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FORORD 
 
 
Ringkøbing-Skjern Museum iværksatte i 2007 et undersøgelsesprojekt: 
”Kulturarvspædagogik i Midt– og Vestjylland”. Projektet satte fokus på potentialer og 
begrænsninger i forbindelse med skolers anvendelse af museer, historiske værksteder og 
kulturmiljøer som et kulturarvspædagogisk læringsrum. 
 
På baggrund af den viden som fremkom i dette arbejde, blev det klart, at der var en 
modsætning mellem museumsformidlere og lærere i efterspørgslen af gennemarbejdede og 
beskrevne formidlingstilbud. Museernes formidlere tilbød unikke og specialkonstruerede 
museumsbesøg, mens lærerne efterspurgte forløb, der levede op til ”Folkeskolens Fælles 
Mål” og dennes ”Trinmål”, for derigennem at udnytte tiden optimalt. 
 
Dette affødte behovet for at se på andre af museets målgrupper end blot skoleklasser. Ønsket 
med denne rapport er derfor, at fokus bliver lagt på, at den formidling museerne tilbyder tager 
højde for forskellige målgruppers efterspørgsel i sin formidling af viden.  
 
Forskellige målgrupper, formidlingssituationer og formidlingsplatforme fordrer ikke 
nødvendigvist forskelligt indhold, men oftest forskellige formidlingsformer. 
 
I sit ønske om at formidle kulturarv til sine gæster, må museet tage højde for hvem de ønsker 
at henvende sig til. Derfor er et kendskab til de forskellige målgruppers ønsker og behov 
essentiel for ikke at stå i vejen for sig selv, når museet tilrettelægger sine formidlingstilbud.  
 
Museer bliver nødt til at tage gæsternes motiver, præferencer og krav alvorligt for at kunne 
kommunikere deres budskaber til dem. ”At blive set af den der vil mig noget”, er et vigtigt 
udgangspunkt i al formidling. Derfor er det et håb, at museerne med disse skabeloner kan 
overveje, hvordan de bedst ser deres gæster ud fra de ressourcer, som er til rådighed - uden at 
gå på kompromis med sine kerneydelser, men derimod udnytte dem bedst muligt, - så 
gæsterne tilegner sig ny viden eller får sat deres viden i et nyt perspektiv. 
 
Det er samtidig et håb, at man vha. formidlingsskabelonerne lettere kan effektivisere 
udviklingsprocessen af eksisterende eller nye formidlingstilbud ved en systematisk tilgang af 
museumsformidlernes viden og erfaringer. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lisbeth Lunde Lauridsen 

2009 
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INDLEDNING 
 
 
Ringkøbing-Skjern Museum har en tradition for at satse på formidling til mange forskellige 
målgrupper. Det er museets formidlingsstrategi at tilbyde besøgssteder, som rummer 
forskellige formidlingsformer, der tilsammen skaber en mangfoldighed i læringsoplevelser. 
Dvs. at museet satser på både at have udstillinger, levende historie-formidling, aktiviteter som 
gæsterne kan deltage i samt bevare eller rekonstruere kulturmiljøer som støtte for 
formidlingen.  
 
Målet med dette projekt er: At udvikle matricer/skabeloner, der kan være med til at forbedre 
denne strategi - især emnerne levende historie-formidling og aktiviteter som gæsterne kan 
deltage i. 
 
Ringkøbing-Skjern Museum vil ikke kunne fungere i sin nuværende form, hvis ikke der var 
en tradition for at inddrage frivillige i formidlingen. Dette skyldes de resursemæssige forhold, 
men absolut også ud fra en ambition om at inddrage lokalbefolkningen i udviklingen af 
museets formidlingstilbud samt at skabe en lokal bevidsthed om kulturarvens betydning. 
Erfaringer herfra er også søgt inddraget i de skabeloner, hvor det kan være relevant. 
 
Det nye i projektet er; at udvikle et arbejdsredskab, der med udgangspunkt i museets 
forskellige historier inkorporerer forskellige målgruppers krav, muligheder og interesser - og 
samtidig tager museets resursemæssige og fysiske rammer i betragtning. Det nyskabende er at 
sammentænke effektivisering og målgruppetilpasning (customization) i forhold til udvikling 
af museets formidlingstilbud.       
 
Projektet vil forsøge at udvikle det koncept, at den samme historie tilpasses til alle eller flere 
af museets målgrupper. Det er altså målsætningen at lave målrettede tilbud til alle eller flere 
målgrupper - på en effektiv og effektfuld måde. 
 
Skabelonerne er IKKE tiltænkt printet (som her), men er tænkt som et ’digitalt udgangs-
punkt’, som forskellige museer kan benytte og derefter tilrette, så det passer til det enkelte 
museum eller til de enkelte situationer, der opstår på museet. Skabelonerne bør altså ikke 
være fikseret, men derimod bestå af bevægelige elementer – og er derfor ”ufærdige” og i 
konstant udvikling. 
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PROJEKTBESKRIVELSE  
- ERFARINGSINDSAMLING OG FREMGANGSMÅDE 
 
 
Projektet sigter mod at ressourceoptimere den direkte personbårne formidling gennem 
fleksibel målgruppetilpasning. Det skal ske gennem udvikling af nye formidlingsskabeloner, 
der sammentænker audiodigitale og fysiske formidlingsformer for at gøre 
kulturarvsformidlingen mere inspirerende og vedkommende og tiltrække nye målgrupper.  
 
Med andre ord handler projektet om at effektivisere museets formidlingsprocesser og højne 
læringseffekten ved at sammentænke museets forskellige læringsplatforme og museets 
kulturarvspædagogiske tankesæt (Med læringsplatforme menes: Formidling til 
museumsgæster, skoletjenestetilbud, internettet, foldere, audiodigitale formidlingsformer etc.) 
Målet er, at udvikle en skabelon, som vil gøre udviklingen af nye og videreudviklingen af 
eksisterende tilbud mere effektiv og effektfuld. 
 
For museet er tilpasning af formidlingstilbud og 
services blandt de væsentligste metoder til at 
levere egentlig værdi for de besøgende. 
Udfordringen består i selve tilpasningen af 
tilbuddet eller servicen og at tilpasse det på en 
måde, der er ressourcemæssig forsvarlig.     
 
Som en del af projektet skal der arbejdes med 
bevidstgørelse og beskrivelser af museets 
målsætninger med alle dets formidlingstilbud - 
hvilket er en forudsætning for efterfølgende, at 
kunne evaluere tilbuddene.  
 
Derfor har projektets indledende fase også bestået i at indsamle viden fra de forskellige 
personalegrupper - lige fra de direkte formidlere til det personale, der er med til at klargøre 
rammerne, for at museet og brugerne/gæsterne får det udbytte af formidlingen, der er ønsket.  
 
Målet er, at museet vha. af skabelonerne og gennem en bevidstgørelse og vidensdeling 
museets personale imellem opnår en effektivisering af formidlingsprocesser og højne 
læringseffekten, så der opnås større tilfredshed såvel indadtil som udadtil i udviklingen eller 
videreudviklingen af eksisterende eller nyt formidlingstilbud. Hensigten er en inspirerende og 
vedkommende formidling, der sammentænker fysiske rammer og sanseindtryk i en lærerig 
kulturoplevelse samtidig med, at arbejdsgange er klarlagt. 
 
Derefter fremstilles formidlingsskabeloner, der er med til at tage højde for elementer såsom: 
Gæsternes aktive deltagelse, frivillige i formidlingen, Folkeskolens Fælles Mål, tidsrammer, 
formidlingstilgængelighed m.m. 
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Et udvalg af formidlingsskabelonerne er til sidst blevet afprøvet på fem af Ringkøbing-Skjern 
Museums afdelinger - alt efter afdelingens karakter og muligheder. Afdelingerne er: 
Hattemagerhuset (s. 56 ), Ringkøbing Museum (s. 66), Reberbanen (s. 74), Bundsbæk Mølle 
(s. 80) og Abelines Gård (s. 84). 
Disse afdelinger har forskellige rammer og karakterer af formidlingsplatforme. De vil derfor 
hver især repræsentere forskellig former for formidlingstilbud, hvilket vil medføre forskellige 
valg af skabeloner bl.a. pga. ressourcehensyn. 

 
Skabelonerne er blevet inddelt efter 
Human Ressource-niveauer (0-6). Jo 
større HR-niveauet er, jo dyrere er 
produktet for museet at tilbyde gæsterne 
pga. mandetimer. 
 
Denne beskrivelse er altså ikke et 
egentligt produkt eller en udvikling af 
dette, men inddeler skabelonerne så det 
kan være med til at finde frem til det 
rigtige valg for museet i forhold til den 
ydelse, der henholdsvis tilbydes eller 
efterlyses. 
 
 

Produktudviklingen til de forskellige formidlingstilbud beskrives senere i selve skabelonerne, 
hvor der tages hensyn til målgrupperne: Familier med henholdsvis små og store børn, skoler, 
grupper, voksne uden børn og pensionister. (Målgruppebeskrivelse s.31) 
 
Skabelonerne er huskelister/tjeklister til fremstilling af de enkelte formidlingstilbud. 
 
De indledende faser til valg af produkt - og dermed skabelon - er beskrevet i hovedtræk under 
”Ledelsestilgange og markedsføring” (s. 12).  
 
De formidlingstilbud, der er fremstillet til de fem afdelinger på baggrund af skabelonerne, er 
blevet gennemført af museets formidlingspersonale - efterfulgt af evaluering. 
 
Evalueringen bestod i empirisk at undersøge om målgrupperne indenfor de enkelte 
formidlingstilbud var tilfredse, og om de opnår de målsætninger, museets har sat. Dette er 
gennemført bl.a. via spørgeskemaundersøgelser. Herefter er de anvendte skabeloner blevet 
tilrettet.   
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BESKRIVELSE AF HR-NIVEAU 0-6: 
 
 
I den følgende gennemgang af de seks Human Ressource-niveauer, der tilkendegiver de 
ressourcer museet skal bruge, i forhold til det produkt de tilbyder deres gæster, vil der blive 
givet nogle få eksempler til uddybning.  
Inddelingen er som sagt ikke et egentligt produkt, men bruges til inddeling af skabelonerne - 
alt efter hvor personbåren og personkrævende produktet er. 
 
HR- 
Niveau 0: Ubemandede formidlingstilbud 
Niveau 1: Bemandet - supplerende formidling (velkomsten – det første møde) 
Niveau 2: Formidling - på stedet 
Niveau 3: Formidling - væk fra stedet 
Niveau 4: Formidling via formidler og praktisk personale 
Niveau 5: Formidling ved flere formidlere 
Niveau 6: Formidling ved flere formidlere og frivillige 
 
Niveau 0: Ubemandede formidlingstilbud 
Tilbud som ikke kræver mandskab efter udarbejdelse. Alene gæstebaseret aktivitet. 
 
EKSEMPEL: 
Folder (konkret formidling/vejledning til oplevelsessti/oplevelser i nærmiljø - gå/cykle) 
Film (reklame/produceret til køb i stedet for evt. udgivelse af bog/kulturarvsformidling) 
Hørespil (medie: mp3/mp4/Ipod/CD) 
Udstillinger 
Hjemmeside 
Oplevelsessti - fra punkt A til B 
 
(Ovenstående eksempler beskrives senere i de tilhørende skabeloner) 
 

 
Niveau 1: Bemandet - supplerende 
formidling (velkomsten – det første møde) 
Denne medarbejder er ikke ansat til at være 
faglig formidler! Medarbejderen kan være 
entré-opkræveren, kaffestuepersonalet 
(kaffestue def. senere s. 43), frivillige fx 
jernalderfamilie mv. Denne/disse er med til 
at give en kontakt til gæsterne med en positiv 
ekstra service, der ydes via enkle 
anekdoter/”smagsprøver” samt vejledning og 
hjælp uden ekstra-betaling. 
 
 

(Kræver bevidsthed, imødekommenhed og generel viden om stedet og dets historie fra 
personalet på stedet - og evt. introdukion/museumskoling af frivillige) 
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EKSEMPEL: (Bundsbæk Mølle) 
Entré:  
Forventning: At kunne købe en billet. 
Ekstraydelse:  
Blive gjort opmærksom på noget særegent ved stedet - med et velkommen til …:  
- Vestjyllands eneste fungerende vandmølle/Rakkerudstillingen (evt. en lille 
introduktion/beskrivelse af rakkerne)/Skiftende særudstilling.  
- Vejledning i rækkefølge man kan opleve de tilbud museet tilbyder (Bundsbæk Mølle dækker 
et stort areal med spredte tilbud).  
- Tidspunkter for særlige aktivitetstilbud.  
- Oplysninger om fx toiletforhold, naturlegeplads, madpakkested... 
Butik:  
Forventning: At kunne købe et udbud af varer 
Ekstraydelse:  
- Små fortællinger om nogle af varerne - fx om folks forhold til rakkerne på egnen og det 
særlige Rakkerglas der kan købes i butikken. 
- Kunne fortælle om anvendelsen af forskellige varer - det være sig både genstande og 
madvarer (fx opskrifter der anvender mjød e.l.) 
 
 
Kaffestue:  
Forventning: At kunne købe noget at 
drikke og spise 
Ekstraydelse: 
- Fortælle om egnsretter eller brødet 
der er bagt i den store stenovn 
- Fortælle om livet på møllen i den 
gamle møllestue, mens bønderne 
ventede på at få malet deres mel - 
små anekdoter 
- Informationer/anekdoter om 
inventar eller personer der har været 
tilknyttet Møllens historie... 
 
 
Niveau 2: Formidling - på stedet/museet 
Rundvisning 
Foredrag - evt. med PowerPoint e.l. 
Formidleren kan have flere funktioner - entréindkrævning, ”kaffebrygning”, formidling 
 
EKSEMPEL: (Bundsbæk Mølle) 
Et selskab/skoleklasse e.l. ønsker en rundvisning med fortællinger om ”Rakkerne på 
Dejbjergegnen” - Det kan være uden for museets normale åbningstid og derfor er der ikke 
personale til at tage mod entrébetaling eller at tilberede/skænke kaffe, disse funktioner kan 
derfor være med i de arbejdsopgaver, som formidleren også har i sådanne tilfælde. 
- Formidling på stedet/museet benytter sig af de rammer, som er givet med autentisitet, 
genstande og udstilling... 
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Niveau 3: Formidling - væk fra stedet 
’Væk fra stedet’ kan rumme guidede ture i natur-, kultur- og by-miljøer – eller besøg på fx 
skoler, virksomheder, sogneaftner m.v. hvor gæsterne har valgt ikke at besøge museet af 
forskellige årsager, men stadig ønsker at få formidlet en bestemt historie gennem ’foredrag’ 
evt. med PowerPoint eller anden formidlingsform ex ’formidler i rolle’/dramaformidlet 
historie. 
Anvendelse af kulturoplevelseskuffert kan være aktuel i denne formidling væk fra museet – 
hvor udstyr der underbygger den formidling, der skal foretages ikke er til stede på det afholdte 
sted. Dette vil medføre en udgift i forhold til niveau 2 pga. det ekstraudstyr, der muligvis er 
krævet og de arbejdsgange, som skal til for at gøre denne formidling klar. 
Formidleren kan have flere funktioner - entréindkrævning, ”kaffebrygning”, formidling. 
 
EKSEMPEL: 
Samme udgangspunkt som i niveau 2, - men denne gang uden adgang til det miljø Bundsbæk 
Mølle beriger Rakkerfortællingen med. 
- Der skal evt. fremstilles ’PowerPoint’ for at kunne vise steder/genstande/personer 
- Evt. forberedes en kulturoplevelseskuffert, med forskellige remedier til at kunne belyse 
emnet og gøre det så levende som muligt for målgruppen, når de ikke er på stedet i de 
naturligt givne rammer. 
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Niveau 4: Formidling via formidler og praktiskpersonale 
Afdelinger hvor der kræves mere personale. Formidling ved rundvisning og benyttelse 
kaffestue. Evt. med udstyr til formidlingen 
 
EKSEMPEL: (Abelines Gård) 
- Abelines Gård er en firelænget strandfogedgård på Holmslands Klit. Der er indrettet 
entré/butik og udstillingsfløj foruden det miljø Abeline boede i med sine stuer, værelser og 
udlænger med stald og lade. Én formidler vil ikke alene kunne servicere gæster/selskaber, så 
hvis formidlingen skal kunne finde sted, bliver der nødt til at være mindst én person mere på 
stedet. Det kan dog godt være, at man vælger at benytte sig af et samspil mellem den der har 
selve ansvaret for formidlingen og den der har ansvaret for det praktiske, til at formidle 
historien om Abeline, strandinger og livet på Holmlands Klit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niveau 5: Formidling ved flere formidlere 
Levendegjort formidling gennem dramatisering og evt. inddragelse af publikum  
Udnyttelse af de rammer der er givet og evt. mere udstyr 
 
EKSEMPEL: (Bork Vikingehavn) 
- Bork Vikingehavn er en afdeling af Ringkøbing-Skjern Museum - dog ikke én af de 
afdelinger der er udvalgt til dette projekt, men der er ansat flere formidlere til at levendegøre 
og formidle stedet og historierne. Der lægges vægt på autenticitet, personlig kontakt og 
sanseoplevelser i formidlingen af vikingetiden. 
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Niveau 6: Formidling ved flere formidlere og frivillige 
Udvidelse af niveau 5 - med brug af frivillige som aktører på banen til større arrangementer. 
 
EKSEMPEL: Ringkøbing-Skjern Museum har en stor tradition for brug af frivillige. Det være 
sig særligt i forbindelse med større arrangementer som fx Historisk Dyrskue med gamle 
danske husdyrracer, diverse markeder eller højtidsarrangementer. Her er det nødvendigt med 
tilførsel af frivillige hænder for at få arrangementerne til at fungere, inden for de ressourcer 
museet råder over. 
 
 
 
 

 
LEDELSESTILGANGE OG MARKEDSFØRING 
 
 
Intet museum kan være alt for alle! (citat - egen oversættelse - fra Heritage Tourism s. 185).  
Forsøger man, at tilbyde for mange produkter til en ikke-defineret målgruppe, ender det med 
at museet ikke opfylder nogens behov. Derfor er det væsentligt, at museet laver en klar 
strategi, der tager højde for et samspil mellem produkt og målgruppe, fortælling og ressourcer 
med udgangspunkt i museets kerneydelse. En sådan strategi fungerer som et planlægnings-
værktøj, der er med til at give ledelsen mulighed for at informere og motivere ansatte til, at nå 
de mål museet ønsker og samtidig minimere usikkerhed i processen. Samtidig får ledelsen 
også mulighed for at lave en masterplan, der giver et samlet billede af indsatsområder og 
prioriteringer - Hvilke produkter ’vil vi’/’vil vi ikke’ tilbyde? Hvad er vores kerneydelser? 
Hvilken målgruppe vil vi ramme? Hvordan skal markedsføring gribes an? m.m. 
 
I processen med at udvikle formidlingsskabelonerne er der brugt forskellige parametre og 
teorier. Parametre som: Mediet, HR, Målgruppe, Målgruppedeltagelse, Mobilitet 
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Mediet: Hvilken formidlingsform egner sig bedst - lige fra udstillinger, teknisk apparatur til 
personlig formidling 
 
HR: Hvilke personlige ressourcer er til rådighed til gennemførelsen af tilbuddet. 
 
Målgruppe: Hvilke målgrupper skal museet nå. 
 
Målgruppedeltagelse: Hvor vidt skal museumsgæsten selv være aktiv i tilbuddet 
 
Mobilitet: Det gælder såvel intern som ekstern infrastruktur i gennemførelsen.  
Den interne infrastruktur gælder fortrinsvis dér, hvor museets område er så stort, at gæsterne 
skal guides/hjælpes for at få det bedste udbytte, af det tilbud museet tilbyder. Der skal evt. 
tænkes ’stisystemer’ i såvel udstillinger som udendørs arealer. Stisystemer kan være udført 
evt. med sanselige tilgange til gæsterne, men deres kvalitet/tilstand skal overvejes i forhold til 
forskellige målgrupper – her tænkes bl.a. på underlaget – fx i forhold til barnevogne/køre-
stole, og forskellige vejrforhold kan have indflydelse på anvendeligheden af stierne. 
Den interne infrastruktur rummer også andre praktiske elementer som p-pladser, toiletforhold, 
spisepladser m.v. 
Den eksterne infrastruktur kan museet måske ikke gøre noget ved. Det kan være manglende 
offentlig transport til museets afdelinger, men tilbuddene bør tage højde for dette og evt. 
rumme behjælpelighed til løsning af problemet.  
 
Desuden er der taget udgangspunkt i Cowells 7 P’er og i Cooper’s Stage Gate Model samt 
Ole Striims model til produkt– og idéudvikling. 
 
Donald W. Cowell har udviklet et værktøj til produktudvikling og overvejelser vedr. 
markedsføring. Dr. Robert G. Cooper er anerkendt som verdens førende eksperter inden for 
produktinnovation, og står bag verdens mest gennemførte innovation system ”Stage-Gate ®”.  
Ole Striim er udviklingskonsulent, og startede i 1986 konsulentfirmaet Idélaboratoriet med 
speciale i praktisk idéudvikling og kreativ problemløsning. 
 
Teorierne er udviklet til at tænke forskellige faser igennem i udviklingen af produkter, 
optimering og effektivisering af en virksomheds ressourcer og til markedsføring af 
attraktioner. Da museerne ofte opfattes af deres omgivelser som en attraktion, har jeg valgt at 
se på nogle af de redskaber, der bruges for at gøre en attraktion vellykket og trække dem ind i 
museumsverdenen. 
 
I det følgende er der ikke en uddybende gennemgang og analyse af de enkelte modeller, men 
introduktionen skal ses som baggrundsforståelse for de kommende skabeloner og 
ledelsestilgange. Det er altså blot hovedtræk til tænkning af de tilbud, der ønskes realiseret på 
de enkelte museer.  
 
Er man interesseret i dybdegående arbejde med de forskellige modeller og ledelsestilgange kan man bl.a. læse 
videre i følgende bøger: 

• Marketing Management – analysis, planning, implementation, & control – af Philip Kotler, 1991 – 7. 
udgave 

• Cultural Tourism – the Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management – af Bob 
McKercher & Hilary du Cros – Forlag: Haworth Press, Inc. 2002 

• Heritage Marketing – af Shashi Misiura – Forlag: Elsevier Ltd. 2006 
• Herritage tourism – af Dallen J. Timothy & Stephen W. Boyd - Forlag: Pearson Education Limited 

2003 – 1. udgave. 
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IDÉ– OG PRODUKTUDVIKLING MED HENHOLDSVIS COOPER’S STAGE GATE 

MODEL OG OLE STRIIMS IDÉUDVIKLINGSMODEL: 
 
 
Coopers Stage Gate model følger et produkts tilblivelse - i dette tilfælde forskellige 
formidlingstilbud - fra idé-fasen til det tilbydes gæsterne. 
Modellen skal være med til at styrke museerne i at holde fast i og færdiggøre de tilbud, der er 
bæredygtige i forhold til den vision ledelsen har ud fra de forudsætninger, der er til rådighed – 
her tænkes både ressourcer og målgrupper. 
 
Dvs. at museet kan vha. Cooper’s Stage Gate Model nå at frasortere ikke holdbare tiltag og 
idéer, både i vidreudviklingen af eksisterende formidlingstilbud og i fremstillingen af nye 
tilbud og derved nedbringe eventuelle omkostninger ved at stoppe eller korigere under vejs i 
forløbet. Det kan give kreativiteten grobund blandt de ansatte, samtidig med at der holdes øje 
med den masterplan, som er udstukket fra ledelsen. Den inspektør der er hovedansvarlig kan 
også bruge modellen til at holde sig selv ajour og støtte sine medarbejdere 
(produktudviklerne) som deres sparringspartner. 
 
 
 
 
 
 
IDÉ-FASEN: Når idé-fasen sættes i gang foreslår Cooper’s Model en ”focal point” - en person 
med ansvar for at samle nye idéer, danne grobund for idéudvikling og selv være med til at 
skabe dem. 

IDEA GATE 1 STAGE 1 GATE 2 STAGE 2 GATE 3 …  OPNÅEDE 
MÅL 
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Det er ligeledes denne person, der står for at sætte processen i gang (gate 1). 
Såvel interne som eksterne faktorer spiller ind på selve idéfasen. Det kan være trends og 
tendenser i museumsverdenen eller i samfundet som sådan. Eller konkurrence fra andre 
seværdigheder. Det kan være politiske tiltag, som har indflydelse på museets dagligdag osv. 
Ofte vil kunderne/museumsgæsterne være med til at definere hvilke produkter, der er behov 
for. Det er derfor ikke uvæsentligt for et museum, at få evalueret sine tilbud af 
brugerne/gæsterne for at kunne tilpasse eller målrette deres tilbud til bestemte målgrupper. 
Man kan på forskellig vis stimulere en idéfase på de enkelte museer, men det er vigtigt, at alle 
der er i berøring med muset - de ansatte, gæsterne og det øvrige samfund bliver taget alvorligt 
og føler sig honoreret i forbindelsen med at udtænke nye tiltag/idéer, der kan være med til at 
udvikle museet. 
Hvert enkelt museum må finde sin facon, sådan at den person, der er udnævnt som ”focal 
point”, ikke står alene med hele idéudviklingen, men er den samlende person, der kan se 
mulighederne i forhold til den overordnende masterplan/vision for museet, så der bliver 
sorteret i ”idékataloget”. 
 
Når museet er i gang med idéudviklingen, er det vigtigt, at så mange forskelligartede idéer 
bliver præsenteret. Her kan benyttes Ole Striims model for en struktureret idéudvikling. 
Ole Striims model rummer fem faser i idéudvikling: 
 

 
 
 
1. FOKUSERINGEN er væsentlig, da det er den, der danner grundlag for de øvrige processer i 
idéfasen. Derfor er det vigtigt, at fokusområderne er idéskabende for dem, som er med til at 
komme med idéerne. Der er nogle grundprincipper i hvordan man kan formulere opgaverne til 
en kreativ proces som denne:  
Opgaven formuleres som et spørgsmål: Hvordan…? 
En kort og åben formulering anvendes 
Opgaven formuleres ud fra forskellige synsvinkler 
 Eksempelvis: 
 - Hvordan får vi bedst formidlet denne historie? 
 - Hvordan skaber vi en større interesse hos denne målgruppe?   
 - osv. 
Fokusområderne kan være udviklet inden idéudviklingsmødet for at spare tid. 
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2. IDÉSKABELSEN: Som modellen lægger op til i sin grafiske udformning er det vigtigt at idéer 
kritikløst kan komme på banen og kreativiteten kan blomstre. Jo flere idéer, jo større er 
sandsynligheden for, at der kommer nogle brugbare og værdifulde tanker på banen. 
 
 
3. SAMMENFATNING: Overlapning af idéer trækkes sammen. En sortering af idéerne er med 
til at danne overblik. Der laves også en vurdering af de enkelte idéers holdbarhed og kvalitet. 
Endelig laves der en prioritering, så man kun arbejder videre med de mest interessante idéer i 
denne situation. Øvrige idéer kan evt. gemmes i en idémappe til inspiration i andre 
sammenhænge. 
 
 
4. IDÉUDVIKLING: Denne fase er mere fokuseret end idéskabelses-fasen, da man nu véd 
hvilken idé der arbejdes på. Tilbuddet skal udvikles og forbedres 
 
5. IDÉVURDERINGEN er sammenfaldende med Coopers GATE 1. Det er her de enkelte idéer 
udvælges til videre bearbejdelse. Idékataloget færdigredigeres. De forskellige forslag er blevet 
prioriteret efter realiserbarhed. Nu sættes Stage 1 i værk. 
 

 
 
STAGE 1: Her vurderes forskellige faktorer for de tilbud, der er blevet valgt. Hvilket marked 
er der for produktet: Er det attraktivt? Hvilket potentiale har det? Hvilke tekniske udfordringer 
kræver produktet? Hvordan ser økonomien ud i forhold til realisation og opnåede mål? Når 
disse faktorer er blevet analyseret, er man klar til et nyt møde i Gate 2. 
 
 
GATE 2: Den bedst realiserbare idé udvælges nu ud fra hvad der fremlægges af analyser. 
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STAGE 2: Formidlingstilbuddet beskrives. Hvordan opfylder tilbuddet bedst muligt museets 
ønske om at formidle sit budskab til sine gæster? Målbare mål sættes op og proceduren 
beskrives i sine enkelte dele. Det er ligeledes her man kan undersøge hvilke reaktioner man 
umiddelbart får af sine gæster ved at fremlægge en beskrivelse af et evt. kommende produkt. 
Der udarbejdes et budget og laves en vurdering af evt. risici for museet. 
GATE 3 …: De følgende Gates og Stages er beskrevet nederst i nogle af skabelonerne. De 
foregående og selve idéudviklingen er lagt op i skabelonens ledelsestilgang og idébeskrivelse 
med målbare mål. 
Skabelonerne beskriver selve arbejdsgangen i produktudviklingen/formidlingstilbuddene, hvis 
museet siger god for tilbuddet ud fra de forudsætninger, der er beskrevet i Stage 2 - ellers 
standses formidlingstilbuddet inden det kommer til at kræve for mange ressourcer af museet, 
eller hvis museet vurderer at risiciene er for store.  
 
I Coopers Model er Stage 3 en prototypeudviklingsfase i fysiske dele. Da dette oftest ikke er 
muligt i museumsregi, vil man ofte gå direkte videre til i sin udvikling af 
formidlingstilbuddet. Derfor er følgende stadier (gates og stages) ikke så relevante for 
museerne, da ’produktet’ ofte er til stede når det kan efterprøves. Man vil altså gå direkte fra 
udviklingen af tilbuddet til præsentationen af tilbuddet til de enkelte gæster; (de 
mellemliggende gates/stages i en ’normal produktudvikling’ vil altså ikke være til stede, da 
det ikke altid kan lade sig gøre, at afprøve museets tilbud til sine gæster før gæsterne rent 
faktisk benytter sig af tilbuddet). 
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LEDELSESSTRATEGI  
FOR UDVIKLING AF PRODUKT OG MARKEDSFØRING  
      
 
På den følgende side er en ledelsesstrategi skitseret til udvikling af et produkt. Herefter 
kommer en beskrivelse af Ledelsesstrategien i Odense Bys Museer efterfulgt af en oversigt til 
produktudvikling og markedsføring baseret på Cowell’s 7P’er m.fl. 
 
Den kortfattede skabelon ønsker at skitsere de overordnede overvejelser og retningslinjer 
museet vægter i sin udformning af museets vej fra vision til konkret strategi. 
 
