
Marts 2005, 14. årg, nr. 1

NATUR 
   vejleder

Investigate 
-tag ud på 
opdagelse...



Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. Bladet inde-
holder artikler og  temastof om naturformid-
ling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der 
er relevante for naturvejledere i hverdagen. 
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der 
foregår på naturformidlings-området rundt 
om i landet og give det videre til medlem-
merne via bladet. Derudover bringer bladet 
nyt fra de regionale netværk af naturvejle-
dere og naturformidlere samt nyt fra Fælles-
sekretariatet for naturvejledning, dvs. Fri-
luftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.  

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Tove Stockmarr, Elme Allé 18, Vester Nebel, 6040 Egtved 

  Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand) tove.stockmarr@tdcadsl.dk .........7631 6034
Karen Vesterager (næstformand) karen.vesterager@skolekom.dk ..4580 5926 
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)  naturskolen@randers.dk .............8643 2537
Marianne Hald Mortensen mhm@nja.dk .............................9635 1612
Thomas Gyalokay Thomas.Gyalokay@skolekom.dk .4359 1113
Sille Noe-Nygaard sille.noe-nygaard@mail.dk .........9799 1110
Jens Frydendal jens.frydendal@skolekom.dk ......8663 8500 
Søren Kiel Andersen (suppeleant) skovska@privat.dk ......................9791 0655
Doreen Holmquist (suppeleant) holmquist@tele2adsl.dk .............2860 0463

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm
Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent, 
er især vigtigt ved homebanking )

Medlemsskab og adresseændring:
Johannes Lund Rasmussen, tlf. 8668 6209
Rosengren 2, Løvskal, 8850 Bjerringbro
johannes.lund.rasmussen@skolekom.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 

Københavner-netværket arrangerer d.  2. - 4.  marts 
årskonferencen 2005 i Ishøj, under temaet: 
 ”Natur er noget vi skaber - og formidler”.

Generalforsamling afholdes i Ishøj d. 2. marts kl 14.30
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Digitale kameraer, bærbare PC´ere, pa-
pir og pen, pas, flybilletter, 3-dages kort 
til undergrundsbanen, museumsvenligt 
fodtøj, regntøj m.m. Alt er pakket og 
klart. Kontakterne er næsten i hus. Re-
sten må klares, når vi kommer derover. 

Redaktionen for NATURvejleder er på 
vej til London. Formålet med turen er at 
skrive et nummer af bladet, som ser 
nærmere på formidlingseksempler i 
London. 

Jamen hvordan fik de den idé?
Kun sjældent modtager redaktionen  
artikler om formidlingen i det store ud-
land. Dette faktum var startskuddet til 
ideen om at redaktionen selv skulle op-
søge relevante formidlingssteder i ud-
landet og skrive et temanummer af NA-
TURvejleder om formidling udenfor 
vores egen lille andedam.

Holland var oppe og vende som et 
mål, men med fare for at bruge for me-
get tid på at nå spredte formidlingsloka-
liteter spredt ud over et stort geografisk 
område, faldt valget til sidst på London. 
I London var vi sikre på at kunne finde 
forskellige vinkler på formidling inden-
for et begrænset geografisk område - vi 
ville kunne besøge mange steder på kort 
tid. 

Ved nærmere eftertanke fandt vi det 
desuden interessant at skulle stå for det 
indholdsmæssige såvel som det redakti-
onelle i et nummer af bladet. 

London er MEGET stor
Med kun tre dage at gå på, er det altaf-
gørende at gøre forarbejdet grundigt, 
for ikke at komme til at spilde tiden på 
steder, som ikke har noget at byde på. 

Stort og småt  
er lige godt

Vi var ikke på bar bund. Flere fra re-
daktionen havde frekventeret London 
tidligere og havde gode ideer til lokalite-
ter og kontaktpersoner. Godt suppleret 
af søgning på nettet fandt vi frem til 6 
besøgsmål af meget forskellig karakter. 

