidling af slottets arbejdsopgaver knyttet til husholdning, varetages. Foto: EsbenFløe. 

 

Shugborough Historic Estate, 

Milford, Staffordshire 

England 

Web: www.shugborough.org.uk 

http://www.shugborough.org.uk/
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Intro til stedet 

The Complete Working Shugborough Historic Estate ligger i Staffordshire iStorbritannien.Herregården 

med det tilhørende landskab er et historisk center, drevet af Staffordshire County Council i samarbejde 

med The National Trust, en velgørenhedsorganisation som ikke støttes økonomisk af de offentlige 

instanser. Organisationen the National Trust arbejder med at bevare og formidle historiske steder i 

England, heriblandt Shugborough Historic Estate, og gør dem tilgængelige for publikum. Stedet 

formidles som et gods, hvor der er drift i godsets forskellige dele.   

 

Besøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, sommeren 2010. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager publikum i 

formidling. Under besøget bliver jeg især opmærksom på betydningen af de måder, hvorpå centret 

inviterer publikum til at indtage afgrænsede og mere eller mindre definerede roller. Jeg besøger stedet 

sammen med min mand og to børn på 4 og 1 ½ år. Jeg har ikke tidligere besøgt stedet. Besøget 

forløber over en dag. Min beskrivelse af oplevelsen bygger på feltnotater, fotodokumentation og 

erindringer.  
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Beskrivelse af oplevelse 

Inden vi kommer ind på det område, som knytter sig til den historiske ejendom, skal vi igennem et 

velkomstcenter, hvor der skal betales entré. På døren, som leder ind på området, hænger et skilt med 

følgende tekst:  

All the persons you will meet in costume today 

Think they have lived in the 1800’s. 

They believe that eight pints of beer a day and £21 a year was a good wage. 

Please ask them about their lives, but remember they do not know anything about the 21’st century, so please spare them 

any questions that assume such knowledge. 

Proceed this way. 

 

I den store køkkenhave, som ligger i tilknytning til stedets gartneri, står en gartner med sort hat. Nogle 

gæster går hen til ham og spørger, om de kan købe grøntsager fra hans gartneri. De vil hente 

grøntsagerne på vej tilbage. Et skilt fortæller, at haven, The Walled Garden, skal være færdig næste år, 

1806. Ejeren, Thomas Anson, har en intention om, at gartneriet skal være et akademi for unge gartnere. 

Skiltet fortæller videre, at når drivhuset står klart, vil der blive dyrket eksotiske frugter på stedet blandt 

andet ananas. Tæt på gartneriet ligger et langt hus med flere værksteder. På et skilt uden for 

værkstederne kan man læse historien om denne type bygninger, som kaldes working bothies. Her er 

også information om bygningernes funktion i forhold til en ejendom som Shugborough og om 

bygningstypens bevaringsværdige status i dagens England. 

I værkstederne sidder håndværkere og demonstrerer forskellige håndværk og sælger de 

produkter, som de fremstiller. Jeg går ind i et af værkstederne. Her sidder en mand og producerer 

genstande i læder. Jeg stiller ham spørgsmål om det læder, han bruger, og om den genstand han er i 

gang med at fremstille. Jeg får at vide, at manden er rollespiller ved forskellige festivaler og, at han i 

øjeblikket er ved at lave det kostume, som han skal optræde i. Den førstkommende weekend er der 

middelalder festival i Warwickshire, og han planlægger at tage derhen for at spille. Efter samtalen takker 

jeg ham og går ud til min familie, som står udenfor og leger med de små sten, som ligger på stien langs 

den lange husvæg.  

Vi går videre og skal krydse en vej, inden vi kommer ind på gården Park Farm, som er en 

arbejdende gård (working farm). Her møder vi det samme store, grønne skilt som ved indgangen, med 

den tekst, som gør det klart for os, hvordan vi skal agere overfor de dragtklædte mennesker, som vi vil 

møde på ejendommen. Nederst i højre hjørnet er der et billede af de mange karakterer foran slottet. Vi 

går ind på gårdsområdet og videre ind i stuehuset, hvor vi passerer et kammer med en potte med en 
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gylden væske, som står midt på gulvet. Herfra går vi videre ind igennem nogle stuer og kommer ind i en 

spisestue, hvor madretter som ost, brød, mel og forskellige slags syltetøj er udstillet på et bord langs 

væggen. I hjørnet står et skab og de åbne låger afslører et blåt og hvidt stel. For enden af spisestuen er 

der en dør, som fører os ind i et rum, der ser ud til at være gårdens køkken. Her er der andre 

besøgende. Nogle står og snakker med en dragtklædt kvinde. Mellem hende og de besøgende står et 

bord, hvorpå forskellige genstande er stillet frem. Bag hende er der ild i komfuret, som står langs med 

væggen og en gryde står og koger. I den ende af rummet, hvor vi er kommet ind, står en stor stenovn 

som bruges til bagning. I ovnens åbning brænder et lys. På bordet foran kvinden er der gjort klar til 

bagning. En stor bageskål og en vægt vidner herom. Kvinden bærer et hvidt forklæde over den lyse 

stribede kjole, hun er ved at presse en citron. På hovedet har hun en hvid hovedbeklædning med 

blonder omkring. Hun fortæller om det, hun er i gang med at fremstille. Foran hende står nogle 

besøgende og lytter til hendes historie. En af dem spørger hende, om ovnen ovre i hjørnet er til at bage 

brød i? Han får dette bekræftet, og kvinden fortæller, hvordan man har anvendt denne type ovn til 

brødbagning. Hun forklarer, hvordan hun bærer sig ad med at se, om ovnen var varm. Ved at påføre en 

sten en bestemt smørelse, som jeg ikke får med navnet på, og lægge stenen ind i ovnen, kan hun se, at, 

når de andre stene, som ovnen er bygget op af, er hvide, så er denne sten ikke hvid, og da er ovnen klar. 

Flere steder inde i stuehuset kommer vi forbi borde med de lækreste retter. På bordene 

mellem ost, boller og syltede frugter, er der lagt hvide skilte med teksten: food on this table is for display 

only. Please do not touch, thank you. Med de to små pilfingre vi har med os, finder vi det bedst at gå ud i 

gården. Her er der indhegninger med kaniner og høns, som vi går rundt og kigger på, og ude på gårdens 

marker på den anden side af hegnet, er der heste, køer og får. Fra gården bevæger vi os ud i et åbent 

parklignende landskab, som er præget af enkeltstående træer og bygninger i nyklassisk stil. Vi går ind i 

en ottekantet bygning i to etager, hvor vi har god udsigt over området. De store træers forskellighed og 

placering i forhold til hinanden gør, at de hver især fremstår som unikke.  

Det tager nogen tid for os at gå fra den arbejdende gård og frem til næste bygning, som 

ligger i forlængelse af slottets ene endevæg. Ved en dør kan vi læse, at vi er kommet til the Servants’ 

Quarter. I gården hænger der vasketøj på en snor. Vi går ind ad tjenestefolkenes indgang. I et af de 

første rum vi kommer ind i, er der udstillet kareter. Mens vi står og beundrer de flotte køretøjer, 

begynder en alarm at hyle. Om det er os eller en af de øvrige gæster, som har bevæget sig over en 

alarmgrænse, vides ikke. Vi samler troppen på fire og holder vejret et lille stykke tid, inden vi bevæger 

os videre ind i bygningens gange. Vi forsøger at holde et ekstra øje på børnene, for at forhindre at de 

kommer for tæt på noget, der kan udløse en alarm. Vi kommer ind i et stort åbent rum. Rummet er delt 

i to, idet en massiv barrikade af borde adskiller de besøgende fra aktørerne. På den ene side af 
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bordrækken, hvorpå der er udstillet madretter og råvarer, står der to dragtklædte kvinder. På væggen 

omme bag kvinderne er der en samling skinnende kobberkedler i alle størrelser. Jeg kommer til at tænke 

på det skilt, som vi er stødt på flere gange, om at de dragtklædte personer tror, de lever i 1800-tallet, og 

derfor ikke skal belemres med spørgsmål om vores tid. I dette rum oplever jeg en tydelig adskillelse 

mellem mig som besøgende og formidlerne i dragt, og relationen mellem vores verdner. Der er et os, og 

så er der et dem. På bordet mellem os ligger der friske grøntsager, som kvinden hvert øjeblik kan gå i 

gang at tilberede. Grønsagerne synes at illustrere vores adskillelse. Som råvarer tilhører grøntsagerne de 

dragtklædtes historie, mens de fra min synsvinkel derimod er genstande på en udstilling, som jeg ikke 

må røre ved. Jeg finder mit kamera frem og tager et billede af det blændende skilt, som fylder det ene 

hjørne af udstillingen. Idet jeg zoomer ind på skiltet, kigger formidleren underligt på mig et kort øjeblik. 

Det opleves som om, at eksisterer to forskellige verdner side om side. Jeg kan ikke bevæge mig ind i 

kvindens verden, og hun er afskåret fra min. Som en tydelig markering af denne adskillelse, er et ekstra 

hegn sat op fra døråbningen og hen til bordet med den udstillede mad.    

 

Billede nr. 19.2. t.v: The Servants Quarter. Dragtklædte kvinder står bag borde med udstillede råvarer og tilberedt mad. Bord 

og hegn danner fysisk adskillelse mellem de dragtklædte formidlere og de besøgende. Foto: Ingrid Vatne. 

Billede nr. 19.3. t.h. Nærbillede af udstillede retter med tilhørende adfærdsregulerende skilt. Foto: Ingrid Vatne. 
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Det går op for mig, at jeg har knyttet bestemte forventninger til formidlingssituationen, da jeg læste 

skiltet ved indgangen til området, forventninger som ikke blot knytter sig til formidlernes karakter og 

rolle, men også til vores muligheder som besøgende og vores mulighed for interaktion. Jeg finder 

tilbage til en rolle, jeg kender godt, en rolle som betragtende til det, der foregår. Min mand og vores to 

børn har fundet vej videre ind i nye værelser, som de er klar til at udforske og jeg følger efter dem. Inde 

i vaskerummet står der store vaskebaljer på gulvfliserne, og langs med væggen og flere andre steder 

rundt om i rummet står der borde med små glas med noget i. Ved hvert glas står et lille skilt, som 

fortæller os om, hvad det indeholder. Eksempelvis står der et glas med Honey: To Clean Silk Ribbons. Gin, 

Honey, Soft Soap, Wather. Omme bag et af bordene står en kvinde i blåstribet kjole, hvidt forklæde og 

med hvid hovedbeklædning. Hun fortæller, mens publikum står på den anden side af bordet med 

armene over kors og lytter. Børnene vil gerne prøve at vaske tøj i vaskebaljerne. De går hen til en spand 

med vand, hvor der er stillet et vaskebræt frem. Jeg forsøger at finde ud af, om det er tilladt, at røre ved 

tingene i dette rum. Ved de udstillede glas på bordet kan jeg kun finde skiltene som indikerer, hvad 

krukkerne indeholder. De andre gæster står også og kigger på tingene. Der er ikke nogen som rører 

noget. Jeg ser spændt over på den dragtklædte kvinde bag bordet. Hun siger ikke noget, så vi lader 

børnene fortsætte med at vaske.   

 

Billede nr.19.4. The Servants Quarter, vaskerummet. Linus og Laura vasker tøj. Foto: Ingrid Vatne. 

Det ser ud til, at det her er tilladt at røre ved tingene, og vi bliver i rummet et stykke tid, mens der bliver 

vasket på livet løs. Det store Servants Quarter rummer flere udstillinger. Blandt andet går vi igennem et 

rum med fascinerende marionetter i utallige varianter. Huset har egen skolestue, og et af de sidste rum 

vi kommer ind i, inden vi igen træder ud i gården, er tydeligvis et rum, hvor børn kan røre ved tingene. 
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Her er stillet bord og stole frem, og tegnegrej ligger klar til benyttelse. Midt i rummet hænger 

udklædningstøj, som ligner tøj fra en anden tidsalder. Ved rummets endevæg er flere grå kasser bygget 

op som en borg. I dette rum bliver det tydeligt for mig, at jeg har fundet det anstrengende hidtil ikke at 

vide, hvornår vi måtte røre ved tingene, og hvornår alarmerne ville gå i gang, hvis vi kom til at røre ved 

noget. I legerummet får vi lige tid til at samle os igen. Der bliver tegnet, leget med udklædningstøj og 

bygget en borg af kasser inden vi går videre.  

Bygningens ølbryggeri er det næste rum vi kommer ind i. Rummet kan ses fra to etager. 

Fra øverste etage kan man se ned på de store tanke, hvor øllet gærer. Flere bryggere er i gang med at 

fremstille øl, forklare processen overfor besøgende og dele smagsprøver ud. Inde i herregårdens 

hovedbygning, slottet, er der mange afspærringer med tov, hvor der er sat alarm til. Mænd i flotte 

dragter går omkring og passer på, at vi ikke klatrer over på den forkerte side af tovet. Herregårdens 

flotte interiør pryder de forskellige værelser. En rød løber fortæller os, hvor vi skal træde, og en tov 

afspærring langs løberen fortæller os, hvor vi ikke skal træde. Herregården rummer flere udstillinger, 

deriblandt en fotoudstilling af nyere dato. Haven udenfor er symmetrisk opbygget med en hovedakse, 

som fører fra hovedbygningens konvekse midte og ned til en å (se billede 19.1.) Flere steder i 

haveanlægget står monumenter, ruinfragmenter og mindre bygninger som dekor. I en af disse mindre 

bygninger, en pagode inspireret fra østen, kan man læse om familien Anson, som har boet på 

ejendommen. Efter at vi har udforsket haveanlæggets mange finurlige follies, går vi tilbage til Park 

Farm og ser på dyrene, inden vi vender næsen tilbage mod hotellet.   
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Bilag nr. 20. The Black Country Living Museum, England 

 

 

Billede nr. 20.1. The Black Country Living Museum. Gadeparti i museets byområde. Museumsbesøgende leger med 

historiske legeredskaber. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

 

The Black Country Living Museum 

Tipton Road 

Dudley, West Midlands, England 

www.bclm.co.uk 

http://www.bclm.co.uk/
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Intro til museet 

The Black Country Living Museum ligger i Midland, Storbritannien, og museet åbnede i 1978 og drives 

af den private organisation The Black Country Living Museum Trust som er en non-profit 

organisation. Museets grundlæggelse bygger på områdets historie som verdens første industrielle 

landskab, og lokalsamfundets behov for at bevare og formidle historien fra området. 

Hovedmålsætningen er, med afsæt i samlingerne, at fortælle områdets industrihistorie på en måde, som 

engagerer både tanker og følelser hos et bredt publikum. Museet er placeret i et industrielt landskab, 

hvor blandt andet kulminer, kalkbrænderier og en arm af the Midlands canal network, er bevaret på 

stedet, og hvor bygninger fra det nittende og det tyvende århundrede er flyttet fra regionen og genopsat 

på museets område. Museet fokuserer på tiden fra 1800-tallet og frem til midten af 1900-tallet.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, sommeren 2010. Fokus er rettet 

på formidlingssituationer som, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager publikum i 

formidlingen. Under besøget bliver jeg især opmærksom på betydningen af erfaringer som forbinder 

synet af handling med muligheden for selv at udføre handling. Jeg besøger museet sammen med min 

mand og to børn på 4 og 1 ½ år. Jeg har ikke tidligere besøgt museet. Museumsbesøget forløber over 

en dag. Beskrivelsen bygger på feltarbejde, og feltnotater, fotodokumentation og erindringer fra 

besøget.  
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Beskrivelse af museumsoplevelse. 