Vision – mission – mål og strategi er velkendte elementer i en hver virksomhed, men her 
sættes fokus på strategien i forhold til forskellige tilgange til en formidling. Museet kan have 
forskellige indgange til udvikling af et produkt/en formidling til sine gæster alt efter hvad der 
er muligt. Her er beskrevet tre indgange – alle tre elementer som indgangene består af skal 
behandles, men muligvis i forskellig rækkefølge – det stof museet ønsker at formidle, vil 
selvfølgelig være grundtonen også selvom en anden indgang vælges: 
 
Historie-indgangen: Museet ønsker at formidle en bestemt historie! Herefter kommer så 
overvejelserne hvilket segment eller målgruppe der skal formidles til og hvilke ressourcer der 
er til rådighed. Evt. kan ressourcerne komme til at sætte rammerne for hvilken målgruppe 
museet vælger at rette sin formidling til – så pkt. 2 og 3 kan byttes om i beslutningsprocessen. 
 
Ressource-indgangen: Museet kan være i den situation at de har rammer, genstande, 
afdelinger, men det er ressourcerne til at få formidlet til sine besøgende der er den virkelighed 
museet bliver nødt til at forholde sig til og derfor bliver ressourceindgangen den valgte tilgang 
til formidlingsvalget. Det behøver ikke udelukkende at være negativt, at det måske er 
begrænsede ressourcer, der er til rådighed, men at museet får tænkt en customization igennem 
så formidlingen bliver effektiviseret på en effektiv og effektfuld måde med de 
grundelementer, som kan tilpasses så mange målgrupper som muligt. 
 
Målgruppe-indgang: Museet kan selv have et ønske om at nå en ny eller en bestemt 
målgruppe eller være det i samarbejde med andre institutioner som museet indgår et 
samarbejde med. Derved bliver fokus automatisk i sin udvælgelse af sit stof også målrettet 
dem, man ønsker at formidle til. 
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LEDELSESSTRATEGI - ODENSE BYS MUSEER 
 
 
I forbindelse med indsamling af erfaring og viden fra museumsverdenen har bl.a. Odense Bys 
Museer (OBM) bidraget med deres ledelsesstrategi og plan for udvikling af formidlings-
produkter. Der kan være forskellige tilgange til planlægning og udvikling af nye 
formidlingsprodukter. OBM har siden 2006 ændret hele deres organisationsplan og udviklet 
deres ledelses- og kommunikationssystem, hvor bl.a. en strategi for ledelse og 
produktudvikling er blevet organiseret.  
 
I det følgende vil der tages udgangspunkt i OBMs ledelse af kommende formidlingstilbud på 
de enkelte afdelinger til inspiration for andre museer. 
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Som et værktøj benytter OBM et ”Årshjul”, hvori alle medarbejdere kan se de enkelte 
deadlines. Årsplanen sammen med den nye organisationsplan har været med til at give 
klarhed om OBMs faglige mål, konkrete satsninger, projekter, opgaver og daglig drift. 
I forbindelse med Årshjulet beskrives både de langsigtede strategier og de helt konkrete 
aktiviteter og opgaver, der er planlagt i det forestående år.  
’Målet er på den ene side at fastholde en god og relevant kommunikation, inddragelse i 
beslutningsproces og en klar forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og på den anden 
side reducere tidsforbruget til møder.’ citat slut – ’Notat vedr. mødestruktur ved OBM’ - 
udleveret af formidlingschef Asger Lorenzen i forbindelse med besøg og samtale vedr. 
formidlingsplanlæging på OBM. 

 
I og med at medarbejdere og frivillige på museet kender de langsigtede strategier og deadline 
for de enkelte beslutninger, har alle mulighed for at melde ind med idéer og gøre sine tanker 
gældende samtidig med, at de er lovet en tilbagemelding. Museet har lavet en database hvor 
alle - ansatte som frivillige - kan indskrive forslag til tiltag på museet indenfor de 
fokusområder ledelsen har fremlagt. De enkelte afdelinger er så selv ansvarlige for at komme 
med deres input til ledelsen, hvordan de ser, de kan opfylde forskellige aktiviteter og opgaver 
i formidling, forskning, udgivelser m.v. 
 
 
ORGANISATIONSPLANEN: 
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INDHOLD I MØDESTRUKTUR: 
Jf. Notat vedr. mødestruktur ved OBM  

 
Ledermøder: 
Deltagelse: Chefgruppen, overinspektører og funktionsledere. 
Dagsordenen: Udarbejdelse af Årsplan og opfølgning. Produktion af årsberetninger. (Se 
årshjulet).  
Derudover behandles sager, der ønskes drøftet i en bredere kreds og mulighed for en kort 
orientering fra hver enhed og funktion om aktuelle sager og problemstillinger. 
 
Der behandles IKKE referater fra koordinationsmøder, øvrige referater, almindelig 
sagsbehandling m.m. Der henvises i stedet til referatdatabasen og til kontakter/drøftelser 
inden for de normale forretningsgange. 
 
 
Personalemøder: 
Deltagelse: Alle medarbejdere 
Der afholdes tre personalemøder.  
Første personalemøde afholdes som ”Temadag”.  
Andet personalemøde: Aktuel orientering og indlæg fra enheder og funktioner.  
Tredje personalemøde: Fremlæggelse af kommende årsplan og aktuel orientering 
 
 
Koordinationsgrupper, projektgrupper og arbejdsgrupper: 
Koordinationsgrupper: Efter drøftelse på ledermøde udpeges koordineringsgrupper med 
henblik på at få særlige opgaver eller udstillingssteder koordineret. Der fastlægges mål, 
opgave, afgrænsning, deltagere m.m. 
 
Projektgrupper: Ligeledes nedsættes projektgrupper efter drøftelse ved ledermødet til at 
udføre større tidsbegrænsede opgaver - det være sig byggeopgaver eller større udstillinger. 
Projektlederen tildeles ansvaret for opgavens løsning og der udarbejdes et kommissorium 
hvori opgave, tidsramme, budget, gruppesammensætning, projektledelse m.v. er beskrevet. 
 
Endelig kan der nedsættes arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. I 
aktivitetsdatabasen vil der være forskellige opgaver der bliver godkendt til at blive udført - jf. 
Årsplanen. En medarbejder bliver ansvarlig for opgaven, idet der tages hensyn til opgavens 
art, udførelse og realistiske ressourceforbrug. Uklarheder i den forbindelse kan drøftes med 
den chef, der har det overordnede faglige ansvar. 
 
 
Interne mødefora: 
Hver funktion/enhed kan etablere nødvendige interne mødefora - samt mulighed for mødefora 
på tværs af funktioner til løsning af særlige opgaver eller sikring af nødvendig 
kommunikation. 
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HVORDAN SKABES EN ATTRAKTION? 
 
 
Det forhold, at museer ofte opfattes af folk som et tilbud blandt andre attraktioner, gør at man 
også kan blive nødt til at tænke sin produktudvikling og sin markedsføring i forhold til de 
tilbud museets gæster ellers møder. 
  
På de to følgende sider er det henholdsvis Cowell’s 7 P’er for produktudvikling, samt 
overvejelser vedr. markedsføring, der er beskrevet i en oversigt - efterfulgt af oversigten 
”Hvordan skabes en attraktion?” der blandt andre er inspireret af McKercher.   
McKercher har publiceret over 190 videnskabelige afhandlinger og forskningsrapporter om 
bl.a. markedsføring, turisme og uddannelse.  
 
For dybere gennemgang af teorier og overvejelser kan henholdsvis læses: ”The marketing of 
services” af Donald W. Cowell og ”Cultural Tourism – the Partnership Between Tourism and 
Cultural Heritage Management” af Bob McKercher & Hilary du Cros. 
 
COWELLS 7 P’ER FOR PRODUKTUDVIKLING: 

Cowell gør opmærksom på 7 parametre i 
forbindelse med udviklingen af et produkt:  
1: Produkt, 2: Price, 3: Place, 4: Promotion, 
5: People, 6: Physical evidence og 7: 
Process. 
 

Her i projektet er de 7 P’er blevet brugt til 
at gennemtænke de formidlings-produkter, 
som er lavet til fem af Ringkøbing-Skjern 
Museums afdelinger - (se beskrivelserne af 
disse).  
 

Ved siden af er beskrevet en procedure i 
forbindelse med markedsføringen af et 
produkt - jf. Jesper T Møller, 
Museumsinspektøruddannelsen modul 4, 
2007 - PowerPoint 

 
 
HVORDAN SKABES EN ATTRAKTION? 
 
For at fange folks opmærksomhed i sin formidling af viden, må de være opmærksomme på, at 
de skal have en unik historie at fortælle - en historie som også opfattes unik udenfor 
museumsverdenen.  
 
McKercher gør opmærksom på at museerne har nogle muligheder, de kan benytte sig af. 
”Fortællingen” er et centralt omdrejningspunkt - ikke blot genstande eller opremsning af 
navne og datoer, men en fortælling, der er med kød og blod, som gæsterne kan forholde sig til 
og spejle sig i, og har relevans for brugerne. Desuden kan attraktionen måske udbygges ved at 
”vække aktiviteter til live”, der igen kan være med til at underbygge den historie museet 
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ønsker at formidle. Der er dog forskel på om museerne vælger, at gæsterne udelukkende er 
beskuende eller om museerne involverer gæsterne i oplevelserne. McKercher påpeger 
vigtigheden af at engagere på det personlige plan i formidlingen. Endelig har museerne 
mulighed for at præsentere og sætte fokus på autenticitet i sin præsentation af sin unikke 
historie. 
 
 
Eksempelvis har Ringkøbing-Skjern Museum i sit brand lagt vægt på ”Levende Historie”. 
Museet ønsker at gøre historien vedkommende og relevant for så mange som muligt; - også 
for gæster, der måske ikke ser sig selv som ”museumsbrugere”. For at nå så mange som 
muligt med den forskning og viden museet er i besiddelse af, iklædes formidlingen gerne 
”kød og blod” i form af personlig formidling - det være sig i levendegørelse, drama, 
aktiviteter, guider m.v. i et ønske om at involvere sine besøgende og tale med dem - og ikke 
blot tale til dem. Alt dette til at supplere udstillinger og sætte genstande ind i en menneskelig 
kontekst. 
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VÆRDIER FORBUNDET MED KULTURARVSFORMIDLING: 
 
 
Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven er beskrevet i 
ICOMs etiske regler. 
Herunder vægtes det bl.a. at museerne er ansvarlige for såvel den materielle som den 
immaterielle natur- og kulturarv og deres tilgængelighed for alle. Samt udvikling af museets 
aktiviteter. 
 
Vedr. museernes formidling står følgende i Princip 4: (egen kursivering) 

 
”Museerne har en vigtig forpligtelse til at udvikle deres 
formidling og til at tiltrække et bredt publikum fra det 
samfund, den lokalitet eller de befolkningsgrupper, de 
betjener. Samspillet med det omgivende samfund og 
formidlingen af dets arv er en integreret del af museets 
virksomhed.” 

 
 
Jysk Analyseinstitut A/S og Fonden Realdania har begge foretaget undersøgelser vedr. 
værdier forbundet med kulturarvsformidlingen. Ses på de to efterfølgende oplevelseshjul – 
henholdsvis ’Kultur/museer’ fra Jysk Analyseinstitut A/S og ’Kulturværdier’ fra Fonden 
coRealdania.  
 
Herunder er nogle af de tankevækkende udsagn, som man i museumsverdenen må forholde 
sig til, sammenholdt fra de to undersøgelser. 
 

• Under halvdelen finder kultur/museer: Spændende, værende en oplevelse, der huskes 
eller at det er pengene værd! - jf. Jysk Analyseinstitut (fremlagt på ODA Stormøde 
september 2004). Dog synes over halvdelen det er: Lærerigt, interessant, at de får en 
kulturel oplevelse og at det er en familieoplevelse at benytte sig af kultur/museer. 

 
Ser man på et udpluk af Fonden Realdanias Analyse af kulturlivet i Danmark, er der nogle 
værdier man i museumsverdenen bør være opmærksomme på - vel vidende at kulturtilbud 
dækker over et stort spænd lige fra biografer til musiktilbud over museumsbesøg - alligevel er 
der nogle udsagn, der her vil blive taget frem - holdt op mod diagrammet ”Kultur/museer” fra 
Jysk Analyseinstitut A/S: 
 

• Realdania: Lidt over 80 % synes det er vigtigt at have det sjovt i forbindelse med 
kulturelle aktiviteter!  

• Jysk Analyseinstitut A/S: Kun 16 % synes det er sjovt at benytte sig af Kultur/museer. 
- Forventninger/krav til tilbuddet sammenholdt med vurderingen af den 

virkelighed gæsterne møder er ikke sammenfaldende! 
 

ICOM påpeger selv det faktum med nydelse/morskab/glæde i sine principper. (Egen 
fremhævning) “A museum is a non-profit making permanent institution in the service of society and of 
its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 
exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, the tangible and intangible evidence of 
people and their environment.” 
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o Realdania: Lidt under 80 % finder det vigtigt, at de lærer noget nyt.  
o Jysk Analyseinstitut A/S: Knap 70 % synes de lærer noget, når de bruger kultur/museer 

- Forventninger og realitet er ikke divergerende. 
 

• Realdania: Umiddelbart er behovet lille for at deltage aktivt eller være med til at 
skabe noget - omkring en tredjedel finder det værdifuldt.  

• Jysk Analyseinstitut A/S: Det er da også kun 11 %, der ser kultur/museer som 
engagerende/involverende - ca. en tredjedel af dem ser det som en værdi. 

 
o Realdania: Det kan være svært at sige, hvad ’Indlevelse’ dækker over, men 80 % har 

det som en værdi i en kulturoplevelse. Ofte er sanseindtryk og et narrativt udtryk med 
til at give muligheden for indlevelse.  

o Jysk Analyseinstitut A/S: Ser vi på ’en oplevelse for alle sanser’, er det knap én 
femtedel, der oplever dét i forbindelse med kultur/museer. Hvis flere sanser tages i 
brug kan det tænkes at ’En oplevelse der huskes’ vil blive vægtet højere i en 
undersøgelse og dermed måske også mere lærerig, da læringen har flere ’knager’ at 
blive hængt op på. 

 
Det er vigtigt, at museerne har deres mål og målgrupper for øje. Det er et problem for 
museumsverdenen, at knap halvdelen rent faktisk synes, det er pengene værd at besøge 
kultur/museer. I ønsket om at formidle en viden til sine gæster er det derfor vigtigt at kende 
sine brugere. På de kommende sider beskrives seks forskellige målgrupper: Deres motiver, 
præferencer og krav til en kulturoplevelse. (Grundlag for beskrivelserne er: Jysk 
Analyseinstituts beskrivelser og Ringkøbing-Skjern Museums egne erfaring.) 
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UDDYBENDE KOMMENTARER TIL SKABELONER: 
 
 
Der vil her blive knyttet nogle kommentarer til de enkelte skabeloner. Skabelonerne findes i 
’Del II’ så læseren/brugeren kan have slået op på de enkle skabeloner i forbindelse med 
kommentarerne. De skabeloner der er blevet brugt i produktudviklingen på fem af 
Ringkøbing-Skjern Museums afdelinger, er særligt beskrevet i afsnittet ”Brug af skabeloner 
på de enkelte afdelinger”  
 
Hver enkelt skabelon er blevet til gennem samtaler med Ringkøbing-Skjern Museums ansatte. 
Interviewene er bearbejdet gennem de redskaber der tidligere er beskrevet i rapporten: 
Coopers Gate and Stage– og Ole Striims Idéudviklings-model 
 
 

 
 
Nederst er der i nogle af skabelonerne anført en enkel model af Coopers Gate and Stagemodel 
for at synliggøre nogle processer. 
 
Det er vigtigt, at skabelonerne IKKE er tænkt til direkte udskrivning som færdige skabeloner, 
men tilrettes det enkelte projekt. Skabeloner skulle gerne virke som en grundskabelon, hvor 
væsentlige overvejelser er oplistet til en tjekliste. De er derfor ikke tiltænkt som i denne 
rapportering at være udskrevet, men være digitale så de hele tiden kan tilpasses det enkelte 
museums særegen karakter og muligheder.  
 
I en travl hverdag er det ønsket, at skabelonerne virker til, at museet får lavet de nødvendige 
overvejelser og får økonomiseret med sine ressourcer. Målet er samtidig at museerne kan lave 
en målgruppeorienteret tilpasning af deres produkter, så den samme gode historie kan ramme 
så mange som muligt ved så lille en tilpasning som mulig - altså en effektiv customization, 
der kan tage højde for relevante parametre. 
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HR 0: PRODUKTUDVIKLING: 
 
FOLDER  -  M.M.: 
Skabelonen kan anvendes i andre sammenhænge og kombineres med andre skabeloner, derfor 
vil der i nogle af de øvrige skabeloner henvises til Folder-skabelonen - særligt med henblik på 
”oplevelsessti”. 
 
Når ledelsen/focal pointer/ansvarshavende har taget stilling, til det behov der er, og besluttet 
via beslutningsprocessen, der er beskrevet tidligere i afsnittet ”Ledelsestilgange og 
markedsføring” samt valgt skabelonen FOLDER, er det vigtig for det videre arbejde, at de 
målbare mål er beskrevet. Herefter er der i dette tilfælde lagt op til, at der kan vælges mellem 
to grene: 
 
Udstilling / sted: Knytter folderen sig til en bestemt udstilling eller et sted, kan det være at 
fokus på hele folderen eller dele af folderen lægges på udvalgte personer, genstande og/eller 
sted i fx udstillingen. 
 
Vælges i stedet Oplevelsessti / sted kan der være tale om en ’Uspecifik historie’, der giver 
det store perspektiv. Den ’specifikke historie’ indsnævre udblikket til at omhandle en bestemt 
del af det store perspektiv. Endelig kan man vælge ’specifikt sted ikke ved museet’ og/eller 
’specifikt sted ved museet’ hvor gæsten befinder sig på en bestemt lokalitet og den store 
fortælling konkretiseres i det nære. Endelig kan det være, at folderen leder hen til en særlig 
udstilling om emnet.  
 

Der er givet et eksempel med Studehandlen, der i Vestjylland (fra 1500tallet til midten 
af 1800tallet) har været betydningsfuld for udviklingen i området. Mere specifikt kan 
man beskrive Drivvejen, som er blevet benyttet gennem århundrede som handelsvejen, 
der har forbundet Vestjylland med den øvrige verden. Det specifikke sted kunne være 
’Røde Kro’, som har været et opholdssted under den lange vandring med studene ned 
gennem Vestjylland. (Røde Kro er ikke en afdeling af Ringkøbing-Skjern Museum) 
eller man kunne vælge et specifikt sted ved museet, nemlig Bjørnemosen og rakkernes 
historie i den forbindelse, der igen kan lede hen til den permanente udstilling Bundsbæk 
Mølle har om Rakkerne på egnen omkring Dejbjerg. 

 

Når det er fastlagt, hvad museet ønsker produktet skal tilbyde sine gæster, er det næste skridt 
Tekstforfatteren. Det er vigtigt at målgruppen er beskrevet af ledelsen - se evt. 
målgruppebeskrivelsen s. 31 - så tekstforfatteren kan forholde sig til én eller flere målgrupper 
i sit udkast og endelige produkt. Retter folderen sig mod voksne eller børn? Skal der evt. 
formidles på flere sprog? Hvilke billeder og illustrationer kan være med til at bringe gæsterne 
tættere på det ’univers’ der beskrives? Osv. 
 
Layout og tekstforfatter kan have et frugtbart samarbejde sådan, at layoutet kan være med til 
at give idéer ind i tekst og modsat. Det er vigtigt, at layouteren får underbygget historien og 
rammer målgruppen i sit udtryk. Det kan evt. være formatet af folderen og hvordan det foldes. 
Papirtypen kan være med til at give et bestemt udtryk, samt typografien m.m. 
 
Evaluering: Det er vigtigt, at det enkelte museum selv retter skabelonerne til ved at evaluere 
tidsforbrug/deadline, proces, produkt og om museet har fået interne/eksterne mål opfyldt. 
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SELVPRODUCERET FILM: 
 
Der er i udgangspunktet valgt tre grene efter de indledende og afklarende spørgsmål: 
1) Reklame, 2) Kulturformidling og 3) Falsk levendegørelse 
 
Ad 1 - Reklame) I tilfælde af, at der er flere afdelinger på et museum som i tilfældet på 
Ringkøbing-Skjern Museum, ville det være en mulighed at opsætte en skærm med 
reklamespots fra de forskellige afdelinger - på de forskellige afdelinger og i 
turistinformationen. Den kan således vise både noget om de enkelte afdelinger og 
infrastrukturen og komme med nyheder og aktuelle informationer til turisterne. 
Sidste felt under Reklamer changerer for at angive, at den kan være sammenfaldende med 
næste gren: Kulturformidling. (Den stiplede pil underbygger denne betragtning) 
 
Ad 2 - Kulturformidling) Som vist i skabelonen - kan filmen i kulturformidlingen have flere 
indgangsvinkler. a) Filmen introducerer gæsterne til museet - det kan være personer der 
levendegør stedet, som introduceres eller genstande gæsterne vil støde på, og som de evt. har 
mulighed for at afprøve eller have i hænderne. b) Museets tema(er) kan introduceres. Der kan 
gives en generel baggrundsviden til det gæsterne møder på museet. Filmen kan bygges op 
over de trin, der vises i skabelonen ’Folder’ vedr. ’oplevelsessti’. c) Endelig kan filmen have 
et bestemt tema. Det være sig en person, en arbejdsproces, en periode eller lignende. Den vil 
også kunne bygges op som en historisk spiralformidling, hvor man ser på et bestemt tema op 
gennem tiden og derved være med til at give gæsten et historisk perspektiv og udfordre til en 
refleksion over den hverdag, vi har i dag. 
 
Ad 3 - Falsk levendegørelse) Med falsk levendegørelse tænkes her at ”levende billeder” kan 
være med til at give ”døde ting” liv. I stedet for de omkostninger, der er ved at levendegøre og 
guide, kan man forsøge at gøre formidlingen mere levende ved at optage en 
formidler/skuespiller, der så fx projekteres over på en maske. Derved vil en mannequindukke 
”få liv og udtryk” vel vidende, at den ikke vil kunne besvare evt. spørgsmål. 
 
Drejebogen: (Feltet changerer for at angive, at det er alle tre grene der bliver omfattet af 
drejebogen.) 
Når indgangen til filmen er valgt, fremstilles drejebogen.  
Tekstforfatteren skal være bevidst om målgruppen. Der skal kommunikeres med fotografen 
både om brug af stilbilleder og/eller video. Der skal indhentes relevante tilladelser til brug i 
filmen af billeder, tekster og musik.  
Selve drejebogen sættes op evt. med tidskode til filmen, hvor tekst, speak og billeder - incl. 
vinkler og kameraføring angives - så det hele kan gå op i en højere enhed. 
 
Filmen produceres: 
Selve fremgangsmåden og brug af skabelon i filmfremstillingen er beskrevet i forbindelse 
med filmen til Ringkøbing-Skjern Museums afdeling: Reberbanen.  
Her er ligeledes givet eksempel på gratisprogrammer til filmproducering.  
 
Igen er det vigtigt at museet får evalueret processen, produktet og målsætningen med filmen 
og at nye erfaringer inkorporeres i skabelonen så den forbliver et værktøj til fremtidig brug. 
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HJEMMESIDE: 
Med hjemmesideskabelonen tænkes der ikke de praktiske foranstaltninger. Det forventes den 
hjemmesideansvarlige at have styr på. Hjemmesideskabelonen er et værktøj til udarbejdelse af 
produkter, der kan lægges på hjemmesiden. 
 
Der sættes altid målbare mål op for den formidling, der arbejdes med. 
I skabelonen lægges der op til, at man kan overveje, hvor vidt stoffet skal være udelukkende 
informativt eller om det skal indeholde materiale til videre arbejde og dermed lægge op til en 
aktivitet fra brugerens side. 
 
Der er beskrevet to grene i skabelonen: 1) Til printning, fx i pdf-format, da alle vil kunne åbne 
disse dokumenter eller 2) Direkte brug via internettet. 
 
Ad 1: a) Uddybende materiale til fordybelse af et emne, evt. knyttet til andre tilbud museet 
tilbyder. b) Opgaver - måske særligt knyttet sammen med den midterste blok, der lægger sig 
ind under skoletjenesten med opmærksomhed på de krav, der stilles i fx Folkeskolen med 
undervisningsministeriets ’Fælles Mål’. c) Baggrundsviden om lokale, regionale eller 
nationale forhold der ikke nødvendigvis dækker noget museet ellers arbejder med i 
udstillinger, men som museet gerne vil bidrage med ind i et lokalsamfund e.l. 
 
Ad 2: I direkte internetbrug er der her kun valgt tre indgange: a) film/billeder/lyde kan være 
med til at understøtte en formidling, der rækker videre end blot det læste materiale.  
b) ’Baggrundsviden - links’ lægger op til, at den baggrundsviden museet lægger ud kan 
suppleres med interaktive links til andre steder på nettet, der er med til at åbne emnet.  
c) ’Interaktiv tidslinje’ er ikke nødvendigvis blot tænkt som en årstalstidslinje, men tænkt som 
en mulighed så brugeren kan bevæge sig ud og ind af et tema vha. ’fixpunkter’, der er 
behandlet - det kan være tidsmæssigt, men det kan også være forskellige temaer indenfor 
forskellige tidsperioder, eller andet til sammenligning. 
 
Når det er besluttet hvilke(n) grene i skabelonen, der skal benyttes, er det Drejebogen der 
skal udfærdiges. Her kan det være én eller flere personer der arbejder sammen om at få 
opgaven løst. Der skal selvfølgelig igen sættes fokus på målgruppen indenfor såvel Teksten, 
evt. billedmateriale og layout/speak.  
 
Den tekstansvarlige skal forberede tekst beregnet til voksne eller børn - eller måske lave to 
tilbud, hvoraf det ene er en let-læst udgave af stoffet. Der kan også tages højde for, om det er 
flere sprog, og om der skal indgå ”dialoger” undervejs, man evt. kan lytte til. 
 
Den billedansvarlige skal evt. selv i gang med at fremstille brugbart materiale ved at 
iscenesætte forskellige situationer. Benyttes der andres materialer skal der indhentes 
tilladelse. 
 
Layout og speak skal selvfølgelig følge det produktsignal, man ønsker at gæsten skal opfatte 
i sit valg af materialer, behandling og opsætning af materialet - såvel til printning eller 
internetbrug. (Film, speak og lydeffekter er markeret med en flydende overgang til lyseblå, da 
disse jo ikke egner sig til print, men udelukkende lægger sig op af grenen ’internetbrug’ - se 
Filmskabelonen) 
 

Husk evalueringen af proces, produkt og mål - og at få rettet skabelonen til efter brug! 
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”HØRESPIL”  - IPOD - MP3 - MOBILTLF - … 
 
Skabelonen til ”Hørespillet…” ønsker at inspirere til audio-formidling i forskellige 
sammenhænge og til forskellige medier. Her i projektet er det blevet benyttet sammen med 
selvproduceret film til produktet ”Mølleruten” - se Bundsbækmølle s. 80. 
 
Hørespil er altså ikke tænkt som den kendte genere fra radioen - selvom denne kan benyttes, 
hvor flere stemmer og lydeffekter er med til at fortælle en historie. 
Hørespil i denne sammenhæng er tænkt som en formidling, der fortrinsvis sker gennem øret. 
Hørespillet kan enten være en guidet tur, hvor der fortælles om de ting man kan se og om de 
historier der er knyttet til lokalitet/genstande/personer - eller det kan være et ”optrin”, hvor 
fortællingen danner forståelse for menneskers situation i den givende fortællings kontekst 
eller lignende. 
 
Her i skabelonen er der beskrevet to grene - 1) Fortælling bundet til sted/genstand og 2) 
Generel fortælling, men igen kan der vælges flere spændende indfaldsvinkler til brug af 
audio-båret formidling. 
 
Ad 1 - Fortælling bundet til sted/genstand: Fortællingen knytter sig til en klar rute, så 
gæsten véd, hvad fortællingen lægger sig op ad - det være sig stedet/lokaliteten og/eller 
genstande der kan ses. Fortællingen kan ligeledes dreje sig om personer, der er knyttet til 
stedet, eller det kan være et spil, der foregiver, at en bestemt person eller flere fortæller om 
konkrete historier til stedet. 
Ad 2 - Generel fortælling: Ved den generelle fortælling kan der være en introduktion til 
museet, så gæsten er ”klædt på” til at få mest muligt ud af fx en udstilling - eller - fungere 
som baggrundsviden til et ønsket emne gennemgået som en oplevelsessti (se beskrivelsen ved 
skabelonen ”Folder”) 
 
Drejebogen kræver en tekstforfatter, der tager højde for den målgruppe man henvender sig til. 
Ligeledes skal der gøres valg vedr. lyd-siden: Effekter, musik og speak. 
 
Selve optagelserne kan ske i indrettede studier, men kan også laves for mindre midler - fx har 
produktet til Bundsbæk Mølle: ”Mølleruten” kun benyttet sig af gratis programmer.  
Mølleruten er udover MP3 også blevet lavet i en MP4-udgave, hvor der er billeder/film på 
MP4 afspilleren til at underbygge det fortællende. 
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OPLEVELSESSTI - FRA PUNKT A TIL PUNKT B 
 
Selve oplevelsessti-idéen er beskrevet under skabelonen ”Folder” - det er også den der 
henvises til i valget ”udenfor lokaliteten” - det være sig både i forbindelse med en folder eller 
anden formidling, men hvor museet måtte ønske sig en oplevelsessti tænkt ind i en del af en 
formidling på museet. 
 
I det følgende vil det være ”oplevelsessti på lokaliteten”, der vil blive sat fokus på. 
 
Igen er det ledelsen, der tager endelig beslutning om hvilke mål man ønsker opnået i den 
aktuelle formidling. I en ledelses beslutning vedr. ”oplevelsessti på lokaliteten”, kan det 
medføre, at der kommer flere grupper af ansatte med i opbygningen og klargøringen af en 
sådan ”sti”.  
 
Skabelonen lægger op til at museet forholder sig til forskellige parametre - der er som 
udgangspunkt skrevet fem punkter op: 
a) Infrastruktur..., b) Oversigt..., c) Aktiviteter..., d) Skiltning... og e) Sanseplads… 
 
(Punkt a og b kan muligvis også være aktuelle i formidling, der finder sted under første gren: 
Udenfor lokaliteten - derfor changerer farven.) 
Ad a) Infrastrukturen/tilgængelighed skal gennemtænkes og muligvis også 
forarbejdes/etableres af museets praktiske personale. Hvis oplevelsesstien er i det fri, er der 
forhold, der skal være i orden, så det er muligt at komme frem evt. med barnevogn, kørestol 
e.l.  
Desuden skal formidlingen tænkes ind, så det falder mest naturligt, og der måske derfor også 
skal laves om på andre foranstaltninger for, at en pædagogisk gennemgang af oplevelsesstien 
kan etableres. 
 
