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Tema: Making Connections / Re-imagining Landscapes 
 
Konferencen var et samarbejde mellem Interpret Europe og AHI: Association for 
Heritage Interpretation 
 
Ca. 200 natur og kulturformidlere fra hele Europa, og for den sags skyld fra hele 
Verden, havde sat hinanden stævne i det Skotske Højland i den første uge af 
oktober. Målet for konferencen var at sætte særlig fokus på landskabet som 
platform for god formidling, men også at skabe diskussioner om hvordan man 
kan tilskynde folk til at opleve landskabet, give dem en god oplevelse, og dermed 
skabe værdi i deres eget liv. Endelig var det som altid målet for den slags 
konferencer, at få udvidet sit kollegiale netværk. 
Alt dette skulle foregå ved at invitere oplægsholdere til at lave oplæg, 
diskussioner, workshops, keynotes og ekskursioner til lokale projekter.  
Og så skal man ikke glemme hvor vigtig det er, at der er tid i pauserne, under 
transporten mm. til at man får den vigtige uformelle snak med kolleger fra andre 
lande. 
 
Hvad kom der så ud af årets Interpret Europe konference? 
 
Konferencen startede med et oplæg fra Skotlands kvindelige miljøminister: 
Roseanna Cunningham. Hun havde en særlig bøn til alle natur- og 
kulturformidlere. I en tid med Brexit og andre trusler vil nationalisme og 
populisme let give et alt for forenklet svar på alt for mange svære spørgsmål. Har  
natur- og kulturformidlerens en særlig vigtig rolle i denne situation? Skal vi som 
formidlere turde udfordre populismen og turde skabe diskussionerne om vores 
fælles værdier og udfordringer,? Bør vi som formidlere holde os fra 
kontroversielle emner i tiden? Ministeren håbede på at alle Europas formidlere 
tør tage udfordringen op og blive en aktiv del af debatten! 
 
Drew Bennellick havde lavet en videnskabelig undersøgelser at 11 årige 
skolebørn i UK, hvor han undersøgte deres viden om den omgivne natur. 
Konklusion var, at de 11 årige havde fint styr på mange ting, men når det kom til 
konkret viden om individer i naturen så stod det sløjt til. 80 % af børnene kunne 
navnene på Pokamons mens kun 50 % kunne navnene på de mest almindelige 
fugle i haven! Alligevel mente han, at det var mere vigtigt at man havde forståelse 
for de processer det sker på Jorden end på individer, og at den viden fint kunne 
læres gennem konkrete eksempler ved besøg i naturen. Det er vigtigt at børnene 
føler, at de har en ejerskab til naturen, og få dem til at se, at de selv er en del af 
det landskab de lever i, og at det nytter, at gøre noget for at beskytte og bevare 
naturen! 
 
Peter Phillipson fra UK fortalte spændende om udvikling af et større 
formidlingskoncept: The Wild Atlantic Way langs Atlanterhavskysten i Irland. 
Formidlingskonceptet handlede om hvor vigtigt et er at planlægge hvad folk skal 
opleve på deres tur gennem landskabet. Hvis budskabet bliver for rodet og hvis  



 
 
 
 
man skal bruge for meget tid på at finde ud af hvordan man skal gøre, så er folk 
stået af og videre. Et vigtigt parameter er infrastrukturen, skiltningen og de 
udstillinger man møder undervejs. De skal være smukke og indbydende. En 
vigtig pointe var, at formidlingskoncept og formidlingsgreb skal komme før alt 
andet planlægning. 
 
Carl Atkinson fortalte om en spændende undersøgelse fra udstillingsverdenen  
som har vist, at besøgende bliver mere og mere utålmodige. Hvis ikke man som 
besøgende i en udstilling ikke bliver belønnet i løbet af de første 10 minutter 
man besøger en udstilling, så går de fleste i ” fornøjelse mode” og søger hen mod 
cafeen, kiosken eller legepladsen, for derefter at tage hjem. Konklusionen var, at 
en god udstilling starter med at man gør sig helt klart hvad det er for et begreb / 
sted / ting der skal formidles. Så laver man en formidlingsplan for hvordan man 
fanger folks opmærksomhed og fastholder den og først derefter finder man så de 
ting ( artifakker ) der skal bruges i udstillingen. Mange starter med 
genstandende, og så går det alt for let galt!  
 
Pup Up formidling er et nyt begreb inden for formidling, som med held bliver 
udviklet rundt omkring i verden. Det går i alt sin enkelthed ud på, at man i en 
kortere periode invitere lokalbefolkningen til at fortælle om deres egen natur / 
kultur i deres nærområde. Man sætter et telt op eller åbner en lokal bygning hvor 
man kan få formidling af en lokal naturvejleder / formidler, og hvor man  som 
tiden går vil få flere og flere lokale til at komme med deres historier om det 
lokale landskab, og det er så naturvejlederens rolle at få de lokale til at fortælle 
deres historier videre til andre. Et Pup Up formidlingssted kan have en varighed 
fra en enkelt dag til en hel uge. 
 
Vores svenske kolleger fra Universitetet i Upsala lavede en spændende 
workshop, hvor de  fortalte om en guide de har lavet til hvordan man som 
formidler kan være med til at skabe dialog i landskabet. Hvilke roller kan man 
som formidler påtage sig?  Hvordan får man aktiveret deltagerne? Kan man løfte 
den lokale tur til at diskutere globale problemer? Hvordan håndtere man 
konflikter? Hvis man har lyst til at vide mere om dette projekt kan man finde det 
på følgende hjemmeside: 
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cnv/publikationer/dialog_eng
_webb.pdf 
 
Dette var nogle af de punkter der optog mig ved denne konference.  
Har man lyst til at læse mere om konferencen og i det hele taget følge med i 
Interpert Europes arbejde, så kan man finde meget på deres hjemmeside: 
www.interpret-europe.net 
 
Næste konference i Interpret Europe  handler om natur / kulturarv og Identitet. 
Denne konference foregår i Köszeg i Ungarn den 23 – 26 marts 2018. 
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