Da vi ankommer til museet løser vi billet i museets velkomstcenter og får vi at vide, at der er et særligt 

tilbud på en guidet bådtur i museets kanalgrotter. Early bird offer, som tilbuddet hedder, giver rabat på de 

ture, som foretages inden kl. 12.00. Med oversigtskortet i hånden tager vi turen igennem museumsbyen, 

og vi finder den kaj, hvorfra de lange smalle både sejler. På begge sider af den smalle kanal ligger flere 

både fortøjet, og der er allerede kommet flere museumsgæster, som også skal med på tur inden klokken 

tolv. Der uddeles hvide hjelme til samtlige passagerer, inden vi stiger ombord på den åbne kanalbåd. 

Båden lægger fra kaj, og en guide tager mikrofonen og ønsker os velkommen. Vi sejler hen imod en 

tunnel, som ikke er meget større end båden selv, og flere af passagererne dukker sig, inden vi sejler ind i 

den. Da vi er kommet helskindet igennem tunnelen, kommer vi ud i et lille åbent rum. Omkring os er 

der bjergsider med vildtvoksende buskads på alle sider, og over os er der en lille lysning, som slipper 

lidt sollys ned til vandet. Bjergvæggen er ru af drypsten. Båden drejer en omgang, og to tunneller 

kommer til syne i en af bjergvæggene. Vores guide forklarer, at vi må vente på, at de kanalbåde, som er 

på vej ud, kommer igennem, inden vi kan sejle videre. Mens vi venter, kan jeg ikke lade være med at 

spekulere på, om der virkelig er plads til flere både af denne slags i den lille sø. Det viser sig hurtigt, at 

det sagtens kan lade sig gøre, hvis man har en bådfører, som har prøvet det før. Med den største 

præcision sniger den modgående båd sig forbi vores. Passagererne på den modgående båd vinker, og vi 

vinker tilbage. Da der er fri bane, sejler vi ind i tunnelen, og de høje mænd dukker sig igen. Der er ikke 

mange centimeter mellem fjeldets inderside og bådens kant, og man kan røre bjergvæggen med hånden. 

Vi sejler forbi enkelte dioramaer, som viser minearbejdere i gang med at grave kul.  
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Billede nr. 20.2. Inde i drypstensgrotterne er der iscenesat flere arbejdssituationer for minearbejderne, som arbejdede i denne 

type miner. Tre dukker visualiserer arbejdet i denne type miner. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Vi sejler forbi de arbejdende mænd og ind i nye smalle gange. Nogle steder er der huller i fjeldet, 

hullerne er omkranset af kobberfarvede ru mønstre af sten. Inderst inde i grotten kommer vi til et stort 

rum, hvor der er højt til loftet. Der er en stor skærm i den ene side af rummet. Der kommer musik fra 

højtalere, og et billede kommer frem på skærmen. Vi ser en film, som handler om hvordan disse 

underjordiske kanaler og grotter er blevet til og om de særlige geologiske forhold, som præger området, 

hvor museet er placeret. Fra denne store grotte er der en indgang og en udgang i samme side af 

rummet, således at båden skal drejes en omgang rundt om sig selv, inden vi kan sejle videre. Mens vi er 

på vej ind i en tunnel, som er lige ved siden af den, vi kom ind ad, ankommer en anden kanalbåd til 

rummet. Også denne gang bliver der vinket fra begge både, hvorefter vi sejler ind i den trange tunnel, 

nu med en større viden om stedets geologi, hvilket får os til at rette vores opmærksomhed mod hulens 

drypsten. Vi studerer de mange forskellige nuancer af drypsten, som kan ses, hvorefter vi kommer ud til 

en ny lysning, inden vi igen skal igennem en smal tunnel. Inde i tunnelen fortæller vores guide om en 

metode, som minearbejderne anvendte for at få deres både hurtigere igennem. Han beder en af 

passagererne om at lægge sig sidelæns og føre sin fodsål langs tunnelvæggen, for derefter at begynde at 

gå hen langs væggen. Der bliver fotograferet, grinet og kommenteret, da passageren smider sine ben 

over bådkanten og begynder at gå båden igennem tunnelen.  

 

Billede nr. 20.3. Legging: En af bådens passagerer går på væggen for at demonstrere en metode (”legging”) anvendt af 

minearbejderne, for at få båden hurtigere igennem tunnelen. Foto: Ingrid Vatne. 
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Da vi kommer igennem tunnelen, kan jeg genkende det sted, vi ankommer til og vi er inden længe 

tilbage, hvor vi startede.  

Vi begynder at blive sultne og går tilbage i retning af byen. Museet har reklameret meget 

for sin fried fish shop, hvor der selvfølgelig sælges fish & chips. Køen er ikke så lang endnu, og vi bliver 

betjent hurtigt. Det er tre meget store hvide kræmmerhuse, fyldt med friterede fiskefileter og store 

friterede kartoffelstrimler, som bliver langet over disken. I byens gader møder vi flere af museets 

dragtklædte personale, som står til rådighed for museumsgæsterne, hvis der er noget, de vil spørge om. 

En kvinde står uden for sin butik. To kasser med friske grøntsager, som står på fortovet under 

butiksvinduet, afslører at det er en grønthandel. Der er mange skolegrupper, som går rundt i gaderne, 

og de har alle en dragtklædt guide med sig. Ved en af sidegaderne til den gade, der fører fra kanalen og 

op igennem byen, ser vi en dragtklædt mand instruere både børn og voksne i historiske legeredskaber. 

(se eksempelvis billede nr. 20.1) Nogle vil prøve selv, mens andre kigger interesserede på dem, der 

prøver. Min mand og jeg kommer til at tale om, hvor godt det virker, når der er så mange af 

museumsgæsterne, som leger med de historiske redskaber på gaden. Vi diskuterer, hvordan det kan lade 

sig gøre, og vi kommer frem til, at forklaringen måske skal findes hos den dragtklædte mand, der er til 

stede for at vise, hjælpe og sætte folk i gang. Manden viser de interesserede, hvordan man får et hjul til 

at dreje rundt, uden at den stang, man holder i, får det til at vælte. Her er en helt særlig stemning som 

blandt andet indeholder den dybe koncentration, hvilket er nødvendigt for at det skal lykkes. Da dette 

lykkes for den person, som den dragtklædte mand er i gang med at hjælpe, går han hen til en anden, 

som ser ud til at have behov for en hjælpende hånd. Vi bruger nogen tid her og fascineres af, at så 

mange besøgende holdes beskæftiget i så lang tid, og det liv som det giver til denne lille sidegade. Da 

der er gået nogen tid, bevæger vi os hen imod velkomstcentret igen. Her er der en udstillingsafdeling 

som blandt andet inkluderer flere muligheder for at prøve noget af det, som vi har set. Der er 

eksempelvis lavet en model af en tunnel, så man kan prøve den metode, som vi fik demonstreret på 

vores bådtur. Ved indgangen til tunnel-modellen er der en model i træ. Modellen viser kanalbådens 

bagparti med et ror, som kan bevæges. Går man op i båden, ser man at det er en model af en lang og 

smal båd, som den vi tidligere sejlede med. Den er flad og har en glideskive som bevæger sig, hvis man 

lægger sig ned og træder på de fodspor, som er tegnet på væggen. Her kan vi også læse om metoden, 

som kaldes ”legging”.   
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Billede nr. 20.4. Udstilling: Model af tunnel, hvor der er mulighed for at prøve metoden legging. Foto: Ingrid Vatne. 

Vi går rundt et stykke tid og ser på udstillingen. Min mand og jeg taler om, hvor godt udstillingen 

supplerer det, vi har set ude i byen. Udstillingen tager udgangspunkt i en række detaljer og elementer fra 

byen, som bliver forklaret og visualiseret via modeller og tekst/plancher. Men der er flere ting på 

udstillingen, som vi ikke mener, at vi har set i byen, så vi vælger derfor at tage tilbage til museets by og 

undersøge dette nærmere. Denne gang prøver vi museets sporvogn. En sporvognsfører lukker os ind i 

sin flotte vogn. Inde i den er der bænke langs med vinduerne. Chaufføren placerer sig længst fremme 

og starter sporvognen. Han tager os med ned til byen, og vi passerer et mineområde med kulminer, 

hvor der er mulighed for at gå en runde nede i minerne. Han stopper lige inden byens gader begynder, 

tæt på en forlystelsesplads med karruseller og gynger. Han kan fortælle, at denne type omrejsende 

forlystelsespark havde base i regionen i starten af 1900-tallet. Forlystelsesparken drives af en af de 

familier, the Jones family of Cradley Heath, som startede forlystelsesvirksomhed tidlig i 1900-tallet. Vi 

takker og går hen til karrusellerne. Derefter går vi hen ad hovedgaden og ind i nogle af de butikker, som 

ligger i den første del af byen, Old Birmingham Road. Her hører vi den lokale dialekt blive talt af den af 

medarbejderne, som står bag disken. Han oversætter det, han lige har sagt til et forståeligt engelsk, og vi 

kan høre, at forskellen er stor. Da vi kommer ud igen fra butikken, er skoleklasserne taget tilbage og 

gaderne forladte. Vi vil alligevel gerne hen til legeredskaberne og se om vi kan trille hjul, inden også vi 

forlader museet.    
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Bilag nr. 21. Warwick Castle, England 

 

 

Billede 21.1. Warwick Castle set fra sit højeste tårn. En oval græsplæne danner centrum for borggården. Telt til salg af 

souvenirer ses til venstre i billedet. Et blåt skilt foran en trappe fortæller om udstillingen The Royal Weekend Party. I 

baggrunden ses lidt af byen Warwick og byens omkringliggende marker. Foto: Esben Fløe. 

 

Warwick Castle, 

Warwick, 

Warwickshire, England 

Web: www.warwick-castle.com  

http://www.warwick-castle.com/


Bilag nr. 21                                                            Warwick Castle, England                                  juli 2010 

263 
 

Intro til oplevelsesstedet 

Warwick Castle ligger i Warwickshire, Storbritannien og er siden 2007 drevet som et forlystelsessted af 

oplevelsesgiganten Merlin Entertainment. Slottet har, som historisk bygning, bevaringsværdi af national 

betydning. Ejendommen ejes i dag af Nick Leslau Prestbury Investments Holdings, ejendomsudvikler 

og investeringsbureau med et kommercielt formål. Som case adskiller Warwick Castle sig fra de museer 

og historiske centre som indgår i undersøgelsen, idet hensigten med formidlingen i højere grad end de 

øvrige cases er fremtrædende profitorienteret. Slottet dateres tilbage til 1068 med Wilhelm erobreren 

som bygherre. De mange jarler som slottet har huset i tidernes løb skaber en historie som står centralt 

for de aktiviteter og den formidling, som foregår. Derudover formidles også mere sagnomspundne 

fortællinger som eksempelvis Merlins sværd i stenen.    

 

 

Besøgets kontekst og fokus 

Besøget er foretaget i projektets anden indsamlingsperiode, sommeren 2010. Fokus er rettet på 

formidlingssituationer, som på forskellige vis, via drama og aktivering af sanser og følelser, inddrager 

publikum i formidlingen. Ved Warwick Castle bliver jeg især opmærksom på betydningen af de 

forventninger, som relaterer sig til adfærd i sociale situationer. Jeg oplever at disse forventninger får en 

væsentlig plads i formidlingssituationernes dramaturgi. Jeg besøger stedet sammen med min mand og to 

børn på 4 og 1 ½ år. Jeg har ikke tidligere besøgt Warwick Castle. Besøget forløber over en dag. 

Beskrivelsen af besøget bygger på feltarbejde, og feltnotater, fotodokumentation, videodokumentation 

og erindring.  
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Beskrivelse af oplevelse 

Efter at have betalt indgangspenge kommer vi ind på det område, hvor borgen ligger på en forhøjning i 

landskabet. Anlægget er i god stand og jeg imponeres over synet. En fordybning som omkranser 

forhøjningen vidner om, at slotsanlægget har været omkranset af en voldgrav. En snoet vej tager os 

med over mod slotsanlægget igennem en mægtig borgport. Gitterporten er hejset op i portrummets 

loft, og det er tilladt at gå igennem.  På vejen passerer vi en kiosk, hvor man kan købe is, slik og 

sodavand. I højtalerne når jeg lige at høre ” Welcome to Warwick Castle. This is not a museum (…)”, 

før vi er passeret. Inde i borggården er der en cirkelformet græsplæne, som vi ikke må betræde. Mellem 

græsplænen og et kraftigt murværk med tårne, som man kan komme op i, står der en række telte, 

hvorfra der sælges is og gaveartikler. Store bannere viser os, hvor de forskellige begivenheder finder 

sted. Et sværd er stukket ned i en sten, og flere af gæsterne prøver at trække sværdet op. Min fire år 

gamle søn stormer derhen for at prøve muskler med stenen. Slottet byder på mægtige rum med 

tematiske udstillinger. En kæmpe hal er dekoreret med ridderrustninger, sværd og heste i fuldt udstyr. 

To herrer spankulerer rundt i lokalet mellem de kostbare genstande. De er hvidpudrede i ansigtet og 

klædt i 1700-tals dragter med tilhørende parykker. Der bliver nikket til publikum, konverseret og 

spankuleret i udstillingens mange rum. Jeg kan ikke se, hvorvidt de taler til publikum. Jeg forstår, at de 

to mænd både er en del af udstillingens visuelle udtryk og en form for kustoder.         

Vi går igennem et rum, der er formet som en lang tarm sat sammen af flere rum eller 

nicher. Der er højt til loftet. Scener fra det liv, der er levet på slottet, er bygget op i tableauer, som vi 

kan se ind på, da vi går igennem. Vi udgør den fjerde væg i tableauet. Livagtige voksdukker illustrerer 

bestemte aktiviteter. Et sted spilles der på forskellige instrumenter, et andet sted bliver det udført 

håndarbejde. Vi ender ved en trappe som fører ud til gårdspladsen. Længere henne ses et skilt med 

teksten ”Royal Weekend Party”. På et andet skilt lige ved siden af står der, at serveringsfolk skal 

henvende sig i køkkenet. Vi går op ad den store trappe og ind. Jeg kan læse i min guide, at daværende 

grevinde af Warwick, Daisy, holdt et berømt weekendparty i 1898, hvor den vigtigste gæst var Prinsen 

af Wales – den senere Edward III, og hvor den unge Winston Churchill også var til stede, foruden en 

række andre celebre gæster.15 Indenfor er gangen inddelt på langs med et hvidt klæde, som hænger 

draperet i hoftehøjde. Draperiet gelejder os ind til udstillingen. En kvinde klædt ud som tjenestepige og 

en mand klædt ud som tjener hilser os velkommen. Vi ønskes velkommen som greve og grevinde, og 

anmodes om at træde videre ind i biblioteket. Her sidder en ung Winston Churchill tilbagelænet i en 

stol.  I det næste rum sidder to hvidklædte fruer i en sofa. En mand i grå dress står bag ved sofaen. 

                                                           
15

 Guide Book, Warwick Castle. Britain`s Ultimate Castle, 2010, p. 39. 
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Fruerne drikker te og ser ud til at være i samtale med hinanden. På det lave salonbord, foran sofaen, 

hvor de sidder, står der opsatser med flotte dekorative kager. Vi kigger på dem, hvorefter vi bevæger os 

videre igennem rummet og over til det næste rum. Der er mange besøgende på stedet, og vi går i en 

lang slange af mennesker. I ”The Smoking Room” møder vi Charles Spencer Churchill, den niende 

hertug af Marlborough. Han sidder ved et spillebord og spiller kort med hertugen af York, som har 

placeret sig i den anden ende af værelset. Disse karakterer repræsenteres af voksfigurer i handlende 

positur.  

 

Billede nr. 21.2. Interaktivt interiør: Charles Spencer Churchill spiller kort med hertugen af York, og der er lagt op kort til at 

publikum kan spille med.  Foto: Ingrid Vatne. 