Ad b) Oversigt over oplevelsesstien giver tryghed og overblik til gæsterne 
 
Ad c) Aktiviteter/anskuelighed kan være med til at give en Hands-on-History oplevelse, 
som igen skal være sammentænkt med dem, der skal etablere de fysiske rammer i 
oplevelsesstien.  
 
Ad d) Skiltning/Tekst klargøres af tekstforfatteren og sendes videre til en layouter, der 
sørger for sammenhæng i udtryk og underbygning af budskabet. 
 
Ad e) Sanse/stemningsplads. Jf. tidligere beskrivelser af læring indgår vores sanseapparat 
som en helhed, og kan være med til at bygge på både erfaring og give indtryk til at fæste 
læringen op på. Dette kan kombineres med Hands-On-aktiviteter. 
 
Når man har afklaret oplevelsesstiens elementer, lægges tidsrammen og andre forhold, der 
skal afklares mellem formidlingsinspektøren, museets praktiske folk og de 
udstillingsansvarlige/layouterne. Herefter godkendes/rettes/konfirmeres de forskellige forhold 
inden man kan påbegynde produktets færdiggørelse. 
 
Vedr. tekst og layout - se evt. skabelonen: Folder. 
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UDSTILLING: 
 
Udstillingsskabelonen er lavet i to variationer. En skabelon-variation i tre dele og en kalender-
variation. 
Skabelondelen er bygget op som de øvrige over overvejelser fra Coopers Gate-Stage-model. 
Kalenderdelen forsøger at give et eksempel på tidsforbruget på en selvproduceret udstilling 
uden arkitekter. 
 
Efter ledelsen har truffet sine valg, kan den udstillingsansvarlige fortsætte arbejdet.  
Selve idéudviklingen skal foretages minimum ½ år før udstillingen åbnes. 
I skabelonen (del 1) er der angivet tre grene: A) Udstilling / sted, B) Temaudstilling og C) 
Selvaktivering af gæster. De tre grene kan stå enkelvis, men kan lige så godt kombineres i 
udstillingen, så udstillingen får så mange udtryk som muligt. 
 
Ad A) Udstilling/Sted: Det bærende i udstillingen kan være fortællingen, der knytter sig til 
personer eller genstande. 
 
Ad B) Tema-udstilling: En historie der følger tankerne bag ”Oplevelsesstien” 
 
Ad C) Selv-aktivering af gæster: Områder, hvor der er aktiviteter til gæsterne, der lægger sig 
op ad/underbygger udstillingens budskab. 
 
Når man har valgt hvilke grene, der skal benyttes, begynder selve forberedelsen af 
formidlingsdelen - bestående i Research i egne arkiver og magasiner, samt henvendelse til 
andre museer/institutioner e.l. Eventuelle efterlysninger af relevant materiale i forskellige 
medier er med til at give den første PR om den kommende udstilling 
 
Del 2: 
Når research og indlån/genlån er på plads, skal Tekstforfatter og Layouter i gang med at 
klargøre formidlingen til den/de pågældende målgruppe(r)  
Der skal overvejes og forberedes forskellige medier til formidlingen og laves et udkast til 
scenografi på udstillingen. 
 
Del 3: 
Scenografi og tekster godkendes og selve udstillingen udfærdiges/klargøres. Desuden kan der 
komme håndværkere/praktisk personale indover for at få lavet den scenografi, der er ønsket. 
Ved selv ferniseringen er ledelsen med, derfor den lilla farve i ”Åbning af udstilling”. 
Del 3 slutter med en samlet oversigt af Coopers Gate-Stage-model. 
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HR1: ”BEMANDET – SUPPLERENDE FORMIDLING” 
 
Det første møde vores gæster oplever med en person på museet, kan være afgørende for 
hvilken tilgang gæsten møder museets tilbud med. En bevidstgørelse hos personalet om deres 
funktion som begyndende formidler er grundlæggende. Derfor kan det være en god 
investering fra museets side, at have en grundskoling af al praktisk personale, så den enkelte 
får et ejerskab til det sted vedkommende betjener, og de funktioner og muligheder disse 
indeholder. 
 
Flere af Ringkøbing-Skjern Museums afdelinger har alle tre funktioner – entré, butik og 
kaffestue. Jeg har valgt én af de afdelinger ud, som hører til dette projekt, og tager i 
eksemplerne udgangspunkt i Bundsbæk Mølle. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 41  
 
 

Dér hvor der er en grøn tone eller grønne felter i skabelonen, er der formidlende karakter i 
henholdsvis entré, butik og kaffestue. 
 
ENTRÉ: 
Udover det som gæsten forventer – nemlig at betale og få en adgangsbillet – kan dette første 
møde indeholde langt mere. Når den ansatte møder gæsten, kan det være godt at give lidt 
ekstra oplysninger med på vejen: Opbevaringsmuligheder af tøj og tasker. Er der en særlig 
rute rundt på museet for at få det bedste udbytte. Særlige tilbud på bestemte tidspunkter m.m. 
– eller fx til børnefamilier eller ældre: Hvor er toiletfaciliteter, spisesteder. Evt. give en lille 
introduktion til museets tema, så gæsten forberedes, og får skærpet interessen for 
museumsbesøget samtidig med at, der bliver skabt nogle forventninger – eller henvise til en 
biograf eller lignende, der introducerer stedet/tidsperioden/temaet m.v. Er der børn blandt 
gæsterne, er det vigtigt at se og tale til dem, da de voksne vil være opmærksomme på den 
oplevelse ”deres barn” får i det tilbud, de er ved at investere i. Herved føler gæsten sig set og 
værdsat, at der bliver sat tid af til den enkelte og at der er mulighed for at stille andre 
afklarende spørgsmål. 
EKSEMPEL: 
Bundsbæk Mølle dækker over et større areal med: Mølle, kaffestue, rakkerhus, 
rakkerudstilling og skiftende udstillinger, samt natur med: eng, mose og skov med særlig flora 
og fauna. 
For at kunne gøre opmærksom på de mange tilbud gæsterne kan benytte sig af, vil det være 
fint med en introduktion og vejlede i en rækkefølge, hvori tilbuddene kan opleves. Samlet i og 
omkring møllen er selvfølgelig: Møllen, kaffestuen (møllestuen) og udstillingslokalerne. For 
at komme til rakkerhuset skal man ud på en lille tur gennem mosen og skoven ca. 800 m for at 
komme til et rekonstrueret rakkerhus på det sted, hvor de sidste rakkere i Dejbjerg boede. 
 

BUTIK: 
Butik og entré kan ofte være samme sted. 
En vis basisviden vil være ønskelig om 
udvalgte varer, der har relation til 
museets fortælling. Derved kan man være 
med til at få afklaret nogle spørgsmål til 
særlige varegrupper og også kunne 
vejlede potentielle kunder til et godt 
køb/minde/gave. 
Alternativt er det den butiksansvarlige, 
der sørger for at få formidlet nogle små 
historier ved udvalgte vare, så varen får 
en særlig betydning i forbindelse med 
museumsbesøget. 
 

EKSEMPEL: 
Vareudbudet indeholder bl.a. ”Rakkerglas” et særligt brændevinsglas med kort kraftig stilk og 
træfod. Historien bag: Træfoden skiller glasset ud fra andre glas i husholdningen. Kom en 
rakker forbi og skulle have et ”lille glas” blev det serveret i dette glas - for ingen andre ville 
drikke af samme glas som en rakker, da man anså rakkerne for urene folk. 
Det originale rakkerglas kan selvfølgelig også ses i udstillingen – så der er mulighed for at 
gøre sig et køb der lægger sig op af den oplevelse og formidling der finder sted i udstillingen. 
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UDVIDELSE AF BUTIKSOMRÅDER... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSEET SOM BUTIK: 
I forbindelse med udstillinger og kaffestuer kan der være reproduktioner eller varer, der går 
igen, som kan købes i butikken. Genkendeligheden fra det man har oplevet på museet og til at 
have muligheden for at gøre et køb med hjem kan anvendes som formidling og 
erindringsknage. Der hvor gæsterne får et forhold til nogle genstande kan de være relevante at 
have i butikken – og der hvor butikken skal være i kontakt med formidlerne skal den kunne 
tilbyde produkter, der underbygger den formidling, der ellers finder sted på museet. Det kan 
være gennem ”hands-on-history”-formidling i udstillingen – eller bemærkninger, hvor man 
henviser til at reproduktioner kan købes i butikken – smykker, brugsgenstande, legetøj m.m. 
Genstande, der skaber menneskelige relationer, kan gæsterne forholde sig til og bruger derved 
også andre sanser til at tilegne sig den viden museet kan tilbyde. (limbiske system) 
 
BUTIKS-/ KAFFESTUE-TEAM VED STØRRE ARRANGEMENTER: 

Det siger sig selv, at det er 
væsentligt at butiksområdet og 
spisestederne skal være 
indbydende at komme til. Det 
betyder stemning og 
overskuelighed, at der er pænt 
og rent. Der skal være en klar 
personalebesætning, med antal 
og tidspunkter, der hvor der er 
krævet flere hænder end 
normalt som ved særlige 
arrangementer. 
Man mødes og færdiggør 
områderne sammen.  

Det kan være, at der laves boder eller pladser, der udvider det daglige område. 
Der afholdes en samling – enten inden eller efter klargøringen, hvor de sidste informationer 
gives – bl.a. forventninger til gæsterne, dagen og personalet ridses op og de sidste uafklarede 
spørgsmål kan blive besvaret, så alle er trygge og fokuserede på de opgaver, der ligger foran i 
forbindelse med særarrangementer, og som går udover de daglige rutiner, da der også kan 
være hentet kræfter ind udefra – frivillige eller ansatte i andre funktioner. 
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KAFFESTUEN: 
Kaffestue defineres her som et kulturarvsformidlende cafeteria/spisested. Gæsterne bevarer et 
tidsbillede gennem interiør og menu-tilbud. Personalet skal have en basisviden om 
spisestedets historie og de retter der tilbydes. Derudover kan det være, at personalet også er i 
besiddelse af enkle anekdoter, de kan præsentere de gæster, der er interesseret i at høre lidt 
mere eller høre en lidt skæv historie ind i museets tema, som måske ellers ikke fortælles. Igen 
kan ruteguidefunktionen være gavnlig, hvis museet rummer spredte tilbud. Personalet skal i 
sådanne tilfælde naturligt spørge ind til, hvad gæsten har oplevet og dermed gøre opmærksom 
på, at der måske er yderligere tilbud at benytte sig af. 
 
EKSEMPEL: 
Møllestuen – opholds- og spisested mens man ventede på sit korn. Fungerer som cafeteria. 
Der kan bl.a. bestilles kommenskringle bagt i den store stenovn på Bundsbæk Mølle - med en 
specialitet: Bundsbæk pølsen (en egns spegepølse) 
Der kan fortælles anekdoter vedr. rakkerne på egnen eller om ventetiden på møllen for de 
oprindelige ”gæster”. 
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FRIVILLIGE: 
Flere museer - heriblandt Ringkøbing-Skjern Museum - vil ikke kunne tilbyde det de gør, hvis 
ikke frivillige hjælper til. Det kan være i form af praktisk hjælp: P-vagter, køkkenhjælp, 
billetsalg, bemande boder og butik, guide m.v. Nogle af funktionerne kræver mere indsigt i 
museets formidling end andre. Der hvor frivillige er i formidlingskontakt med besøgende er 
det vigtigt at de får den hjælp og ’uddannelse’, der er nødvendig for at både de og de 
besøgende får en god oplevelse af mødet. 
EKSEMPEL 
Ved Bundsbæk Mølle kan man købe en tillægsbillet og få adgang til Dejbjerg Jernalder. Her 
er der i højsæsonen frivillige og familier der ønsker en anderledes ferie og derfor betaler for at 
leve i Dejbjerg Jernalder. Disse er med til at levendegøre stedet for besøgende. De ansatte på 
stedet er ansvarlige for at informere og give grundlæggende viden videre til de ’frivillige’-
jernalderfolk og gøre opmærksom på de forpligtelser og udfordringer der er ved at være på et 
museum. 
Så som imødekommenhed for besøgende og at inddrage dem ved at fortælle, lade dem prøve 
forskellige aktiviteter, besvare spørgsmål, få smagsprøver m.m. 
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HR 2 OG 3:  
MUNDTLIG FORMIDLING PÅ STEDET/MUSEET  - ELLER -  
VÆK FRA STEDET (IKKE PÅ LOKALITETEN) 
 
 
Formidleren i både HR2 og HR3 kan have flere funktioner - fx entréindkrævning, 
’kaffebrygning’ udover at være formidler, - men kan også være i samarbejde med noget af det 
praktiske personale. I sidst nævnte tilfælde er det markeret med gul kant. 
 
HR 2 og 3: Mundtlig formidling … er en overordnet skabelon, efterfulgt af fire mere 
specifikke skabeloner A-D der er målrettet forskellige brugere. Skabelonerne HR 2-3: A-D 
forholder sig særligt til feltet: Forberedelse af foredrag/rundvisning. 
 
Generelt: 
Efter indledende overvejelser af ledelsen vedr. ressourcer, målgrupper og om tilbuddet skal 
tilbydes i begge HR-niveauer, eller kun niveau 2 eller 3, opstilles de målbare mål museet 
ønsker at opnå i forbindelse med den historie museet vil formidle. 
 
Derefter følger de to strenge til henholdsvis HR2 og HR3: 
Niveau 2: Formidling på stedet: Det være sig rundvisninger, foredrag, formidler i rolle 
(drama-formidling) der kræver mindre forberedelse af praktisk udstyr, da formidleren er ”på 
stedet” det vil sige på museet eller i omgivelser som museet i forvejen benytter og har 
faciliteterne omkring sig at spille op ad i sin formidling. 
 
Niveau 3: Formidling væk fra stedet - altså ikke på museet - kan kræve større praktisk 
forberedelse fx i form af en kulturarvsoplevelseskuffert med udstyr, der underbygger den 
formidling, der skal foretages og som ikke er til stede på det afholdte sted. Dette vil medføre 
en udgift i forhold til niveau 2 pga. det ekstra udstyr, der muligvis er krævet og de 
arbejdsgange, der skal til for at gøre denne formidling klar. 
 
HR 2-3 A-D forholder sig til forberedelsen af formidlingstilbuddet – alt efter målgruppe. Her 
er valgt at fokusere på fire forskellige målgrupper i forbindelse med ’livslang læring’ og de 
krav og forudsætninger, der kan være i mødet med dem. 
Skabelonernes fire målgrupper: 
A: Før-skole-alderen 
B: Skoletjeneste (1) - Folkeskolen 
C: Skoletjeneste (2) - Ungdomsuddannelser 
D: Øvrige grupper - Turister, Grupper/Selskaber, Familier og Faglige grupper 
 
Fælles for skabelon A-C er, at de henvender sig til institutioner, der i forvejen har nogle 
faglige/sociale/pædagogiske mål med deres besøg. Det er en udfordring for museerne at 
imødekomme disse mål. Samtidig med er det en gave til museerne, at de kender deres 
målgruppers ønsker til besøget, så museet kan målrette sin formidling. 
 
Skabelonerne HR 2-3 (A-D) kan i sine overvejelser over tilrettelæggelsen indgå i andre 
skabeloner. Målet er at opnå en høj faglig formidling, hvor museet møder sin målgruppe i 
øjenhøjde.  
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Fælles for tilbuddene er, at museet skal overveje, hvor vidt brugerne indgår i et samspil i 
formidlingen. Ved et foredrag behøver gæsterne ikke nødvendigvis at være mere end aktivt 
lyttende, men overvejelserne går på om gæsterne i nogen grad skal inddrages yderligere 
gennem et oplæg til undren og iagttagelser - skal gæsterne evt. tildeles ”roller” og indgår i 
formidlingen, eller skal der være nogle fysiske elementer, der appellere til gæsternes 
forskellige sanser. 
 
HR 2-3 A:  
Sætter fokus på besøgende: Børn tilhørende ’før skole-alder’/daginstitutioner/børnehaver. 
Først skal der foretages nogle overvejelser og aftaler vedr. ressourcer og krav til henholdsvis 
institutionen og voksendeltagelse.  
Der findes pædagogiske læreplaner, der kan guide museet i de tilbud, de stykker sammen til 
denne målgruppe. Der skal muligvis også fremstilles undervisningsforløb enten af 
forberedende karakter eller til efterbehandling af besøget. 
Særlige elementer i denne skabelon er opmærksomheden på den pædagogiske lærerplan og 
anvendelsen af anskuelighedsgenstande og -aktiviteter til brug af sanserne. 
 
Gældende for alle skabelonerne er, at for en formidling kan blive vellykket, er det væsentligt 
at man har klarhed over eller hurtigt finder ind til deltagernes forudsætninger og 
referencepunkter. Samtidig skal formidleren brænde for det faglige stof der skal formidles. 
Forholdene samles under rubrikken: Velforberedt - kompetence og passion! 
 

HR 2-3 B:  
Skabelonen har sit udgangspunkt en klassisk forståelse 
af skoletjeneste målrettet grundskolen (bh.kl. - 10. kl.) 
Skolen har ligeledes nogle Fælles Mål, der er 
beskrevet fra ministeriet og delt op i trin-mål for det 
enkelte fag.  
Museet har en naturlig ramme for tværfaglig forståelse 
og undervisning. Skolen har udover faglige mål også 
nogle sociale mål, som muligvis kan honoreres i 
skoletjenesten.  
Der kan også fremstilles undervisningsforløb enten af 
forberedende karakter eller til efterbehandling af 
besøget. 
 

HR 2-3 C: Som det gør sig gældende i både skabelon A og B har Ungdomsuddannelserne 
(skabelon C) også beskrevet nogle faglige mål - kaldet Kernestof. Det kan inspirere museet til 
en målrettet formidling til denne gruppe. Der kan også fremstilles undervisningsforløb enten 
af forberedende karakter eller til efterbehandling af besøget. 
 
HR 2-3 D: Skabelon D forholder sig til den mundtlige formidling, der ikke er knyttet til de 
ovenstående målgrupper. Det er straks en mere diffus gruppe: 
Turister kan være et mix af forskellige segmenter. Det gælder både alder, uddannelse, køn 
m.v. Her er det vigtigt, at museet beskriver det tilbud, der tilbydes, så gæsterne véd, hvad de 
har valgt og kan se sig selv i forhold til dette tilbud. 
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Grupper/selskaber kan være lige så sammensatte som gruppen ”turister”, men der hvor 
gruppen er forholdsvis homogene, er den selvfølgelige lettere at målrette. Desuden kan 
gruppen/selskabet have særlige intentioner i valget at et museumstilbud. 
Familier skal have tilgodeset såvel børn som voksne. Museet skal være opmærksom på de 
forhold der bl.a. er beskrevet i målgruppebeskrivelsen for at bygge en formidling op til dem. 
Faglige grupper med anden faglig tilgang til et bestemt emne, her kan museet igen vælge at 
vinkle den historie som skal formidles. 
 
 
 
 
HR 4:  
FORMIDLING VIA FORMIDLER OG PRAKTISKPERSONALE  
 
 
Skabelon HR4 er tænkt benyttet, der hvor et museum har brug for flere personer pga. sin 
opbygning. Det være sig afdelinger hvor én formidler ikke kan have flere funktioner samtidig, 
og hvor flere elementer så som kaffestue og entré/butik kan indgå i formidlingen. 
 
Der hvor både den formidlingsansvarlige og det praktiske personale i fællesskab indgår i 
formidlingen, er rubrikkerne angivet med både grøn og orange toning. 
 
Aktørerne i formidlingen kan derfor også være det praktiske personale. 
De to strenge ”Faglig formidler” og ”Praktisk personale” indgår altså i et samspil, i den 
formidling museet ønsker at give sine gæster, men de har forskellige ansvarsområder. 
 
Faglig formidler: I sin forberedelse af sin formidling benyttes skabelonerne HR2 (mundtlig 
formidling på stedet) 
Rubrikken: ’Anvendelse af lokaliteten?’ er grøn/orange, da eksempelvis kaffestuen og dennes 
personale kan indgå i en direkte formidling i fællesskab med den faglige formidler. 
Det samme er tilfældet i forbindelse med eventuelle aktiviteter, hvor andre måske 
håndværksmæssige elementer kan komme i spil, og hvor et praktisk personale har en større 
viden i forbindelse med en formidling - eller - at det øvrige praktiske personale kan bistå, hvor 
der er brug for flere personer i forbindelse med forskellige aktiviteter, der løber af stablen på 
én gang. 
 
Praktisk personale: Hovedområderne entré/butik og kaffestuen er beskrevet tidligere i 
skabelon HR1. 
Derudover kan der være praktisk personale, der skal indover for, at formidlingen kan lade sig 
gøre. ”Opstilling/klargøring af formidlingsrammer” er tonet grøn/orange, da tilbuddet kan 
kræve ændring af de rammer, der er til rådighed i forvejen. Her er det vigtigt, at formidleren 
tænker forskellige elementer igennem for, at rammerne er i orden, og får hjælp af fx 
museumshåndværkerne for at få klargjort besøget. Der henvises her til skabelon HR5 C. 
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HR 5: 
FORMIDLING VED FLERE FORMIDLERE 
 
 
HR5 beskæftiger sig med formidling, hvor flere formidlere er påkrævet. Selve skabelonen 
HR5 er en skitseoversigt for de tre efterfølgende skabeloner: HR5 A-C 
 
De faglige formidlere har her i skabelonen fået to strenge:  
A: Levendegørelse og B: Dramatisering. 
 
A: I levendegørelse er der ligeledes lagt op til to overvejelser vedr. formidlingsaktiviteter:  
1: Anskuelighedsaktiviteter hvor gæsterne ikke selv er aktive - og -  
2: Aktiviteter hvor gæsterne selv er aktive. 
 
Det praktiske personale: Se beskrivelsen i HR4 - ”opstilling/klargøring” uddybes i HR5 C 
 
HR5 A: LEVENDEGØRELSE 
I forbindelse med levendegørelsen er det vigtigt at tænke autenticiteten ind i mødet med sine 
gæster og gæsternes rolle i den forbindelse. Derfor er ”Køn” sat op under målgrupper - for at 
såvel ledelse som faglig formidler forholder sig til ”kønsroller” gennem tiden. Det kan 
selvfølgelig være en nødvendighed, at lade det ”forkerte” køn påtage sig en rolle i 
formidlingen pga. mangel af kvindelig eller mandlig personale. Ex: en sergent i krigen 1864 
kunne ikke være en kvinde. Derfor bør museet så vidt muligt også lade en mand tage de roller, 
der hører sig til mænd og omvendt. 
 
Det behøver ikke at betyde, at gæsterne nødvendigvis bør leve op til kønsrollerne, men at 
både piger og drenge / kvinder og mænd kan prøve de samme aktiviteter, med mindre man 
ønsker at bibeholde rollemønstret som en del af formidlingen overfor gæsterne. 
 
I tilrettelæggelsen og forberedelsen af levendegørelsen kan andre skabeloner også tages i brug 
- ex. HR2. 
 
Der opsættes igen målbare mål for formidlingen: Faglig viden, erkendelse, sociale aspekter 
m.v. 
 
Der tages stilling til hvor vidt både formidlerne og gæsterne skal indgå i autenticiteten. Det, 
der kan være med til at skabe troværdighed, er som nævnt tidligere, den rette formidler, men 
også forskelligt udstyr og beklædning. 
 
De faglige formidlere bør have kendskab til hinandens ”univers”/områder så de kan henvise 
til de andre i samtalen med gæsterne; og de kan bygge videre på viden gæsterne har fået i 
mødet med en af de andre formidlere. 
Ex: Vikingetiden. Der kan være valgt forskellige formidlere: 1. formidler: Høvdingens kone 
(øverst rangerende i samfundet når høvdingen ikke er hjemme, men er stadig eksponent for de 
kvindelige gøremål: madlavning, fremstilling af smykker, garn og stof m.m.), 2. formidler: 
Bådebygger/Kaptajn der står for den maritime formidling og 3. formidler: Bryden der står for 
at formidle samfundsordenen og have opsyn med trællene og formidle gudedyrkelsen. 
Alle tre ”funktioner” spiller sammen i deres formidling til en helhed for gæsterne.  
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Formidlerne kan henvise til hinandens områder og referer til noget de ved, er blevet formidlet 
til gæsterne af de andre formidlere. De kender altså hele det univers, der rulles op for 
gæsterne, selvom de kun er eksperter i deres eget. 
  
Desuden er der i skabelonen valgt tre autenticitetselementer til levendegørelsen, som også 
skal spille sammen med de målbare mål, museet har sat i forbindelse med formidlingen: 
 
Personlig kontakt: 
Her er det valgt tre tilgange:  
Guidet tur: Formidleren kan være en museumsguide, der viser rundt i en levendegørelse, eller 
formidleren kan selv være i rolle/i karakter og være en del af den periode, der besøges.  
 
Formidlingsaktiviteter for gæster: Gæsterne besøger den tidsperiode, der er levendegjort uden 
selv at være en del af tiden. Levendegørelsen er fortrinsvis anskueliggørelse, og gæsterne kan 
samtale med de aktører, der er med til at udføre levendegørelsen. 
 
Formidlings aktiviteter med gæster: Gæsterne delagtiggøres i levendegørelsen ved, at de selv 
udfører forskellige aktiviteter. Det er vigtigt, at gæsterne oplever en sammenhæng mellem den 
historie de bliver en del af, og de aktiviteter de skal udføre. (Se evt. beskrivelsen om 
Tidsrejsen på Hattemagerhuset: ”Da ’Olde’ var ung” (bilag 1) 
 
Sanseoplevelser: Skabelonen lægger op til, at gæsterne får deres sanser i brug som et 
hovedelement i formidling. 
 
 Synssansen: Museet har mulighed for, at benytte sig af de omgivelser de er i besiddelse af til 
at føre sine gæster ind i en bestemt periode. Det være sig både museer, der har satset på 
levendegørelse - og også andre museer, hvor et rum kan blive sat i scene og derved blive et 
lille oplevelseshjørne af levendegørelsen vha. kulisser, genstande, beklædning m.v. I et sådan 
’rum’, hvad enten det er stort område eller under mere beskedne kår, kan netop gøre brug af 
ikke blot synssansen, men også spille på de andre sanser. 
 
Høresansen: Museer der satser på levendegørelse i deres formidling, har automatisk en del 
lyde i forbindelse med de aktiviteter, der foregår. Har museet ’kun’ mulighed for at benytte 
sig af små iscenesatte lokaler, kan lydkulisser og musik være med til, at underbygge det 
univers man ønsker gæsterne, skal opleve i den situation. Ex: Det kan være en lydkulisse af 
lyde fra brosten og støj fra gaden som ’baggrund’ inde i køkkenet, eller vægteren der går forbi 
og synger sin sang.  
 
Smagssansen: Det spiselige element kan også hører med til at give et tidsbillede i en 
kulturarvs formidling. Det kan enten være gennem smagsprøver til gæsterne, eller gæsterne er 
selv med til at fremstille forskellige produkter. Derigennem kommer flere sanser i brug på én 
gang. 
 
Lugtesansen: Såvel smags– som lugtesansen spiller nogle gange også på vores underbevidst-
hed. Vi kan pludselig fremkalde en erindring vha. disse sanseindtryk. At benytte lugtesansen i 
formidlingen kan have netop dette formål, men lugte kan også bruges som kulisse ex: lugten 
af røg efter en stor brand - eller - lugten af våd jord og mudder i en skyttegrav - eller duften af 
gran i en julepyntet stue osv. 
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Følesansen: Den taktile oplevelse af at få forskellige materialer i hænderne eller på sin krop 
er også med til at give flere strenge at fastholde en ny viden i fremtiden. Oplevelsen af 
forskellige materialer, deres lethed eller tyngde. Varme og kulde osv. er med til, at vi husker 
en bestemt oplevelse og den formidling, der knytter sig hertil. 
 
Sidste hovedelement, der er valgt i denne skabelon, er kaldt ’pynt’. 
Pynt: Et af de fællestræk alle mennesker har på tværs af kulturer og til alle tider, er vores 
måde at udtrykke os på via vores udseende. Formidlerens klædedragt og udstyr er derfor 
væsentlig, for at kunne videregive en autenticitet. Det samme kan være gældende for de 
gæster, der skal tilegne sig det museet har sat som mål. Derfor bør man runde overvejelserne, 
om der også skal være tøj til gæsterne - det behøver ikke nødvendigvis at være hele udstyret, 
men elementer, der kan være med til at give gæsterne en ’ny identitet’, - et tilbud, der kan 
være med til at skabe indlevelse i den ’rolle’, de skal udspille i levendegørelsen, samtidig med 
at de også får lov til at give sig selv en distance, så det ikke er gæsten selv, men den person de 
for en kort tid repræsenterer. 
Formidlingsaktiviteter for gæster: Gæsterne kan se hvordan forskellige materialer tager form 
til eksempelvis tøj, smykker; - genstande mennesker gennem tiden har benyttet sig af med det 
særlige design, der knytter sig til en bestemt periode. Der kan også være mulighed for at 
gæsterne kan købe ’pyntet’. 
Formidlingsaktivitet med gæster: Samme idé som ovenstående, men her er gæsterne selv i 
gang, og oplever på egen krop arbejdsgangen i fremstillingen. 
 
HR5 B: DRAMATISERING 
Dramatisering som formidlingsform kan enten være uden publikumsdeltagelse eller med 
publikumsdeltagelse. 
Når der er foreslået disse to grene, betyder det ikke at det er de eneste. ’Uden 
publikumsdeltagelse’ kan sagtens foregå med en inddragende dialog med gæsterne. Det er 
selvfølgelig noget formidleren skal være klar til, da der kan komme forskellige input som man 
ikke nødvendigvis kan forudse og have forberedt sig på, og som kan få formidleren ud af sin 
’rolle’.  
 
Der skal fremstilles en drejebog/manus, hvilket ikke behøver at være et ordret manuskript, 
men mere den overordnede historie som formidleren kan leve sig ind i og danne sin egen 
karakter ud fra (Se evt. beskrivelsen af tidsrejsenovellen til Ringkøbing Museum: En dag i 
Ringkøbings Guldalder - fortalt af købmand Peder Tangs tjenestepige Anne Kirstine 
Christiansdatter - bilag 2) 
 
Uden publikumsdeltagelse: 
Skabelonen deler sig i flere overvejelser angående ’uden’ eller ’med’ publikumsdeltagelse. 
Når man vælger ’uden publikumsdeltagelse’, skal museet overveje, om det er en ’ordløs’ 
formidling, eller om det er en mere almindelig dramaformidling med tale. 
 