Målet var ikke at lave grundige afrap-
portering fra de enkelte steder, men at 
sætte fokus på særlig interessante for-
midlingsmetoder uanset emnet. 

Så vi drog af sted d.18. januar i samlet 
flok og med skærpet og kritisk blik på 
Londons både store og små tilbud.

Var der noget at komme efter? 
Bedøm selv på artikler i bladet! - Vi er 
ikke i tvivl - vi har endnu engang fået 
bekræftet, at det er guld værd at kigge 
ud over sin egen lille verden og ikke 
mindst at snakke og diskutere formid-
ling med kolleger, der har en lidt anden 
indgangsvinkel til deres arbejde med at 
formidle natur, videnskab, miljø og kul-
turhistorie. 

Vi har skrevet om småt og stort fordi 
det interessante både var her og der. 
Fordi man er et kæmpe museum med 
mange penge at gøre godt med, er for-
midlingen ikke nødvendigvis bedre end 
der, hvor man fattes penge. Ofte dukke-
de de formidlingsmæssige scoops op 
ganske uventet. Sagt med andre ord kan 
man tydelig mærke i sin journalistiske 
notespen, når historien dukker op og 
det er ganske sjovt. 

Redaktionen ønsker god læselyst! Og 
stiller gerne op til uddybning ved års-
mødet i Ishøj, hvor diverse indsamlet 
materiale fra besøgene i London også vil 
ligge til gennemsyn.

Stella Blichfeldt og Finn Lillethorup

På side 9  finder du en liste over de formidlingssteder og kontaktprsoner vi besøgte på turen til London...

Alle tema-artikler er 
mærket med dette 
lille logo
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NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tove Stockmarr 
Elme Allé 18, Vester Nebel 
6040 Egtved 
E-post: tove.stockmarr@tdcadsl.dk

Naturvejlederforeningen på Internettet:
www.natur-vejleder.dk
E-post: ugler@natur-vejleder.dk
  

Redaktionens postadresse er:
Lars Stubkjær Nielsen,  
Københavns Statsskovdistrikt,
Fægyden 1, 3500  Værløse

Redaktionens e-mail-adresse er:
nvf.redaktion.nvn@skolekom.dk

Tips&Tricks redaktion: 
Dorrit Hansen 
E-mail: dorrit.hansen@skolekom.dk

Redaktion:
Stella Blichfeldt; stb@sns.dk 
Anne Johannisson; ajo@sns.dk 
Ulla Didriksen; ud@zoo.dk 
Dorrit Hansen; dorrit.hansen@skolekom.dk 
Kari Hald; kah@sns.dk 
Allan Gudio Nielsen; allan.nielsen@dof.dk
Finn Lillethorup Hansen; flh@vejle.dk
Dorte Salomonsen; kalvebod@uuf.kk.dk 
Lars Stubkjær Nielsen (ansvarshavende);  
lsn@sns.dk - Tlf. 44 35 00 35, Fax. 44 35 00 36
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Der er  mange måder at bruge 
sine hænder på - formidlerne  på 
Hornimann Museum går  
utraditionelt til værks...

-se side 21

Se hvad de kan med små æsker 
på National History Museum  
- her laver de morgendagens  
forskere...

- se side 6

Hvem er det vi formidler for - 
hvordan er de?- hør om streakers, 
browsers og students...

-se side 32
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NATURvejleder udkommer:  
Febr./Mar.  (med deadline: 1/1)
Maj/Juni  (med deadline: 1/4)
Sept./Okt.  (med deadline: 1/8)
December  (med deadline: 1/11)

Artikler til optagelse i bladet:
Artikler  modtages som e-post, på diskette  
eller på bladets konference på SkoleKom. 
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside. 

Kommende temaer: 
Maj/Jun:  Sundhed
Sep/Okt:  Naturvejledning i mørke
Dec:  Samarbejde med pressen 
Feb/Mar.:

Temaredaktører for dette nummer:  
Hele redaktionen har i forbindelse med dette 
nummer af NATURvejleder selv været skribenter 
og har samarbejdet om de redaktionelle opgaver. 