 

Der er sat to ekstra stole frem ved kortbordet. På bordet foran den ene af de tomme stole er der givet 

kort til en ekstra spiller. Flere af de andre publikumsgæster sætter sig i en af de ledige stole for at blive 

fotograferet, mens de spiller kort med Churchill. Vi gør det samme. Min datter på halvandet år kravler 

op på en stol med armlæn, og min søn Linus tager den anden ledige stol. Han kan ikke lade være med 

at kigge den uopmærksomme Churchill i kortene. Jeg taler begejstret med min mand om den måde, 

hvorpå udstillingen åbner op for publikums deltagelse. Vi er enige om, at det er en sjov måde at udstille 

på, og vi taler om at interiøret tydeligvis er med til at styre vores adfærd. Mens vi diskuterer, bevæger vi 

os ud på gangen, nu på den anden side af det draperede ”hegn”. Vi går op ad trappen til første sal. Her 

bliver vi mødt af en duft af sæbe og af lyden af musik og af mennesker, som taler inde bag dørene. En 

af dørene står på klem. Det er døren til badeværelset, og vi kan se en tjenestepige stå bøjet over et 

badekar med vand i. Lyden af rindende vand og duften af sæbe trænger ud af den lille døråbning og 

vidner om, at der gøres klart til bad. Vi kan høre to damer tale sammen derinde. Inde i værelset ved 

siden af står Daisy og beundrer sin smukke kjole foran spejlet. Hun står med ryggen til publikum. Fordi 
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hun spejler sig, bliver hendes ansigt alligevel synlig for os i spejlet. På gulvet sidder en kvinde i hvid 

kjole og med en hvid sløjfe i håret, og hun kigger op på Daisy. Vi går videre og kommer ind i et blåt 

værelse, hvor der også bliver gjort klar til bad. En kvinde sidder tilbagelænet på en divan og drikker 

champagne. En mand står og hælder vand i et kar.  

 

Billede nr. 21.3. En tjener gør klart til bad, mens en kvinde nyder et glas champagne på chaiselongen. Kvinden overrasker 

ved at være levende og ikke en voksdukke.  Foto: Ingrid Vatne. 

 

Jeg går ud fra, at figurerne er lavet af voks, som de øvrige figurer vi har set. Så jeg bliver noget 

overrasket, da kvinden pludselig bevæger sit glas som en hilsen til sine gæster. Vi stopper op og tager 

kvinden og rummet nøjere i øjesyn. Hun fortæller, at hun ikke er helt klar endnu, hun skal lige læse lidt i 

sin bog, inden hun tager et karbad, men vi skal bare føle os hjemme. Jeg kigger en ekstra gang på 

manden, som bliver stående i samme positur. Vi takker høfligt og bevæger os videre ind i salene, som 

kvinden foreslog. I det næste værelse møder vi en mand, som er ved at pudse vinglas og gøre klar til 

fest. Vaskebræt og tørreophæng står fremme, skabslågerne er åbne, og hvidt tøj er lagt pænt sammen i 

skabet. Manden kigger på min datter og kommenterer, at hun nok skal komme tilbage om nogle år, så 

kan det være at hun kan få arbejde. Her er nok at lave, mener han. Han taler uafbrudt i et længere 

stykke tid, hvor han blandt andet kommenterer herskabets krav til vasketøjet, samtidig med at han 

pudser vinglassene. Han har tydeligvis travlt med forberedelserne til den nært forestående fest. Da vi 

har stået og betragtet den arbejdende tjener lidt, går vi videre og kommer ud igen til borggården. Lidt 

længere henne ligger prinsessetårnet. I prinsessetårnet foregår der tidsbestemte forestillinger, som 

starter hver klokketime. En af områdets prinsesser kommer og tager os imod. Hun fortæller, at vi må 
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danne kø. Da klokken har slået, bliver vi lukket ind. Efter en tur op ad den smalle trappe, som snor sig 

nærmest lodret op i tårnet, kommer vi ind i et rum med skattekister, en scene og en tronstol på scenen. 

En kvinde kommer frem og ønsker børnene hjertelig velkommen. De bliver bedt om at sætte sig på 

gulvet foran scenen, mens forældrene stiller sig bagerst i lokalet. Kvinden er en hofdame, og hun ville 

gerne fortælle børnene om prinsessens snart forestående bryllup. På væggen hænger et billede af 

prinsesse Arabella, som historien handler om. Hofdamen har alle børnenes fokus, idet hun beder dem 

om at kigge hen på det smukke billede af Arabella. Børnene ser op på prinsessen på billedet. Pludselig 

begynder billedet at bevæge sig, og kvinden på billedet begynder at tale til hofdamen. Der bliver talt om 

kjolen og om skoene, som hofdamen har foran sig på scenen. Efter at eventyret er fortalt, får børnene 

mulighed for at undersøge skattekisterne, som er fyldt til randen med udklædningstøj. Børnene klæder 

sig ud som prinsesser og riddere. De bliver tilbudt at sidde i tronstolen og blive fotograferet, hvorefter 

vi gelejdes videre ned en ny snoet trappe, igennem en souvenirbutik og ud af tårnet.  

Det er ved at være tid til min runde ned i slottets fangekældre. Jeg har anskaffet mig en 

billet til rundturen The Warwick Castle Dungeon. Jeg har valgt at deltage i turen uden min familie da det 

annonceres, at denne tur ikke er for børn, sarte sjæle, gravide, eller folk med gangbesvær. Efter at have 

stået i kø bliver jeg lukket igennem et blodigt tableau. Dem der stod foran mig i køen, stiller sig op og 

er klar til at blive fotograferet i en ”henrettelses-situation”, hvorefter de går videre og stopper op foran 

en dør, der fører ned til slottets fangekælder. Her står en sortklædt munk og fortæller i rolle, om 1300-

tallets mørke sider, om pesten som med sin hærgen lægger det ene sted efter det andet øde. Hans tale er 

monologisk, og publikum står lydhør i en rundkreds. Munken fremtræder som uhyggelig, idet han er 

klædt i en mørk dragt med hætten trukket over hovedet, og en række skygger dannes i hans ansigt og 

visker detaljer ud. Hans stemme skifter mellem at være dyb, hvor han nærmest taler til sig selv og skarp, 

når han henvender sig til udvalgte personer i gruppen, for derefter atter at vende tilbage til det dybe 

toneleje. Hans udbrud vendt mod folk i gruppen, efterfølges af en latter. Inden vi går ned i kælderen, 

peger munken ud en pige, som skal være gruppens fortrop og en mand, som skal være bagtrop. Jeg 

tænker, at jeg er glad for at kunne putte mig imellem disse to ydre positioner, som munken lige har 

tegnet op. Vi andre er skånet i denne omgang.   

Vi bliver sendt ned ad de mørke kældertrapper, mens munken bliver stående. Jeg mærker 

en umiddelbar trang til at følge resten af gruppen på nært hold, da jeg under ingen omstændigheder 

ønsker at komme på afveje hernede. På bunden af trappen bliver vi mødt af en mand, som er klædt 

som bøddel. Han holder et torturinstrument i den ene hånd og måler os med øjnene, inden han 

beordrer os ind i et tilstødende rum. I rummet står en stol. Bøddelen går frem og stiller sig op ved siden 

af stolen, hvorefter han skuer ud over os. Han peger på en mand midt i 50’erne og siger, at han skal 
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sætte sig i stolen. Han holder han sit torturinstrument frem for os andre, hvorefter han udbryder med 

høj dirrende stemme: ”The Tongue Tearer”. Hans udsagn hænger lidt i luften, inden han fortsætter sin 

dramatiske artikulation, som inkluderer varierende toneleje og styrke. Han fortæller om forskellige 

måder, hvorpå dette torturudstyr blev anvendt i middelalderens fængsler og illustrerer det med 

bevægelser på manden i stolen. Jeg oplever seancen fortællende, vi introduceres for udstyrets 

anvendelse og brugsområde. Efter lidt tid bliver vi sendt videre på egen hånd igennem de mørke gange 

og op ad nogle trapper. Vi går ind i et rum, hvor torturgenstanden ”the hook”, er omdrejningspunktet. 

Her møder vi en ny karakter. Han spørger, om vi kender instrument og om der er en blandt publikum, 

som har lyst til at prøve det? På samme dramatisk facon som hidtil, bliver krogen holdt frem, så vi alle 

kan se den. En mand fra gruppen peges ud til at skulle stå model til en demonstration af instrumentets 

forskellige anvendelsesformer. Med sin finger tegner han i luften omkring den udpegede en model for 

at illustrere, hvordan man bandt fangerne om benene, hvorefter de blev hængt på krogen med hovedet 

nedad. Krogen blev også brugt til at stikke op i en fanges endetarm eller til at stikke ud øjne med. I 

løbet af denne seance udpensles alle ubehagelige detaljer, og der skabes unægtelig en række tydelige 

billeder for mit indre øje.  

De mørke kælderrum er forbundet på en sådan måde, at jeg hurtigt mister 

retningssansen, og jeg mærker, at jeg bruger en del energi på at holde mig til de andre. Jeg gemmer mig 

imellem de andre i gruppen og krydser fingre for, at valget ikke falder på mig, næste gang en fra 

gruppen skal trækkes ud for at udfylde rollen som ”den anklagede”. I et af rummene bliver vi mødt af 

en lille kvindeskikkelse. Hun er tilsyneladende en, der arbejder med de lig, som pestens hærgen har 

efterladt. Hendes stemmebrug er særlig karakteristisk ved at den, på en nærmest eksplosiv måde, skærer 

igennem en atmosfære fyldt med sygdom og som er nærmest drænet for ilt. Hun hoster intenst, mens 

hun hiver indvolde ud af et ”lig”, som ligger på en briks. Idet hun, med store armbevægelser, trækker 

ud en lang tarm af kroppen på briksen, sprøjter en væske ud over os, og flere af gruppens medlemmer 

skriger højt. Kvinden går frem og tilbage foran gruppen og inspicerer personerne, hvorefter hun med 

eksplosiv stemme henvender sig til manden, der, ved rundvisningens start, blev udpeget til at gå sidst. 

Han bliver hevet frem, placeret på en stol og et blåt forhæng trækkes for. Der foregår noget bag ved 

forhænget, som vi andre ikke har mulighed for at se, men efter et kort stykke tid, høres et skrig bag 

forhænget, inden forhænget atter trækkes fra, og jeg kan se, at manden tager sig til armen. Vi bliver 

sendt videre med et ”hush, hush, hurry up”. Jeg forsøger at se om manden stadig er med os, men jeg 

kan ikke få øje på ham. Trappen fører nedad, og trinene er korte og smalle. Jeg forsøger at træde 

forsigtig, så jeg ikke falder. Det er svært at se trinene for alle menneskerne, som går foran mig, men jeg 

finder ud af, at det hjælper at holde den ene hånd på væggen, mens jeg går. Neden for trappen er der en 
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åben dør. Da vi kommer hen til døren, tager en mand imod os, og vi går ind i rummet. I hjørnet af 

rummet står et bur, som er lidt højere end manden. Han kigger nøje på gruppen, inden han peger på en 

pige, som ser ud til at følges med to andre. Hun bliver udpeget til at stille sig ind i buret, hvorefter han 

lukker døren og drejer nøglen rundt. Hun udstråler usikkerhed i sin fremtræden, idet hun flere gange 

kigger tilbage på sine følgesvende. Jeg fanger ikke, hvilken rolle den mandlige karakter spiller, fordi min 

opmærksomhed er rettet imod pigen i buret, mens jeg stadig forsøger at få afklaret, hvorvidt manden 

fra forrige torturkammer er til stede eller ej. Idet døren bliver åbnet bag os, kommer der dagslys ind i 

den mørke gang, og jeg forstår, at en fra gruppen har fået nok og vil ud, hvilket vi tidligere fik oplyst 

var en mulighed. Da vi er ude i gangen igen, får jeg øje på manden, jeg har ledt efter. Jeg ser ham stå og 

vente, mens han stadig holder sig på armen. Vi føres videre og efter en ny tur op ad trapperne, havner 

vi i en retssal. Vi er nu en forsamling bønder, som ser til, mens en kvinde anklages for en forbrydelse. 

En dommer står på et podie ved en talerstol og skuer ned over os. Kvinden udpeges som skyldig. Hun 

giver udtryk for, at hun ikke ønsker at blive trukket frem, idet de svar hun giver på anklagerens 

spørgsmål, gerne skulle demonstrere hendes uskyld. Jeg forstår, at hun inddrager sit private liv i 

forklaringen om, hvor hun var, og hvad hun lavede mandag, da den aktuelle forbrydelse skete. Selve 

forbrydelsen forklares ikke nærmere, og jeg tænker, at det nok også har været den normale procedure 

dengang. Efter retssagen sendes vi atter ud i de mørke gange og nye forsøg på, ikke at blive væk fra de 

andre. Pludselig ser jeg mig selv i tre spejle, og jeg mærker, at jeg forsøger at afkode, hvor gruppen 

bevæger sig hen. Det mentale arbejde, med at få lokaliseret hvor de andre er, fylder meget. Jeg føler, at 

vi går igennem en hel labyrint af spejle, og hvis jeg tidligere havde en idé om, hvilken retning vi 

bevægede os i, så forsvinder den her. Til sidst står jeg i et hjørne, hvor jeg kan se mig selv til alle sider. I 

samme øjeblik bliver et af spejlene til en dør. I døren står en bøddellignende mand med økse og 

læderhætte. Han griner, hvorefter han følger os hen til en ny dør, og kort efter står vi igen ide i slottets 

cirkelformede borggård. Da jeg kommer ud i det skarpe sollys efter at have vandret rundt i de mørke 

gange, er jeg noget fortumlet. Der går derfor et øjeblik, inden det lykkes for mig at regne ud, hvor jeg 

befinder mig og i hvilken retning jeg skal starte med at gå, for at finde mand og børn.                   

Da det lykkes mig at genfinde mine følgesvende, lader jeg mig fortælle, at de har deltaget i 

en begivenhed, hvor både prinsessen fra tårnet og flere riddere var tilstedet ved sværdet i stenen. Min 

søn Linus fortæller begejstret og med dyb beundring, om en dreng, som kunne trække sværdet op af 

stenen. Vi går hen til en plads uden for borgvolden, hvor der lige har været en opvisning med rovfugle. 

Vi ser på de kæmpestore fugle i deres bur, mens personalet er ved at pakke showet ned. Ved åen som 

løber lige neden for borgen, er der et stort grønt område. En bro fører over til en lille ø. På øen starter 

et nyt show, hvor det handler om at affyre en blide. Vi sætter os på græsplænen på fastlandet og ser 
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over på den anden side af åen, hvor flere mænd og kvinder kører en stor blide frem. Via højtalere hører 

vi en mand forklare, at dette våben har været meget almindeligt i middelalderen, og at det ikke var 

usædvanligt, at man havde tømrere med i krig, således at man kunne bygge dem på stedet. Som dagens 

sidste begivenhed før lukketid, affyres der en ildkugle fra bliden.  



Bilag nr. 23 Flagstaff Hill Maritime Village, Australien                maj 2011 

271 
 

Bilag nr. 22. Sovereign Hill, Australien 

 

 

 

 

Billede nr. 22.1. Sovereign Hill, Main Street. En af museets karakterer kommer gående opad hovedgaden. En skoleklasse er 

på vej ned imod guldgraverfeltet. Foto: Ingrid Vatne 

 

Sovereign Hill 

Bradshaw Street, Ballarat, 

Victoria, Australien. 

Web: www.sovereignhill.com.au 

 

http://www.sovereignhill.com.au/
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Intro til museet 

Sovereign Hill ligger i Ballarat i staten Victoria, Australien, og museet blev etableret i 1970 på baggrund 

af lokalsamfundets trang til at bevare Ballarats historiske bygninger og den diversitet, som knytter sig til 

områdets historie fra tiden rundt guldrushet, en trang som vokset frem i 1960’erne. Museet 

administreres af The Sovereign Hill Museums Association, som er en uafhængig non-profit 

organisation med forankring i lokalsamfundet. Museets overordnede målsætning er at inspirere til 

forståelse for den betydning som Victorias guldrush spiller i Australiens nationale historie samt den 

væsentlige rolle som naturen og omgivelserne spiller for Australiens fremtid. Sovereign Hill består af 

flere dele, hvoraf frilandsmuseumsdelen fokuserer på årtiet mellem 1851 til 1861. Dette er tiden mellem 

det store guldfund som satte Ballarat på kortet og den hurtige fremvækst af byen Ballarat, indtil 

jernbanen kom. Museet fokuserer her på udviklingen af guldgraverfeltets arbejdsvilkår og teknologi 

samt sociale og økonomiske forhold. Derudover fokuserer museet på udviklingen af Ballarat, fra at 

være et ubebygget område til at blive en by som på få år talte flere titals tusinde indbyggere. 