Fordelen ved den ordløse formidling er, at der ikke opstår sprogproblemer og alle museets 
gæster kan på lige fod gå ind i formidlingen. Der kan selvfølgelig godt benyttes lyde og 
enkelte ord, men det er ikke det bærende i formidlingen.  
Ex. Formidling af en udbredt folketro - ’Skiftning’ - hvor børn, der lå i vuggen kunne blive 
skiftet ud af de underjordiske, så menneskene fik et af de underjordiske børn. Her vil et 
dramastykke kunne underbygges af kostumer og rekvisitter og ikke nødvendigvis være 
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afhængig af ord. Der skal dog tages højde for, hvor vidt man ønsker fra museets side at give 
en forhåndskendskab til fænomenet, eller om det ligefrem er påkrævet inden gæsterne ser 
stykket, og om enkelte dele skal formidles på andre sprog for, at fremmedsprogede gæster kan 
få noget ud af museumsdramaet. 
 
Det mere klassiske museumsdrama med tale skal også forholde sig til evt. sproglige 
problemstillinger - skal der være flere forestillinger på forskellige sprog, eller kan et 
præsentationsmateriale udgøre den information, der skal til, for at fremmedsprogede får et 
udbytte af formidlingen. 
Desuden skal man forholde sig til, om dramaet benytter sig af flere lokaliteter. Jf. En dag i 
Ringkøbings guldalder - her begyndte dramaformidlingen på museet, men bevægede sig ud i 
byen og benyttede sig af byen som kulisse. 
 
Skabelonen lægger også op til overvejelser vedr. 1) dialog med gæsterne. 2) Samspil mellem 
flere formidlere - her tænkes også på anden personale - fx i forbindelse med kaffestue eller 
andet, derfor er feltet i skabelonen tonet fra grøn til orange. 3) Samspil ml. fortæller og 
skuespillere. Ex: Rakkernes historie fortælles på Ringkøbing-Skjerns Museum afdeling 
Bundsbæk Mølle i et skuespil, hvor frivillige spiller et skuespil, men hvor fortælleren der er 
ansat på museet binder fortællingerne sammen. Fortælleren kan for så vidt både være i rolle 
og ikke være i rolle alt efter ønsket effekt. 
 
Generelt er det vigtigt, at formidleren forbliver i sin rolle for, at gøre oplevelsen så troværdig 
som muligt, men det kan godt lade sig gøre at springe ud af sin karakter for at formidle fx 
fakta eller få besvaret et påtrængende spørgsmål fra gæsterne. For at bevare autenticiteten er 
det derfor vigtigt - hvis dette er en form, man ønsker at benytte sig af - at der er indgået en 
’kontrakt’ med gæsterne og at formidleren gør det tydeligt for gæsterne, hvornår 
vedkommende er i rolle, og hvornår man er museumsformidler. Jf. Drama til forståelse s. 68. 
 
Med publikumsdeltagelse: 
I overvejelserne om brug drama i formidlingen hvor gæsterne er aktive deltagere, er det 
vigtigt, at der er forståelse for det fælles univers. Altså en introduktion til historien. 
Formidleren kan muligvis allerede være i rolle, men træder måske først selv ind i sin karakter 
når alle andre også gør det. (Se. Evt. tidsrejsebeskrivelsen i forbindelse med Hattemagerhuset 
s. 56) 
Ligeledes skal museet forholde sig til, om der skal være klædedragter og udstyr til gæsterne 
for, at de bedre kan leve sig ind i deres ’nye identitet’. Desuden er det vigtigt, at gæsterne ikke 
føler sig utrygge ved deres medvirken, men at de véd, hvad der forventes af dem - evt. med en 
beskrivelse af deres karakter og dennes egenskaber. Og endelig skal museet forholde sig til, 
om dramaet skal udspille sig i form af et ’rollespil’ - sådan at en fortæller/spilmester guider 
hele stykket. 
 
HR5 C: FÆRDIGGØRELSE AF RAMMERNE 
I forbindelse med en levendegørelse/dramatisering vil der ofte være brug for nogle nye 
rammer for, at formidlingen kan lade sig gøre. Her kan såvel formidleren selv være den 
ansvarlige som anden praktisk personale - derfor er feltet aktører tonet fra grøn til orange. Det 
praktiske personale i såvel entré/butik som i kaffestuen er beskrevet tidligere - derfor 
forholder denne skabelon sig fortrinsvis til anden praktisk personale så som 
museumshåndværkerne. 
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Det er vigtigt, at der holdes et indledende møde, så den ansvarshavende for de fysiske rammer 
er orienteret om hvilken formidling/arrangement, der skal finde sted, og hvad det kræver af 
det praktiske personales disponering af deres tid. Fx til udarbejdelse af kulisser, remedier og 
færdiggørelse af rammerne for den levende historie. 
Ansvarsfordelingen af diverse opgaver skal udarbejdes og der skal laves en vurdering af 
hvilket mandskab, der skal benyttes og hvornår. 
I skabelonen er der sat fokus på nogle af de områder, der skal overvejes i forbindelse med 
større arrangementer. 
 
 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 53  
 
 

HR 6: 
FORMIDLING VED FLERE FORMIDLERE OG FRIVILLIGE - ORGANISERING 
 
 
Ringkøbing-Skjern Museum er i deres ønske om at lave Levende Historieformidling afhængig 
af mange frivillige. Skabelon HR 6 sætte fokus på arbejdet med frivillige i museumsregi og de 
forhold, der skal være i orden i denne sammenhæng. 
 
Der er på Ringkøbing-Skjern Museum ansat en ’frivillig-koordinator’, der har til opgave at 
finde frivillige, som har lyst til at lægge nogle af deres kræfter på museet, men koordinatoren 
har også til opgave at vejlede og koordinere alle de frivilliges arbejdsopgaver. 
 
De frivillige: 
Skabelonen forholder sig her til fire forskellige funktioner, hvor de frivillige kan indgå. 
Formidling: Rundvisninger, fortælling m.v. 
Praktisk hjælp: Madlavning, rengøring, oppyntning m.v. 
Levedegørelse: Levende værksteder, formidling af håndværk m.v. 
Dramatisering: Skuespil, stemningsskabere m.v. 
 
Koordinatoren og/eller inspektøren/direktøren skal inden et arrangement sørge for, at opgaver 
og forventninger er klare, så de frivillige føler sig trygge ved den indsats, de skal udføre. 
Ligeledes er der vigtigt, at der umiddelbart efter arrangementer gives respons på indsatsen. 
For de frivillige (såvel som for ansatte) er det væsentligt, at blive set og påskønnet, derfor 
skal ’ledelsen’ være synlig i sin respons. Desuden skal en frivilligkoordinator have syn for de 
interesser og bevæggrunde, der er fra de frivilliges side til at påtage sig disse opgaver (se pleje 
af frivillige i skabelon HR6 A - organisering af frivillige) 
 
HR6 A - ORGANISERING AF FRIVILLIGE 
Definitionen på en frivillig er her: En ulønnet person, der udfører en aktivitet/handling overfor 
museet til gavn for museet eller museets gæster. Der foreligger en aftalt/organiseret plan for 
samarbejdet. 
 
I forbindelse med en database over de frivillige lægger denne skabelon op til to strenge - igen 
som i alle de øvrige skabeloner er dette kun arbejdsværktøj, og de enkelte museer skal selv 
udvikle deres egne skabeloner, men kan benytte denne til inspiration. 
Interessegrupper baseret på: Afdelingstilknytning og/eller Funktioner (mad, syning, 
distribution m.v.) 
LAUG (diverse håndværkslaug fx Møllelaug, smedelaug ol. 
 
Laugene kan både forholde sig til en produktion, en levendegørelse og til en direkte 
formidling af deres håndværk. 
 
Politikker mellem museum og frivillig: 
Det er vigtigt, at frivillige forstår, at deres indsats er til gensidig fordelagtighed for såvel den 
frivillige selv som for museet, og at der er forpligtigelser begge veje for, at denne fælles 
opgave kan blive succesfuld. Der skal være klare retningslinjer og dialog mellem museum og 
de frivillige i et forum, hvor der foregår både en vidensdeling, udvikling af (nye) aktiviter og 
et socialt samvær. 
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Desuden skal museet strukturere de ’kontrakter’, der indgås mellem den frivillige  og museet 
Heri skal beskrives forskellige politikker: Det kan dreje sig om fx påklædning, alkohol, rene 
straffeattester i arbejde med børn, autenticitet (at de frivillige ikke blander nutidige effekter 
ind i en historisk tid), forventninger vedr. forberedelse og formidling osv. 
 
Frivilligkoordinatoren fungerer som tovholder. Det indebærer bl.a. at der foreligger en klar 
information til de frivillige og til museets ledelse/ansatte. 
 
Museet skal sørge for at pleje sine frivillige for, at arbejdet skal kunne blive ved med at bære 
frugt. Her i skabelonen er det repræsenteret ved tre strenge: 
1) Professionel interesse. Igen går det begge veje - såvel museum som frivillige har en 
interesse i at lytte, hjælpe, inspirere hinanden til at synliggøre det, som museet og den 
frivillige i fællesskab brænder for at få formidlet gennem en levende historie. 
Eller i de mere praktiske opgaver, der skal udføres for, at et arrangement kan løbe af stablen, 
så museet kan effektivisere og forbedre de rammer, der skal til for at en formidling kan foregå 
så gnidningsløst som muligt. 
Desuden er det også her, at frivilligkoordinatoren bør få ledelsen/den ansvarshavende for 
afdelingen til at møde de frivillige i en anerkendelse af den indsats, der ydes. 
 
2) Kompetenceudvikling. Her gælder det både erfaringsindsamling og uddannelse på de 
områder, hvor de frivillige giver deres besyv med.  
Under denne streng er også ’Forkælelse/jubelfest’ angivet. Museet kan have interesse i, at 
give de frivillige en oplevelse/foredrag/udflugt e.l. der er målrettet en bestemt gruppe af 
frivillige, som netop interesserer denne gruppe og som kan være inspirerende for deres videre 
indsats og udvikling af deres frivillige indsats på museet. Samtidig må museet ikke negligere 
den bevæggrund mange frivillige har for sit arbejde - nemlig det sociale fællesskab. Her kan 
en ’jubelfest’ efter et bestemt arrangement være grobund for videre gejst i arbejdet eller en 
’frivilligfest’, der samler alle de frivillige. 
 
3) Klar definering af forventninger. Én af de væsentlige punkter under pleje af frivillige er 
netop klare linjer, der beskriver, hvad der kan forventes af de implicerede parter. 
Museet stiller rammer til rådighed - fx et bageri. Museet koordinerer, hvornår der er mulighed 
for, at de frivillige kan benytte bageriet, og hvornår de levendegør bageriet for gæster. 
Desuden etableres et lav, hvor der både kan arbejdes med kompetenceudvikling og fungere 
som et forum for de frivillige til at producere og til vedligeholdelse af deres håndværk. 
Desuden står museet også for forskellige aktiviteter/fester for de frivillige. 
 
Museet skal sørge for klare linjer fra begyndelsen, så de frivillige er opmærksomme på de 
forpligtelser, der er i dette samarbejde. 
Frivillige: Det er klart at museet ikke er interesseret i det ekstraarbejder, der er forbundet med 
deltagelse af frivillige, hvis ikke museet kan se, at de frivilliges indsats giver en værditilvækst 
i det tilbud, der tilbydes museets gæster. Ud over værditilvæksten kan der være tale om, at de 
frivillige er med til at lave en produktion, som gæsterne kan købe af, eller nogle aktiviteter 
som gæsterne kan deltage i. 
 
Fælles for museum og frivillige er forpligtigelsen i vidensdokumentation og 
erfaringsindsamling, samt at danne et åbent socialt netværk for nuværende og kommende 
frivillige. 
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OPSUMMERING AF ARBEJDSGANGE: 
 
Visioner - Hvordan skal fremtiden se ud for museet/afdelingen 
Mission - Konkrete mål og prioriteringer 
 
Alle medarbejdere orienteres om de overordnede mål og året/årenes 
satsningsområder. 

 
LEDELSES-
STRATEGI 

Udnævnelse af ’focal point’ - person der har ansvar for indsamling og 
grobund for idéer ud fra ledelsens fastsatte vision og mission. 
 
Ole Striims model for idéudvikling benyttes: Fokusering, idéskabelse, 
sammenfatning, idéudvikling, idévurdering udmøntes i et idékatalog 

 
IDÉ- 
FASE 

Ledelsen præsenteres for idékataloget 
 
Coopers Gate-Stage tages i brug - Stage 1: Vurdering af forskellige 
faktorer for de tilbud der præsenteres. (Attraktivt? Udfordringer? 
Økonomi? m.v.) Den/de bedste realiserbare idéer udvælges (Gate2) 

 
LEDELSES-

BESLUTNING 

Stage2 - Focal Point og/eller implicerede aktører beskriver 
formidlingstilbuddet med procedure og målbare mål, 
målgruppeorientering og budget. Fire af Cowells 7 P’er: Produkt, pris, 
placering, personale  
HR-niveauet vælges ud fra de ressourcer, der vurderes nødvendig 
eller er til rådighed  
 
Ledelsen godkender/forkaster det udarbejde 
formidlingstilbuddet/budget - eller ønsker det tilrettet. (Gate 3) 

 
FORMIDLINGS- 

TILBUD  
- 

HR- 
NIVEAU 

Orientering til medarbejdere 
 
Praktiske aftaler og datoer fastsættes - både datoer til del-deadline, 
slutdeadline og evaluering.  
Sørg for luft i planlægning til uforudsete hændelser 
 
Produktion af formidlingsprodukt ud fra den/de valgte 
formidlingsskabelon og inddragelse af forskellige faglige grupper  

 
 

FORMIDLINGS- 
PLATFORM  

- 
DEADLINE 

Tre af Cowells 7 P’er: Promotion, Physical evidence og Process. 
Hvad skal gøres? Hvem gør hvad? Interne/eksterne kræfter? Hvornår? 
Pris i forhold til forventet indtjening? 

 

MARKEDS-
FØRING 

Ledelsen/de udførelses-/afdelingsansvarlige: 
Processen: Hvilke erfaringer har vi gjort? 
Produkt: Fungerede formidlingsproduktet som forventet?  
Mål: Har vi nået de opsatte målsætninger og målgrupper? 
Fremtidig opfølgning: Tilretning? Genanvendelse? 
Personalepleje: Tilbagemelding til alle implicerede 

 
 

EVALUERING 
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BRUG AF SKABELONER PÅ DE ENKELTE AFDELINGER  
 
 
Ringkøbing-Skjern Museums afdelinger ligger spredt i hele kommunen. Afdelingerne har 
meget forskellig størrelse, udtryk og historie. Der er valgt fem meget forskellige afdelinger 
hvilket dermed også i afspejles i skabelonvalget for den enkelte afdeling. 
 
I det følgende er der en gennemgang af proces og skabelonbrug på de fem afdelinger: 
Hattemagerhuset, Ringkøbing Museum, Reberbanen, Bundsbæk Mølle og Abelines Gård. 
 
 
 
HATTEMAGERHUSET  
- PRODUKT: LEVENDEGØRELSE PÅ STEDET OG REMINISCENS 
 
Profil af afdelingen inden dette projekt: 
Hattemagerhuset er en afdeling, der åben tre dage om ugen i højsæsonen ved hjælp af 
frivillige kræfter. Der er mange aktiviteter for besøgende. De besøgende kan selv indgå i de 
gøremål, der hører til i et landarbejderhjem omkring år 1900. 
 
 
Vision: At Hattemagerhuset må fungere som historisk værksted også udenfor højsæsonen 
 
Mission: At gæsterne på afdelingen - fysisk må få indblik i en landarbejders hverdag omkring 
år 1900 
 
Mål: Flere besøgende og at Hattemagerhusets historie kan vinkles forskelligt til forskellige 
målgrupper. 
 
Strategi: 
Indgang: Historie – målgruppe – ressourcer 
 
Skabelonvalg: HR 5A - levendegørelse, men oftest kun med én formidler frem for flere 
formidlere på stedet pga. ressourcespørgsmål. 
 
Målgrupper:  
Hattemagerhuset er et sanse og oplevelseskonglomerat. Derfor har det også været spændende 
at arbejde med en afdeling, der rummer et potentiale hvor én historie kan vinkles og blive et 
tilbud, der ramme flere målgrupper. 
 
Her er valgt ikke blot at skrive målgrupperne op med deres begrundelse, men også at sætte 
navn på tre forskellige formidlingstyper – nemlig ”Tidsrejse”, ”Historisk værksted” og sidst 
”Reminiscens” 
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I: Skoler og institutioner: Tidsrejse 
Tidsrejsen er tiltænkt gæster fra børnehaveklasser, SFO, skoleklasser til og med 
mellemtrinnet. 
Stedet byder på levendegørelse, deltagelse og ’hands-on’-oplevelser. 
Der er en god infrastruktur, 10-15 min. gang fra bus/togstation, samt gode 
parkeringsmuligheder. 
Tilbuddet kan opfylde henholdsvis faglige og sociale mål 

I bilag 1 er udvalgte punkter/afsnit fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for 
Folkeskolen. Bilaget rummer de faglige mål for henholdsvis børnehaveklasse, 
indskoling og mellemtrin i fagene: Historie, dansk, hjemmekundskab, 
håndarbejde, natur&teknik og sløjd samt sociale mål. 
(I de øvrige eksempler på brug af skabeloner er der ikke beskrevet en detaljeret 
gennemgang af forskellige fags trin/slutmål) 

 
II: Familier m.fl.: Historisk værksted 
Det Historiske Værksted tiltrækker de flest målgrupper. Her kan man se genstande i funktion, 
have en levende kontakt og få besvaret evt. spørgsmål 
Selvaktiveringstilbud: Hattemagerhuset egner sig godt til at sætte gæsterne selv i gang, hvis 
de har et ønske om det – måske endda med tøj der passer til perioden for at kunne leve sig 
bedre ind i tiden. Gæsterne kan også vælge en mere beskuende tilgang og se på de gøremål 
der bliver udført, uden de selv behøver at blive en del af det der foregår. 
Hattemagerhuset rummer et socialt element i arbejdet med de gøremål der er i forbindelse 
med dyr, have og hus i et overskueligt miljø, hvor fantasi og fordybelse får næring, mens der 
er noget at lave for både børn og voksne 

 
III: Ældre – plejehjem og demente: Reminiscens 
Genkendelige elementer – erindrings skabende 
Central tilgang er: En god historie. 
Haven, dyr og diverse genstande er med til at stimulere forskellige sanser gennem dufte og 
muligheden for både at smage og røre forskellige ting. 
 
 
Cowells 7 P’er: Parametre til produktudvikling og markedsføring: 
 
Product: Tarms ældste hus – historisk værksted 
over landarbejderens hjem år 1900 
Price: 4 timer: 2000,- kr / 6 timer: 2500,- kr. 
Place: God infrastruktur, 10 min gang fra tog- og 
busstation. Parkeringsforhold ved Hattemagerhuset. 
Promotion: Tilbuddet skal formidles via museets 
hjemmeside, kontakt til relevante institutioner, 
ældreplejen, turistbureau. 
People: Formidler med flere funktioner 
Physical evidence: Levende historie 
Process: Den samme historie og ramme tilpasset 
‘tidsrejsen’, ‘historisk værksted’ og ‘reminisens 
arbejde’ så museet kan målrette sin formidling til 
forskellige målgrupper. 
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Brug af skabelon: HR-5A – levendegørelse 
I: Tidsrejsen – II: Historisk Værksted 
Indhold: 
A: Forskellige gøremål hjemme hos en landarbejder. 
B: Indblik i landarbejdervilkår – såvel boligforhold som arbejde via hjemmet til livets 
opretholdelse 
 
Målbare mål: 
Indblik i boligforhold 
Kendskab til forskellige arbejdsgange i hverdagslivet 
 
Valg af autenticitets hovedelementer i levendegørelsen - se skabelonen Levendegørelse 5A: 
Personlig kontakt: Formidlingsaktiviteter med gæster 
Sanseoplevelse: Alle sanser bruges gennem de forskellige aktivitetsbud 
Pynt: Udseende – formidlers klædedragt - og mulighed for gæsters klædedragt 
Rent praktisk kan et forløb udforme sig således – inspireret af ”Tidsresan – lek och fantasi 
som pedagogisk metod” af Britt-Marie Borgström, Nordiska museets förlag. 
 
Introduktion 
Mødet med børnene finder sted nede ad hulvejen op til Hattemagerhuset. Museets formidler 
er ikke i rolle, men iklædt autentisk tøj fra perioden (ca. år 1900). Der introduceres hvem 
museumsformidleren er i virkeligheden og hvorfor vedkommende er klædt som hun/han er. 
Derefter indledes en dialog om den tid vi skal rejse til; også i forhold til den tid vi selv lever i. 
 
Dramaoptakt med rollefordeling og påklædning 
Der indgås en ”kontrakt” mellem børnene og museumsformidleren – at når man er i rolle – fx 
har taget hovedbeklædning på – så er man ikke længere museumsformidler, men en god nabo 
til Juliane, der bebor hattermagerhuset. 
 
Juliane selv er ikke hjemme, hun har været af sted i nogle dage for at besøge nogle 
slægtninge, men kommer hjem i morgen. Derfor vil ’naboen’ gerne gøre Juliane glad ved at 
alt står parat til hende, og der er gjort pænt og rent. 
Museumsformidleren går i rolle – og børnene introduceres til situationen: Juliane hjælper altid 
alle og hun bor her i hattemagerhuset helt alene - men nu skal Juliane overraskes med, at alt er 
gjort klar i hendes lille hjem - og det inden hun kommer hjem i morgen… og med hjælp kan 
alt nås. (Der kan også sættes fokus på forskellige højtider eller andre temaer) 
 
For at holde styr på så mange nye børn kan ’naboen’ vælge at give dem navne hun eller han 
’kender’ i forvejen. Det er vigtigt, at børnene hele tiden er opmærksom på, at det er en leg, 
der skal udspille sig, så de kan holde en distance til den person, de nu skal til at være, så 
barnet ikke bliver udsat for følelsesmæssig rovdrift, samtidig med, at de får lov til at leve sig 
ind i rollen. Alle får tildelt et navn vha. et trænavneskilt om halsen  (hvis det er aftalt med de 
voksne der har ansvar for gruppen og hvis de ser det som en pædagogisk force) – og tøj. 
Dette kan godt give anledning til morskab vedr. navne, et ønske om at bytte indbyrdes eller 
forklaringer på andre man kender med samme navn. Dette punkt i tidsrejsekonceptet kan godt 
tage længere tid, end man umiddelbart har lyst at bruge, men det er vigtigt at børnene kan 
komme ind i den identitet, de får givet - og at bruge den tid der skal til, for at det videre forløb 
kan lykkes. 
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Andre voksnes ansvar (forældre, pædagoger, lærere) 
For at tidsrejsens magi skal lykkes er det vigtigt at de voksne, der følges med børnene, selv 
bliver en del af tidsrejsen. De voksne gives derfor også en rolle som fx storesøster eller 
storebror eller en anden nabo. Derved bliver det en fællesoplevelse for børn og voksne og der 
kan opstå et andet fællesskab og fortrolighed end den, der normalt råder i den normale 
rollefordeling. 

 
Tidsforvandling 
En lille cermoni skal være med til at tidsrejsen forekommer i tid. Dette gøres for at børnene 
kan træde i karakter når de ankommer til tidsperioden og bliver ’naboens’ børn.  
 
I Jamtli benyttede man sig af et tændt stearinlys og et snurrende grydelåg, mens man med 
hinanden i hænderne havde lukkede øjne. I Hattemagerhuset har vi en ”tids-sti” der 
programmeres med vores årstal – hvorefter man går 100 skridt/år – tilbage i tiden og står klar 
til at møde Julianes nabo ved årstallet 100 år tilbage i tiden. 
 
 
Drama som indeholder gøremål (gruppeopdelt) 
Naboen får ridset hele situationen op, og får fortalt, hvad der skal gøres. Børnene deles i 
grupper med ansvar for det, naboen har bedt dem om. (4-5 børn i hver gruppe) 
 
Gruppe I: (kræver en voksen) 
Pumpe vand til dyrene og evt. haven, slå skærver (en beskæftigelse som blev tilbudt mange 
fattige. Man fik akkord på at slå et antal rummål sten til skærver. Husk handsker og 
beskyttelsesbriller.), kløve brænde og snitte smørknive, få tømt toilettet sidst på dagen. 
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Gruppe II: Hente vand ved pumpen til storvask i gruekedel og med vaskebræt. (At vaske for 
andre har været en væsentlig del af indtægten for hattemagerhusets beboere) Udføre storvask 
og få strøget noget af det tøj der ”skal afleveres ude i byen”. 
 
(Gruppe III og IV er i køkkenet sammen med en voksen) 
Gruppe III: Bage brød i stenovnen (ælte dejen og få bagt) dække bord 
 
Gruppe IV: Tilberede suppe over det åbne ildsted. Klargøring af ingredienserne til suppen – 
evt. indsamle dem i haven. 
 
Gruppe V: Iagttage planter og dyr. Tegne og beskrive dyr og planter. Lægge planter i pres til 
brug når man kommer tilbage på klassen. 
 
Gruppe VI: Designe pynt til en hat. Hattemagerhuset har basishatte som kan pyntes. 
 
Spisefællesskab 
Alle opgaverne er blevet løst og maden står færdig på bordet. Alle sætter sig til rette. 
Hænderne foldes og der læses en bordbøn. 
Fællesmåltidet har til opgave, at samle hele børneflokken, som før har arbejdet i grupper. 
Børnene kan fortælle hinanden, hvad de har lavet i de forskellige grupper og naboen kan evt. 
fortælle historier fra ’sin barndom’. 
 
Afslutning med tidsforvandling 
Pludselig ser naboen hvad klokken er – alt det der 
er nået – nu må alle hellere komme hjem og få 
slappet af og sovet ud – derfor skal de selvfølgelig 
tilbage til nutiden og man forberedes på at skulle 
gå ud af sin rolle igen. Tidsrejsen gøres klar 
tilbage til vores egen tid – og der tages afsked 
med naboen. 
 
Opfølgning … udgangspunkt 
Det hænder at børn ikke vil tilbage til deres egen 
tid, men så må man gribe chancen og spørge hvad 
der vil ske, hvis de fortsatte legen, der hvor de 
kom fra – hvad vil siden ske? Hjælpe dem til at 
fortsætte deres egen tidsrejse… Der er opfølgende 
materiale, der giver tips til fordybelse og hvordan 
man kan gå videre med temaet hjemme. Målet er 
at koble det som barnet har oplevet og prøvet i de 
forskellige aktiviteter til menneskers hverdag i 
gamle dage. 
 
Andre gange kommer børnene, fordi de på 
forhånd har arbejdet med den pågældende 
tidsperiode – i så tilfælde er tidsrejsen med til at 
give børnene referencer. 
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Der kan sagtens opstå problemer i forbindelse med arbejdet om en Tidsrejse. Fx historisk 
troværdighed: Naboen kan jo ikke have ca. 20-25 børn på samme alder … – hvad gør man 
hvis et barn ikke vil gå i rolle… – osv. i så tilfælde henvises til problemløsningsforslag 
beskrevet i bogen ”Tidsresan – lek och fantasi som pedagogisk motod” af Britt-Marie 
Borgström 
 
 
I arbejdet med ”Tidsrejse”, er der hentet særligt inspiration fra Jämtlands läns museum: 
Jamtli, i Østersund - Sverige. 
 
Tankerne bag fænomenet ”Tidsrejse” er bl.a. baseret på den russiske psykolog Lev Vygotskys 
(1896-1934) teorier om børns læring. Vygotsky var optaget af, at læring finder sted i et socialt 
samspil – og – mellem individet og kulturen. Brugen af Tidsrejsen i forbindelse med 
museumsdrift, skal forstås som en ”drama-leg” i kulturhistoriske kundskaber, hvor 
målsætningen er at gennemføre en tidsrejse i en social, kulturel og historisk sammenhæng. 
Nøgleordene er: Leg, fantasi og indlevelse, - såvel som høre, røre og gøre er centrale 
begreber. Der er altså tale om en oplevelsesbaseret læring, hvor børn lærer gennem at handle 
og håndtere, de opgaver de bliver stillet overfor – jf. filosof og pædagog John Dewey (1859-
1952) – manden bag begrebet: ”learning by doing”. 
 
Psykoanalytiker D.W. Winnicot (1896-1971) formulerer vigtigheden af leg således (egen 
oversættelse): ”Leg er det overgangsfænomen som skaber sammenhæng og mening mellem 
drøm og hverdag. Hvis denne sammenhæng ødelægges bliver mennesket passivt og sygt” 
Med leg og fantasi er der ikke bare lukket op for barnets egen spontane og frie leg, men jf. 
Jerome Bruner, der arbejde videre på Vygotskys teorier, udviklede han ”Stilladsering” 
(Instructional scaffording). Det er de voksnes opgave og ansvar at give barnet et ”stillads” til 
at løse sine opgaver ud fra – at give et historisk perspektiv ved at lede barnet ind i den 
historiske virkelighed/verden.  
 
Dialog og aktiviteter er vigtige i denne sammenhæng også med udgangspunkt i Vygotskys 
helhedsyn, der baseres på interaktion af følelser, tanker og sprog. Det immaterielle i 
menneskelivet skal derfor indgå for at få en alsidig og levende forståelse af fortiden. Følelser, 
drømme, tanker og idéer skal have plads som vigtige ingredienser i en tidsrejse. Lydhørhed 
overfor børnene er derfor også essentiel for, at kunne gribe de læringssituationer, der må opstå 
spontant, så der opstår en balance mellem det barnet lærer selv, og hvad det lærer med 
assistance af den voksne. Ved at opleve hvad man kan formå – og forundres over dét – bliver 
det en del af vores/barnets egen identitet og ikke en gold kundskab, men en erfaring der kan 
trækkes frem og bruges. Der bliver en sammenhæng mellem færdighed, forståelse og 
kundskab. Erfaringer skaber mulighed for nye erfaringer jf. John Dewey. 
 
I ”Tidsrejse-legen” gives barnet (og de voksne der er medvirkende) en ny rolle og de bliver 
derved en anden person, som de skal forestille sig verden ud fra. De får hermed givet et nyt 
perspektiv og en ny synsvinkel på det liv som deres nye identitet lever i. Vigtigheden i at 
skabe mening i livet gør, at legens kundskaber skærpes. Ved at gøre brug af vores sanser 
ønsker vi, at børnene får en helhedsopfattelse af den tid, der skal skildres. (Velvidende at 
fortiden ses ud fra vores egen tid og blot er et spejlbillede af tidsperioden, der belyses gennem 
Tidsrejsen!) 
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II: Historisk Værksted 
 
Hverdagen omkring år 1900 - er med sin levendegørelse i sig selv ofte at foretrække for de 
fleste målgrupper – familier, grupper, voksne, pensionister. Det er væsentligt at formidleren, 
der levendegør det historiske værksted både er inde i de gøremål der hører til afdelingen – og 
– er imødekommende for de gæster der besøger stedet. Både for at fortælle og fornemme om 
gæsterne er med på at blive sat i gang med nogle aktiviteter sammen. 
 