Opsætning/Layout:  Finn Lillethorup Hansen

Forside-foto:  Allan Gudio Nielsen

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

NATURvejleder er Svanemærket  
Oplag:  800 ex. på gallerie art silk-papir
Tryk:  Handelstrykkeriet i Odense

NATURvejleder redaktionen samlet foran  
Natural History Museum i London, som var  
et af de mange besøgte formidlingssteder,  
som varmt kan anbefales alle London-farere. 

Pibesvanernes forbryderkartotek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Mudchute Park and Farm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
86 sprog, lidt løse hunde og nye tider for borgerinddragelsen

Genudsætningssted  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 
- fra pleje til at kunne klare sig selv
Doreen har været plejemor for ræve, der skulle genudsættes i den frie natur

Naturforvaltning ved Odder Museum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38 
De næste tre år bliver der  fokus på folkelig selvforvaltning, borgerinddragelse
og ejerskab til lokale natur- og kulturmiljøer

En husskade kommer for retten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Jes Aagaard forsøger sig som advokat for en udskældt fugl - husskaden

Formandens Leder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Nyt fra Naturvejlederforeningen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Indlæg til generalforsamlingen d . 2 . marts 2005   .  . 42

Formands-duellen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
John Holst stiller spidsfindige spørgsmål til de to nye formandskandidater

Nyt fra Fællessekretariatet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Nyt fra Naturskolenetværket   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Landet derude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Læs den sidste leder fra den nu 
afgående formand - og se duel-
len på spørgsmål til de to nye  
formandskandidater...

-se siderne 40 + 45

Læs om pleje og genudsætning af 
vilde dyr i dansk natur. Doreen 
Møller-Holmquist har været pleje-
mor til et rævekuld...

- se side 36

KURSER
-se side 53 + 55
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Hvilken æske har du lyst til  
at studere? Det er et af de 
første spørgsmål Jessica fra 
3 . klasse bliver spurgt om, 
når hun kommer ind i under-
visningslokalet Investigate i 
bunden af Natural History 
Museum i London . 

Jessica og hendes klasse har været rundt 
i museet en times tid forinden og har 
spist deres madpakke i det store spise og 
garderoberum i kælderen. Nu er de 
kommet ind i Investigate rummet og 
har fået et oplæg af en af de Explainers, 
som er knyttet til undervisningen. Klas-
sen har siddet pænt på gulvet og har lyt-
tet og den enkelte elev har kun svaret ef-
ter at have haft rakt hånden i vejret og er 
blevet spurgt. Sådan gør man her!

Gå på opdagelse
Rummet er udstyret med borde, com-
putere og en hel del temaæsker på hyl-
der. Jessica og hendes kammerater fin-
der nu selv den æske, der interesser dem 
mest. I æsken ligger der f.eks. dele af 
forskellige dyr, som tilsammen fortæller 

Investigate
en historie om f.eks. bevægelse, mønstre 
eller om skind. Men det står ingen ste-
der. Børnene må selv finde historien i 
æsken og det er helt i orden at de finder 
en anden historie eller bare betragter 
dyrene eller delene hver for sig.

Af Anne Johannisson,  
naturvejleder på  
Fredriksborg Statsskovdistrikt.

Der er rigtig mange æsker at vælge imellem på hylderne i 
undervisningslokalet. Hver æske er forsynet med et symbol, 
der antyder noget om indholdet, og som guider brugeren til 
at finde det hjælpemateriale, der er lavet til den valgte 
æske.