Bygningerne er kopier lavet efter litografiske og fotografiske forelæg.  

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i tredje indsamlingsperiode, 2011 og bygger på en intention om at 

undersøge den erfarede virkning i formidlingssituationer, hvor teknologi spiller en dramatiserende rolle 

i de historiske miljøer. Fokus ligger hermed på de fortællinger som formidles igennem teknologi i 

historisk konstruerede miljøer. Jeg besøger museet alene og har ikke tidligere besøgt museet. Besøget 

forløber over flere dage; tre dage i starten og tre dage i slutningen af den periode, hvor jeg opholder 

mig i Australien. Museet og dets personale har fungeret som en base i denne del af undersøgelsen, og 

jeg har tilbragt flere dage på dette museum end på de øvrige frilandsmuseer og historiske centre som 

indgår i undersøgelsen. Museet har også været en vigtig kontakt under planlægningen af studierejse til 

Victoria. Staten Victoria besøges uden for frilandsmuseernes højsæson, men museet er i denne periode 

alligevel godt besøgt af publikum. Især fylder skoleklasser gaderne. Som resultat af de seneste måneders 

vandmasser er en væsentlig del af museets udstilling, der udfyldte funktionen som introduktion til 

aftnernes Sound & Light Show: Blood on the Southern Cross, ude af drift under mit besøg. Beskrivelse 

af museumsbesøget bygger på feltobservationer og samtaler med medarbejdere. Feltnotater, 

lydoptagelse, videooptagelse, fotografi og erindring ligger til grund for beskrivelsen.   
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Sovereign Hill ligger på en skrående bakke, med byen i den øverste ende og med guldgraverfeltet og 

museets reception i nederste ende af skråningen. Guldgraverfeltet består af telte og gravesteder. En å 

løber mellem de små telte, hvoraf nogle er beboelsestelte mens andre viser salg af udstyr, mad og 

drikkevarer. Ved åen står der folk og vasker guld.  

 

 

Billede nr. 22.2. Udsigt over minefeltet: Telte som blev anvendt som boliger til guldgravere, Guldgraverens gravested og et 

telt som er anvendt til salg af mad og drikkevarer. Foran suppeteltet ses en pæl med et flag, som fører den friske luft ned i  

minen og den giftige luft fra minegangen op til overfladen. Foto: Ingrid Vatne.    

 

Jeg følger jordvejen og kommer til guldgraverområdet. Jeg er mødt op for at følge the digging tour. 

Sammen med et ægtepar står jeg og venter på, at den dragtklædte guide skal tage os med rundt i 

guldgraverfeltet. Vi står udenfor to telte, som er større end områdets andre beboelsestelte, det er de 

kontrollerende myndigheders kontor (The comissioner camp), et stykke herfra er nogle halslænker fæstnet 

til en træstamme. Guiden præsenterer sig som Mathew og spørger, hvor vi kommer fra. Vi er i alt fire 

personer, to fra New Zealand, guiden Mathew, som er fra Storbritannien og mig selv fra 

Danmark/Norge. Denne konstellation af nationaliteter danner udgangspunktet for fortællingen. 

Mathew fortæller, at et guldgraverfelt var karakteriseret af flere nationaliteter. Store dele af graverne 

kom fra Storbritannien, som han selv, og store dele fra Kina. Mathew sætter sig selv i rollen som feltets 

kontrollør og forklarer, at som kontrollør ville hans opgave have været at holde opsyn med graverne, og 
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sikre sig at de betalte deres licens på £ 2 hver tredje måned. Han fortæller videre, at feltets kontrollør 

ville have været en tidligere straffedømt fra England. Hans bonus ville være, hans afsløringer af de 

guldgravere, som gravede uden licens. Han forklarer, at som guldgravere ville vi have siddet tre 

måneder ombord på et skib med kummerlige forhold. Forhold som inkluderede hårdt arbejde, dårlig 

mad, pladsmangel og uhygiejniske forhold. De dårlige forhold resulterede i at mange omkom undervejs. 

”Hvis I så når frem til Melbourne”, fortsætter han, ”så finder I ud af, at rejsen også inkluderer en 8-

dages vandretur fra Melbourne til Ballarat. Inden I forlod hjemlandet, blev I forklaret, hvad der 

manglede af udstyr, og I investerede de sidste slanter i disse genstande”. Han beskriver, hvordan nogle 

af disse genstande er blevet fundet langs med vejen, fordi de er blevet for tunge at bære den lange vej. 

Mathew tager os med ned på feltet, hvor vi stiller os op og ser på et telt og et graverhul med et flag. Vi 

får beskrevet, hvad der befinder sig under vores fødder: Ballarat undergrund gemmer på flere elve og 

det er her guldet findes. Derudover findes der et lag af rådden vegetation, som afgiver gasser. Efter at 

gasudslip på minefeltet medførte flere dødsfald, begyndte man at interessere sig for at finde tegn på 

gasudslip. I den forbindelse observerede man, at fluer søgte ned i minerne, når gassen slap ud. De hvide 

flag over hvert hul blev herefter konstrueret til at føre frisk luft ned i minegangen og presse den giftige 

gas op til overfladen. På jorden laver Mathew et omrids af de to kvadratmetrene jord, som en 

minearbejder fik lov til at få for £ 2 hver tredje måned. 

De første guldgravere, som kom til Ballarat kom alene og de var hverken geologer eller 

havde erfaring med minedrift. Mathew beskriver, hvordan de prøvede sig frem, og hvordan udviklingen 

gik fra enmandsbedrifter til at flere gik sammen og delte udgifter og indtægter. Et tomandstelt, som det 

vi står ved, kunne anvendes af fire personer. To arbejdede om dagen, og to om natten. Det maskuline 

miljø på feltet førte til dårlig hygiejne. Ensformig kost bestående af fårekød gjorde sit til gravernes 

dårlige helbred. Kort efter at de første guldgravere havde slået sig ned i Ballarat, fandt flere ud af, at det 

ikke var ved at grave guld, man blev rig. Det var snarere ved at sælge ting til guldgraverne, at 

muligheden for gevinst opstod. Hvis en guldgraver ikke havde penge til at handle for, kunne han love 

en del af sit potentielle fund bort. Hvis blot et fåtal af de guldgravere, som havde lovet en del af deres 

potentielle fund bort, faktisk fandt noget, så kunne det hurtigt blive til en betydelig sum for dem, der 

havde anpart i fundet. Således voksede byen frem med stormskridt, forklarer Mathew og peger op ad 

vejen, som fører til hovedgaden. På ca. 20 år gik Ballarat fra at være bush til at blive en velfungerende 

by, med mange tusinde indbyggere fra alle verdenshjørner. Mathew forklarer, at investeringsselskaber 

fandt det lønsomt at starte store virksomheder på feltet og hyre erfarne minearbejdere og geologer til at 

grave guld. Han tegner således op to forskellige måder at drive feltet på, begge måder er afspejlet i det 

visuelle landskab foran os. De elementer som fandtes i en primitiv udgave i enkeltmandsforetagerne 
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blev udviklet til industriel effektivitet hos de store selskabers virksomheder. Vi går ned til åen, hvor 

flere skolebørn står og vasker guld. Mathew tager en vaskepande og taler om guldvaskningsteknik. Han 

taler både henvendt til os som har fulgt ham fra the comissioner camp, og til de skolebørn, som ivrigt 

vasker efter guld. Han peger et lille bitte stykke guld ud i sin vaskepande og demonstrerer 

fremgangsmåden, mens de omkringstående børn higer efter at få fingre i det lille stykke guld. Mathew 

forklarer, at de bliver nødt til at arbejde for det. Han kommer derfor flere sten i panden og lader 

børnene selv vaske guldet frem, og børnene vasker med stor iver efter det guld, de ved ligger i panden.                    

 

 

 

Billede nr. 22.3. The Red Hill Mine. Medieret formidling i guldmine. Visualisering af det største guldfund på feltet, gjort i 

1858, hvor en guldklump på 69 kg blev fundet. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Jeg går lidt videre op ad bakken og kommer til en mine, The Red Hill Mine, hvor man i grupper kan 

foretage en rundtur og høre om det største guldfund, som er gjort på området. Den 69 kg store 

guldklump, fundet i 1858, var på det tidspunkt verdens største guldklump, og der er sidenhen kun 
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fundet en, der har overgået denne. Det er en ”selfguided tour”16, og jeg følges med et hold med voksne 

kinesere. Vi går ned ad en trappe, som fører ned under jorden. En stemme fra en højtaler fortæller os 

på dramatiseret vis, at vi bare skal gå videre. Nede på bunden ankommer vi til et rum med et diorama, 

hvor vi ser de vogne som benyttes til at fragte guld og jord ud af minen. Den fortællende stemme er nu 

en minearbejders, og der udspiller sig en dialog mellem en yngre- og en erfaren minearbejder. Den 

yngre stemme stiller spørgsmål og den erfarne svarer forklarende. Ovenover os fosser der vand ned fra 

en åbning i loftet, og vi bliver derfor nødt til at vente lidt med at gå videre. Dialogen fortsætter, den 

erfarne guldgraver forklarer den yngre, at det er her, ved vandårene, at guldet befinder sig. Da vandet 

stopper med at rinde, tændes lyset længere henne i gangen, og vi bevæger os i lysets retning. Der dufter 

af fugtig jord i minegangen, og jeg kan mærke det våde underlag under mine fødder. Efter nogen tids 

vandring ankommer vi til et nyt rum. På væggen afspilles en film, som er projekteret op på et meget 

tyndt lærred (se billede nr. 22.3). I filmen er en guldgraver i gang med at hakke efter guld i 

klippevæggen. Der bliver fløjtet og tænkt højt over højtaleren i rummet. Guldgraveren får pludseligt øje 

på guld og bliver ivrigere i sin hakken. Idet han afdækker den store klump guld, som ligger indimellem 

kvartsen, jubler han højt. En anden kommer løbende, og der bliver danset og jublet nede i minen. I det 

efterfølgende rum åbnes et pengeskab, som er monteret på væggen. En kopi af det enorme guldfund 

kommer til syne inde i skabet. Guldklumpen bevæger sig ud af skabet og stilles til skue for publikum. 

En fortællerstemme giver oplysninger om guldklumpen, og vi får at vide, at den oprindelige guldklump 

blev fragtet til England, hvor den blev smeltet om og delt op i mindre stykker. Jeg følger derefter 

gruppen videre op ad trappen og kommer ud på minefeltet igen. Jeg går op ad jordvejen og kommer 

ind på Main Street, hvor duften af forskellige slags pie oser ud fra bageriet. I den øverste ende af 

museumsområde finder jeg de industrielle miner, som kom til sidst i 1800-tallet, og her tilbyder museet 

flere forskellige rundture. Jeg har meldt mig til The Gold Mine Tour, en rundtur af 45 minutters 

varighed, som foregår 100 fod under jorden. Minen er en rekonstruktion af en kvartsmine fra perioden 

mellem 1860 og 1916.     

Med et jerntog føres den store gruppe mennesker, som jeg her er del af, ned i et 

bælgravende mørke. Da vi når bunden, bliver der tændt lys, og vi stiger ud af toget. Vi følger en guide 

med sort bowlerhat ind i minegangen. Rundturen tager os med forbi et lille indhug, hvor 

minearbejderne holdt deres kaffepause. Efter et kort ophold og mange fotograferinger af det lille rum, 

haster vi videre ind i de smalle gange. Vi ser vogne, som skal skubbes med håndkraft. En lille pige 

bliver spurgt om hun vil prøve at skubbe vognen, og hun tager villigt imod udfordringen, men vognen 

                                                           
16

 Selfguided tour er en tur, hvor en gruppe besøgende går en rundvisning uden en guide. I dette tilfælde foregår turen 
på den måde, at stemmer fra højtaler mm er retningsangivende for hvor og hvornår gruppen bevæger sig rundt i 
minen.  
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lader sig ikke flytte af den lille pige. Vi får allesammen at vide, hvad der sker med børn, som ikke klarer 

opgaven; De får tæsk, således at de vil gøre mere ud af at få vognen i gang næste gang. Vores guide 

forklarer, at det bringer ulykke at have kvinder i minerne. Guiden går et øjeblik over i rollen som 

mineejer og fortæller den lille pige, at hun ikke vil kunne få arbejde hos ham. Et stort tårn raver højt 

over bakken, under tårnet ses en small elevator. Guiden fortæller os, at seks minearbejdere blev placeret 

i det lille rum, for dernæst at blive udsat for et frit fald de ca. 100 fod, der er ned til minen. Oven over 

det sted hvor vi står, høres drøn fra pumpen, som står og pumper vand ud af minerne. Vi haster videre 

og kommer til et indhug i den smalle gang, hvor en maskine står klar til at bore i kvartsen. Udstyret 

bliver demonstreret, og vi oplever den høje lyd, som maskinen giver i de smalle gange. Det er ikke svært 

at forestille sig, at denne lyd havde konsekvenser for minearbejdernes hørelse. Guiden tager os med 

videre og stopper op ved et sted, hvor guld indflettet i kvarts, er blottet i bjergvæggen. Turen i minen er 

meget rytmisk, og der veksles mellem stop og vandring i hurtigt tempo mellem stoppene. I det sidste 

kammer vi kommer ind i, er der mulighed for at sætte sig ned, og alle presser sig sammen på de 

opstillede bænke. Denne mine fortæller en anden historie end den, vi lige har været i. Vi har nu bevæget 

os bort fra den industrielle mine og ind i en mine bygget af uafhængige minearbejdere, det vil sige, at de 

ikke arbejdede for de store selskaber. Her får vi at vide, at der ikke foreligger nogen form for 

dokumentation, og man ved derfor ikke så meget om disse minearbejderes fund og deres arbejde i tiden 

efter at de store selskaber havde etableret sig. Vi får at vide, at de vertikale tømmerstokkes funktion 

ikke er at holde loftet oppe, men at de skal give lyd fra sig, hvis loftet skulle finde på at svigte, en 

indretning man også kender fra kulminerne i England.    
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Billede nr. 22.4. The Gold Mine Tour. Udsyn over del af minen som formidler de uafhængige guldgravernes arbejde. Her vises 

tømmerkonstruktioner, som demonstrerer tømmerets funktion som alarm, hvor tømmeret afgiver en særlig lyd når loftet er 

ved at brase sammen. Foto: Ingrid Vatne 

 

Fra bænkene har vi udsigt over en minegang, hvor tømmerstilladset er dominerende. På væggen oppe 

under loftet hænger et fladskærms-tv. Guiden går rundt med et lille kamera og filmer de små grotter, så 

vi får mulighed for at se de steder, hvor der ellers ikke er plads til publikum. Efter en lille joke om at 

han har fundet nogle underlige væsner hernede, rettes kameraet mod publikum og rundvisningen er 

slut. Vi går hen imod toget, for at blive bragt op på overfladen igen.  

 

Jeg er booket ind på aftenens Sound & Light Show, Blood on the Southern Cross, og varmer op til 

turen i den kolde vinteraften med et måltid varm mad på museets Charles Napier Hotel i Main Street. 