Hattermagerhusets kernehistorie er: Forskellige gøremål i et landarbejderhjem.  
Mange af de aktiviteter som er beskrevet ovenfor i Tidsrejsen er mulig at gøre med de gæster, 
der kommer på besøg i det historiske værksted. Den oplevelsesbaseret formidling der er 
beskrevet ovenfor gennem fx Vygotskys teorier vil også gøre sig gældende for andre end 
børn, der besøger et historisk værksted. Det sociale aspekt – i ”Hands-on-history” - hvor man 
laver noget sammen og har lejlighed til fordybelse, er værdifuld i museets ønske om at 
formidle en historie. (Kinesisk ordsprog: Fortæl mig, og jeg vil glemme. Vis mig, og jeg kan 
huske. Involver mig, og jeg vil forstå) 
 
”Attraktionen skal tale med publikum, ikke til dem, og der skal efterlades nogle åbne døre i 
den gennemgående fortælling, så publikum selv kan få lov at reflektere” citat af 
museumskonsulent Ken Gorbey, MAA i antropologi og arkæologi. Det Historiske Værksted 
åbner muligheden for at tale med sit publikum. Man skal dog være opmærksom på at 
talemåden ”klæder skaber folk” ikke er hele sandheden i en formidling. Formidleren skal 
være den opsøgende i forhold til gæsterne. 
 
I Hattemagerhuset er der oftest kun én formidler, og vedkommende har flere funktioner: entré, 
formidling, praktisk personale. 
Men det giver også en kontaktflade med det samme når gæsterne kommer, og formidleren kan 
allerede i entré-betalingsøjeblikket introducere sig selv og stedets muligheder. 
 
Brug af skabelon HR2D (og HR3D) – øvrige grupper 
III: Reminiscens 
Med reminiscens tænkes der ikke kun på arbejdet med demente – men som ordets egentlige 
betydning: Erindring. 
 
Kulturhistoriske museer kan have nogle muligheder i forhold til ældreplejen. Det være sig 
besøgsvenner, vennekredse, plejepersonalet der sammen med de ældre og demente kan få 
indgange til erindrings- og livsfortællinger ved at give tid til fortiden. 
 
Hattemagerhuset er et oplevelseskonglomerat. Sanseoplevelser for alle sanser kan være med 
til at genkalde erindringer. Samtidig udmærker Hattemagerhuset sig også ved dens 
overskuelighed for eksempelvis demente, der måske vil føle sig utrygge i store og uvante 
omgivelser. 
 
Indhold: 
A: Autentisk miljø fra begyndelsen af 1900-tallet 
B: Diverse sanseindtryk 
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Målbare mål: 
Livsfortællinger 
 
Valg af streng i formidlingsskabelonen 
HR2 D på lokaliteten: Anvendelse af lokaliteten hvor der tages højde for deltagernes 
referencepunkter og dialogen. Får evt. selv lov til at arbejde med en aktivitet eller genstand 
for at formidle en erindring. 
 
HR3 D væk fra lokaliteten: Anvendelse af kulturoplevelseskuffert – anskueligheds- og 
aktivitetsgenstande. Der tages højde for deltagernes referencepunkter og dialogen. 
 

 
EVALUERING - HATTEMAGERHUSET: 
 
I forbindelse med projektet knyttet til Hattemagerhuset er ‘Tidsrejse’-konceptet blevet 
benyttet. 
 
Skoletjenestetilbuddet ses som bilag 4. 
Her fremgår både de forventninger, der er fremsat til deltagelsen af institutionerne, og hvad 
museet tilbyder sine brugere. 
 
Der har været positive tilbagemeldinger på forløbet. Både på den tilrettelæggelse, der ligger 
forud for besøget, så de voksne havde klare beskrivelser af forløbet og af indhold og mål. 
 
I forbindelse med evalueringen er følgende spørgsmål stillet i forbindelse med et spørgeskema 
benyttet både direkte og som oplæg til samtale med de mindste af børnene: 
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Lykkedes det at få børnene til at bruge deres fantasi og fortage tidsrejsen 100 år tilbage i 
tiden? Hvad har børnene givet udtryk for i forbindelse med livet for 100 år siden? Hvad 
husker børnene bedst fra besøget i Hattemagerhuset? Hvad gjorde indtryk på dem? (Det 
fortalte, det visuelle, noget de rørte ved, en bestemt aktivitet eller andet?) Hvad synes de var 
godt? Hvad kunne gøres bedre? Var det generelt en god eller en dårlig oplevelse? Andet… 
 
Sammenfatning af tilbagemeldingerne fra henholdsvis Fjelstervang Skole og fra Skjern 
Fritidscenter: 
 
Børnenes oplevelser: 

- Ideen med at gå tilbage i tiden – skifte tøj var en super ide, så vi følte os sat tilbage i 
tiden. 

- Det var en god tur. 
- Det var sjovt at vende jorden om og at grave og vinterklargøre haven 
- Jeg kunne godt lide at spise suppen. 
- Jeg håber vi kan komme tilbage en anden gang. 
- Rigtig sjovt. 
- Sjovt at skære i træ. 
- Sjovt at tage planterne op af køkkenhaven og at rive jordbærplanterne fra hinanden. 
- Sjovt at skrælle gulerødder og lave suppe 

 
Hvad lærte I, som I ikke vidste i forvejen ? 

- Fedtemadder 
- Lave et hul til das og tømme tis og lort ned i det. 
- Lave knive af træ. 
- Noget om blomster – hvad hedder de og hvad bruger vi dem til. 

 
 
De voksnes oplevelser: 

1. Hvad var jeres mål med besøget i Hattemagerhuset? (undervisning – lejrskole – 
socialt/ryste-sammen – andet …)  

2. Hvilke elementer i besøget i Hattemagerhuset er væsentlige, for at I vil vælge et 
lignende tilbud? (Levendegørelse - aktiviteter - tøj - pædagogiske tanker bag tilbuddet 
– opfyldelse af trinmål - andet…) 

3. Hvilken betydning har de fysiske rammer for besøget? 
4. Hvad betyder infrastrukturen til museets afdeling for valg af tilbud? (eks. skal det helst 

være muligt, at besøge stedet med offentlig transport?) 
5. Hvordan opleves jeres egen rolle i forbindelse med besøget? (Var I trygge ved den, var 

I i tvivl om noget – var den veldefineret – blev I brugt for meget / for lidt - andet …) 
6. Hvad var godt og hvad var dårligt ved tidsrejsen? 
7. Hvilke mangler havde besøget? 
8. Hvordan oplevede I den tid, I havde til rådighed? 
9. Andet: 

 
Sammenfatning af de voksnes tilbagemeldinger: 
Ad 1. Et overordnet mål, at få en fælles oplevelse, hvor samarbejde og indlevelse havde høj 
prioritet. Vigtigt at børn lærer noget om deres fortid og reflekterer over fortid kontra nutid. 
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Ad 2. Helheden i aktiviteten er vigtig og den pædagogiske indsats er altafgørende for succes. 
Det havde stor betydning, at børnene (og vi andre) foretog en tidsrejse med tøj og 
dertilhørende historie. Vi synes det var perfekt og veltilrettelagt 
Ad 3. De fysiske rammer er vigtige, da børnene har bedre mulighed for indlevelse. Vi var 
tilmed rigtig heldige med vejret, så det var nemt at fastholde en positiv stemning. 
Vi oplevede børnene meget engagerede og motiverede, da I havde lavet et meget spændende 
program som virkelig ”fangede dem ”. 
Ad 4. Transportudgifter betyder selvfølgelig noget, men udgiften i nærområdet er 
overskuelig, så det er for os en prioritering. Børnene mister fokus, hvis de skal gå for langt, 
men det er også muligt at cykle. I hverdagen har vi dog begrænset tid i skolen. 
Ad 5. Der var ingen konflikter mellem børnene og en god stemning, som fortæller os at 
børnene var trygge og velstimulerede. 
Vi har stor erfaring med samarbejde med museet, og føler os helt trygge ved formidlingen. Vi 
finder jer fagligt dygtige, hvilket er vigtigt. 
Aller vigtigst er det, at børnene føler sig velkomne. 
Vi fandt jer meget velforberedte, ligesom det var fint, at vi kendte jeres forventninger og 
program. 
Vi synes selv vi tilgodeså gamle traditioner med at kønsopdele børnene. (Mændene det grove 
og pigerne i køkkenet.) 
Ad 6-7-8. Alle fik en god og sjov oplevelse. Vi så vores tamilske børns interesse og praktiske 
evner og børnenes store interesse for Danmark i gamle dage Vi kunne dog godt have brugt 
lidt mere tid, da vi smuttede fra opvasken – og vi kunne have ønsket I havde hørt børnene selv 
fortælle i evalueringen. 

 
Sammenholdt med det ovenstående er museets mål med Tidsrejsen opfyldt. Gæsterne har fået 
indsigt i dagligdagens gøremål og boligforhold. Det har været et ønske, at få formidlet 
gennem sanseindtryk i de aktiviteter der tilbydes, hvilket er blevet godt modtaget. Ligeledes 
har det haft betydning, at gæsterne skiftede karakter vha. tøj. 
 
Overvejelser til fremtiden: 
Meget handler om økonomi…Vil lignende tilbud være attraktive, hvis brugerne kunne stykke 
tilbuddet sammen af forskellige elementer (selvfølgelig med velbeskrevne vejledninger) – og 
selv stå for nogle af aktiviteterne/elementerne? – Derved vil tilbuddet kunne blive billigere, 
ved kun at have én museumsformidler knyttet til tidsrejsen og ikke som det var tilfældet her, 
hvor der var tre formidlere til stede? 
 
Elementerne man evt. kan vælge mellem i forbindelse med Hattemagerhuset: 
 

• Træ-værksted – snitte kniv, ske, slå tænder til rive m.v. 
• Madlavning – suppe, brødbagning (tidskrævende), bordskikke 
• ”Den kloge kone” – indsamling af urter og planter, fremstilling af afkog og salver til 

forskellige formål, presse planter m.v. 
• ”Fortælletimen” - Folkeeventyr og livshistorier 
• Håndarbejde – bearbejdning af uld, fremstilling af hatte eller pynt m.v. 
• Festdage – fødselsdag, jul, påske … 
• Havearbejde – årstidens vedligeholdelse 
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RINGKØBING MUSEUM  
– PRODUKT: LEVENDEGØRELSE PÅ OG VÆK FRA LOKALITETEN 
 
 
Profil af denne afdeling inden dette projekt: 
Museet har en udstilling om Mylius-Erichsens Danmarks Ekspeditionen (1906-1908). 
Desuden er der udstillet islandsk træskærerarbejder fra 1700–1800-tallet. Der er også en 
samling af romansk og gotisk kirkekunst fra omegnens mange middelalderkirker.  
 
 
Vision: At Ringkøbing Museum må få en profil, der lever op til Ringkøbing-Skjerns brand: 
’Levende historie’ 
 
Mission: En kulturarvsformidling der ikke er bundet op på udstillede genstande, men gennem 
en person, der beretter i det kulturmiljø, som Ringkøbing kan byde på. 
 
Mål: Flere besøgende 
 
Strategi: 

Indgang: Historie – målgruppe - ressource 
 
Skabelonvalg: Der er prioriteret en personbåret formidling og for at én historie skal 
tilpasse og vinkles flere målgrupper er skabelon HR2 og 3 blevet valgt. Af dem er der 
sat fokus på HR2-3A og HR2-3D, men det vil også være muligt at tilpasse historien til B 
og C. Men i første omgang satses der på A og D. 
 
Målgrupper: 
Skoler/institutioner - Skabelon: (HR2/3A - incl. HR5B) 
Bilag 1B viser uddrag af Folkeskolens Fællesmål og deres trinmål. Der er taget 
udgangspunkt i afsnittet ’Historie i fortid og nutid’ 
Kursiveringen angiver sammenfald mellem tilbuddet og trinmål. 
 
Fokus på ’skolers’ andre profilområder fra målgruppebeskrivelsen: 
Der er god infrastruktur, så skolerne kan besøge Ringkøbing Museum. Derudover er der 
også mulighed for at formidleren kan besøge skolen. Besøget kan være optakt eller 
afrunding til tidsperioden eller i forbindelse med arbejdet med perioden. En levendegjort 
formidling, der er i stand til at indgå i en dialog med børnene. 
 
 
Mødet med øvrige målgrupper (HR2/3D - incl. HR5B)  
Målgruppe: Familier med små børn 
Tilbuddet egner sig ikke til småbørns familier – jf. målgruppebeskrivelsen. 
 
Målgruppe: Familier med store børn  
Hovedvægten lægges på: En god historie, lære sammen, levendegørelse 
 
Målgruppe: Grupper  
Hovedvægten lægges på: Fællesoplevelse, en god historie, levendegørelse/guide 
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Målgruppe: Voksne uden børn  
Hovedvægten lægges på: Fællesoplevelse, blive klogere, rundvisning 
 
Målgruppe: Pensionister  
Hovedvægten lægges på: En god historie og en form for ’særudstilling’ med et vidende 
personale. Der skal dog gøres opmærksomt på at det kræver mobilitet ved en HR2D – 
da rundvisningen bevæger sig ud i byen. 
 
 

Cowells 7 P’er til produktudvikling og markedsføringen: 
 
Produkt: En levendegjort formidling af Ringkøbings guldalder i slutningen af 1700-tallet 
Price: Tillægbillet på 20 kr. for alle over 5 år. 
Place: Udgangspunkt i Tangs hus i museets have og med vandring ud i Ringkøbing by. 
Promotion: Tilbuddet formidles via museets hjemmeside, turistbureauer, busselskaber samt 
med opslag/plakater. Desuden deler formidleren iført sit kostume flyer ud på både dansk og 
tysk. 
People: Levendegjort formidling 
Physical evidence: Levende historie 
Process: Tilbuddet er fleksibelt så det både kan fungere på museet og i byen – og så det kan 
benyttes ud fra formidlingsskabelon HR3: formidling væk fra lokaliteten. 
Formidlerne instrueres af en dramaturg for at få de nødvendige kundskaber og teknikker til at 
gå i rolle og møde museets gæster. 
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Drama til forståelse: 
I forbindelse med Ringkøbing Museums levendegørelse og brug af drama er der hentet 
inspiration fra den engelsk drama-pædagogiske teori og metode udviklet af Dorothy 
Heathcote og Gavin Bolton: ”Drama for understanding”. ”Drama til forståelse” vægter både 
den pædagogiske proces og det kunstneriske indhold. 
 
Metoden betjener sig af tre teknikker under overskrifterne: A: Lærer-i-rolle, B: Statuer og C: 
Ekspertrolle. Her benyttes: Lærer-i-rolle (fremover: Formidler-i-rolle). 
Gennem dramaoplevelsen er det målet, at ’deltagerne’ – her gæsterne – opnår indsigt og 
dybere forståelse for emnet ved at reflekterer i og over dramaoplevelsen. 
 
I stedet for at møde en guidet rundvisning i Ringkøbing med temaet ”Ringkøbings guldalder i 
slutningen af 1700-tallet” – møder gæsterne en formidler, der selv er aktiv i ’spillet’ – denne 
teknik er med til, at såvel gæster som formidler ikke stilles i hierarkiske forhold, men at 
gæster og formidler er en del af det, der foregår. Gæsterne får en personlig historie – fortalt af 
et levende menneske. De får åbnet døren ind til en anden verden, og kan være med til at give 
gæsterne fornemmelsen af at være der selv, mens de får formidlet noget af alt det, der ikke 
lader sig anskueliggøre i en traditionel udstilling: Følelser! 
 
Citat fra ”Metodik for læringsstile” af Lena Broström, Ulrika Gidlund og Bia Nordin: ”Det 
første skridt mod læring sker via følelserne – vi styres faktisk af det limbiske system. For 
hjernen er følelser vigtigere end abstrakt tænkning, fordi følelser er grundlaget for, hvad 
hjernen beslutter er vigtigt.”  
Det journalistiske princip: Ægge – vække og dække gælder også, når museet ønsker at 
formidle til et bredt publikum. Når museumsgæsternes følelser er pirret, kan vi formidle 
faktuel viden. 
 
Sammensætningen af et dramaforløb har nogle principper, som her er kursiveret. De er hentet 
fra bogen ”Drama – oplevelse og indsigt” af Charlotte Lorenzen. 
 
Principperne er som følger: 

Sammenhæng og helhed: Det der foregår i dramaet skal indgå i en større sammenhæng. 
 
Indhold: Dramaforløbet skal bruges til at undersøge emner og temaer – historiske som 
aktuelle, lokale og globale 
 
Gruppeorientering: Alle deltagere arbejder med samme historie. 
 
Procesorientering: Det spil, der udføres og opleves nu, bidrager bedst til opnåelse af den 
nye indsigt, som er målet. 
 
Refleksion: Spillet skal helst nå ud over det rene indlevelsesdrama og vægte samspillet 
mellem følelser og tankevirksomhed. 

 
Som beskrevet i ”Tidsrejsen” under projektet med Hattemagerhuset bør man også i et 
dramaforløb overveje at indgå ’en kontrakt’ med gæsterne. Kontrakten er med til, at 
formidleren kan være i rolle uden, at gæsterne bliver forvirrede over de ikke får svar på evt. 
spørgsmål. Nogle spørgsmål vil ikke kunne besvares af den person formidleren spiller, da 
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svaret kan rumme viden personen/rollen ikke kan være i besiddelse af.  
Derfor er det vigtigt at præcisere - for at dramaet kan få lov til at få sin virkning – at 
spørgsmål, der rækker ud over det ’figuren’ kan svare på, må vente til bagefter. Der kan dog 
også vælges et synligt tegn, der tillader formidleren at træde ud af sin rolle, og så besvare 
spørgsmålene. 
 
Ægge: 
Det er væsentligt, at der holdes et fokus, der er med til at afgrænse og præcisere 
dramaforløbets tema, ved at gæsterne kan genkende noget fra deres egen hverdag/historie/ 
litteratur i dramaet. For at spillet/dramaet får karakter, skal der så vidt muligt præsenteres 
forskellige synsvinkler og holdninger. 
 
Vække: 
Gæsternes nysgerrighed skal vækkes gennem en spændende fortælling. Det er vigtigt at have 
veldefinerede rammer for ’spillet’. Det hjælper gæsterne til at holde fokus – og formidleren til 
at huske fortællingen. Det er vigtigt, at rammerne giver mulighed for at formidleren får 
naturlige tænkepauser (fx lave et notat i en bog/pudse noget sølvtøj/stille en kurv fra sig og 
rette ryggen) – nogle få sekunder, der ikke virker unaturlige, men som formidleren kan 
benytte sig af for selv at holde fast i sin rolles fremdrift.  
 
Dække: 
Der er selvfølgelig nogle informationer, der skal videregives – faktuelle oplysninger – som 
museet ønsker at gæsterne tager med sig efter besøget. Derfor er det vigtigt, at udvælge hvad 
der skal fortælles om: tema/tidsperiode/person osv. for at gæsterne får tilpas med 
informationer til, at de kan ’være med i spillet’. For mange informationer tvinger nogle gange 
nogen til at ’stå af’, mens for få ikke giver det ønskede resultat. Dramaet skal lægge op til 
refleksion, så det kan blive et af de redskaber, der er med til at gæsterne, får mulighed for at 
forholde sig til emnet. 

 
Formidler-i-rolle metoden har den fordel, at alle 
der er til stede, hurtigt kan finde sig selv i 
forhold til formidleren – fx ved 
indgangsreplikken. 
 
Ex: …”Hvor er jeg glad for, at så mange har 
valgt at møde op til denne vigtige beslutning her 
på torvet…” 
Eller som i novellen om Ringkøbings guldalder 
(bilag 2). Her mødes gæsterne med: ”Ih, du 
glade hønselår … Sikke en forskrækkelse! Hva’ 
laver sådan en flok dog her? – Kommer I med 
dårligt nyt fra Anna Jørgensdatter i Hee? Er der 
sket en forværring i hendes tilstand? – sødeste 
bette barn… Jeg har været så urolig for hende – 
og lige nu kan jeg ingen steder gå, for jeg er 
alene på skansen…” 
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Formidleren kan indirekte give de nødvendige informationer til at gæsterne finder det 
naturligt, at de er til stede. Samtidig med at formidleren er i rolle, gør det dramaet mere 
troværdigt, vedkommende og engagerende. 
 
Ulempen ved Formidler-i-rolle er, at det kan være svært for en formidler, at holde hovedet 
koldt, alt efter hvordan gæsterne tager imod. Gæsterne kan lægge afstand ved at fnise eller 
lignende og det kan være anstrengende at bevare overblikket, når man ikke har den 
professionelle guide-maske at distancerer sig bag. 
 
”Drama til forståelse” kræver ikke stor scenografi eller udenadslære. Dorothy Heathcote 
udtrykker det således: ”Drama er ikke at springe rundt. Det foregår mellem ørerne”. Målet 
er, at gæsterne reflekterer over det, de oplever. Når formidleren er i rolle, må vedkommende 
derfor samtidig være opmærksom på gæsternes bidrag, hvis nogle sådan kommer – eller man 
indleder dialoger – og hele tiden have for øje, hvad det er, man gerne vil have formidlet til 
museets gæster. Formidleren skal derfor hele tiden sørge for at ’spillet’ ikke kommer til at 
handle om alt muligt andet, men have fortællingen præsent. 
For at dramaet skal blive vedkommende, er det vigtigt, at man som ’figur’ ikke kun omtaler 
forskellige situationer, men også bidrager med en dramatisk nutid – altså her og nu 
situationer; og evt. lægger op til situationer, hvor gæsterne kan reflektere over, hvad de 
oplever i spillet, ved at stille nogle (retoriske) spørgsmål til overvejelse og eftertanke. 
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En dramaformidler har derfor heller ikke et rollehæfte med klare replikker. Til Ringkøbing 
Museum er der skrevet et manus - ikke til ordret udenadslære, men tænkt som en novelle over 
formidlerens ’figur’ og hendes beretning og synsvinkler ind på sin fortid og samtid. Novellens 
formål er, at formidleren ikke er bundet af, at kunne bestemte replikker, men at vedkommende 
tilegner sig fortællingen sådan, at den kan gøres til ’formidlerens egen’ historie. Fortællingens 
rytme og faktuelle oplysninger er fastlagt, men ’figuren’ har sit eget liv – alt efter hvem der 
spiller rollen. Formidleren kan sagtens supplere med informationer andet sted fra og krydre 
beretningen. 
 
Man skal også være opmærksom på at rollen kan have forskellig status – her er valgt en 
”mellemstatusrolle” – vedkommende ’tjenestepigen’ kan ikke vide alt om sit herskab, som 
hvis det var herskabet selv, der fortalte ”ekspertrollen”. Ved at vælge en mellemstatusrolle har 
figuren lov til at svare: ”…det ved jeg ikke” …”jeg har hørt nogen sige…” og andre bløde 
formuleringer som svar på evt. spørgsmål undervejs. Formidleren kan måske efter dramaet 
give et svar, hvis det er muligt, når vedkommende ikke længere er i rolle.  
 
Udarbejdelse af novelle: (Novellen er vedlagt som bilag 2) 
Der er indsamlet faktuelle oplysninger vedr. Peder Tangs liv: Fra fæstebondesøn under Nr. 
Vosborg til en af Ringkøbings købmænd og mest betydningsfulde borgere, og til at han køber 
Nr. Vosborg. Oplysninger om borgerskabet og handelsforhold. Om kvindeliv: ægteskab, 
fødsler og død; samt om tjenestefolks gøremål; tjenestefolks forhold indbyrdes og til deres 
herskaber. 
 
Desuden er der syet klædedragt til tjenestepigen, for at formidleren kan give et autentisk 
udtryk. Der er fremstillet en kulturarvsoplevelseskurv til brug for formidleren under byturen 
med rekvisitter, der er med til at underbygge historien og samtidig fungerer som støtte for 
hukommelsen. 
 
Instruktør: Bente Pedersen er blevet købt ind som instruktør til museumsformidlerne. Bente 
Pedersen er udd. lærer fra 1982 og bachelor i dramaturgi. Hun har 20 års erfaring fra 
teaterlivet i Århus hvor hendes primære arbejdsområde har været det teaterpædagogiske 
arbejde - undervisning, instruktion og supervision. I den sammenhæng har hun været 
medskaber og instruktør på 6-8 projekter med museumsteater/teater-i-museet og har 
beskæftiget sig med levende formidling.  
 
EVALUERING: 
 
 
I forbindelse med evalueringen er spørgsmål som: Hvad tænkte du om mødet med Anne 
Kirstine? Mindede hun om nogen du kendte? Hvad tænker du om den tid Anne Kirstine 
levede i? Hvad mener du om hendes liv og hendes arbejde? Hvad husker du bedste af det 
Anne Kirstine fortalte? Hvad har gjort størst indtryk? Var det generelt en god eller en dårlig 
oplevelse? Der er evalueret med henholdsvis en 4. og en 6. klasse og voksne deltagere, samt 
samtale med museumsformidleren. 
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Børnene: 
Det er tydeligt, at mødet med Anne Kirstine har gjort indtryk. Der er givet udtryk for 
forskellige forventninger til besøget. Nogle forventede, at det nok blev kedeligt, andre var 
spændte på, at skulle møde én, der tog dem tilbage i tiden. Ingen af børnene har givet udtryk 
for, at det har været et dårligt besøg.  
 
De har bemærket, at hun var iklædt noget andet tøj, og også talte anderledes end dem selv. 
Flertallet beskriver, at de skulle koncentrere sig i begyndelsen for at forstå hende, men at det 
også var med til at gøre det lidt spændende og anderledes, og at de følte at de var i Anne 
Kirstines tid. Nogle henviser i den forbindelse til deres bedsteforældres måde at tale på. 
 
Generelt er arbejdsdagens længde og hårde arbejde, noget børnene har hæftet sig ved. Samt 
manglen på ’moderne’ virkemidler til at forbedre hendes arbejdsforhold. De har også noteret 
sig at Anne Kirstine selv synes hun havde en god arbejdsgiver. Mange giver udtryk for, at de 
er glade for, at de lever i dag, og har en anden hverdag end Anne Kirstines. 
 
Museumsformidleren har i sit møde med børnene også lagt vægt på fortællingen om den 11-
årige tjenestepige, der uberettiget mister sit arbejder, og derved får ødelagt sit rygte for 
fremtiden. Næsten alle børnene har gjort en del ud af at fortælle om netop denne fortælling i 
forbindelse med besøget, og at de har kunnet identificere sig med hende. 
 
Udover Anne Kirstines klædedragt har de beskrevet nogle af de ting, de fik lov til at se og 
røre ved. Tyngden af strygejernet, det fine sølvtøj, der skulle pudses i aske og måden at få 
ordnet vasketøjet på med manglebrættet. Også den ’forbudte’ tallerken til præsten husker en 
del af dem. Flere har været spændte på kurven Anne Kirstine havde med rundt, da den 
åbenbart har pirret deres nysgerrighed. Kurven har fungeret som hjælp til formidleren, både til 
at opbevare genstande hun kunne huske sin fortælling ud fra, og til netop at have genstande 
gæsterne kunne se og røre. Stavnsbåndet har ligeledes gjort et stort indtryk på børnene. 
 
Nogle af børnene giver udtryk for, at de godt kunne have tænkt sig, at møde nogle af de 
mennesker Anne Kirstine beretter om – fx kæresten eller præsten. 
De er delte i oplevelsen af at gå ud i byen – nogle synes der var lidt for langt at gå – andre 
synes det var spændende at komme om i kirken. 
 
 
Voksne: 
Mødet med Anne Kirstine er blevet godt 
modtaget. Det fremhæves at muligheden 
for at være i dialog har været god. At 
formidlerens engagement, påklædning, 
fremtoning, mimik og stemmeføring har 
været med til at gøre det til en god 
oplevelse.  
Det er også blevet påpeget, at gæsterne 
har følt, at formidlingen har været fagligt 
velfunderet, og at de har fået nogle 
faktuelle oplysninger – som de også ville 
forvente at få ved et museumsbesøg.  
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Desuden er det andre livssituationer, der lægges mærke til end hos børnene. Her er det 
familie- og ægteskabsforhold, der bl.a. bliver bemærket. 
 
Formidlerne har lagt flere små samfunds- og livshistorie ind under vejs gennem byen for at 
vandringen ikke skulle føles for lang. Der er også givet udtryk for at tidsforbruget på besøget 
er tilpas, dog har der ikke været så meget tid til at få snakket med formidleren efter 
rundvisningen, da formidleren skulle tilbage og være klar til den næste rundvisning. Generelt 
har man haft en god fornemmelse efter besøget.  
 
 
Museets vision og fremtidig brug af levende formidling 
Der har været flere positive tilbagemeldinger om den levende formidling på Ringkøbing 
Museum. Der er lagt mange kræfter i markedsføringen. Desværre har der ikke været det antal 
besøgende, man har ønsket, men besøgstallet er steget. Museet vil derfor fortsætte med en 
levende og tilrettet formidling til næste år. Formidlingen vil fortrinsvis komme til at foregå 
inde på museet, og evt. sidst på dagen bliver tilbudt som en byvandring. 
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REBERBANEN - PRODUKT: SELVPRODUCERET FILM 
 
 
Profilen af afdelingen før dette projekt: 
Fuldt fungerende overdækket reberbane fra 1897. Åben ca. 1 uge om året med levendegørelse 
i forbindelse med rebslagning til Bork Vikingehavn. Derudover en skoletjenesteordning, hvor 
klasser eller grupper kan bestille et besøg og selv være aktive i fremstillingen af et tov i et 
historisk værksted. (Bruges ca. 1 til 2 gange om året) 
 
 
 
Vision: At Reberbanen ikke må være en sovende afdeling i museet 
 
Mission: At gæster på afdelingen får indblik i en kulturhistorisk arbejdsplads og i 
fremstillingen af tovværk, - samt muligheden for at de selv klarer alle praktiske forhold ved 
lån af nøgle mod depositum/pant (fx sygesikringsbevis eller kørekort) 
 
Mål: Flere besøgende - og at den samme historie fortælles til forskellige målgrupper. 
 
Indgang til skabelonvalg: 
Der er valgt flere indgange til formidlingen jf. bl.a. målgruppebeskrivelserne. 
 
HR0: Ressource-indgang: Ressource - historie - målgruppe. Entré gratis 
HR0-produkt: film - særligt med henblik på målgrupperne:  
Skoler/institutioner, Familier med store børn, Voksne uden børn, Pensionister. 
 
HR2: Rundvisning på stedet - én formidler. Entré gratis men betaling for guide. 
Særligt med henblik på målgrupperne:  
Skoler/institutioner, Grupper, Voksne uden børn, Pensionister 
 
HR5A: Historisk værksted hvor gæsterne selv er aktører. Entré for alle over 18 år. 
Særligt med henblik på målgrupperne: 
Skoler/institutioner, Familier med store børn, Grupper - og til dels voksne uden børn og 
pensionister. 
 
Strategi: Brug af HR0 (film) + HR2 + HR5A. 
Ud fra et ressource spørgsmål har man gået de forskellige HR-niveauer igennem og 
sammenholdt dem med målgruppebeskrivelserne. Herefter er valgt tre forskellige HR-
niveauer: HR0, HR2 og HR5A 
 
Ved at sammenholde disse to faktorer har man valgt ét HR0-produkt ud: Selvproduceret film.  
 
I det følgende er der givet nogle overvejelser om produkter, og hvordan man kan formidle den 
samme historie i forskellige HR-niveauer til forskellige målgrupper 
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Målgruppe-opfyldelse: 
Skoler/institutioner: (HR0 + HR2 / HR5A)  
I forlængelse af undervisning (fx børn i industrien), sociale mål (i forbindelse med ekskursion 
eller samarbejde i fremstilling af tovværk), røre ved tingene, deltagelse (i forbindelse med 
historisk værksted), god infrastruktur. Der mangler dog toiletforhold! 
 
HR0: Læreren tager selv klassen med på ekskursion, og filmen fungerer som guide, hvorefter 
man kan gå på opdagelse i afdelingen og finde/genkende de enkelte dele i tovfremstillingen, 
samt se udstillingen. 
 
HR2: Læreren tager klassen med på en guidet ekskursion, hvor de som gæster har mulighed 
for at stille uddybende spørgsmål i sammenligning med HR0-tilbuddet. 
 
HR5A: Læreren tager klassen med til et historisk værksted, hvor eleverne selv er med i 
tovfremstillingsprocessen. 
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Familier med før-skole-børn:  
Afdelingen egner sig ikke til denne målgruppe, jf. målgruppebeskrivelsen 
 
 
Familier med store børn: (HR0 + HR5A) 
Parametre, der er væsentlige for målgruppen, er at lære sammen, have det sjovt, samvær, 
herredømme, levendegørelse, beskrivelser fra guider, noget at lave for både børn og voksne. 
 
HR0: Familien oplever de autentiske rammer og orienteres om såvel bygning som inventar 
med filmen som guide. 
 
HR5A: Familien laver noget sammen i forbindelse med levendegørelsen og får en fælles 
viden: fagligt og socialt. 
 
Grupper: (HR0 + HR2 + HR5A) 
HR0: Vil kun være at foretrække som et supplement og vil ikke være nok til at gruppen 
vælger stedet. 
 
HR2: Fællesoplevelse med en guide, der kan svare på evt. spørgsmål 
 
HR5A: Alt efter gruppens sammensætning og muligheder vil dette give en fælles oplevelse 
der både indeholder en god historie - og er en god historie bagefter i fællesskabet. 
 
Voksne uden børn: (HR0 + HR2 + HR5A) 
HR0: En stille og rolig oplevelse med informationer så man bliver klogere. 
 
HR2: En rundvisning, hvor man kan spørge ind og få svar på evt. spørgsmål ved et vidende 
personale. 
 
HR5A: Opleve afdelingen i funktion, men ikke nødvendigvis selv være aktiv, men stadig med 
mulighed for at spørge og benytte sig af HR0 til at fordybe sig i levendegørelsen. 
 
 
Pensionister: (HR0 + HR2 + HR5A) 
Stedet mangler toiletforhold og er ikke handicapvenlig pga. underlaget i reberbanen (fint 
sandet jord) 
 
HR0: I ro og mag kan man få lov til at få indsigt i stedets historie,  
HR2: Man vil have mulighed for at stille spørgsmål og få svar 
HR5A: Nogle pensionister vil finde det spændende selv at være med i processen frem for blot 
at se reberbanen i funktion som et historisk værksted.  
Selve produktionen af tovværk kan være meget støvende og generende for bl.a. luftvejene 
pga. underlaget i reberbanen. 
 
Der er et særligt sammenfald af målgruppeinteresser og produkt HR0 for følgende: 
Skoler/institutioner / Familier med store børn / Voksne uden børn / Pensionister. Det er derfor 
vigtigt, at produktet tilpasses, så det kan henvende sig til alle disse målgrupper i forskellige 
situationer. 
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Cowells 7 P’er til produktudvikling og markedsføring: 
Sammenholdes dette med Cowells 7 P’er, får vi et redskab til at tage beslutninger og 
planlægge markedsføringen. 
 
Produkt: En unik bevarelse af en kulturhistorisk arbejdsplads. Det gælder både bygning og 
inventar, samt historien om en ”iværkstætter”. 
 
Price: gratis entré mod depositum 
 
Place: central placering - evt. som et rute-tilbud mellem Skjern Vindmølle, Bymuseet og 
Reberbanen. Nem at komme rundt til pr. bil, cykel eller gående. 
 
Promotion: Tilbuddet skal formidles via ’You Tube’ med link fra museets hjemmeside, 
kontakt til skolerne, samt via By-museet. Der kan udlånes en nøgle mod aflevering af fx 
sygesikring eller kørekort som depositum. 
  
People: HR0 - der formidles ved promotion-delen  
 
Physical evidence: Et forsøg på at tilgodese en afdeling ’der ikke har råd til ’ ”levende 
historie” så den trods ressourcemæssige spørgsmål kan give en formidling. 
 
Process: Mulighed for at holde en afdeling åben for gæsterne 
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Brug af skabelonen: Fremstilling af ’selvproduceret film’: 
 
Indhold: Tre historie skal fortælles: 
 A. Unik bevarelse af en kulturhistorisk arbejdsplads 
 B. Fortællingen om Jens Sahl Jensen - Skjerns første rebslager 
 C. Fremstilling af reb 
 
Målbare mål: 
 - Fornemmelse af processen i fremstillingen af et reb 
 - Fagudtryk hørende til faget - Hamp, Top, Mik, Kordel, Tov 
 - Gør flere forskellige målgrupper brug af filmproduktet? 
 
Valg af ’gren’: 
Kulturformidling: med baggrundsviden/oplevelsessti og tema-film 
I det følgende beskrives processen i en selvproduceret film. Tallene henviser ikke til tal i 
skabelonen HR0 - selvproduceret film, men udelukkende til forskellige ’personers’ funktioner 
og arbejdsopgaver og rækkefølgen. 
 
Fremstilling af ’Drejebog’: 

1. Tekstforfatter:  
Sproget bliver dansk og målgruppen er 10+ jf. de valgte målgrupper. 
Kan suppleres med en tysk-oversættelse. 
 
2. Fotograf:  
Stil-billeder fra historisk værksted ’Reberbanen 1’ i Skjern. Derudover er der billeder 
taget i forbindelse med produktion af reb til Bork Vikingehavn (2008) samt til Fregatten 
Jylland (2000). Udover museets egne billeder er der indhentet tilladelse til brug af 
billeder af hamp, hør og Fregatten Jylland. 
 
3. Layout og speak: (Layout og speak kan være delt op på flere personer) 
3.1. Der er valgt sort/hvid billeder i fortællingen om Jens Sahl Jensen, Skjerns første 
rebslager, - også selvom billederne er en blanding af gamle og nye billeder. 
3.2. Enkelt layout, med få ord der kæder speak og billede sammen. 
3.3. Der er valgt ikke at lægge musik eller anden baggrundslyd på filmen. 
3.4. Stilbillede-film produceret med gratisprogrammerne: Moviemaker og PhotoStory3 
3.5. Speaket indtales i Moviemaker - eller andet sted og kan importeres til Moviemaker. 
Når der skal bevæges rundt til forskellige steder på et stilbillede i filmen benyttes 
PhotoStory3. Disse filmsekvenser skal tilpasses til lydfilen (speak) så tidskoderne passer 
mellem speak og billede. Bagefter kan PhotoStory3 filmen importeres i Moviemaker og 
evt. trimmes (beskæres) hvis det er nødvendigt.  
3.6. Filmen konverteres fra en wma-fil (Windows Mulitimedia Player) til en divX-fil der 
kan spilles af de fleste nyere dvd-afspillere. 

 
Tidsforbrug: ca. 1 uge fuldtid for 1 person - der kan være flere forskellige personer involveret 
i processen. I dette tilfælde har den samme person stået for alle dele: Tekst, Foto, Speak og 
Fremstilling af film. 
 
Filmens fulde varighed er: 8 minutter og 55 sekunder 
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EVALUERING: 
 
 
Gæsterne har tilkendegivet, at de har været glade for, at kunne få fortalt reberbanens historie 
og høre om processen i forbindelse med rebslagning i stedet for kun at se reberbanen, og kun 
kunne læse om stedet på de plancher, der er sat op i afdelingen.  
Desuden har det været muligt, at kunne låne en nøgle og se stedet på egen hånd. Dette er 
blevet benyttet i begrænset grad, men de gæster der har benyttet sig af tilbuddet har været 
glade og tilfredse og påpeget, at filmen har været med til, at besøget fik større udbytte for 
dem.  
I forbindelse med byvandringer i Skjern har gæsterne ligeledes haft mulighed for at se 
Reberbanen. Ved de lejligheder er filmen ligeledes blevet vist og fungeret som supplement til 
den guidede tur. 
Gæsterne har tilkendegivet at filmen har fungeret efter den hensigt som museet har haft som 
mål både som selvstændigt indslag og som supplement til de guidede ture. 
Det har været alle aldersgrupper, der har besøgt afdelingen Reberbanen og set filmen; dog 
ikke småbørnsfamilier. Det var også vurderet fra museets side, at afdelingen ikke henvendte 
sig til denne målgruppe.. 
Angivelsen af tid for filmens enkelte indslag har ligeledes fået god omtale. Det har virket 
overskueligt for gæsterne, at give sig tid til at se de små indslag, selvom det samlet set er 
blevet til små 9 minutter.  
 
Filmfilen er vedlagt som bilag 3 - i formatet divX, der kan afspilles på de fleste nyere dvd-
afspillere. 
 
Fremtidige overvejelser: 
Man vil evt. kunne overveje at lægge en lydkulisse ind på filmen, enten med lyde i 
forbindelse med rebslagning eller noget spillemandsmusik. I så tilfælde skal det undersøges 
med NCB (Nordisk Copyright Bureau) der står for musik anvendt i audiovisuelle 
produktioner. 
 
Undersøgelse: 
Vil flere små film være med til at få formidlet mere til gæsterne, end de selv giver sig tid til 
ved at læse?
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 BUNDSBÆK MØLLE  
– PRODUKT: ”MØLLERUTE”  
MP3-FILER TIL DOWNLOAD SOM GUIDE I KULTURMILJØET. 
 
 
Profil af denne afdeling inden dette projekt: 
Bundsbæk Mølle er den eneste fungerende vandmølle i Vestjylland mellem Struer og Varde. 
Møllen og møllestuen er blevet restaureret og bragt tilbage til tiden omkring år 1900, men 
dens historie kan spores tilbage til 1638. Møllestuen benyttes i dag til kaffestue (definition af 
kaffestue – se skabelon HR1-kaffestue). I møllens tilbygninger findes der udstillingslokaler 
med skiftende udstillinger og en mere permanent om Rakkerne på egnen. Når gæsterne har 
besøgt møllen, har de kun fået sparsomme oplysninger om selve møllen og mølleriet, med 
mindre de er kommet i forbindelse med levendegørelse, hvor en møller formidler. 
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Vision: At give gæsterne træk af mølleriets kulturhistorie med udgangspunkt i forskellige 
møller i Ringkøbing-Skjern Kommune, særligt med fokus på Bundsbæk Mølle. 
 
Mission: Mulighed for formidling uden at skæmme afdelingen med for mange elementer der 
ikke naturligt hører hjemme – så som skilte. 
 
Mål: 250 download eller udlån af mp3/mp4 pr. år 
 
Strategi: 

Indgang: Historie – målgruppe - ressource 
 
Skabelonvalg: 
Ud fra ovenstående ønsker er valget blevet en blanding af to HR0-skabeloner – 
elementer fra ”Folder” og ”Hørespil” suppleret med en lille udstilling HR0-udstilling 
 
Målgrupper: 
MP3-filerne er tiltænkt 16+. Der er lagt op til, at man besøger forskellige lokaliteter i 
kommunen. En vis mobilitet fx med bil er påkrævet. Filerne vil også være bærer af 
generelle historier, der kan høres uden at være til stede, dog vil der blive henvist til 
elementer på lokaliteterne. Bundsbæk Mølles interiør vil blive beskrevet, så gæsterne 
kan følge med i, hvad de ser inde i møllen. 
 
Institutioner/skoler: 
Vil kunne benyttes i forbindelse med et projekt om mølleriets historie – som et tema fx i 
forbindelse med middelalderens teknologi – eller i forbindelse med ekskursion til 
Bundsbæk Mølle. 
 
Familier med børn: 
MP3-filerne er ikke tiltænkt børn, men udstillingen har lagt vægt på, at der er Hands-on 
oplevelser med i formidlingen. 
 
Grupper: 
At lytte til mp3-filer er ikke fællesskabsstyrkende – og er derfor heller ikke tiltænkt hele 
grupper/selskaber. 
 
Voksne uden børn: 
Velegnet til målgruppen. I forbindelse med en tur rundt i kommunen. Et af 
kendetegnene for målgruppen er: At se noget interessant og smukt. Der er lagt op til 
muligheden for at blive klogere gennem en ’gratis rundvisning’. 
 
Pensionister: 
Velegnet til målgruppen. Nogle af de faktorer der er gældende for målgruppen er: En 
god historie. En form for særudstilling i det lokale miljø. At bevæge sig i naturskønne 
omgivelser. I tilfælde af at man ikke selv kan downloade mp3 filerne, kan mp3- og mp4-
afspillere med filerne lånes mod depositum på Bundsbæk Mølle. 
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Cowell’s  7 P’er til produktudvikling og markedsføring: 
 
Product: MP3-filer som guide.  
 
Price: Gratis – dog mod entré enkelte steder for alle over 18 år. Depositum ved lån af 
mp3/mp4-afspiller. 
 
Place: Rundt i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Promotion: Museets hjemmeside og på Bundsbæk Mølle-afdelingen både i form af mp3 
afspillere og computer til download på egen ’Ipod’. 
 
People: Ingen personlig kontakt 
 
Physical evidence: Økomuseumsprincippet med brug af kulturmiljøet. Vestjyllands 
eneste fungerende vandmølle. 
 
Process: Download fra hjemmesiden giver mulighed for informationer udenfor 
åbningstider. Lån af mp3/mp4-afspillere på museet til gæster, der ikke selv er i stand til 
at downloade eller er i besiddelse af udstyr til mp3 filer. 
 

 
Fremstilling af MP3-møllerute: 
 

Drejebog og lydfiler: 
Med udgangspunkt i ”HR0-Folder”s oplevelsessti fremstilles en audio-guidet tur. Det 
består ikke i et hørespil, med forskellige roller, men netop som en guide inddelt i traks 
(afsnit) der henholdsvis benytter sig af generelle fortællinger om mølleriet og dels 
binder sig til et bestemt sted og dets genstande. 
 
Sproget er dansk og rettet til voksne. Der er ikke indlagt lydkulisser eller effekter. 
 
De traks, hvor der er krævet entré eller tilstedeværelse på lokaliteten for at få fuldt 
udbytte, er det nævnt i forbindelse med det enkelte trak. 
 
Lyden er indtalt via det gratis program der også benyttes til filmfremstillingen: 
Windows MovieMaker. Derefter er der downloadet et gratis konverteringsprogram der 
kan konvertere wma-fil til mp3-fil. Filerne er lagt på museets hjemmeside. 
 
Desuden er der udarbejdet mp4-filer hvor lydsiden er blevet suppleret med stilbilleder 
fra de enkelte lokaliteter. 

 
 

 
 
 
 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 83  
 
 

EVALUERING: 
 
 
Visionen om at give mulighed for at høre træk af mølleriets kulturhistorie med udgangspunkt 
i forskellige møller i Ringkøbing-Skjern Kommune med et mål for museet på 250 downloads 
på ét år er delvist opnået efter tre kvartaler. Der har været forskellige antal downloads fra 
museets hjemmeside: 
 
De fem kapitler i ”Træk af mølleriets kulturhistorie”: 
1 - Dejbjerg Jernalder: 206 hits 
2 - Bork Vikingehavn: 205 hits 
3 - Rækker Mølle: 210 hits 
4 - Skjern Vindmølle: 212 hits 
5 - Bundsbæk Mølle: 365 hits 
 
Der har imidlertid ikke været stor efterspørgsel efter at låne mp3/mp4 afspillerne på 
Bundsbæk Mølle.  
 
Gæster, der har benyttet sig af tilbuddet via Bundsbæk Mølle er blevet bedt om at evaluere 
gennem et kort interview. De interviewede har haft en alder på 50+, deres udsagn er 
sammenfattet i følgende: 
 

o Positive tilbagemeldinger vedr. fakta og historier man ellers ikke ville få i forbindelse 
med besøget. 

o Gæster der har benyttet sig af hele mølleruten har været følt den informativ.  
o Personer, der har set mp4 udgaven via museets udlån, har været glade for de billeder 

der har suppleret det fortalte, selvom de samtidig har haft mulighed for at se 
stedet/stederne. 

o De små anekdoter, der knytter sig til nogle af afsnittene, er med til at gøre fortællingen 
mere vedkommende, personlig og sætter kulør på fortællingen. 

o Der er udtrykt ønske om at længden af de enkelte afsnit – særligt ’Bundsbæk Mølle’-
delen gerne må angives inden hvert track. 

 
 
Fremtidig brug af ”mølleruten”: 
 
Museet har valgt, at mp4 udgaven af ”Bundsbæk Mølle” skal konverteres til en film-fil, der 
kan afspilles på dvd og sættes op på mølleloftet. Derved vil museet stadig kunne tilbyde 
gæsterne information om stedet uden en del skilte/plancher, der ikke hører naturligt hjemme i 
kulturmiljøet. Desuden sættes der tidsangivelser på de enkelte kapitler. 
 
Det skal undersøges om der findes et fil-format der kan afspilles af de fleste mp4 afspiller og 
om det kan lægges på hjemmesiden til personlig download.
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ABELINES GÅRD - PRODUKT: OPLEVELSESSTI. 
 
 
Profil af afdelingen før dette projekt: 
Abelines Gård er en strandfogedgård på Holmslands Klit – bygget fra 1854-1871. Den viser 
vilkårene i en Vestjysk strandfogedgård i begyndelsen af det 20. århundrede. I 1904 blev 
Abeline enke med 5 børn, men drev stadig gården til hun blev 87 år i 1957. Gården er 
møbleret, som da Abeline drev gården, med ting fra perioden fra 1900-1950. Flere rum er 
møbleret med de ting, som hørte til på gården. Brugerne af denne afdeling i museet er 
fortrinsvis pensionister og bedsteforældre med børn. 
 

 
 
Vision: Abelines Gård som familieattraktion 
 
Mission: Kulturarvsformidling for børn 
 
Mål: Flere familier 
 
Strategi: 

Indgang: Målgruppe – historie – ressourcer. 
 
Skabelon HR0 – ”Oplevelsessti” fra punkt A til B 
I ønsket om at nå børnefamilier sættes der fokus på børns leg og læring - og muligheden 
for fællesskab og konkurrence. Samtidig er målet, at gæsterne selv reflekterer og lever 
sig ind i den kulturarvsformidling museet ønsker at bringe om børns liv på klitgårdene. 
Gæsterne skal selv være aktive og foretage nogle valg. Der skal bevægelse og 
sanseindtryk ind i læringen - jf. afsnittet længere fremme om ”Læringsstile og mange 
intelligenser”. 
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Målgrupper: 
Skoler/institutioner: 
Med udgangspunkt i Folkeskolens Fællesmål og deres trinmål – ’Historie i fortid og nutid’ 
kan de faglige mål læses i Bilag 1C (Kursiveringen i bilaget angiver sammenfald mellem 
tilbuddet og trinmål). 
 
Fokus på ’skolers’ andre profilområder fra målgruppebeskrivelsen: 
Besøget kan være i forbindelse med arbejdet omkring første halvdel af 1900-tallet eller med 
fokus på ’børn og arbejde’. Tilbuddet indeholder også et socialt formål ved at løse opgaver 
sammen.  
 
Børnefamilier: 
Tilbuddet er ikke henvendt til helt små børn og det er upraktisk med barnevogn e.l. Men 
familier, hvor voksne kan læse for børnene - og hvor børnene er gamle nok til at være med til 
at træffe nogle valg er tilbuddet velegnet. Tilbuddet kan være med til at give en 
fællesoplevelse for de børn, der ikke er i skolealderen eller ikke har lært at læse endnu. 
Børn på mellemtrinnet i skolen kan selv gå på opdagelse eller indgå i fællesskab med andre.  
 
Grupper/selskaber: 
Henvender sig ikke direkte til denne målgruppe medmindre, der er børn i selskabet. 
 
Voksne uden børn: 
Dette tilbud på Abelines Gård henvender sig ikke direkte denne målgruppe. 
 
Pensionister: 
Tilbuddet henvender sig ikke direkte til denne målgruppe – men i følgeskab med 
børn/børnebørn vil det lægge op til en fællesoplevelse og måske til livsberetninger barn og 
voksen imellem. 

 
 

Læringsstile og mange intelligenser 
I USA har man siden 1970’erne undersøgt 
de faktorer, der har indflydelse på børns 
(og voksnes) måde at lære nyt stof på. Det 
er de amerikanske professorer Dr. Rita 
Dunn og Dr. Kenneth Dunn, som har 
arbejdet med ”Learning Styles” - 
Læringsstile. Hver person har sit eget 
læringssæt - som beskriver hvilke 
faktorer, der er med til, at personen lærer 
bedst. Nogle af de forskningsresultater 
Dunn og Dunn er kommet frem til er bl.a.: 
 

… at giver man børn lov til 
regelmæssigt at bevæge sig fra et 
konkret fysisk læringsmiljø til et andet, 
opnår de bedre læring, end hvis de 
sidder stille. 
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… at analytiske børn foretrækker en "trin-for-trin"-gennemgang, mens mere globalt 
orienterede børn foretrækker helheden først for at se idéen med hele konceptet fra 
begyndelsen af (holister).   
 
… at hovedparten af alle børn foretrækker at lære svært stof alene, hvilket de opnår bedre 
resultater med! Andre igen foretrækker at arbejde med svært stof sammen med andre. Det 
kan være parvis eller gruppevis med mere eller mindre deltagelse af en voksen.  
 

Modellen for Dunn og Dunn’s læringsstilsteori er opdelt i grupper med hver deres elementer 
- ikke alle elementerne er beskrevet her, men kan ses ovenfor i figuren. Her er valgt at tage 
udgangspunkt i nogle af de elementer som museet kan tage højde for i de formidlingstilbud 
der tilbydes børn (og voksne): 
 
De psykologiske elementer: (analytikeren) opgaver løses "trin-for-trin". Hvorimod de fleste 
børn foretrækker fra starten, at kunne se formålet med opgaven og se dens helhed (hollister).  
 
Under de fysiologiske elementer finder vi ’de perceptuelle forcer’: Her beskrives de børn 
der lærer bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller ved at bevæge sig 
(kinæstetisk). De øvrige fysiologiske elementer er ikke uvæsentlige, men er ikke medtaget 
her, de er dog relevante i forbindelse med børnetilbud i ”udstillinger”. 
 
De følelsesmæssige/emotionelle elementer samt de fysiske elementer er udeladt her i 
beskrivelsen.  
 
De sociologiske elementer: Er der givet muligheder til at arbejde alene eller i par/grupper - 
med eller uden voksen.  
 
Dunn og Dunns læringsstile sammenholdt med Howard Gardners ”mange intelligenser” kan 
være med til, at man som museum begynder at tænke forskellige måder at formidle til sine 
gæster. Howard Gardner begyndte med at beskrive syv ”intelligenser”/styrkesider i 
indlæringssituationer. Der er dog kommet flere bud på ”intelligenser” - senest den 
naturalistiske og eksistentielle. Her er udgangspunktet taget i Gardners første syv 
”intelligenser” 
 
Interpersonel intelligens:  God til at indgå i sociale sammenhænge. Har indfølingsevne. 

Gruppeorienterede i deres indlæring. 
 
Musikalsk intelligens:  Lærer godt gennem rytmer. Har timing. Bruger hænder og 

fødder  til at give en indlæringsrytme. 
 
Intrapersonel intelligens:  God til at forstå sig selv og andre. Er selvmotiverende og 

vedholdende. Brug for tid til selvstudium og refleksion. 
 
Sproglig intelligens:  Stærk til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.  
  Argumenterende. 
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Kropslig/kinæstetisk intelligens:  Har behov for at røre og bruge sin krop og hænder til at opnå 
optimal læring. 

 
Logisk-matematisk intelligens:  Styrken ligger i at se logisk på problemstillinger og 

ræsonnere. Vil gerne eksperimentere og stille spørgsmål. 
 
Visuel-rumlig intelligens:  Tænker i billeder og forestillinger.  
  Kan navigere og har retningssans. 
 

På Abelines Gård er formidlingstilbuddet en tur 
gennem henholdsvis en pige og en drengs hverdag 
på en klitgård omkring år 1900. Ved at være 
bevidst om nogle af de indlæringsteorier der er 
beskrevet ovenfor, er der valgt en indlæring der 
tilgodeser en kropslig tilgang til formidlingen. 
Børnene skal bevæge sig fra ét punkt til et andet 
for at løse opgaverne. Der lægges vægt på ’de 
perceptuelle virkemidler’ - både auditive, visuelle 
og taktile elementer - for derved at øge chancerne 
for at formidlingen bundfældes og ikke blot bliver 
en ’satellit-viden’ uden forbindelse til deres egen 
verden. En ’interpersonel intelligens’ tages også i 
brug i forbindelse med deres indlevelse i livet for 
en ’jævnaldrende’ dreng eller pige for godt 100 år 
siden. Ligeledes tages der højde for at de fleste 
børn er hollister, så de véd, hvad der forventes af 
dem undervejs, og hvad hele opgaven går ud på. 

 
 
Uddrag af ”Skattejagten” på Abelines Gård er vedlagt som bilag 5 
 
 
EVALUERING: 
 
 
”Skattejagten” har i større grad tiltrukket en anden målgruppe end børnefamilierne – nemlig 
skolerne. Det er hovedsagligt ved personlige anbefalinger fra andre, der har benyttet sig af 
tilbuddet som en aktivitet i forbindelse med i særdeleshed lejrskoleophold, der har øget 
besøget af skolerne.  
 
Desuden har en del voksne ifølge med børn sammen benyttet sig af ruten og både børn og 
voksne har haft gode oplevelser og begge grupper har givet udtryk for ny viden og 
informationer om livet for børn på en vestjysk klitgård. 
 
Gæster der har besøgt afdelingen før, har været taknemmelige for dette tiltag, og synes det har 
beriget besøget. Desuden har flere skrevet i gæstebogen og takket for dette nye tiltag eller for 
den oplevelse de har haft. Det gælder både børn og voksne der har beskrevet skattejagten som 
både sjov og lærerig – og at det har været dejligt være sammen om den.  
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Det har vist sig at skattejagten i gennemsnit tager en lille time. Personalet har dog fortalt i 
forbindelse med evalueringen, at nogle børn efter skattejagten, ville rundt og se gården og de 
forskellige stuer én gang til, da de havde været så optaget af skattejagten, at de ikke havde 
givet sig tid til at stedet ”rigtigt”. Det har hverken forældre/bedsteforældre eller personale 
oplevet tidligere – at børn ville ind for at opleve ’stedet’ igen. Og som en forælder fra 
Hillerød har skrevet i gæstebogen: ”Fantastisk med skattejagten. Det får selv 10årige drenge 
til at dykke ned i teksten. Dejlig stemning.” 
 
 
I forbindelse med ét af skolebesøgene har to klasser fra Borup ved Køge evalueret 
skattejagten. Oplevelsen af børnene (6. kl.) var god. Der var aktivitet og forundring. Der blev 
spurgt og fortalt. Alligevel er de to klassers evalueringer vidt forskellige. 
Mens klasserne var på Abelines Gård gav hovedparten af eleverne udtryk for, at det var både 
sjovt og spændende. En lille gruppe bestående af nogle få piger og drenge ønskede dog ikke at 
deltage i skattejagten – da de synes det var for barnligt, men fik besked om at gennemføre det 
af deres lærer. De to klasser var imidlertid forhindret i at udfylde evalueringsskemaet på 
stedet, og eftersendte deres evalueringer.  
Der er markant forskel på de to klassers besvarelser og svarene afspejler ikke den oplevede 
indlevelse. 
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Spørgeskemaet indeholdte fire talebobler, der gav mulighed for, at hver enkelt elev kunne 
give sin mening tilkende på følgende spørgsmål: 

o Det synes jeg var sjovest ved skattejagten … 
o Det husker jeg bedste ved skattejagten… 
o Det jeg synes var dårligst ved skattejagten… 
o Det mener jeg om skattejagten… 
Efterfulgt at 11 multiple-choice-spørgsmål: 
 

Den ene klasses besvarelse var ikke uddybende på nær en enkel elevs tilkendegivelse. Ellers 
var det slående, at der stort set kun blev svaret: ”Kedeligt” eller ”ved ikke”. Desuden har der 
været selvmodsigende udsagn ved nogle af eleverne, hvor de har givet udtryk for ”kedeligt”, 
men samtid har svaret ”Ja” til spørgsmålet om de kunne tænke sig at prøve skattejagten med 
sine forældre.  
Fremadrettet er det vigtigt for at få en brugbar evaluering, at eleverne ikke kan påvirke 
hinanden, men at de giver deres umiddelbare oplevelse til kende.  
 
Den anden klasse har været mere nuanceret i sin besvarelse og rummer fortrinsvis flest elever 
der synes det har været sjovt og spændende, men også nogle få elever der ikke brød sig om 
skattejagten. 
 