Her møder jeg et ægtepar fra Melbourne som jeg får kontakt med, og vi deler bord. De fortæller mig 
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om sidst, de var på museet, dengang det åbnede for fyrre år siden. Jeg følges med dem ned til 

receptionen, som er mødested for aftenens show. Der er allerede mange, der er ankommet. Flere 

skoleklasser er mødt op, de deltager i museets særlige skoleprogram og overnatter i forbindelse med 

besøget. Nogle guider i røde trøjer tager os med ned til minebyen, hvor jeg tidligere på dagen har 

deltaget i rundvisningen the Digger Tour. Det er overskyet, mørkt og koldt. Idet jeg går forbi the 

comissioner camp, stiger røg, der ligner en støvsky, op fra minefeltet. Jeg hører heste som kommer 

forbi. Den store gruppe mennesker, som jeg er en del af, bevæger sig ned i ”bunden” af det udendørs 

udstillede minefelt, og vi retter blikket op over feltet. Vand løber ned over minefeltet og supplerer det 

visuelle med en rislende lyd. Hen over det røgfyldte minelandskab kommer der musik, og der tændes 

lys i teltene. Stemmer fra teltene erstatter musikken. En stemme fortæller, at vi er i 1854, og 

guldgraverne har oplevet tre år med øget pres fra myndighedernes side, med hensyn til betaling af de 

licenser, som kræves for at få tilladelse til at grave i feltet. Kvinder og børn er ankommet til den hvide 

del af lejren. I den kinesiske lejr bor der fortsat kun mænd, og de sender udbyttet af det, de finder, hjem 

til deres familier. Lys bliver tændt i de små telte rundt på området, vi kan høre graverne tale sammen. Vi 

hører forskellige dialekter, og engelsk udtalt med forskellige accenter. Fra et af teltene høres en graver 

som skriver brev, det er Peter Lola. Han skriver hjem til England om de stramme krav, der er på feltet, 

og fortæller at det ikke er sådan, som han forventede, at det ville være, da han forlod England. Fra et 

telt høres en højlydt diskussion mellem en mand og kvinde, de diskuterer, om de skal sende børnene i 

skole. Teltet National School, som oprindelig var en søndagsskole bliver oplyst indefra, og vi hører 

børnestemmer fra teltet. Stemmen fortæller, at der er ventet en vogn på vejen, og beder os følge guiden, 

hvilket vi gør. Vi bevæger os ind på minefeltet. Der bliver spillet musik i pub-teltet, og der bliver skålet 

og klirret med flasker. Flere telte er oplyste fra indersiden, og der kommer lys op fra gravehullene. Det 

er en fascinerende oplevelse at se det udstillede mineby-landskab komme til live på denne måde, 

samtidig med at jeg er omgivet af mørke og kan mærke kulden på min krop. De telte jeg har set og hørt 

om tidligere på dagen, får pludselig liv på en anden måde, og der zoomes ind på minearbejdernes liv 

efter mørkets frembrud. Et langt tog ankommer og samler den store gruppe mennesker op, hvorefter vi 

bliver kørt af sted ad veje, jeg ikke tidligere har gået på. Da vogntoget standser, går vi ind i en bygning, 

hvor bænke står på rad og række, og vi sætter os på pladserne. Foran os ses Ballarat anno 1854. Eureka 

Hotel ligger i baggrunden, minelandsbyen i forgrunden, og på en høj ligger autoriteternes hovedkvarter, 

Magistraten, med det britiske flag rejst til tops på en grøn græsplæne foran bygningerne. Landskabet er 

blottet for træer. De er hugget bort og benyttet i minerne. I midten af dioramaet er der en lille sø. 

Mellem Eureka Hotel og Magistraten på højden ses en kirke og et cirkustelt. Et af teltene tæt på os 

bliver oplyst indefra. En barnestemme plager om at komme i cirkus. Barnets bror fortæller, at de ikke er 
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færdige med at sætte cirkusteltet op, men at de kan gå hen og se på, at det bliver sat op. Hele familien 

beslutter sig for at tage af sted. Et skyggespil ses inde i cirkusteltet. Cirkusartisterne gør kunster, der er 

blandt andet en som jonglerer og en anden som går på line. En cirkusdirektør med stor hat fylder det 

meste af billedet. Efterfølgende bliver der drukket og hygget på værtshuset. En fortællestemme 

forklarer, at klokken er et om natten, og at skotten ”Scotty” og hans venner vil fortsætte aftenen på 

hotellets serveringssted. Vi hører Scottys stemme, den lyder ivrig, vi hører også en af vennerne som 

lyder mere tilbageholdende. Scotty vil ind på hotellet på trods af, at hotellet er lukket. Men da han har 

erfaret, at hotelejer Bentley tidligere har serveret for Magistraten efter lukketid, forlanger han nu at få 

samme behandling og banker derfor hårdt og insisterende på døren. Da der ikke bliver lukket op, bliver 

hans tone mere aggressiv. Hans ven forsøger at få ham til at stoppe. Vi hører lyden af knuste vinduer 

og Bentleys kone som råber til Scotty, at det kommer han til at betale for. Døren åbnes, og vi ser 

skyggen af en stump genstand, hvorefter en mand falder. Scottys venner vil have Scotty med hjem til 

lejren og forsøger at vække ham, men opdager, at han er død.  

Derpå følger en retssag, hvor Scottys søn og kone bliver afhørt som vidner til hændelsen. 

Bentley råber til Scottys søn, at han er en løgner. Til begravelsen siger præsten, at han vil råde alle til at 

tage det roligt, at ikke gøre oprør imod myndighederne. Bentley, som udover at være hotelejer også er 

den, der holder opsyn med lejren, fortsætter med at holde opsyn. I graverlejren opstår der en kollektiv 

modstand imod myndighedernes rovdrift på graverne, og gravernes mangel på rettigheder. En gruppe 

gravere stimler sammen, som hævn for mordet på Scotty sætter de ild på Bentleys hotel. Flammer 

kommer ud af hotellets vinduer og slikker op ad husvæggen. Der bliver råbt og skreget. Angrebet bliver 

efterfulgt af en episode, hvor tre af graverne anklages for at være hovedmændene bag oprøret, og de 

bliver anholdt. Fra Magistratens bygninger gør diskuterende stemmer det klart, at branden på Eureka 

Hotel er et afgørende forhold som gør, at kampen ikke kan afblæses – det er gået for vidt. Et andet sted 

høres guldgraverne som kalder til folkemøde på Bakary Hill, og alle graverne bliver bedt om at 

medbringe deres licenser. På folkemødet opfordrer de oprørske guldgravere til, at alle brænder deres 

licenser, og et hav af lys ses da der sættes ild til de titusinder af licenser. Et nyt møde annonceres på 

Bakary Hill. En mand ved navn Peter Lola står i spidsen for oprøret. han visualiseres for publikum som 

en projektion idet han rejser det nye uafhængige flag, The Southern Cross, for at demonstrere 

uafhængighed overfor det britiske regime. Vi ser ham hæve sin højre arm op imod det nye flag og tale 

til folkemængden om guldgravernes rettigheder. Efter mødet køres et stokkehegn frem, hegnet 

afskærmer feltet fra den omkringliggende by. Diskuterende stemmer fra Magistratens bygninger afslører 

for os, at Magistraten har spioner i lejren. Myndighederne handler strategisk, da flere af graverne er 

udenbys, angriber de lejren. En fortællestemme beretter, at den blodige episode kostede over tyve 
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gravere og et par soldater livet. Det fortælles endvidere, at minearbejderne til slut tabte kampen. Denne 

del af showet ender her, og vi bliver alle kaldt ud til det ventende vogntog. Derfra kører vi igennem det 

område, som lige har været scene for den dramatiske beretning. Idet vi passerer Eureka Hotel, lægger 

jeg mærke til lugten af røg. Vi kører over en bro og ser nu minefeltet fra den anden side. For enden af 

bakken ankommer vi til Main Street. Her bliver vi sat af og skal gå nogle meter ned ad hovedgaden. På 

den ene side af gaden høres lyde fra værtshus; mænd og kvinder råber og synger og flasker klirrer. Der 

høres klokker ringe. Vi stimler sammen omkring åben ild på gaden. Oppe på verandaen af New York 

Hotel står ”Peter Lola”, han begynder at tale til os. Han fortæller, at minearbejderoprøret havde den 

konsekvens, at minearbejdernes rettigheder blev skrevet ind i loven.  

Showet formidles hovedsageligt via specialeffects og dramatiserede lydkulisser. I løbet af 

showet danner der sig en række billeder af beretningens personer for mit indre øje, men billederne er i 

høj grad affødt af den erfaring, som jeg har med fra The Digger Tour. Derfor kommer denne erfaring 

til at fremstå som et grundlæggende fundament, som er nødvendigt for at forstå den fortælling, som 

udspiller sig i Blood on the Southern Cross. Den fortalte historie hænger desuden sammen med en del 

af museets udstilling, som er skyllet bort under årets oversvømmelser, og jeg mærker, at jeg mangler 

historiske baggrundsviden om slaget, for at kunne genfortælle forløbet i mine dagbogsnotater.      

Næste morgen går jeg hen til Victoria Theatre og orienterer mig om dagens begivenheder på en tavle i 

foyeren. Jeg vælger at deltage i forestillingen The Anti-Chinese League. The Anti-Chinese League er en 

forestilling, som foregår en gang om dagen, og den er åben for publikum i museets Victoria Theatre. 

Det er ikke en re-enactment af et historisk faktuelt møde. Ud fra en sampling af udsagn fra den aktuelle 

tids aviser og tidsskrifter har museet konstrueret en debat, som om den foregik i det offentlige rum. 

Debatten handler om kinesernes rettigheder på minefeltet i 1850’erne og kan ses som en parallel til 

aktuelle debatter i dagens Australien. Kineserne er fortsat undertrykt i landet og herudover sendes 

bådflygtninge fra blandt andet Indonesien og Malaysia, tilbage til deres hjemland. Således skabes der en 

nutidig reference til historien. Debatten i forestillingen drejer sig om, hvorvidt kineserne skulle have 

tilladelse til at grave guld på minefeltet. Inden stykket går i gang, forklarer en af skuespillerne, at dette er 

et teaterstykke som har en provokerende karakter. De vil derfor forklare konteksten inden 

forestillingen. Der er i alt fire skuespillere og de forklarer indledende, hvem de spiller: En af 

skuespillerne spiller en hvid britisk kvinde, der er gift med en kinesisk mand. Kvindens mand er blevet 

overfaldet af den mand, som leder det anti-kinesiske møde. Derudover er der en officer, som forsøger 

at finde ud af, hvad der er hændt. I salen sidder Mr. Foster, som er en gestaltning af den historiske Mr. 

Foster, som forsvarede kineserne på minefeltet. Fra talerstolen taler manden, som har indkaldt til 

mødet. Han ønsker at diskutere, hvad de skal gøre ved kineserne på minefeltet. Han udtrykker sin vrede 
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over kineserne, som han mener stjæler dronningens guld. Mr. Foster mener derimod, at kineserne har 

lige så stor ret til at være på feltet som de britiske gravere, og at de i øvrigt allerede betaler mere i licens 

end briterne gør. Taleren starter med at beskrive for tilhørerne de hvide, kristne englændere, som det 

mest civiliserede folkeslag. Kineserne kommer til feltet en anden vej end den, de britiske gravere tager. 

Ved at krydse over fra South Australia undgår kineserne den skat, som kræves i Melbourne, hvor de 

fleste europæere ankommer til landet. Argumenterne fra den anti-kinesiske leder strømmer ud fra 

talerstolen: Kineserne har en anden religion. At der kun bor mænd i deres telte, indikerer at har en 

moral, som ligger langt fra de britiske værdier. De bør derfor sendes hjem til Kina igen. Nede i salen 

rejser Mr. Foster sig, han argumenterer for, at Storbritannien har handelsaftaler med Kina, og at 

kineserne derfor er beskyttet af britisk lov. Manden på talerstolen argumenterer for, at britisk lov skal 

prioritere briterne, og at der nu er tid til at skride til handling. Mr. Foster spørger i en sarkastisk tone, 

om taleren måske mener, at man skal løsrive sig fra Storbritannien, en tanke som bliver fremhævet som 

utænkelig. Efter en lille diskussion mellem taleren og Mr. Foster, kommer en kvinde ind i salen. 

Kvinden peger op imod talerstolen, mens hun råber, ”There he is. There is the man. Go on. Arrest 

him!”. Hendes råben er henvendt officeren. De to træder op på scenen, og kvinden forklarer, at taleren 

og hans team gjorde krav på hendes mands del af feltet, hvilket han ikke ville give fra sig. Som straf slog 

de ham, til han lå på bakken og ikke kunne røre sig. Officeren spørger, hvad manden hedder, og får 

navnet James Hing til svar. Herfra bliver det draget i tvivl om, hvorvidt det, der kommer fra kvindens 

mund, kan føre til handling fra officerens side. Taleren angriber med det argument, at man ikke kan 

stole på en kineser, eller en, der har giftet sig med en kineser. Dernæst bliver det trukket frem, at 

kineseren ikke har licensen i orden, hvortil kvinden forklarer, at de har betalt al den skat, der er blevet 

krævet af dem. Religion og betaling af licens bliver således et grundlag, hvorfra en persons 

troværdighed kan bestemmes. På vej ned fra scenen vender kvinden sig ud imod publikum og siger, at 

der findes en lov for europæerne og en anden for kineserne. ”At the Eureka Stockade, men died 

fighting against unjust laws and taxes. And now you propose special laws attacks only for the Chinese!”, 

udbryder hun. Da kvinden har forladt salen, stiller taleren et forslag om at etablere en anti-kinesisk 

gruppe og få fjernet kineserne fra feltet. Mr. Foster rejser sig og går frem imod scenen, han vender sig 

imod publikum og fremhæver sine synspunkter. I stedet for at sende dem bort, skulle man oplyse dem, 

lære dem om britisk lov og værdier, fremhæver Foster. Taleren udbryder, at der ikke er nogen grund til 

at oplyse dem og lære dem om britisk lov, da de ikke har nogen intention om at blive i kolonien. Deres 

eneste hensigt er at komme til kolonien, stjæle dronningens guld og tage hjem igen, hævder han. Foster 

forklarer videre, at det også er tilfældet for mange af europæerne på feltet, og at kineserne har de 

samme rettigheder som de andre. Han stiger op på scenen og forklarer, at kineserne er de mest 
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venligsindede folk på feltet, og at der ikke er nogen grund til at diskriminere dem. Til sidst er der en 

afstemning om, hvorvidt Ballarat skal have en anti-kinesisk gruppe. Publikum er med at stemme, og da 

de stemmer imod en sådan gruppe, slutter mødet. Der bliver klappet, og publikum har nu mulighed for 

at stille spørgsmål. 

Senere på dagen deltager jeg i den interaktive forestilling, Gold Changes Everything, som 

er et tilbud til skoleklasser. Forestillingen foregår i Victoria Theatre. Den er nyudviklet og anses af 

museet som under udvikling/afprøvning. Inden showet starter, introducerer en af skuespillerne stykket 

som en form for interaktivt ”gameshow”, hvor eleverne skal hjælpe til med at tage beslutninger. 

Stykkets kvindelige karakter er Lola, som var en kendt entertainer ved Ballarats minefelt i 1850’erne. 

Lola er den person som leder showet og fortæller historien ved at bruge de to andre skuespillere som 

”rekvisitter”. Humor og leg er en væsentlig del af den måde, hvorpå historien fortælles. Lola starter 

med at spørge, hvorfor alle vil have guld, hvorefter de to skuespillere skiftevis svarer på spørgsmålet på 

måder, som sætter guldets værdi i centrum. Dog er det ikke det svar, Lola efterlyser. Hun vil tale om 

guldfeberen: Ideen om at finde guld og kunne forandre sit liv totalt, var det, der fik mange til at forlade 

deres hjemland for at prøve lykken i Ballarats minefelt. De to mandlige skuespillere klæder sig ud som 

mand og kone, med en lille baby. Den lille familie placeres i et dilemma, hvor den kan vælge mellem at 

blive i sin fattige tilværelse i England eller at rejse ud og prøve lykken i kolonien Victoria. De bliver 

stillet over for de valgmuligheder og risici, som er knyttet til begge valgmuligheder. Publikum skal være 

med på at rådgive det unge par, der skal beslutte sig for, hvordan dets fremtidige liv skal forme sig. 