Her er samlet nogle udsagn fra spørgsmålene: 
 
Det synes jeg var sjovest… 

• At man skulle finde forskellige spørgsmål og ting 
• At man selv måtte gå rundt og opdage 
• At man ikke behøvede at holde sig 10 meter væk fra alle tingene 
• At man selv måtte vælge sin makker og arbejde sammen 
• At man ikke skulle gå og lytte til en eller anden 
• At opleve to liv fra en tid, som ligger så langt fra vores hverdag 
• At man kunne være på museum hvor man kunne få lov at lege. 
• Opgaven skabte en god spænding og stor entusiasme.  
• Det hele var sjovt – det vil jeg gerne prøve igen 

 
 
Det husker jeg bedst ved skattejagten… 

• De to køer og hønsene 
• De pæne ting i huset og måden stenene lå på i gården 
• At det var sjovt 
• Alle de små værelser og rum 
• At vi så tingene tæt på og måtte røre ved tingene 
• At personalet var søde og venlige 
• At ’gåden’ gik op og førte til skatten 
• Alle de gammeldags ting 
• At det hele virkede så ægte 
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Det jeg synes var dårligst ved skattejagten… 
• At man skulle gå tilbage til spørgsmålet når man havde svaret forkert 
• Posterne kunne godt have været lidt større 
• Opgaven var lidt kedelig 
• At rummene var så små og at der var så lavt til loftet 
• At den tog så lang tid 
• Jeg synes ikke rigtig der var noget der var dårligt 
• At vi ikke fik noget for at finde skatten 
 

 
Det mener jeg om skattejagten… 

• Det var meget sjovt, det vil jeg gerne prøve igen 
• Det var lidt kedeligt 
• Jeg lærte meget 
• En sjovere måde at gå på museum 
• At vi kom tættere på hinanden 
 

 
1. Tror du historien om kaptajn Clement er rigtig eller for sjov?  

16 %: Rigtig  / 84 %: For sjov 
2. Tror du børn levede som Marie og Jens? 
 90 %: Ja / 10 %: Nej 
3. Er det sjovest at være flere eller alene om skattejagten? 
 100 %: Flere / 0 %: Alene 
4. Er skattejagten mest leg eller undervisning? 
 55 %: Leg / 45 %: Undervisning 
5. Var det godt at I skulle gå rundt for at lære noget? 
 83 %: Ja / 17 %: Nej 
6. Var der noget nyt og overraskende? 
 66 %: Ja / 44 %: Nej 
7. Gætter du og bruger du din fantasi i skattejagten? 
 52 %: Ja / 48 %: Nej 
8. Følte du dig tryg og sikker ved skattejagten? 
 83 %: Ja / 17 %: Nej 
9. Var du koncentreret og målrettet i at løse skattejagten? 
 72 %: Ja / 28 %: Nej 
10. Kan du lide at konkurrerer med at besvare spørgsmål? 
 66 %: Ja / 44 %: Nej 
11. Kunne det være sjovt at lave skattejagten med dine forældre? 
 30 %: Ja / 70 %: Nej 
 
Udsagnene er i god overensstemmelse med den forventning museet har beskrevet i 
forbindelse med målgrupperne. Det være sig motiver som lejerskoletilbud, muligheden for at 
røre ved tingene og deltagelse i formidlingen. Ser man på børnenes udsagt vægter de at lære 
sammen, at have det sjovt, vil gerne bruge deres fantasi og at lave noget.  
De svar eleverne har givet på de 11 multiple-choice-spørgsmål stemmer også fint overens 
med målgruppeforventningerne.  
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Fremtidig tilpasning af tilbuddet 
Personalet har brug for en oversigt over alle opgaverne og deres svar, så de hurtigt kan vejlede 
børn og voksne der er gået fast i opgaven. 
 
Skattejagten skal oversættes til tysk og engelsk. 
 
Museet vil forsøge at lave en skattejagt der er målrettet mindre børn, hvor det handler om at 
finde genstande i de forskellige rum og knytte dem sammen med anvendelsen. 
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KONKLUSION 
 
 
Museet har haft stor glæde af at få indsamlet erfaringer og procedure fra alle de forskellige 
faggrupper på museet til brug for udarbejdelse af formidlingsskabelonerne. Det har givet en 
overskuelighed af de mange forskelligartede arbejdsgange, der er til stede i forbindelse med 
museets formidling. Det har medført en bredere bevidsthed og en mere brugerorienteret og 
systematisk tilgang til fremstillingen af formidlingsprodukter. 
 
Erfaringsudveksling med andre museer og institutioner har været inspirerende. Særligt har  
Odense Bys Museers ledelsestilgang til produktudvikling været nytænkende, og har sammen 
med anerkendte teorier, der stammer fra en anden virksomhedskontekst - eksempelvis 
Coopers Gate-Stage® model og Cowells 7 P’er for produktudvikling - blevet omsat og 
implementeret i museets fremtidige virke og bidraget til et mere stringent og bevidst 
produktudviklingsforløb, der er med til at effektivisere arbejdsprocesserne på en effektfuld 
måde. Også andre bl.a. Den gamle By i Århus og kommunale tilbud i henholdsvis Skjern, 
Esbjerg og Århus har været behjælpelige med erfaringsdeling til projektet. 
 
Beskrivelsen af målgrupperne er et værdifuldt og nødvendigt værktøj i forbindelse med 
planlægning af de forskellige formidlingsplatforme, museet tilbyder sine gæster. Ønsket om at 
kunne lave en mangesidet målgruppetilpasning (customization) i forhold til udviklingen af 
museets formidlingstilbud, - sammentænkt med de ressourcer museet råder over, er således 
tilgængelige for ledelsen/focal pointer i de indledende Gate-Stage-overvejelser, og kan 
imødekommes ved, at følge de anbefalede stier i skabelonerne.  
Desuden har den personbårne formidling kunnet tilpasse den samme historie til flere af 
målgrupperne ved bevidst at benytte sig af de forskellige gæsters motiver, præferencer og 
krav, der er angivet i forbindelse med målgrupperne. 
 
Idéen med at opstille skabelonerne efter HR-niveauer gør dem hurtigt anvendelige i idéfasen, 
der hvor HR-ressourcerne har betydning for udførelsen af tilbuddet. Skabelonerne er udviklet 
til at være et arbejdsredskab, der med udgangspunkt i museets forskellige historier 
inkorporerer forskellige målgruppers krav, muligheder og interesser; - og samtidig tager 
museets resursemæssige og fysiske rammer i betragtning. Der er tale om en effektivisering og 
customization i forhold til udvikling af museets formidlingstilbud. 
 
Museet har desuden fået øjnene op for andre formidlingsformer – bl.a. ’dramaformidling’ og 
har også prøvet kræfter med ’digital formidling’. Begge dele ønskes der at blive arbejdet 
videre med og gøre sig yderlige erfaringer til videreudvikling af de forskellige formidlings-
platforme. 
 
Endelig er det vigtigt igen at pointere, at skabelonerne IKKE er tiltænkt printet (som i del II), 
men skal fungere som et ’digitalt udgangs-punkt’. Det enkelte museum skal altså selv 
tilrette/tilpasse og tilføje skabelonerne så det passer til det museet og til de situationer, der 
opstår på museet. Skabelonerne bør altså bestå af bevægelige elementer – og er derfor 
”ufærdige” og i konstant udvikling. 
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BILAG 1: SKOLETJENESTETILBUD - HATTEMAGERHUSET 
 
 

DA ”OLDE” VAR UNG 
ET UNDERVISNINGSFORLØB OM 

LIVET FOR EN LANDARBEJDER OMKRING ÅR 1900 
 
Skoletjenestetilbud: 
Ringkøbing-Skjern Museum tilbyder i sin skoletjeneste en tidsrejse til tiden omkring år 1900. 
Lokaliteten: Hattemagerhuset i Tarm. 
 
Målgruppe og Folkeskolens Fælles Mål: 
Der er lagt fokus på aldersgruppen Børnehaveklasse til og med mellemtrinnet - SFO. 
 
Følgende fags trin/slutmål berøres i forløbet: Historie, Dansk, Hjemmekundskab og Sløjd, 
samt undervisningsministeriets bud på sociale mål. Se lærervejledning. 
Kapacitet: hvad der svarer til én klasse ad gangen – max 27. 
 
Forløbet (4 – 6 timer): 
Tidsrejsen indbefatter at børn og voksne tildeles nye identiteter så Julianes mand bedre kan 
håndterer alle ”sine” børn han har fået til at hjælpe sig. Juliane er væk for at hjælpe sin søster, 
men kommer hjem i morgen på sin fødselsdag. Julianes mand vil gerne overraske hende, men 
der er meget der skal gøres… 
 
Børnene hjælper til og får derved indblik i de forskellige gøremål, der er i en landarbejders 
hjem og arbejde for livets opretholdelse. 
 
De inddeles i grupper der hver i sær står for forskellige aktiviteter: 

Pumpe vand til dyr og have, kløve brænde, snitte smørknive og slå skærver. 
Storvask i gruekedlen, vaske med vaskebræt, få strøget tøjet der skal afleveres i byen. 
Bage brød i stenovnen – dække bord til fællesspisningen. 

Tilberede suppe over åbent ildsted. Indsamling/klargøring af ingredienserne. 
 
Som afslutning er der et spisefællesskab, hvor alle grupper fortæller om dagens opgaver og 
oplevelser. 
 
Museet sørger selvfølgelig for at børnene kommer tilbage til deres egen tid inden de forlader 
Hattemagerhuset, men det vil være muligt at tage nogle aktiviteter med tilbage til skolen – 
evt. i  frikvarteret. 
 
Pris:  
4 timer: 2000 kr. 
6 timer: 2500 kr. 
 
 
 
 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 95  
 
 

LÆRERVEJLEDNING TIL:  
 
 ”DA ”OLDE” VAR UNG” 
 - et undervisningsforløb om livet for en landarbejder omkring år 1900 
 
INDLEDNING: 
Ringkøbing-Skjern Museum vil gerne tilbyde skolerne et klasseværelse uden vægge, hvor 
eleverne på egen krop får lov til at opleve og tilegne sig viden om en anden tid, levevis og 
samfundsopbygning. 
 
Hattemagerhuset er et overskueligt miljø med en god infrastruktur - ca. 15 minuters gang fra 
bus- eller togstation, der er også parkeringsmuligheder lige ved hattemagerhuset. 
 
Besøget i Hattemagerhuset kan sættes ind i en helhed enten inden eller efter besøget ved at 
indgå i temadage, tværfaglige forløb eller i den almindelige undervisning. 
 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 Kommentarer til forløbet 
 
 Beskrivelse af forløb 
 
 Teorier bag ’Tidsrejse’ 
 
 Folkeskolens Fælles Mål 
  Børnehaveklassen 
  Historie 
  Dansk 
  Hjemmekundskab 
  Sociale mål 
 
 Frikvarteret – gamle lege 
 
 
 
KOMMENTARER TIL FORLØBET: 
Tankerne bag fænomenet ”Tidsrejse” er bl.a. baseret på den russiske psykolog Lev Vygotskys 
(1896-1934) teorier om børns læring. Vygotsky var optaget af, at læring finder sted i et socialt 
samspil – og – mellem individet og kulturen. Brugen af Tidsrejsen i forbindelse med 
museumsdrift, skal forstås som en ”drama-leg” i kulturhistoriske kundskaber, hvor 
målsætningen netop er at gennemføre en tidsrejse i en social, kulturel og historisk 
sammenhæng. Nøgleordene er: Leg, fantasi og indlevelse, - såvel som høre, røre og gøre er 
centrale begreber. Der er altså tale om en oplevelsesbaseret læring, hvor børn lærer gennem at 
handle og håndtere, de opgaver de bliver stillet overfor – jf. filosof og pædagog John Dewey 
(1859-1952) – manden bag begrebet: ”learning by doing”. 

Se evt. teorier bag ”Tidsrejse” 
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I ”Tidsrejse-legen” gives barnet (og de voksne der medvirker) en ny rolle og bliver derved en 
anden person, som de skal forestille sig verden ud fra. De får hermed givet et nyt perspektiv 
og en ny synsvinkel på det liv, som deres nye identitet lever i. Vigtigheden i at skabe mening i 
livet gør, at legens kundskaber skærpes. Ved at gøre brug af vores sanser ønsker vi, at børnene 
får en helhedsopfattelse af den tid, der skal skildres. (Velvidende at fortiden ses ud fra vores 
egen tid og blot er et spejlbillede af tidsperioden, der belyses gennem Tidsrejsen!) 

Gå til indholdsfortegnelsen 
 
 
BESKRIVELSE AF FORLØB: 
Introduktion 

Museets formidler er ikke i rolle i mødet med børnene, men iklædt autentisk tøj fra 
perioden (ca. år 1900). Museumsformidleren introducerer hvem han/hun er og hvorfor 
vedkommende er klædt som han/hun er. Derefter indledes en dialog om den tid vi skal 
rejse til – også i forhold til den tid vi selv lever i. 
 

Dramaoptakt med rollefordeling 
Der indgås en ”kontrakt” mellem børnene og museumsformidleren – at når man er i 
rolle – fx har taget hovedbeklædning på – så er man ikke længere museumsformidler, 
men i dette tilfælde Carl – Julianes mand - / Juliane selv – Carls kone, beboer i 
Hattemagerhuset. 
 
Eksemplet fortsætter med Carl. 
Carl kommer ind – overrasket over at se de mange børn. Børnene introduceres til Carls 
problem: Alt det der skal nås inden gæsterne kommer til fødselsdag næste dag. Men 
med hjælp kan alt nås. 
 
For at holde styr på sine mange børn bliver han nødt til at give dem navne, han kender i 
forvejen. Alle får tildelt et navn (trænavneskilt om halsen). 
Det er vigtigt, at børnene hele tiden er opmærksom på, at det er en leg der udspiller sig, 
så de kan holde en distance til den person, de nu skal til at være, så barnet ikke bliver 
udsat for følelsesmæssig rovdrift, samtidig med at de får lov til, at leve sig ind i rollen. 
Navnetildelingen kan godt give anledning til: morskab / et ønske om at bytte indbyrdes 
eller henvisning til andre man kender med samme navn. Dette punkt i tidsrejsekonceptet 
kan godt tage længere tid, end man umiddelbart har lyst at bruge, men det er vigtigt at 
børnene kan komme ind i den identitet, de får givet - og at bruge den tid der skal til, for 
at det videre forløb kan lykkes. 

 
Andre voksnes ansvar (forældre, pædagoger, lærere) 

Det er vigtigt for tidsrejsens magi, at de voksne, der følges med børnene, selv bliver en 
del af tidsrejsen. De voksne gives derfor også en rolle som fx storesøster eller storebror. 
Derved bliver det en fællesoplevelse for børn og voksne og der kan opstå et andet 
fællesskab og fortrolighed end den, der normalt råder i den normale rollefordeling. 

 
Tidsforvandling 

En lille cermoni skal være med til at tidsrejsen forekommer i tid. Dette gøres for at 
børnene kan træde i karakter når de ankommer til tidsperioden og bliver børn i 
Hattemagerhuset. Vi en ”tidsmaskine” der programmeres med vores årstal og hundrede 
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år tilbage i tiden – hvorefter de går gennem stoffet og ind i stuen, hvor formidleren 
allerede er gået gennem tidsmaskinen og klar til at møde sine børn. 

 
 
Drama som indeholder gøremål (gruppeopdelt) 

Carl får ridset hele situationen op, og får fortalt, hvad der skal gøres. Børnene deles i 
grupper med ansvar for det, Carl har bedt dem om. (4-5 børn i hver gruppe) 
Forløbet kræver min. én voksen både ude og inde. 
 

Spisefællesskab 
Alle opgaverne er blevet løst og maden står færdig på bordet. Alle sætter sig til rette. 
Hænderne foldes og der læses en bordbøn. Mange børn vil måske finde dette som et 
fremmedelement, men det kan også give anledning til at tale om bordskik og traditioner 
som de har hjemme. 
 
Fællesmåltidet har til opgave, at samle hele børneflokken, som før har arbejdet i 
grupper. Børnene kan fortælle hinanden, hvad de har lavet i de forskellige grupper og 
Carl kan fortælle mere hvis tiden tillader det. 
 

Afslutning med tidsforvandling 
Carl ser pludselig hvad klokken er – alt det der er nået – nu må alle hellere komme hjem 
og få slappet af og sovet ud – derfor skal alle selvfølgelig tilbage til nutiden og man 
forberedes på at skulle gå ud af sin rolle igen. Tidsmaskinen gøres klar så man kan rejse 
tilbage til nutiden – og der tages afsked med Carl. 

 
Gå til indholdsfortegnelsen 

 
TEORIER BAG ’TIDSREJSE’: 
Psykoanalytiker D.W. Winnicot (1896-1971) formulerer vigtigheden af leg således (egen 
oversættelse): ”Leg er det overgangsfænomen som skaber sammenhæng og mening mellem 
drøm og hverdag. Hvis denne sammenhæng ødelægges bliver mennesket passivt og sygt” 
Med leg og fantasi er der ikke bare lukket op for barnets egen spontane og frie leg, men jf. 
Jerome Bruner, der arbejde videre på Vygotskys teorier, udviklede han ”Stilladsering” 
(Instructional scaffording) – er det de voksnes opgave og ansvar at give barnet et ”stillads” til 
at løse sine opgaver ud fra – at give et historisk perspektiv ved at lede barnet ind i den 
historiske virkelighed/verden. 
 
Dialog og aktiviteter er vigtige i denne sammenhæng også med udgangspunkt i Vygotskys 
helhedsyn, der baseres på interaktion af følelser, tanker og sprog. Det immaterielle i 
menneskelivet skal derfor indgå for at få en alsidig og levende forståelse af fortiden. Følelser, 
drømme, tanker og idéer skal have plads som vigtige ingredienser i en tidsrejse. Lydhørhed 
overfor børnene er derfor også essentiel for at kunne gribe de læringssituationer, der må opstå 
spontant, så der opstår en balance mellem det barnet lærer selv og hvad det lærer med 
assistance af den voksne. Ved at opleve hvad man kan formå – og forundres over det – bliver 
det en del af vores/barnets egen identitet og ikke en gold kundskab, men en erfaring der kan 
trækkes frem og bruges. Der bliver en sammenhæng mellem færdighed, forståelse og 
kundskab. Erfaringer skaber mulighed for nye erfaringer - jf. John Dewey. 

Gå til indholdsfortegnelsen 
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FOLKESKOLENS FÆLLES MÅL (uddrag) 
 
Faglige mål: 
Børnehaveklassen 
Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har 
tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
- Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være 
forskellige.  
- Indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle. 
- Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at 
reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser.  
- Tage hensyn til og vise respekt for naturen. 
- Beskrive naturfaglige iagttagelser blandt andet med brug af kategorierne størrelse, form, 
antal og vægt. 
- Opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder. 
- Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker. 
- Tage del i ansvaret over for fællesskabet. 
- Varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder kunne forstå og følge en instruktion. 
- Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper. 
- Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål. 
 

Gå til indholdsfortegnelsen 
 
Historie: 
Efter 4. klassetrin 

Historie i fortid og nutid 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at … 
- gengive begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage … historiske personligheder og 
fortælle om karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet. 
- fortælle om familie, slægt og fællesskaber og give eksempler på livet på landet og livet i 
byer i fællesskaber og samfund. 
- fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv, som det manifesterer sig i 
sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom. 

 

Fortolkning og formidling 

- gengive fremstillinger af historiske begivenheder med egne ord, i tegning og i dramaform 
- stille spørgsmål, der kan uddybe forståelsen af historiske beretninger 
- skabe fortællinger om hverdagsmennesker ud fra viden om fortidens begivenheder og 
samfund 
- fremstille modeller og efterligninger af genstande, som kan illustrere fortidens levevis. 
 

Gå til indholdsfortegnelsen 
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Dansk: 
Efter 2. klassetrin 

Det talte sprog 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at ... 
- bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse 
- fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og 
drama 
- lytte aktivt. 
 
Efter 4. klassetrin 

Det talte sprog 

- bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse 
- lytte aktivt og følge op med spørgsmål 
 

Gå til indholdsfortegnelsen 
 

Hjemmekundskab - Slutmål efter 4. /5. /6. /7. klassetrin 

Mad, måltider og livskvalitet 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at ... 
- give eksempler på måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter 
- sætte ord på sansemæssige oplevelser af måltidet 
- vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier 
- beskrive forskellige madkulturer 
- overveje og drøfte ansvar og omsorg i forbindelse med mad og måltider. 
 
Fødevarer og håndværk 
- tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder  
- give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord 
- nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk. 
 
Forbrug, miljø og ressourcer 
- sætte forbrug i relation til behov, valg og vaner  
 
Hygiejne og sundhed 
- håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne  
- forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask 
- forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed. 
 

Gå til indholdsfortegnelsen 
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Sløjd - Slutmål efter 4. /5. /6. /7. klassetrin 

Design og produkt 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at ... 
- vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel 
- formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur 
- fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet. 
 
Kulturteknikker 
- anvende teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer  
- drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis 
- forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund. 
 
Skabende processer 
- vurdere egen arbejdsindsats.  

Gå til indholdsfortegnelsen 
 

Sociale mål: 
Undervisningsministeriet sidste del af ”inspiration til de sociale mål” - et eksempel, hvor 
lærere og pædagoger i fællesskab har fastsat følgende sociale mål i en afdeling for de yngste 
klassetrin: 
(http://pub.uvm.dk/2006/faellesmaal/inspiration/insp_led_laer_paed_03_sociale.html) 
 
Børnehaveklassen 
Det er et mål, at det enkelte barn 
 kan tage mod kontakttilbud fra en voksen og kan bruge det 
 selv kan tage kontakt til de voksne 
 kan lege godt med et andet barn 
 kan lege aktivt i en mindre gruppe (typiske lege for piger og drenge) 
 kan spille spil med 2-3 andre børn 
 selv kan tage kontakt til andre børn 
 kan fortælle frit i gruppen 
 har mindst en ven 
 kan markere sig frit i gruppen sprogligt og motorisk 
 kan beskæftige sig og have det rart i frikvartererne. 
 
1. klasse 
Det er et mål, at det enkelte barn 
 er tryg i gruppen og har et vist kendskab til alle andre børn 
 har mindst 2-3 venner i klassen 
 frit kontakter læreren/pædagogen efter behov 
 markerer sig aktivt i gruppen 
 løser opgaver med en makker 
 deltager aktivt i gruppelege 
 kan modtage hjælp til konfliktløsning, sætte sig i den andens sted og se sin egen rolle. 
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2. og 3. klasse 
Det er et mål, at det enkelte barn 
 kan lege frit med mindst 4-5 andre børn 
 kan deltage frit og aktivt i gruppelege 
 kan indgå i fx små dramastykker og finde sin plads 
 er aktiv i konfliktløsning ved at søge hjælp, sætte sig i den andens sted, 
 “tage egen del”, bidrage med konstruktive løsninger og kunne slutte fred 
 først og fremmest er ansvarlig over for sig selv 
 har en fornemmelse for hele gruppen og føler sig som medlem af gruppen; 
 at der er tale om et “vi” 
 kan arbejde som medlem i en lille gruppe med en afgrænset og klar opgave 
 har en rolle i gruppen, der er under udvikling, 
 at rollen er passende for barnets personlighed og i øvrigt socialt acceptabel. 

 
 

Gå til indholdsfortegnelsen 
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BREV KNYTTET TIL BESØG PÅ HATTEMAGERHUSET: 
 
Til…. 
 
Vi glæder os til at se jer ….dag d. …. ved Hattemagerhuset i Tarm. 
 
Her er nogle få informationer inden vi ses. 
 
Forløbet er beskrevet i den vedhæftede fil, men jeg laver et lidt mere uddybende rids her: 
Ankomst: I vil blive modtaget af en af museumsformidlerne nede ved vejen: Foersumvej 
(ikke ved plejehjemmets P-plads). Museumsformidleren vil påbegynde TIDSREJSEN 100 år 
tilbage i tiden, mens I går op mod Hattermagerhuset sammen. Der vil være lidt tøj til børnene, 
så de lettere kan leve sig ind i deres roller – at opleve livet for 100 år siden. 
 
Hattemagerhuset: I vil blive taget i mod af ”Julianes naboer” (Juliane selv er ikke hjemme, 
da hun er hos nogle slægtninge). Hverdagen i en landarbejders liv vil blive gennemgået, mens 
I er delt op i to grupper. (Varighed 2 x 15 min.) 
 
Derefter vil der være aktiviteter – vi vil bede jer om at have fordelt børnene på forhånd på 
følgende: 

• Snitteværkstedet – Fremstilling af smørkniv helt fra bunden. (Dette værksted bliver 
løbende udskiftet med børn fra de to øvrige grupper) 
 

Resten af gruppen fordeles ligelig på de to andre aktiviteter: 
• Husarbejde – Der skal tilberedes en god nærende suppe af grøntsager og krydderurter 

fra haven. Kærnes smør til brødet. Pynte op til måltidet m.m. 
• Havearbejde – Vinterklargøring af kålgården. Indsamling af grøntsager og 

krydderurter til suppen. Gennemgang af forskellige planter og deres anvendelse. 
 
Vi vil nyde at spise sammen, hvorefter der skal ryddes op: Opvask, oprydning, das-tømning… 
 
Afslutning: Børnene forberedes på at komme tilbage til deres egen tid – og TIDSREJSEN er 
forbi for denne gang. 
 
Forventninger til voksendeltagelse:  
Det forventes, at de voksne, der er med børnene, lever sig ind i historien så børnene får bedst 
mulighed for at lade fantasien føre dem tilbage i tiden (se beskrivelsen af tidsrejsen), - samt at 
holde orden på børnene, så museumsformidlerne kan koncentrere sig om at formidle. 
 
Da vi skal være en del ude skal børnene have varmt og praktisk tøj på. 
 
Hvis der er nogle spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig på nedenstående telefon eller 
mail. 
Vi ser frem til at være sammen med jer. 
 
Med venlig hilsen 
Lisbeth Lauridsen 
Tlf.: 22369377 – mail: lll@riskmus.dk 
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BILAG 1B: Uddrag af Folkeskolens Fælles Mål 
– KNYTTET TIL RINGKØBING MUSEUMS FORMIDLINGSTILBUD  
 
Udvalgte punkter/afsnit af forskellige fags trin/slutmål fra Undervisningsministeriets Fælles 
Mål for Folkeskolen – samt beskrivelse af sociale mål. Se evt. undervisningsministeriets 
hjemmeside: www.uvm.dk  
 
Trinmål efter 4. klasse: 

Gengive begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage sagn og historiske 
personligheder 
Fortælle om karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet 
Gøre rede for begivenheder, der knytter sig til Danmarks og Nordens grænser 
Fortælle om familie, slægt og fællesskaber 
Give eksempler på livet på landet og livet i byer i fællesskaber og samfund 
Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv, som det manifesterer 
sig i sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom 
 

Trinmål efter 6. klasse: 
Fortælle om udviklings– og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter 
sig til kongemagt, kirke, landbrug og industri 
Give eksempler på relation mellem lokalhistorie og Danmarks historie 
Give eksempler på emigration, immigration og mobilitet og den betydning det har for 
familier. Beskrive magtforhold mellem samfundsborgere og magthavere reguleret 
gennem lovgivning, forhandling eller revolution 

 
 
BILAG 1C: UDDRAG AF FOLKESKOLENS FÆLLES MÅL 
- KNYTTET TIL ABELINES GÅRDS FORMIDLINGSTILBUD 

 
Trinmål efter 4. klasse: 
Gengive begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage sagn og historiske 
personligheder 
Fortælle om karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet 
Gøre rede for begivenheder, der knytter sig til Danmarks og Nordens grænser 
Fortælle om familie, slægt og fællesskaber 
Give eksempler på livet på landet og livet i byer i fællesskaber og samfund 
Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv, som det manifesterer 
sig i sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 104  
 
 

BILAG 2: ”NOVELLE” 
 
EN DAG I RINGKØBINGS GULDALDER  
- FORTALT AF KØBMAND PEDER TANGS TJENESTEPIGE ANNE KIRSTINE CHRISTIANSDATTER 
 
 
”Novellen/manus” er ikke bearbejdet til tekst, men fungerer som en fortælling til formidleren så 
vedkommende kan finde ’sin’ version af historien. Derfor er denne udgave ikke rettet til, men 
indeholder både ’tale’ og fakta og er ikke grammatisk korrekt. 
 
Kontrakten: 
Hjertelig velkommen til en rundvisning her i Ringkøbing. 
Velkommen til Tangs Hus. Huset er ikke et oprindeligt hus, men bygget af sten fra en af de 
gamle købmandsgårde her i Ringkøbing som var ejet af købmand Peder Tang – og 
sandsynligvis også af sten fra hans eget teglværk på Herregården Nr. Vosborg. 
 
Jeg vil om lidt tage jer med på tur tilbage i tiden – til 1796 – Ringkøbings Guldalder – den 
florissante tid – eller rettere det vil Anne Kirstine Christiansdatter. Anne Kirstine er 
tjenestepige hos købmand Peder Tang – og selvom det selvfølgelig også er mig – så er vi i 
den situation, at når jeg har kysen på, ja så er jeg ikke længere NN, men Anne Kirstine 
Christiansdatter, 1796. 
 
I vil være velkomne til at stille spørgsmål til Anne Kirstine, men det er ikke sikkert hun kan 
svare på alt – og da slet ikke om ting ud i fremtiden, (som måske ligefrem er vores nutid) – de 
spørgsmål må vente til det er mig, der er tilbage og jeg ikke længere har kysen på – og så vil 
jeg, så godt jeg kan, besvare evt. spørgsmål, der må dukke op under vejs og som rækker 
udover Anne Kirstines formåen, men om lidt er vi altså her i Tangs hus – år 1796. Håber I er 
med på den aftale?! Velkommen til Ringkøbing Museum – en afdeling af Ringkøbing-Skjern 
Museum. 
 
Tidsrejsenovelle: 
Del 1: -  Anne Kirstines hverdag i Tangs Hus -  
Ih, du glade hønselår … Sikke en forskrækkelse! Hva’ laver sådan en flok dog her? – 
Kommer I med dårligt nyt fra Anna Jørgensdatter i Hee? Er der sket en forværring i hendes 
tilstand? – sødeste bette barn… Jeg har været så urolig for hende – og lige nu kan jeg ingen 
steder gå, for jeg er alene på skansen. Mit herskab købmand Peder Tang er med sønnen Niels 
på godset Nr. Vosborg for at se til teglværket – jeg forventer dem hjem i morgen, så jeg skal 
have gjort det hele klart til da. Og husholder Johanne Lauris Christiansdatter er væk i andet 
ærinde i disse dage – så det er mig, der skal sørge for det hele – lidt mere end jeg plejer. 
 
Det er ellers ikke fordi, at jeg ikke har nok at se til i hverdagen, men i dag måtte jeg stå op da 
vægterne sang deres sang: ”klokken var slagen 5” – ja så havde jeg også en aftale med 
”vægter Jens” lige at slå på ruden, så jeg var sikker på at komme op kl. 5 for at nå det hele. 
 
Ja, for resten velkommen til – jeg blev helt befippet, da jeg så sådan en flok fine folk her på 
en helt almindelig mandag. Mit navn er Anne Kirstine Christians datter og jeg er tjenestepige 
her hos Peder Tang – lad mig se… jo …på mit 14. år her i Ringkøbing hos herskabet. 14 år … 
som tiden dog rinder gennem timeglasset, men jeg er glad for min plads og Peder Tang forstår 
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at værdsætte os tynde/tjenestefolk når vi gør vores arbejde godt. 
 