Historien har form som et moderne chancespil, hvor de to som står på scenen, blot er to af flere 

tusinde mennesker, som også ønsker at prøve lykken. Lola præsenterer de farer som truer ved denne 

type rejse på en måde, så de fremstår som spændende forhindringer og udfordringer i et spil om 

guldpræmien. Efter hver enkelt beskrivelse af disse farer klapper hun, mens hun henvender sig til 

publikum. Familiefaren George foreslår, at han kan tage af sted alene og etablere sig, inden konen 

Mildred og barnet følger efter. Parret får tredive sekunder til at træffe deres beslutning. Mens de tænker 

spiller Lola på træpinde, som giver en lyd, der indikerer nedtælling. Til sidst spørger hun publikum, om 

de mener, at George skal tage af sted eller bliver hjemme. ”GO!” råbes der fra publikum, og George 

beslutter sig for at tage af sted. Lola fortæller, at på minefeltet er der folk fra flere lande. Der bliver 

etableret en leg, hvor de to mandlige skuespillere skal spille forskellige nationaliteter, og hvor publikum 

skal gætte, hvilket land de kommer fra. De børn som svarer rigtigt får en licens i præmie. Bagefter 

kommer George ind på scenen i sit skib. Nu er han kommet til Melbourne. Lola stiller en række 

valgmuligheder op for ham, hvor og hvordan han vil rejse videre fra Melbourne for at finde guldfeltet, 

hvilke ting han har brug for at købe til at etablere sig som guldgraver, mm. Han bliver introduceret for 
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en vifte af forskellige minefelter i Victoria. Han beslutter sig for at tage til Ballarat. Mens George 

vandrer af sted, spiller Lola og børnene et spil, hvor børnene, ud fra fem illustrerede gravesteder, skal 

gætte, hvor guldet gemmer sig. Lola fortæller, at det var rigtigt svært at finde guldet. En træt George 

kommer ind på scenen. Lola forklarer, at han trænger til en række redskaber, og den anden mandlige 

skuespiller kommer ind på scenen og sælger ham det rigtige graveudstyr, indtil pengene er sluppet op. 

Da Lola til sidst forklarer, at det eneste han nu mangler, er en licens, så har ikke George flere penge 

tilbage. Han udbryder, at det er uretfærdigt. Ved hjælp af rekvisitter som et stokkehegn, en revolver og 

det blå og hvide flag med the Southern Cross, etableres en hurtig gennemgang af slaget Eureka 

Stockade. Slaget stod mellem guldgraverne, som kæmpede for deres rettigheder, på den ene side, og de 

britiske myndigheder, som kæmpede for at holde kontrol med guldgraverfeltet, på den anden side. 

Efter slaget står det klart for George, at han skal starte med at grave efter guld. Lola spørger, om han 

har tænkt sig at grave alene? Hun introducerer således en tanke om at grave i et team. Lola spørger, om 

der er en frivillig, som vil grave sammen med George, og der rækkes mange hænder op i salen. En af 

eleverne kommer op, og det bliver forklaret, at George kunne grave om natten, mens eleven kunne 

grave om dagen, således at de kunne få mest muligt ud af den lille grund. Der bliver etableret endnu et 

hold, hvor en anden af de andre elever kommer op på scenen og danner hold med den skuespiller, som 

spillede Mildred. Nu gælder det om at grave hurtigst og få lavet det højeste ”poppethead”17 af 

byggeklodser på sit område. Georges team vinder og får penge nok til at bygge et hus.  

George’s kone Mildred træder ind på scenen, hun har barnet med sig, og de genforenes 

med George på minefeltet. George fortæller hende om sin gevinst, og fortæller at de nu kan bygge 

deres eget hus. Lola spørger, om de hellere vil satse alle pengene og forsøge at vinde endnu flere. 

George forklarer, at han i stedet har tænkt at etablere en butik med madvarer, og han mener, at han kan 

tjene flere penge på det. Efterfølgende har publikum mulighed for at stille spørgsmål, og publikum er 

ivrige efter at høre, hvorfor de ikke overvejede andre løsninger.   

Efter forestillingen vender jeg tilbage til den store kvartsmine, som er arena for flere af 

museets rundvisninger. Jeg har billetter til rundturen Trapped, som er en dramatiseret rundvisning i 

museets guldmine. En mineulykke i nabobyen Creswick er omdrejningspunktet, ulykken skete i 1857, 

og der var 22 omkomne. Rundvisningen foregår i kvartsminen, som jeg allerede har besøgt et par 

gange. På vej ned i minen slukkes lyset, og der bliver helt mørkt. Publikum sidder stille, indtil toget er 

kommet ned i bunden af skakten, og lys, der minder om gravernes lygter, tændes. Vi, publikum, bliver 

defineret som investorer i Australasiens mine nr. 2. Vi vil få en omvisning i minen. Guiden tager os 

                                                           
17

 Poppethead kaldes de tårne, som ses på gravefelterne og som udgør indgange til minerne.  
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med ind i en af de mange mineganger, som det åbne rum, vi er ankommet til, leder hen til. Vores guide 

forklarer, at indtil vi møder hans chef, er det tilladt at fotografere. Efter at have gået et stykke i en af 

flere mulige retninger, når vi til en trappe, hvor guiden siger, at hans chef vil møde os, og at det nu ikke 

længere er tilladt at fotografere. Ud fra skjulte højtalere kommer ”chefens” stemme, som fortæller os 

om minen. Efter at han har forklaret os om minen, følger vi med vores guide videre. Pludselig bliver 

lyset slukket, og der bliver helt mørkt omkring os. Jeg kan mærke en kold vind og lyden af vand, der 

fosser imod os. Samtidig hører jeg fortvivlede stemmer langt borte (igennem højtaler). Der råbes om at 

vandet kommer, og vi kan høre flere råbe om hjælp. ”Chefens” stemme forklarer, at der er blevet 

gravet ind i en af de underjordiske elve, som løber under jordens overflade, og at vi må følge guiden 

videre, så vi ikke bliver fanget af vandet. Et svagt lys fra en lommelygte tændes, og gruppen følger efter 

det svage lys videre hen ad gangen. Vi kommer ind i et rum, hvor vi står langs med en indhegning, og 

kigger ned på en oplyst by. Efter et stykke tid opdager jeg, at byen er en afspejling af en model, som 

hænger på hovedet i loftet. I et af husene er der lys i vinduerne, og vi hører en barnestemme spørge, 

hvornår faren kommer hjem fra minen. Moren svarer, at han kommer snart, og at barnet bare skal 

lægge sig til at sove. Der slukkes for det lys, som oplyser byen. På en klippeformet væg bag byen, toner 

nogle ansigter frem, de er projekteret op på runde sten, som hænger fast i klippevæggen. De taler om, 

hvad der er sket. De råber for at undersøge, om der er nogen, der kan høre dem. Vi får at vide, at de 

svømmer rundt i vandet, og at vandet snart vil dække deres hoveder, hvis det ikke bliver pumpet op. 

Byen bliver atter oplyst, og pumpetårnets banken høres. Der bankes hurtigere. Kommanderende 

stemme befaler, at der skal pumpes hurtigere, og andre stemmer svarer, at der allerede pumpes flere 

gange hurtigere end normalt. Hvis der pumpes hurtigere, vil hele pumpetårnet gå i stykker. Der høres 

stemmer, som spørger om hvem, der er fanget nede i minen. Et broderpar bliver nævnt, hvorpå det 

forklares, at den ene af brødrene, opdagede at den anden bror befandt sig nede i den oversvømmede 

mine, hvorefter han gik ned for at se efter ham. Publikum ser/hører nu skiftevis byens forsøg på at 

redde de indespærrede minearbejdere, og de indespærrede minearbejderes egen kamp for at overleve. 

Vi forstår, at af de 27 mennesker, som blev fanget under jorden, var der 22 som omkom. Deriblandt 

det uadskillelige broderpar, som i sidste sekvens ses modelleret inde i et rum, hvor de ligger livløse. Den 

ene sidder og holder om den anden, på den måde som Jomfru Maria holder om den døde Jesus. Rundt 

om de to toner navnene på alle de 22, som døde i mineulykken. Efterfølgende informerer vores guide 

os om, at vi har været vidne til en tragisk hændelse, som fandt sted i Creswick i 1857, hændelsen 

karakteriseres som den værste mineulykke i området. Han spørger, om der er nogen, der har behov for 

at tale om den oplevelse, de lige har været del af, og om der er nogle spørgsmål. Gruppen er meget 

stille, inden vi bevæger os igennem minegangen igen og tilbage til toget.  
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Bilag nr. 23. Flagstaff Hill Maritime Village 

 

 

Billede nr. 23.1. Flagstaff Hill Maritime Village, set fra velkomstcenter. Bass-strædet ses i horisonten. Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Flagstaff Hill Maritime Village, 

89 Merri Street, Warrnambool, 

 Victoria, Australien. 

Web: www.flagstaffhill.com 

 

http://www.flagstaffhill.com/
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Intro til museet 

Flagstaff Hill Maritime Village ligger i kystbyen Warrnambool i staten Victoria, Australien, og museet 

blev etableret i 1974. Museet er et offentligt lokalmuseum drevet af Warrnambool City Council, opstået 

som et såkaldt ”Community Lead Project” på baggrund af ønsket om at skabe en turistattraktion og et 

kulturarvcenter, hvor regionens sociale og maritime kulturarv formidles på en lærerig og underholdende 

måde. Museet er et hovedmuseum for skibsforlisenes historie og for fremvæksten af maritime byer sidst 

i 1800-tallet, og museet ønsker at fortælle lokalområdets historie på en måde, hvor den knyttes op til 

udviklingen af staten Victoria. Museets to fyrtårne er flyttet fra øerne der ligger tæt på 

museumsområdet. De øvrige bygninger er rekonstruktioner af bygninger fra 1800-tallets maritime byer i 

staten.  

 

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i tredje indsamlingsperiode, maj og juni 2011 og bygger på intentionen 

om at undersøge den erfarede virkning i formidlingssituationer, hvor teknologi har en dramatiserende 

funktion i de historiske miljøer. Fokus ligger på fortællingerne som formidles igennem teknologiske 

dramatiseringer i de historiske miljøer. Jeg besøger museet alene og har ikke tidligere besøgt museet. 

Besøget forløber over to dage. Museet besøges på et tidspunkt uden for frilandsmuseernes højsæson. 

Til forskel fra de besøgte museer i Swan Hill og Ballarat har Flagstaff Hill Maritime Village ingen 

synlige skader efter de sidste måneders oversvømmelse. Beskrivelsen af museumsbesøget bygger på 

feltobservationer og samtaler med ledelse og medarbejdere, hvor notater, lydoptagelse og fotografi 

ligger til grund som dokumentationsmateriale.    
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Museet ligger på en skråning i landskabet mellem vejen fra Warrnambool mod den smukke kyststribe 

the Great Ocean Road, og strandzonen, hvorfra man i de kommende måneder kan se hvaler. Museets 

velkomstcenter inkluderer en udstillingsbygning og en café. Velkomstcentret udgør, sammen med det 

bevaringsværdige Lady Bay Lighthouse og to udstillingsbygninger i sort lavasten, stedets højest 

beliggende bygninger. Herfra er der udsigt ud over den maritime museumsby og man kan se hvordan 

museet er placeret i forhold til havet. Jeg bliver lukket ind i udstillingsdelen gennem en biograf, som 

visuelt set minder om et skib. To segl udgør det lærred, hvorpå museet viser en introduktionsvideo og 

et gangareal former skibets side. Jeg går igennem rummet og kigger på sceneriet. Jeg får at vide, at 

teknikken ikke virker i øjeblikket. For at komme videre ind i udstillingsbygningen, skal jeg gå langs med 

”skibets” rækværk og videre ind igennem en gang, som er udformet som et skibsinteriør, med brede 

gulvplanker og en smal trappe som fører op til en luge i loftet. Denne lille mellemgang fører ind til et 

stort og åbent udstillingslokale, hvor genstande, som er fundet efter utallige forlis langs den barske kyst 

tæt på museet, er udstillet i montre sammen med billeder og tegninger af forskellige skibe, der er gået 

ned. Citater fra dagbøger er fremhævet både på plancher og i lydinstallationer. Midt i lokalet står en 

påfugl i stentøj. Den er udført i fuld størrelse og er placeret ovenpå en sten, som også er lavet i stentøj. 

Påfuglen drejer rundt om sig selv på en stor piedestal inde i en cylinderformet montre. Dens placering i 

rummet, og det cirkelformede rum omkring den tyder på, at den har en særlig historie. Jeg stiller mig 

foran den og kigger. Mens jeg undersøger påfuglen med øjnene, kommer en af museets frivillige hen til 

mig. Han er iført en sort dragt over en hvid skjorte. I hånden holder han sin sorte hat. Han har hørt fra 

sine kollegaer i receptionen, at jeg er kommet helt fra Danmark for at besøge museet, og han tilbyder at 

vise mig rundt. Jeg spørger ham om påfuglens historie og får at vide, at fuglen er designet i 1873 af Paul 

Comolera og brændt ved det berømte Minton Pottery i England. Men fuglens centrale placering i 

museets udstilling knytter sig snarere an til det faktum, at den har overlevet et af de forlis, som museet 

har viet en særlig opmærksomhed til; forliset af ”Loch Ard”. Det er netop dette skibsforlis som bliver 

dramatiseret i aftenens lyd-og lys show, ”Shipswrecked”. På den buede væg omkring klenodiet, ser jeg 

billeder af flere skibe og deres besætninger. Her står også det antal mennesker, som gik ned med hvert 

enkelt skib. Jeg kan ikke lade være med at spørge, hvorfor denne historie om ”Loch Ard” er så speciel. 

Ved dette skib var der ”kun” 52 døde, mens andre forlis var årsag til op imod 400 omkomne. Jeg får at 

vide, at det er på grund af de to mennesker som overlevede forliset. En af skibets skibsdrenge, Tom 

Pearce, reddede lady Eva Carmichael fra drukningsdøden, og de to var de eneste overlevende, foruden 

den store påfugl, som lå forsvarligt pakket ind i en kasse under transporten fra England. Han forklarer 

videre, at den personlige historie om de to overlevende fremstår som en potentiel kærlighedshistorie, 
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hvor de to ikke får hinanden til sidst og at det er den historie som gør dette skibsforlis til noget særligt. 

Sammen med Ron, som manden præsenterer sig som, går jeg udenfor.  

Den maritime by breder sig nedover landskabet og er forbundet med en vej af sorte 

lavasten, som snor sig nedover og rundt om den lille sø for enden af museet. Ved kajen ligger der 

enkelte både. Ron tager mig med op til et af de grå lavastenshuse, som ligger ved foden af Lady Bay 

Lighthouse, her bliver jeg introduceret til en ny udstilling. Udstillingen er resultatet af en workshop med 

områdets skolebørn. Bygningen rummer også dele af museets egne udstillinger, og jeg får lov til at 

prøve nogle tunge dykkersko, hvilket giver mig en fornemmelse af, hvordan det må være at bære en hel 

dragt lavet af samme materiale. Trappen op i Lady Bay Lighthouse kan kun rumme en person ad 

gangen. Fra fyrets top er der udsigt over museet og dets geografiske placering i forhold til det 

buldrende Bass-stræde. Ron udpeger de steder, hvor museets to fyrtårne er hentet fra og han fortæller, 

at det er de eneste historiske bygninger som er på museet. På den højtravende mast et stykke væk, 

hænger der nogle flag. Jeg får forklaret, at flagene fortæller, hvornår museet er åbent og lukket. Når 

museet lukker, skiftes flagene ud, således at de både der sejler langs med kysten kan få besked. 

 

 

Billede nr. 23.2. Lady Bay Lighthouse med omkringliggende bygninger i lavasten og en mast, som fortæller forbipasserende 

skibe, om museets åbningstider. Foto: Ingrid Vatne 

 

Museets øvrige bygninger er rekonstruktioner og skal visualisere en typisk udvikling i en havneby sidst i 

1800-tallet. Vi fortsætter ned ad den snoede lavastensvej og gør enkelte stop ved nogle af bygningerne. 

Ron fortæller om museets arbejde med skolebørn i området og han viser mig, hvor aftenens show 
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foregår. Efter at have vandret rundt nede i museumsbyen, møder vi Rons kone. Jeg bliver inviteret til te 

i museets cafe, og vi vender om og går hen til cafeen. Inden jeg går tilbage til fyrvogterboligen, hvor jeg 

skal overnatte, får jeg informationer om, hvornår jeg skal indfinde mig i receptionen for at følge 

aftenens lyd- og lysshow i museumsbyen.  

Udenfor er det blevet mørkt og klokken nærmer sig syv. De som skal følge showet, indfinder sig 

efterhånden i museets reception. Til sammen udgør vi en gruppe på ca. 15 personer. En kvindelig 

guide, som bærer en lanterne i den ene hånd, ankommer til receptionen for at hentet os. Vi følger efter 

hende ind i museets biograf, og vi sætter os for at se en introduktionsvideo til den historie, som showet 

handler om. Videoen er bygget op som en dynamisk collage af historiske litografier, skitser og malerier i 

en dynamisk collage. Ud fra billedcollagen formes der bevægelige dråber, hvori hver af de to personer 

Eva Carmichael og Tom Pearce, visualiseres i dråberne. De to personer gestaltes i en dramatiseret 

fortolkning. Jeg kan genkende noget af det, der bliver sagt fra skrifter og fortællinger som jeg har læst 

og hørt i museets udstillingsområde tidligere på dagen. Dagbogsnotater fra hhv. de to overlevende og 

fra folk, der var med ombord, skaber en rød tråd igennem den narrative collage.  

Det er forliset af Loch Ard, som er omdrejningspunktet for formidlingen. I denne video 

får vi baggrundsviden om det, at rejse fra Storbritannien til Melbourne i dette barske farvand. Vi bliver 

introduceret for de farer som truer uden for kysten og, får at vide hvor svært det er for et skib at 

ramme det 90 km smalle nåleøje, som afstanden mellem Cape Otway og King Island udgør, uden at 

støde på grund. På skærmen troner billeder af de stejle klippesider som præger ”the Shipswreck Coast” 

frem. Vi ser billeder fra skibsrejser og hører fortællinger om de kummerlige forhold som herskede 

ombord på skibene. Et billede af et dødt spædbarn i en kiste brænder sig fast på min nethinde, en 

stemme fortæller at barnet ikke overlevede de hygiejniske forhold ombord på skibet. Illustrationer af de 

mange mennesker som er stuvet sammen på de små arealer supplerer de auditive beskrivelser af 

forskellige menneskers oplevelse af rejseforholdene. Eva Carmichael fortæller om det sidste måltidet 

om bord på Loch Ard aftenen inden de skulle have ankommet til Melbourne, årets første vinterdag, 1. 

juni. 1878.  

Efter ti minutter er filmen slut, og guiden kommer tilbage og tager os med udenfor. Her 

står en række lanterner, og vi bliver bedt om at tage en hver. Det er mørkt, og man kan tydeligt høre 

bølgerne fra det hav som lige er blevet omtalt i filmen. Til trods for at vejret er ret pænt slår de kraftigt 

ind imod Warrnambools kystlinje. Guiden tager os med rundt i byen, vi stopper et par steder, hvorefter 

vi går videre til et bådhus som ligger ved den lille sø som udgør museets havn. På bådhusets ene væg 

ses en sort-hvid film, som er projekteret op herpå. Mørket oplyses kun af filmen og lyset fra vores 

lanterner, vi følger efter guiden ad en sti, som fører os rundt på den anden side af den lille sø. Vi går ind 
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i bådhuset og sætter os på bænkene, hvorefter showet går i gang. Den lange væg som vender ud mod 

søen, rulles op og byen på den anden side af søen, kommer til syne. Der spilles musik fra højtalere og 

på samme måde som ved Sovereign Hill, skabes der også her liv i boligerne, det sker ved at vinduerne i 

bygningerne bliver oplyste både indefra og udefra. Stemmer og klirrende flasker skaber på meget 

levende vis liv i byen. Der er messe i kirken og fra et hus kalder en kvinde på sit barn, som er ude at 

lege. Der er lys i vinduerne i byens huse, og man kan høre at folk bor der.  

Lyset bliver slukket i byen. Det bliver helt mørkt, og en ro sænker sig ned over byen. 

Samtidig med at menneskerne går til ro, begynder naturen at vågne til live. Vandkanoner skaber regn 

udenfor det hus, vi sidder i. Røgkanoner skaber røg langs bygningens sider. Det trækker op til storm. 

Pludselig kommer skibet Loch Ard, til syne mellem publikum og byen, projekteret op på et vifteformet 

springvand midt i den lille sø, der adskiller publikum fra byen. Samtidig begynder de bænke vi sidder på, 

at bevæge sig. Det store skib, som har fronten imod os, gynger dramatisk frem og tilbage, samtidig med 

at de bænke vi sidder på, gør det. Vandkanonerne laver regn, der kommer tordenskrald fra højtalerne, 

og vi ser nærbilleder af de dramatiske øjeblikke, hvor Kaptajn Gibb forsøger at få kontrol over sit skib. 

Kold luft blæser imod publikum. Det er de 15-20 dramatiske minutter fra det øjeblik skibet rammer 

klipperne ved kysten og til det synker, som her bliver dramatiseret og som vi inviteres til at opleve. Vi 

ser kaptajnen dreje på det store ror. Idet skibet forsvinder under vand, projekteres et lys vandret 

henover den røg, der adskiller publikum og det sted hvor skibet tidligere sås. Det horisontale lys former 

en bevægelse som gør, at min synsvinkel følger med ned under vandet. Her ser jeg menneskerne blive 

liggende stille og flyde i vandet. Publikums vinkel er placeret lavere end de flydende mennesker, således 

at vi kigger op imod vandoverfladen. Jeg befinder mig under vandoverfladen. Vandet bevæger sig rolig, 

hvilket skaber en kontrast til den storm, vi lige har oplevet. Det er en form for stilhed, som man kan 

genkende fra andre undervandsvisualiseringer. (eks ved forskellige akvarier). Vores blik føres atter op 

på overfladen, hvor springvandet igen starter og en form for sort-hvid grafisk fremstilling af de 

omkomnes ansigter, kommer til syne et efter et på springvandsbaggrunden. Et ansigt opløses som ringe 

i vandet for derefter at forme sig til et nyt ansigt18. De omkomne bliver til minder. Pludselig skifter 

billedet og vi ser den overlevende passager Lady Eva Carmichael svømme rundt i vandoverfladen. 

Skibsdrengen Tom Pearce hører hende råbe om hjælp, og han svømmer ud for at redde hende. Filmen 

ender i et klimaks bygget op omkring den berømte påfugl, the Loch Ard Peacock. Den 1,5 meter høje 

figur, som til alles store forundring, overlevede havariet til trods for sit skrøbelige materiale, betegnes i 

dag som det største skibsfund langs Australiens kyst. 

                                                           
18

 Disse grafiske fremstillinger af minderne om de omkomne, kan ses som filmklip på museets hjemmeside.  
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Billede nr. 23.3. The Loch Ard Peacock, udstillet på Flagstaff Hill Maritime Museum, Warrnambool. Foto: Ingrid Vatne. 

 

I en lang afsluttende scene bygges påfuglen visuelt op således, at de enkelte dele af dens forskellige 

mønstre visuelt fylder springvandsskærmen. Først ses de grønne øjne på dens fjer. Derefter det 

spraglede brunlige vingeparti, den blå hals og til sidst dens hoved, med de skarpt optegnede linjer rundt 

om øjnene. Hovedet drejer rundt som på den piedestal, den står på i udstillingen. Denne seance vises to 

gange, hvorefter showet slutter. Guiden tager os med videre igennem byen og op til indgangspartiet i 

museumsbygningen. Her fortæller hun, hvordan det gik med Tom og Eva. Tre måneder efter forliset 

rejste Eva til England med en dampbåd. Tom drog også tilbage til sit hjemland. Han bosatte sig ikke 

langt fra hende. Det hører med til historien, at ingen af dem efterfølgende tog kontakt med den anden. 

Forliset af Loch Ard var blot et af tre forlis, som Tom overlevede. Da showet er slut, låner jeg en af 

museets lanterner. Den oplyser min vej tilbage til mit værelse.  
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Morgenen efter afleverer jeg min lanterne i receptionen og receptionisten fortæller mig, at teknikken 

igen virker, så jeg har mulighed for at se de film som vises i museets biograf. Jeg bliver igen lukket ind i 

den bådlignende biograf, hvor jeg sætter mig på en af bænkene. En film vises på de to lærreder formet 

som sejl. Opbygningsmæssigt ligner filmen den introduktionsvideo, jeg så aftenen forinden. Efter 

filmen forlader jeg bådens ”dæk” og går ind igennem en lille passage med de brede skibsplanker og en 

trappe op til loftet. Dørken og det gelænder jeg holder fast i bevæger sig nu, som om det er et skib ude 

på havet. Det virker rigtig godt og giver mig en fornemmelse af, at jeg rent faktisk befinder mig på 

åbent hav.   

Jeg går hen til påfuglen og kigger på den igen efter at have fået dens historie visualiseret i 

går aftes. Her mødes al den lyd, som strømmer ud fra de forskellige dele af rummet, det skaber en slags 

auditiv mødeplads. Jeg tager min audiorecorder frem for at optage lyden. Vi er blot en tre-fire 

mennesker i lokalet og alligevel er der så meget lyd, at det er svært at koncentrere sig om at læse de 

plancher, som hænger på væggen. Jeg finder en montre, hvor bestik fra et skibsforlis er udstillet. 

Bestikket har ligget på havbunden i så lang tid at de forskellige dele er groet sammen til en slags 

skulptur. Den råhed som skulpturen udtrykker, gør et særligt indtryk på mig. Jeg bliver stående et 

øjeblik og forestiller mig hele skibet som ligger på bunden af havet blot få kilometer fra det sted hvor 

jeg nu står. Derefter går jeg ud bygningen og bevæger mig ned ad den snoede ”bluestone” vej der fører 

igennem den maritime by. En kølig salt brise strømmer fra havet ind over den konstruerede maritime 

by. Jeg skærper sanserne og kan, på trods af det rigtig gode vejr, atter høre lyden fra bølgerne. Det er en 

særlig atmosfære over dette museum som skabes af samspillet mellem den omkringliggende natur og 

museets tematiske omdrejningspunkt. Mågerne der skriger, duften af tjære, og den særlige stilhed som 

hersker her giver noget særligt til min oplevelse. Der er ikke mange besøgende eller aktører i museets 

gader. Jeg har fået at vide af museets direktør Peter Abbott, at den oprindelige tanke med museets 

formidling var, at have dragtklædt museumspersonale. Denne strategi er ændret, og fokus ligger nu på 

en øget anvendelse af teknologi, til at dramatisere de historiske miljøer. Jeg går ind i en af bygningerne, 

The Examiner Office, hvor et trykkeri er udstillet. Mens jeg står og ser på de udstillede genstande, hører 

jeg en hestevogn køre forbi. Lyden overrasker mig, da jeg hverken har set heste eller stalde på stedet, og 

jeg skynder mig derfor ud på gaden. Men da jeg kommer udenfor ser jeg hverken hest eller vogn. Mens 

jeg står og ser mig omkring, bliver jeg opmærksom på en fuglekvidren som kommer fra en udendørs 

lampe. Jeg kigger nærmere på lampen og får øje på en højtaler, hvorfra der kommer forskellige lyde – 

blandt andet lyden af hestevogn. Jeg går videre ned i byen. Ud fra en anden lampe af samme slags, 

hører jeg en kvindestemme råbe noget. Jeg kommer forbi smedens hus, hvor der er gang i essen, og der 

dufter af håndværk fra bygningen, jeg går derind. En ung smed er ved at varme et stykke jern op i sin 
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esse. Omkring ham hænger værktøj og forskellige genstande i smedejern. Han fortæller, at han har fået 

et kursus i jernsmedning af museet og at han arbejder som frivillig på museet en gang om ugen. De 

frivillige har delt deres dag op i formiddag- og eftermiddagsintervaller, og smeden er ved at lægge den 

sidste hånd på dagens smedearbejde, inden han pakker sammen. Udenfor er det nu lyden af bølger som 

kommer ud fra en lampe placeret tæt på smedjen. Jeg går rundt om den lille sø og bliver opmærksom 

på, hvordan lyderne er fremtrædende på dette museum. En båd som ligger i vandet pumper kølvand ud 

fra siden, og der opstår en lyd, idet vandet rammer en stolpe. 

 

 

Billede nr. 23.4. Reallyd: Kølvand fra et skib pumpes ud og rammer en stolpe. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Jeg går videre rundt om den lille sø, passerer en række fugle, hvorefter jeg kommer til et grønt område 

neden for Lady Bay Lighthouse, her står to får og græsser. Jeg fortsætter forbi sømandskirken, 

sejlmageren og de mange sække som ligger på kajen og venter på at blive lastet om bord. Henne ved 

caféen sætter jeg mig udenfor, jeg drikker en kop kaffe og skriver noter til dagens oplevelser, samtidig 

med at jeg har udsigt ud over hele den maritime by og en stribe af Bass-strædet. Mens jeg sidder og ser, 

tænker og noterer, hører jeg en dramatiseret barnestemme som efterfølges af en voksenstemme, som 

irettesætter barnet. Jeg kan ikke høre, hvor stemmerne kommer fra, men de flyder ligesom kropsløse 

hen over byen. Det bliver igen stille, og jeg skærper min lyttesans endda mere i håb om at høre flere 

lyde. Fra mit bord får jeg øje på flere højtalere, som er placeret rundt om i byen. Efter et langt stykke 

tid med stilhed hører jeg igen børnestemmer. Denne gang lyder det som børn der leger. Heller ikke 
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denne gang lykkes det mig at opfange, hvor stemmerne kommer fra. Jeg bliver siddende længe nok til at 

høre sekvenserne loope. Ved indgangen til cafeens blondeudsmykkede victorianske altan, som strækker 

sig langs hele husets væg, hænger der en lampe, der ligner de andre med de indbyggede højtalere. Et par 

ældre damer kommer op ad bakken, de er på vej mod cafeen. De to damer bliver synligt overraskede, 

da de hører stemmer fra højtaleren. Stemmerne skal forestille at komme fra et værtshus. Damerne 

griner lidt og kommenterer det. Et par ældre mennesker, som ser ud til at følges med de to første, 

stopper også op et øjeblik for at lytte til stemmerne. De taler kort sammen, hvorefter de går ind i 

cafeen. Ud over de mennesker, som nu befinder sig inde i cafeen, har jeg ikke set særlig mange 

besøgende på museet i dag. Det er vinter og mandag, og jeg kommer til at tænke på, at det faktisk ikke 

føles underligt at gå alene på dette museum. Jeg har derimod flere gange tidligere oplevet, at det at gå på 

et frilandsmuseum alene, skaber en række begrænsninger i formidlingssituationer, fordi jeg ikke har haft 

min egen sociale ramme med, som jeg har kunnet agere inden for. Grunden er måske, at Flagstaff Hill 

Maritime Museum ikke synes at lægge vægt på det sociale aspekt i formidlingen, men snarere på det 

æstetiske. Flere af de lyde jeg opfanger i dag, både dem, der kom fra højtalerne og naturens egne 

reallyde, opdagede jeg ikke i går, da jeg fulgtes med Ron.     
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Bilag nr. 24. Swan Hill Pioneer Settlement, Australien 

 

 

 

Billede nr. 24.1. Swan Hill Pioneer Settlement. Museets hovedgade med butikker, café, et skyggefuldt gangparti og en jordvej 

til museets køretøjer. Museets Chauffør står i billedets venstre side og kigger hen på museets Dodge. Foto: Ingrid Vatne. 