Normalt kan jeg vente en time mere til kl. er 6, med at gå i gang med dagens dont/gøremål – 
det jeg skal nå. 
Det første jeg gør, når jeg står op, er at tænde op i kakkelovnen. Så der kan komme varme i 
huset – særligt inden herren skal stå op. Derefter tænder jeg op på ildstedet i køkkenet – så 
skal jeg ha’ hentet vand ude ved pumpen, så jeg kan få sat vand over i en stor kedel på 
ildstedet. Normalt er det ikke mig der står for davren – I ved morgenmaden – det er Johanne 
der står for det, men når det nu kun er mig, der er i huset, ja så må jeg sørge for at Christian 
Iversen – gårdkarlen – får noget i ’skrutten’, så han duer til noget resten af dagen. Han er ikke 
så snaksaglig her i gry/om morgenen, så jeg kan sagtens nå at få klaret lidt, mens han spiser 
færdig nu når Johanne også er af sted. 
 
En almindelig dag sørger jeg for at rydde op efter davren/morgenmaden, mens Johanne 
begynder at gøre klar til næste servering her i huset. Men i dag står jeg for både madlavning 
og opvask efter det hele. Handles ind på torvet skal der jo også. Det er noget af det bedste i 
løbet af dagen – for der møder jeg jo også de andre tjenestepiger, der også er på indkøb. Og 
det er altid godt at høre, hvad der rører sig i byen … – ikke at jeg går med sladder, men det er 
jo altid godt at være velorienteret i hvad der sker! 
Når jeg så er kommet hjem igen med alle grøntsager og hvad jeg ellers skulle købe, ja så går 
jeg i gang med at gøre dem rene og hjælpe til med middagsmaden. 
 
Efter middag skal der jo gøres rent. Ja, det er jo ikke nok at feje gulvene – vi har jo træ på 
gulvet inde ved herren i stedet for stampet ler – så gulvene skal også skurres så de er helt 
hvide af sæbe. Det er rart, at jeg kan se et godt stykke arbejde gjort færdig, - men … lige at 
skurre gulve – ja, det er altså hårdt – op i skørterne og ned på alle fire - og mine hænder, ja de 
revner af al den vand og sæbe og bagefter så værker både knæ og ryg når jeg er færdig… - … 
så er det såmænd udmærket at få ryggen rettet ud når jeg så skal til at stryge tøj.  
 

Henvendt til kvinderne – men det ved I jo alt om…bla bla bla – det må så afgjort 
være en mand der har opfundet trægulvet… 
Henvendt til mændene – men det ved I jo intet om … bla bla bla … 

 
Vi har dog en vaskekone der kommer én gang om måneden og så er der storvask. Hun kan få 
noget fra hånden skal jeg lige love for … Jeg sørger for, at der er tændt op under gruekedelen 
og at vores vaskebræt står klar – og så går hun i gang. 

 
Sætter evt. en af gæsterne i gang med at vaske en stykke tøj, mens hun selv 
fortsætter… 
 

Ingen bider skeer med Nils Storms kone ’Kirsten vaskekone’ – ikke engang Nils selv. Hun 
har en overarm, der vil få selv de fleste fiskere nede på havnen til at se splejsede ud og Nils – 
den bette orm - han er ikke meget værd, han var ikke under eget tag hvis det ikke var for 
’Kirsten vaskekone’ og det ved hun godt selv. Så hvis Nils kommer hjem og drukket mere 
end godt er – så kommer han slet ikke ind, men kan godt gå rundt og være både gul, blå og 
grøn de næste dage efter den behandling han får af Kirsten og hendes overarm. … 
 
– nå – men ’Kirsten Vaskekone’ sørger for at jeg har rigelig af arbejde til hun kommer igen… 
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mens hun er her hjælper jeg hende med at skylle tøjet godt når hun har vasket det og få det 
hængt til tørre. Og så skal jeg ellers sørge for at få at få det strøget så det bliver fint og 
glat…ja, det kan godt være at ryggen bliver rettet ud, men jeg kan godt blive træt i armen når 
jeg står og stryger.  

 
Henvendt til en pige – det er måske dig der står for at stryge hjemme… (rækker 
strygejernet til hende) … tager hende om overarmen for at mærke efter 
muskler… forklarer hvordan strygejernet fungerer… 

 
Noget af tøjet skal jeg dog ikke stryge, det ruller jeg med mit manglebræt mens det stadig er 
fugtigt. 
 
 Tager et manglebræt frem… 
 
Manglebrættet har jeg fået af min forlovede Lars Rasmussen. Ja, det er jo skik at man får et 
manglebræt i forlovelsesgave - et som han selv har udskåret på bedste vis. Og Lars … han har 
lagt særlig meget kærlighed i de udskæringer han gjort i mit manglebræt. Det er det 
smukkeste, jeg har set… og jeg bliver stadig helt varm inden i når bruger det til at rulle tøjet 
med. … jeg får helt varmen ved at tænke på ham. Og glæder mig til at vi skal giftes om et års 
tid. 

 
Hvis der spørges skal der kunne svares på: 
- Hvad laver Lars? Lars er fæstebondesøn i Hee. 
- Hvorfor skal de først giftes om et år? Der er lavet en aftale om at han er 
stavnsbundet ét år endnu inden han kan rejse fra fæstegården. Han har fået 
lovning på et arbejde i Ringkøbing som gårdskarl hos en anden købmand 
(Christoffersen) – det er Tang der har sørget for denne aftale. 
- Hvad tjener Anne Kirstine? Hos Tang tjener Anne Kirstine:10 rigsdalere om 
året – udbetalt som 20 skilling hver tirsdag – foruden kost og logi og et stykke 
stof eller et par sko. 
På landet tjente hun: Kost og logi samt en kjole eller et par sko. 

 
Nå, men når dagens vasketøj er ordnet, borde og gulve er skurret – så står det på at pudse 
kobber og messing og sølvtøj. Det må nemlig vente til det andet er ordnet så jeg ikke får 
noget af al den aske med mig rundt i huset som jeg bruger til at pudse med. Og vi har meget 
sølvtøj som skal pudses. 
 
… For i 1766 blev Købmand Tang gift med borgmesterdatter Mette Bagger Kjær. Det er jo 
skik at Peder Tang som brudgom forærer sin kommende brud stof til brudekjolen – hr. Tang 
var også dengang en meget velhavende købmand!..., så han gav sin brud gulgrøn 
silkebrokaldestof med blå og rosa blomster og grønne blade på en gylden bund og sko i 
samme stof som kjolen. Desuden gav han en stor sum penge hun kunne købe smykker for til 
sin bryllupsdag. Men Mette Bagger Kjær syntes stoffet var så smukt, så hun ikke behøvede 
smykker – i stedet købte hun sølvtøj for pengene, det er en af grundene til vi har så meget 
smukt sølvtøj. Desværre har jeg aldrig selv kendt Peder Tangs kone – Mette Bagger Kjær. For 
ca. et år efter brylluppet fødte hun en søn, Niels, men blev desværre så syg og afkræftet efter 
den hårde fødsel, at hun aldrig kom op af sengen igen og et halvt år senere - på hendes egen 
25 års fødselsdag - døde hun fra lille Niels og Peder Tang. 
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Det var et meget hårdt slag for Peder Tang og nu snart 30 år senere er han stadig enkemand. 
Ak ja, sådan går det jo – jeg er simpelthen så spændt på hvordan det kommer til at gå Anna 
Jørgensdatter i Hee. Hun er ikke stærk…! 
 
Hvad skal jeg ellers nå i løbet af dagen – jo her om sommeren fyldes dagene med at få plukket 
frugt og bær eller karte uld, få det spundet til garn og væve noget stof. 
 
Ih – du milde hønselår – som tiden går … vi kan ikke stå her og snakke hele dagen, jeg skal jo 
nå noget inden herren kommer hjem i morgen, – men I kan jo gå med hvis I har lyst - for jeg 
skal ud i byen for at aflevere nogle varer for Peder Tang, så jeg skal lige en smut forbi 
købmandsforretningen og så videre ud til et par kunder med særlig leverance… Ta’ at komme 
med … så skal jeg vise jer hvad der er bestilt! 
 

Undervejs: trækker en af gæsterne ind til siden … PAS PÅ … råber efter Carl 
Børstenbinders knægt – den bølle – han kører så tåbeligt når han har to 
hestekræfter spændt for. 
Smalltalk med gæsterne… 

 
Del 2: - Ved købmandsgården - 
I bliver bare stående her – jeg skal lige ind bagved og hente noget som jeg skal bringe ud. En 
særlig bestilling… 
 
Kom helt tæt på – det er jo ikke noget alle og enhver skal se! 

Sørger for at få flokken helt tæt sammen og tæt på inden hun løfter klædet til 
side i kurven og tager en fajancetallerken frem. 
 

Hva’ siger I? Er det ikke smukt. Farvestrålende dekoreret fajance… 
Jeg kan ikke lige gå at blafre med det – for jeg har hørt noget om at der er en lov, der siger vi 
ikke må have farvet fajance – noget med nogle handelsregler – men det er der vist ingen der 
går ret meget op i her i Ringkøbing – men man kan jo aldrig vide!... Men Peder Tang har det 
som en særlig leverance til sine kunder og jeg bringer det så ud når der er nogen der har 
bestilt. Og så ulovligt kan det vist ikke være for toldvæsnet bor jo lige overfor på den anden 
side af gaden her – lige overfor købmandsgården – og jeg ved i hvert fald at Peder Tang og 
toldinspektøren har et meget hyggeligt forhold til hinanden, så vi har aldrig haft problemer 
med at få flot fajance. 
Jeg elsker at dække op når herskabet får fint besøg. Det er så smukt når bordet står der med de 
flotte farver og mønstre på stellet. 
 
Nå, men lad os nu komme af sted… pakker klædet godt rundt om varerne i kurven 
 
Del 3: - Madam Møller - 
For resten har I hørt om Madam Møller? Ja, det er jo ikke fordi jeg vil gå med sladder …, 
men Madam ’sukker’ Møller – det sure ribs! Hun bor lidt længere nede ad gaden. 

 
Går et lille stykke ned ad Grønnegade – og kigger efter at der ikke er nogen der 
lytter når hun nu skal fortælle videre… får samlet hele flokken igen. 
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Jeg skal altid forbi madammen når jeg skal ned til Peder Tangs lysthus, med en madkurv der 
skal bringes til herren når han slapper af med gode venner – det ligger lidt længere nede ad 
gaden, men vi har ikke tid til at se det nu – jeg skal jo nå noget – men I kan jo selv smutte 
forbi senere! 
 
Men I skal lige høre – inden vi går videre - om hende madammen. Hun er al tyendes / 
tjenestefolkenes skræk. Hun kan være sukkersød, når gæster hører hende og ganske kort efter, 
kan hun råbe og skælde ud på tjenestefolkene. Fx som stakkels Kirsten Josdatter oplevede det. 
 
Kirsten havde ikke kunnet få nogen anden plads tæt på sin fødegård – og der var ikke råd til at 
have hende hjemme – så det blev her ved Madam Møller. 
 
Madammen kan ikke holde på sine folk tiden ud, så hun mangler af og til en tjenestepige. 
 
Derfor kom Kirsten Josdatter da også her til. Sådan som jeg kender lille Kirsten, så er hun 
omhyggelig og pligtopfyldende og dygtig af sin alder - 11 år. Men sandelig om Madam 
Møller ikke beskyldte hende for at have stjålet et armbånd. Pigebarnet nægtede selvfølgelig 
og græd, men Madammen bortviste hende – og det uden at betale hende løn for den sidste 
måned. 
Og hvad sker der … 14 dage senere legede Madam Møllers 3årige datter med smykket. Hun 
havde taget det for at lege med det, da Madammen selv havde smykkerne fremme. Kirsten 
Josdatter kunne aldrig finde på at stjæle – og smykket var selvsagt heller ikke stjålet. 
Nu burde det sure ribs af en madam være gået rundt til sine veninder og renset tjenestepigen 
navn for så ondskabsfulde rygter, - men nej – hun indrømmer ALDRIG selv en fejl! 
 
Og det går nu ud over en stakkels pige som Kirsten Josdatter, der ikke kan få et ordentligt 
arbejde. For os tjenestefolk - er vores ære og selvrespekt næsten det eneste vi ejer. Når vores 
ærlighed drages i tvivl, mister vi alt. Og det er absolut ikke ligegyldigt hvilket herskab man 
får sig. Men som tyende/tjenestefolk har vi ikke altid lov til at være kræsne. 
 
Inden jeg begyndte som tjenestepige hos Købmand Peder Tang – oplevede jeg selv en 
vanskelig og slem plads på landet. Som lige godt 11årig kom jeg selv i en plads på landet. Det 
var bare hårdt. Jeg havde en arbejdsdag på 15 timer. 
 
Jeg begyndte dagen med at malke kl. halv fem om morgenen, og så arbejdede jeg ellers både 
på marken - især i høsttiden - og senere inde i huset hos madmor. Hun var meget krævende – 
udover jeg skulle hjælpe med madlavning og rengøring, så skulle jeg ordne alt vasketøj – der 
havde vi ingen vaskekone som her – så først skulle jeg vaske tøjet – så koge det – så skylle 
det og vride det – det var virkelig hårdt. Fårene skulle også vaskes og klippes og ulden skulle 
kartes og spindes til garn. Derudover var der også 5 børn på gården, som jeg skulle passe en 
stor del af tiden. 
 
Jeg var jo kun 11 år, men sled dagligt så min ryg gjorde ondt når jeg gik i seng. Engang var 
jeg så træt, at jeg faldt i søvn, mens jeg sad og malkede – så spildte jeg noget af mælken – jeg 
blev slået og skældt ud for at være doven. 
 
Da min far opdagede det skaffede han mig så en plads her i købmandsgården i Ringkøbing – 
og her har jeg så været lige siden. 
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Nå vi må skynde os – jeg skal sørge for at vores sognepræst (Hans Juul Jordhøj) får sin 
levering. 
 

Undervejs: pas på lommetyve… og skarnsunger 
 
 
Del 4: - Peder Tangs historie – (inde i Ringkøbing Kirke) 
 
Sid ned og tag jer et hvil – jeg går lige op og ligger den levering sognepræsten skal have, så 
kommer jeg tilbage – vær så god at tage plads… 
 
 Går op til prædikestolen eller bag alteret – og kommer lidt efter tilbage… 
 Sætter sig ned og puster ud. 
Det er ikke fordi, der ikke er meget arbejde her ved købmand Tang, men der bliver altid vist 
stor respekt for os tjenestefolk, når arbejdet gøres godt. 
 
Peder Tang forstår os tjenestefolk og værdsætter os, men han har jo også selv arbejdet sig op 
fra bunden. 
 
 Rejser sig op igen… 
 
Ja, for nu skal I høre - Peder Tangs far, Laurids Tang, var fæstebonde på fæstegården ”Nør 
Tang” under herregården Nr. Vosborg. 
 
Købmand Tang blev derfor født stavnsbundet. I ved sikkert at der i 1735 kom en lov der 
bestemte alle mandlige bønder mellem 14 og 36 år skulle blive under deres fødegods – senere 
blev loven strammet, så det var alle mandlige mellem 4 og 40 år, der blev tvunget til at blive 
under godset, altså stavnsbundet – så man ikke kunne flytte. 
 
…Herremænd er såmænd lige så forskellige som herskaber her i byen – der er lige fra typer 
som mit herskab til typer som Madam Møller – også blandt herremænd … og grunden til 
denne frygtelige lov var såmænd at herremændene skulle sikre sig, at folk ikke bare rejste 
hvis de var utilfredse med den måde herremanden behandlede dem på – for så ville han jo 
komme til at manglede fæstebønder på de gårde som han administrerede … og karle både til 
arbejde og til at udskrive til landmilitsen – altså de soldater som beskytter vores egen egn. (– 
ha sådan en flok bonderøve – så er de af sted i et par måneder hvor vi andre må gøre alt 
arbejde – og de bare skal lære at gå i takt og adlyde en ordre – som om vi ikke er vandt til det 
i forvejen…) 
 
Nå, men Peder Tangs far, Laurids Tang, – var fæstebonde, men meget dygtigt og meget 
nøjsom – så han sparrede og spinkede til han havde 100 rigsdaler 
 
… – 100 rigsdaler svarer ca. til hvad en hel familie kunne leve for i et år – … 
 
med de 100 rigsdaler på lommen gik Laurids Tang op til herremanden på Nr. Vosborg og 
forhandlede om at købe sin søn Peder Tang fri for at være stavnsbundet – dvs. Så han frit 
kunne arbejde og bosætte sig, hvor han ville – herremanden gik ind på handlen, men ville 
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udover de 100 rigsdaler også have et stykke engjord, som tilhørte Laurids Tang. Denne jord 
var særlig god og godt egnet til græsning for stude, som herremanden havde mange af. Sagen 
blev ordnet og Peder var købt fri. Også selv om det var et tab for Laurids Tang med den gode 
engjord. 
 
… 
Vi er nu i 1769 og loven om stavnsbåndet er heldigvis ophævet igen for 8 år siden – altså i 
1788, men herremændene fik lov til at strække tiden med stavnsbundet  - ja, den hører først 
op om ca. 4 år endnu. Så der er stadig nogen der er under stavnsbåndet. 
 
… Den aftale har måske været med til at vi ikke blev vidner til det samme drama som man 
oplevede året efter i Frankrig, med revolution og afhuggede hoveder. At de har kunnet finde 
på det. Godt vi ikke er sådan i Danmark. Vi forstår trods alt vores plads i samfundet – tænk 
sig at gå mod sit herskab, bare fordi de er herskab. Næ skomager bliv ved din læst … 
… 
Men Peder Tang blev altså købt fri af stavnsbåndet og kom som 13årig (i 1750) i lære som 
skriverdreng hos sin fars gode ven og tidligere købmand i Ringkøbing, Peder Isager. 
 
Isager havde nogle år forinden købt herregården Hindsels for at gøre det til et hovedsæde for 
herrnhuterne eller brødremenigheden oppe på Thyholm. Isager var blevet rørt at den inderlige 
kristendom som pastor Milters havde forkyndt og sluttede sig derfor til brødremenigheden. 
 
Tang-slægten var også - og er stadig - stærkt optaget af den milde og forsonende forkyndelse 
brødremenigheden står for. Derfor er Peder Tang og hans søskende også alle arbejdsomme, 
nøjsomme, hjælpsomme og omsorgsfulde mennesker. Jo, dygtige og oplyste folk er mit 
herskab. 
 
Derfor var forbindelsen også i orden til at Tang kom op til Isager på herregården Hindsels i 2 
år som skriverdreng. Derefter kom han i lære som købmand i Ringkøbing hos Isagers svoger 
Christen Noe. Her blev Peder Tang udlært som købmand. 
Købmand Tang har altid været særdeles dygtig. Og da købmand Noe selv flyttede til 
København for at blive grosserer i staden overlod han købmandsforretningen til Peder Tang. 
 
Tang blev hurtig en velstående mand. 
 
For 9 år siden (i 1787) blev herregården Nr. Vosborg så pludselig sat til salg. 
Nr. Vosborg ligger … - ja, for mig vil det nok være et par dagrejser – men sådan er det 
selvfølgelig ikke for Købmand Tang – der er det ca. en lille dagsrejse nord for Ringkøbing, 
med de heste og den vogn som hr. Tang har. Udstyret skal også være i orden – for Købmand 
Tang tager til Nr. Vosborg hver søndag for at gå i en af de kirker der hører til godset. 
 
Men det fantastiske er jo – at Nr. Vosborg var jo den herregård Peder Tang selv havde været 
stavnsbundet til. Nu ser han chancen for selv at købe godset. Og det gør han! – han købte den 
sammen med sin bror Søren Tang – der i forvejen havde købt herregården i Timm. 
2 år senere købte Peder Tang så sin brors halvdel og er derfor i dag eneejer af godset. … 
 
Nr. Vosborgs bygninger var i en sørgelig forfatning, så der var bare meget der skulle sættes i 
stand. 
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I den nordre fløj af Nr. Vosborg boede en tidligere ejeres enke – Sophie de Linde. Tang gik 
op for at hilse på hende, da han havde overtaget gården, og han sagde da: ”Jeg ved næsten 
ikke, hvor jeg skal begynde med at bygge om” Men det vidste den gamle enkefrue Sofie de 
Linde godt – for hun svarede” Du kan jo begynde over min seng, for der regner det ned.” … 
nogen ville måske have tænkt at hvis Peder Tang var begyndt et andet sted – så var enkefruen 
nok kreperet inden Peder Tang behøvede at bekymre sig om den længe, men Peder Tang 
lovede at starte hos den gl. damme og det holdt han. Peder Tang holder, hvad han lover (stolt) 
 
De andre bygninger er også sat i stand og der er bygget meget nyt til bl.a. et flot porttårn i 
forbindelse med at stavnsbåndet blev ophævet. Jeg har aldrig selv været der, men man siger 
det er et meget flot sted. 
 
Jeg har også hørt – I må selvfølgelig ikke sige det videre – for jeg ved jo ikke om det passer – 
men jeg har hørt nogen sige også at Tang overvejer at lade hans eneste søn Niels overtage 
godset, når han bliver færdig her til sommer med at læse til jurist i København…, men det er 
kun et rygte jeg har hørt – det er selvfølgelig ikke noget Peder Tang snakker med sine 
tjenestefolk/sit tyende om, men måske er der noget om rygtet – for sønnen Niels bliver snart 
30 år så… måske passer det… og han er jo også forlovet, så man kan jo aldrig vide. 
 
Jeg håber bare på at freden må vare ved – ikke fordi jeg går og bekymrer mig til daglig, men 
jeg hører jo lidt engang i mellem når sømændene kommer ind og ligger deres handel i 
købmandsgården … Det er de franskmænd igen - krig og ufred – det er en de kalder for 
Napoleon Bonaparte, der står for det denne gang. Bonaparte – jo aparte det er de – de tovlige 
franskmænd. Nej nu skal I alligevel høre den bedste jeg har hørt de kan finde på at spise 
frølår! Har man da hørt magen til galskab – Ikke noget at sige til at de ikke forstår et kvæk af 
hvordan man holder fred med hverandre. Der er altid noget galt med dem - nej en god gang 
stribet flæsk det ved man hvad er – og det bliver man ikke tovlig oven i hovedet af. 
 
I hvert fald skal den næste generation af Tang-slægten nok komme til at få betydning for Nr. 
Vosborg og omegn som de har haft i flere generationer. 
Ja, for nu skal I høre… 
bukker sig lidt forover og sænker stemmen: – vi sidder godt nok i kirken, men jeg har altså 
hørt fortalt et sagn om Købmand Tangs bedsteforældre. 
De havde haft den samme fæstegård – Nør Tang – den hvor Tang blev født. 
 
Sagnet fortæller at en dag stod Tangs bedstemor, Anne, sørgmodig og fattig og arbejdede 
hårdt ude i bryggerset. Da bankede det på døren – men Anne hører det ikke – hun sled bare 
videre med det hun var i gang med. 
 
Pludselig står der en gl. pukkelrygget kone foran hende. Det giver et ryk i Anne af 
forskrækkelse for hun stod i sine egne tanker. 
 
Den pukkelryggede sagde så: ”Åh jeg sulter – kan du låne mig et lille stykke brød?” 
 
Anne var selv fattig og elendig og hun kiggede på den gamle dame og så sagde hun: ”Nej, det 
kan jeg ikke, men jeg kan give dig et stykke brød – det skulle da bare mangle” 
 



Udvikling af formidlingsskabeloner til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer - s. 112  
 
 

Så hentede hun det største brød, hun havde - rakte det til kvinden med ordene: ”Det er dit” 
 
Kvinden puttede det i sin kurv – takkede og sagde: ”Du fattige bondekone! Din godhed 
overfor mig skal komme din slægt til gode helt ud til det 5. led!” 
 
Anne var noget vantro/skeptisk/tvivlende: ”Hvem er du, der kan love så meget?” 
 
Så svarede den gamle kone: ”Hvem jeg er?! Jeg er din nabo, jeg bor sammen med 
bjergmanden – her østen for i den store høj”. 
Og så forsvandt kvinden og Anne så hende aldrig mere. 
Anne fortalte det hele til sin mand Peder Simonsen, og tilføjede til: ”Jeg tror nu ikke på det – 
hvordan skulle en gl. kone kunne skaffe os velstand” 
Men hendes mand, Peder Simonsen, svarede: ”Bjergfolkene hjælper altid de folk, der har 
hjulpet dem.” 
 
Efter bjergkonens besøg på Nør Tang begyndte det at gå lykkeligt fremad – velstanden 
voksede og Peder Simonsen skiftede navn til Peder Tang og det er ham købmand Peder Tang 
er opkaldt efter. 
Jeg ved da godt at der ikke findes ”bjergfolk”, men man kan jo aldrig vide sig sikker vel? Det 
kan jo løbe en koldt ned ad ryggen, også selv om vi sidder i Guds hus. 
 
Apropos – koldt ned ad ryggen – så fik jeg mig ellers noget af et chok den anden dag da jeg 
var sendt op på loftet hjemme i huset for at hente noget ned til Johanne der står gemt deroppe. 
 
Der er jo noget mørkt oppe under tagbjælkerne og så lige pludselig står jeg foran en ligkiste. 
Ja, det kom sådan bag på mig at jeg kom trimlende ned ad trappen til Johanne der fik mig sat 
ned og fik mig beroliget. 
Johanne kunne så fortælle at det var herren selv der havde købt kisten på en auktion og nu 
stod den klar og ventede på at han engang fik brug for den. Ikke nok med det – hun kunne 
også fortælle at han havde købt en brugt gravsten og havde gjort den klar med ordene: 
”Herunder hviler Peder Tang, født 1737 – død ” ja  så stod der jo ikke mere – trods alt! – men 
Købmand Tang overlader jo intet til tilfældighederne og er jo omhyggelig med alt. Selv hans 
ligskjorte ligger klar inde i en kommodeskuffe fortalte Johanne. 
 
Jeg synes nu stadig, det er mærkeligt at komme op på loftet og vide, at herrens kiste står 
henne i hjørnet og venter på ham. Han er en bemærkelsesværdig og besynderlig mand. 
 
Du milde makrel … nu har vi siddet længe nok … vi må se at komme af sted ellers når jeg da 
slet ikke det jeg skal nå i dag – jeg skal jo også nå at komme ind på rådhuset. Lad os se at 
komme afsted… 
 
Del 5: - Torvet – 
Et øjeblik – så er jeg lige straks tilbage. Bestillingen skal bare ligges lige indenfor. 
 
Ind i ’rådhuset’ mens gæsterne venter uden for. 
 
Ja, det er jo ellers ikke fordi byskriver Peter Andreas Groos ikke kan bruge penge på sig selv, 
men på byens ve og vel der er det noget helt andet. 
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Rådhuset har jo altid ligget her på torvet. Og det gamle rådhus med arresten i var så dårligt at 
man måtte sætte ekstra mandskab på for overhovedet at kunne holde nogen spærret inde – det 
var så utæt at den der var kastet i kachotten kunne bare gå ud og ind som han eller hun ville – 
så dårlig stand var det. Og inde i Rådstuen fik de sat ekstra støtter op så de ikke fik loftet ned i 
hovedet. Sådan var det ikke da Niels Mikkelsen Kjær var borgmester – hr. Kjær var jo Peder 
Tangs kones far. Det er jo oftest den rigeste købmand i byen, der bliver betroet den ære det er 
at blive udnævnt til borgmester. Det er jo heller ikke nogen enkel sag for man er jo 
borgmester til sin dødsdag. 
 
Niels Kjær blev jo både udnævnt til borgmester og gift med den tidligere borgmesters datter, 
Anne Marie Boesen, samme år. 
Jo, Niels Mikkelsen Kjær havde gjort det godt – han havde både velstand og slægt i orden, 
men hans ægteskab med Anne Marie Boesen blev kun kort – knap to år inden hun dør. 
 
Lykkeligt for borgmester Kjær bliver han gift 1½ år senere med Susanne Marie Eilertz, datter 
af sognepræsten og rektor for latinskolen Johan Christopher Jacobsen Eilertz. - Latinskolen 
ligger forresten lidt længere oppe af Vestergade. - Og det er med hende, at han får Peder 
Tangs kone Mette Bagger Kjær. 
 
Desværre har Købmand Tang aldrig kendt sin svigerfar, for borgmester Kjær dør allerede i 
1749. 
Men han har haft sin svigermoder i byen. Det har også været godt for lille Niels, da han var 
barn uden sin mor. 
Enkefruen var en meget fin dame. Hende har jeg jo kendt. Hun døde for fire år siden – 88 år. 
Hun klarede sig ellers godt selvom hun blev blind på sine gamle dage. 
 
… Nå, men det var jo det med rådhuset elendige stand. Hverken byfogeden eller byskriverne 
kan lette deres brede mås fra pengekisten. Den har de altid siddet tungt på – og ville heller 
ikke denne gang punge ud med dét det kostede, at få et nyt Rådhus. Så der gik Købmand Tang 
og hans bror, Søren Tang sammen med købmand Jens Bjerg Rindum – alle tre dygtige 
købmænd, der ved hvad en rigsdaler er værd – ind og blev bygherre på Rådhuset. 
Ja, det er jo ikke fordi jeg normalt lytter til sladder … men jeg har hørt, at selv om de tre herre 
har spyttet godt i kassen, så blev Rådhuset nok noget dyrere end først beregnet – også for den 
pengekiste byfogeden og byskriveren sidder på. Jeg har hørt Rådhuset kom til at kostede det 
svimlende tal af 1450 rigsdaler! Og at byfodeden måtte lette kistelåget med 950 af dem – i 
stedet for de 72 han havde håbet på - (men sådan siger mange, at det går med offentligt 
byggeri nu til dags J - det bliver altid dyrere end forventet.) 
 
… 
Nu må vi altså skilles – selvom det er hyggeligt sådan at have selskab, så bliver jeg nødt til at 
være færdig i dag så alt er i orden til herren kommer hjem i morgen. I ønskes Guds Fred på 
jeres vej og på gensyn… 
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BILAG 3: REBERBANEN – FILM 
VEDLAGT PÅ CD 
 
BILAG 4: MØLLERUTEN -  
TRÆK AF MØLLERIETS KULTURHISTORIE – MED UDGANGSPUNKT I UDVALGTE MØLLER I 
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE – KAN DOWNLOADES SOM MP3 FRA WWW.RISKMUS.DK   
VEDLAGT SOM FIL PÅ CD 
 
BILAG 5: EKSEMPLER FRA ”SKATTEJAGT PÅ ABELINES GÅRD” 
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