 

Swan Hill Pioneer Settlement 

Monash Drive, Swan Hill, 

Victoria, Australien. 

www.pioneersettlement.com.au 

http://www.pioneersettlement.com.au/
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Intro til museet 

Swan Hill Pioneer Settlement ligger i byen Swan Hill nord i staten Victoria og er statens ældste 

frilandsmuseum, etableret i 1963. Museet er et offentligt museum og er ejet af de lokale myndigheder i 

Swan Hill. Museets fokus er på nybyggernes liv og vilkår i tiden mellem 1830 og 1930, og med vægt på 

fremvæksten af byer ved bankerne langs Victorias floder. Bygningerne og genstanderne er flyttet fra 

Murray-regionen til museet. Foruden de ca. 40 historiske bygninger indgår tre hjuldampere i museets 

samling.   

 

Museumsbesøgets kontekst og fokus 

Museumsbesøget er foretaget i tredje indsamlingsperiode, maj og juni 2011 og bygger på intentionen 

om at undersøge den erfarede virkning i formidlingssituationer, hvor teknologi er benyttet til at 

dramatisere de historiske miljøer, og fokus ligger hermed på fortællingen som formidles herigennem. 

Jeg besøger museet alene og foretager besøget over to dage. Jeg har ikke tidligere besøgt museet. Jeg 

besøger museet uden for frilandsmuseernes højsæson, hvilket indvirker på antal besøgende på museet. 

Derudover er dele af museumsområdet afspærret under besøget på grund af, at de seneste måneders 

enorme regnmasser har øget vandstanden i Murray River betragtelig og medført et landskab, hvori der 

er utrygt at bevæge sig. Enkelte af museumsbygningerne har synlige vandskader. Beskrivelsen af 

museumsbesøget bygger på feltobservationer og samtaler med medarbejdere og frivillige. Notater, 

fotografi og erindring ligger til grund for udformningen af beskrivelsen.   
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Beskrivelse af museumsoplevelse 

Når man besøger museet skal man først igennem et lille fritliggende hus som rummer en reception og 

en gavebutik. Derfra kommer man direkte ud på museets hovedgade. Hovedgaden består af en jordvej 

med butiksfacader på begge sider af vejen. Foran hver butik er der et farverigt udhæng som tilsammen 

danner en lang svalgang. På vejen foran butikkerne holder en Dodge og en hestevogn, de venter på 

besøgende, som ønsker en rundtur på museets område. Jeg går hen til den flotte veteranbil og mødes af 

en venlig chauffør, som beder mig om at tage plads i vognen. Chaufføren kører igennem hovedgaden 

og drejer rundt om hjørnet. Her passerer vi et område, hvor der er værksteder på begge sider af vejen. I 

museets samling indgår der en vognpark med køretøjer som stadig er køredygtige. De står parkeret 

under et tag på højre hånd. Chaufføren fortæller mig, at samtlige køretøjer er i drift ved særlige 

arrangementer. Vi kører videre og kommer forbi et lille hus med kraftigt tag, taget danner en svalgang 

rund om huset. På en snor foran huset hænger vasketøj til tørre.  

 

 

Billede nr. 24.2. Hus med udhæng, der skaber skygge rundt huset. Tøj hænger til tørre i den varme sol. Foto: Ingrid Vatne. 

Tæt på en lille skov ses en gammel træstamme. Aboriginernes arbejdsmetoder har efterladt tydelige spor 

på stammen. Barken er skåret af træet og anvendt til en kano, hvorefter resten af træet er blevet 

efterladt stadig med rødderne i jorden.  
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Billede nr. 24.3. Træ med spor efter aboriginere som, ved hjælp af stenværktøjer, har skåret en kano ud af træets bark.  

Foto: Ingrid Vatne. 

 

På den anden side af vejen kan jeg se en cirkelformet mødeplads for landets urbefolkning. Herfra ses en 

lille ø i floden, og jeg får at vide, at man ikke kan komme over på øen, da oversvømmelser har ødelagt 

den bro, som skal bære museumsgæsterne over. Vi passerer en stor hjuldamper, som ligger ved kajen. 

Damperens pibe signalerer, at den er klar til afgang. Vi passerer også et damplokomotiv som holder lige 

ved siden af en anden stor passagerfærge. Chaufføren drejer herefter og kører igennem en port ved 

museets posthus og tilbage til byens hovedgade. Jeg takker for køreturen og ønsker min chauffør en 

fortsat god dag. Idet jeg stiger ud af bilen, hører jeg nogen spille klaver. Jeg bliver nysgerrig og følger 

lyden ind i en butik. I butikken står der forskellige typer af orgler. En kvinde i dragt sidder og spiller på 

et af dem, mens en kvindelig besøgende går rundt i lokalet og ser på de udstillede ting, som tydeligvis er 

til salg. Kvinden i dragt spørger mig, om jeg vil prøve at spille, og det vil jeg gerne. Hun viser, hvordan 

man, ved at pumpe luft ind i orgelets pedaler med sin fod, kan spille melodier, også selv om man ikke er 

musikalsk anlagt. I rummet ved siden af orglerne er der udstillet hatte. Jeg kigger på hattene og ser, at 

de hatte, der tilhører museets genstandssamling og derfor ikke må berøres, befinder sig højest oppe. De 

hatte, som kan købes, befinder sig derimod i min naturlige ”rørehøjde”. Rummet opleves som en del af 
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den butik, som betjenes af kvinden med orgelet. Efter at jeg har undersøgt butikken, går jeg videre og 

kommer ind i en skolestue. På væggen hænger der blandt andet et kort over Danmark fra 1802, som jeg 

undersøger nærmere for at se, hvordan Danmark så ud dengang. Jeg finder det pudsigt, at der hænger et 

kort over Danmark her. Mens jeg står og undersøger kortet, hører jeg dramatiserede stemmer, der er en 

skoletime som udspiller sig. En lærer stiller spørgsmål og eleverne svarer, når de får ordet. Jeg ser mig 

omkring i lokalet, mens jeg lytter til stemmerne. De tomme bænke og skriveborde står på rækker. Her 

er kun mig og stemmerne fra højtalerne og pludselig virker rummet meget tomt. I stedet for at fylde 

lokalet med liv bliver stemmerne i rummet, en påmindelse om mennesker, som ikke er her længer. Nu 

er mennesketomme huse ikke et fremmedelement på dette museum, men dette rum synes at adskille sig 

fra de andre og min oplevelse af rummet kommer til at handle om de mennesker, som ikke er her 

længere, snarere end om deres skolegang. Det er det faktum, at de netop ikke længere er her, som 

kommer til at dominere min oplevelse. Jeg forlader skolestuen og museet og forsøger at finde noget at 

spise inden aftenens Sound & Light Show. Swan Hill Pioneer settlement var først ude med konceptet 

Sound & Light Show, og museet fik etableret sin aftenrundvisning tidligt i 1970’erne. Rundvisningen 

kan opleves på samme måde i dag som i 70’erne.       

En forsamling på ca. 10 mennesker er samlet i museets reception og venter på at komme 

med på aftenrundvisningen. Jeg kan høre, at enkelte fra forsamlingen har deltaget på tidligere 

rundvisninger, og at de kender konceptet. Min chauffør fra den omtalte rundtur i museets Dodge, 

kommer ind ad døren og tæller os. Han inviterer os med ud i den mørke museumsby, hvor et køretøj, 

designet til formålet, holder. Da alle har fundet en plads i køretøjet, kører han igennem posthusets port. 

Han drejer til venstre og holder foran posthuset og en postvogn som står parkeret på stedet. Den gamle 

postvogn bliver pludselig oplyst af et rødligt lys, og en mandsstemme lyder fra en skjult højtaler. 

Stemmen fortæller på dramatiseret vis, om livet som postmand og om, hvordan det er at få posten 

frem. Da fortællingen er slut, slukkes det rødlige lys, og vores chauffør starter atter køretøjet og tager os 

med videre. Vi gør et nyt stop ved kirken. Inde fra kirken hører vi præsten som messer for sin 

forsamling. Lyset, som er tændt derinde, oplyser de farvestrålende vinduer i blyindfattet glas, og vi kan 

høre sang fra menigheden strømme ud af bygningen. Da kirken atter mørklægges, kører vi videre hen til 

et hus som jeg besøgte tidligere på dagen og som betegnes som et eksemplar af det første 

præfabrikerede hus, ”iron house”.  

 



Bilag nr. 24 Swan Hill Pioneer Settlement, Australien               juni 2011 

302 
 

 

Billede nr. 24.4. Sound & Light Show: Typehus fra pionertiden bliver oplyst indefra og stemmer kan høres ud af huset. 

Foto: Ingrid Vatne. 

 

Idet køretøjet stopper, tændes der lys inde i huset, og vi hører et lydspil, hvor der bliver talt og 

diskuteret mellem familiens medlemmer. Det er svært for mig at opfange, hvad de diskuterer, men på 

tonefaldet lyder det til, at det er forbundet med bekymring. Da lyset atter slukkes i huset, kører vi videre 

igennem byens gade. Lyset tændes i en af gadens forretninger og en samtale mellem en ekspedient og 

hans kunder begynder. Der bliver spillet musik inde hos byens barber, og en stemme spørger, om det er 

noget han kan hjælpe os med? Fra bageriudsalget høres også stemmer. Her overvejes det højlydt, hvilke 

kager der skal bringes med hjem. Fra hovedgaden kører vi ind i en lille skov. Der høres fuglekvidder og 

en stemme fortæller, at aboriginerne har boet i landet siden ”the dreamtime days”, indtil europæerne 

ankom til kontinentet. Der bliver stille et øjeblik. Stilheden brydes af lyden af et skud, hvorefter det 

atter bliver stille. Vi kører videre. Ved en cirkelformet forsamlingsplads høres de dybe toner fra en 

indfødt som spiller på sin didgeridoo, og det lyder til at der holdes fest. Vi passerer en lille skurvogn, 

lavet af tyndt blik, og en mandsstemme fortæller om sin vindmølle, som vi kan se stå ved siden af 

skurvognen. Han fortæller, at den har svært ved at pumpe vand op, når det er vindstille. Han fortæller 

desuden, at han tit sidder og kigger håbefuldt op på himlen for at se, om der skulle komme en regnsky, 

som kunne give noget vand. Andre gange kommer der derimod så meget vand, at floden løber over 

sine bredder, fortæller han, og den værste oversvømmelse, han kan huske, var den i 1870. Dengang var 

vandstanden så høj, at flodens bredder strakte sig over flere kilometer. Denne kommentar opleves at 

skabe en tættere forbindelse mellem den fortalte histories tidsperiode og nutiden, idet den store 
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oversvømmelse, som blot få måneder inden mit besøg, hærgede staten, fortsat er et aktuelt 

samtaleemne for folk.   

Inde i et lille hus, som omkredses af hegn lavet af rødder, hører vi en kvinde fortælle at, 

hun og hendes familie må klare sig af det som naturen kan give dem. Efter at have hørt om familiens 

nyfødte barns død og de mange ensomme grave, som er blevet gravet i dette land, kører vi videre hen 

til et damplokomotiv. Chaufføren går ud og hen til lokomotivet, hvor han sætter i gang lys og røgeffekt, 

som hurtigt kommet til at indhylle lokomotivet således, at lokomotivets silhuet træder frem. Det lyder 

som om lokomotivet er i gang. Mens vi hører den rytmiske tøffende lyd, bliver toget mere og mere 

indhyllet i røg. Dens karakteristiske fløjte må kunne høres langt uden for museets område.  

 

Billede nr. 24.5. Sound & Light Show: Museets damplokomotiv iscenesættes. Bag lokomotivet kan man skimte lysene fra 

hjuldamperen “Gem”.  Foto: Ingrid Vatne. 

 

 

Bag damplokomotivet ligger hjuldamperen ”Gem” ved kajen. En stemme fortæller, at damperen var 

den største passagerfærge som sejlede på Murray-floden. Der høres musik og stemmer fra båden, det 

lyder som mange mennesker i festligt lag. Bag os, hører vi igen togets fløjten, og kaptajnen på ”Gem” 

beordrer de mennesker, som skal videre med toget ud af båden. Vores eget vogntog tager os med 

tilbage igennem postgårdens port, vi er nu tilbage på det sted, hvor vi startede turen en time tidligere.    

Næste formiddag er jeg den eneste passager, som følger hjuldamperen ”Pyap” på dens tur 

ned ad floden som bærer det lokale navn Marraboor River. To mænd udgør bådens mandskab. Jeg sætter 

mig længst fremme øverst oppe, hvorfra jeg har et godt udsyn over flodens bredder. På træerne langs 

med floden kan jeg se vandmærkerne efter den sidste oversvømmelse, og under de yderste træers 

rødder er jorden skyllet bort. Langs bredden oplever jeg et rigt fugleliv. Damperen passerer flere 
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husbåde som ligger fortøjet langs bredden. Turen tager en lille time og vel inde på land igen ser jeg en 

gruppe mennesker samlet uden for kirken, det ser ud til at være et privat selskab. En fra mandskabet 

fortæller mig, at lokalbefolkningen ikke betaler entré og at den flittigt bruger museet. Blandt andet 

bliver museets kirke benyttet til forskellige kirkelige aktiviteter. De mennesker som er samlet foran 

kirken går nu ind, de er klædt i pænt tøj og ser ud som om de skal til en privat ceremoni. Jeg går videre 

ad vejen og ser en kvinde i dragt sidde på en bænk uden for fotografens atelier. Hun spørger, om jeg vil 

fotograferes? Det vil jeg ikke, men jeg går med hende ind for at se atelieret. Kvinden forklarer, at de 

besøgende kan iklæde sig dragter fra tiden mellem 1830 og frem til 1930, hvorefter hun fotograferer 

dem i den scenografi, som jeg kan se inderst i rummet. Jeg går ud igen og tilbage til byens hovedgade. 

Her ser jeg igen museets chauffør. Han har byttet Dodgen ud med en harmonika og står nu sammen 

med to andre under svalgangen foran hattebutikken. De er tilsyneladende klar til at lave fest i gaden. 

Nogle af museets gæster sætter sig ved bordene ved bageriet og lytter til musikken, mens de får sig en 

kop kaffe og et stykke kage. Jeg gør det samme. Efter kaffen går jeg videre hen til det område med 

værksteder. Her møder jeg smeden Marianne, som er i gang med at puste ild i essen. Hun fortæller mig, 

at hun er uddannet industridesigner, og at hun har en personlig interesse i at være frivillig som smed på 

museet. Hun fortæller også, at museet har finansieret et kursus, hvor hun har lært at smede. På den 

modsatte side af vejen er der en bygning med forskelligt træhåndværk. Her står en ældre mand og drejer 

honningskeer. Manden er af japansk afstamning, og han fortæller mig om sin families historie. Hans 

forældre emigrerede til Australien og hans far forsøgte sig med at dyrke ris ved Murrayfloden. Mens jeg 

står og lytter til tredrejerens historie kommer smeden ind i lokalet. Hun giver mig en lille hestesko som 

hun har lavet, mens jeg har stået og lyttet til trædrejerens fascinerende slægtshistorie. Efter en lang 

samtale, går jeg videre og kommer ind i det hus, hvor tøjet hænger til tørre under svalgangen (billede nr. 

24.2). Inde i huset sidder en ældre kvinde og taler med et par besøgende, og jeg går hurtigt ud igen. 

Museets lukketid nærmer sig, og på vej tilbage mod museets udgang går jeg forbi aboriginernes område 

og ser på sporene efter kanoen i træets stamme.  

 