Abigale Tinkler fra undervisnings-
sektionen på Natural History  
Museum viser en af æskerne,  
der er omdrejningspunktet i  
undervisningsforløbet  
”Investigate”.
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Hjælp til selvhjælp
Det er nemlig ikke de rigtige svar un-
dervisningerne fisker efter. Det er bør-
nenes interesse og nysgerrighed, der 
skal drive værket. De prøver at pirke til 
forskergenet hos børnene ved at stille 
åbne spørgsmål og lade børnene under-
søge det, de selv synes er interessant. 
Jessica står lidt rådvild og kikker på sin 
æske, hun ved ikke, hvad hun skal gøre. 
Lidt efter står der en vejleder/explainer 
fra museet hos hende og opmuntrer 
hende til at undersøge indholdet. Hun 
får en linial og får anvist hvordan væg-
ten virker. Så går hun i gang med at 
måle og veje nogle af dyrene i æsken. 
Senere kommer en af hendes lærere hen 
og viser hende, at der findes et compu-
terprogram, der passer til hendes æskes 
indhold. 

Hun får også et lille noteark, hvor 
hun kan notere hvad hun opdager 
i æskerne. Arket er meget enkelt 
og lægger ingen svar i munden på 
hende eller hendes kammerater.

Læreren viser også Jessica det 
lille symbol for enden af æsken. 
Til det symbol hører en lille bog 
eller nærmere 4-6 blade, der er 
samlet i midten. Bladene kan 
foldes ud og her kan hun få 
yderlige spørgsmål til æskens 
indhold.

Efter 30 min.s udforskning af 
æskernes indhold og computernes 
programmer samles elverne, lærer-
ne og museets 3 vejledere, og bør-
nene får lov at fortælle hinanden, 
hvad de har oplevet med deres 
æsker. 
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Nær-natur inden for rækkevidde
Udenfor lokalet ligger Wildlife Garden.  
En have med mere end 300 oprindelige 
plantearter og mange insekter og fugle. 
Havde det været  sommer ville klassen 
have haft mulighed for at undersøge 
omgivelserne ligesom inde i Investigate-
rummet. 

Dog er der en meget større forsigtig-
hed og tilbageholdenhed end vi kender i 
Danmark. Der er stor angst for at nogen 
skal putte noget ”farligt” i munden eller 
komme til skade, og elevernes bevægel-
sesfrihed er derfor betydelig indskræn-
ket i forhold til det vi kender herhjem-
me - noget der må formodes at stække 
de fine intentioner med at stimulere 
”den lille forsker” i eleverne.

Forskeren
Natural History Museum er et museum, 
der bygger på en gammel forsker tradi-
tion. Derfor er det helt centralt for mu-
seet at oplære den opvoksende generati-
on til at udforske verden omkring dem. 
For yderligere at opmuntre i den ret-
ning, kan børnene nogle gange blive 

En af de mange temakasser fra Hornimann Museums store 
hans-on samling. Denne kasse har temaet ”tænder”. 

klædt ud som forskere, når de skal ind 
og se dinosaurudstillingen eller en af de 
andre udstillinger.

Argumentationens drivkraft
Jessicas storebror Malchom er 15. Han 
har også været på NHM. Teenagere er 
altid en svær målgruppe at gøre interes-
serede i emner udenfor dem selv, derfor 
har undervisningensafdelingen prøvet at 
finde emner, som egner sig til denne 
gruppe. Malchom og hans klasse skulle 
lede efter  argumenter for og imod evo-
lutionen, da de skulle igennem museets 
udstillinger.  I Darwincentret, som er et 
kæmpearkiv, der ikke er sat op til udstil-
ling, i forbindelse med NHM, kunne de 
møde forskere og tale med dem om evo-
lutionen. Efter besøget i udstillingerne 
samles klassen og prøver argumenterne 
af på hinanden. Det synes de faktisk er 
ret spændende. Det med at diskutere og 
argumentere er ifølge vores kontaktper-
soner ikke så almindeligt i de engelske 
skoler - så her prøver eleverne noget 
nyt.

Tænder på tværs
At pirke til forskertrangen er ikke 
ukendt i museumsverden i London. På 
Hornimann Museum arbejder de for 

eksempel også med temakasser med 
åbne spørgsmål. Der er to specielle ting 
der kendetegner Hornimann Museum. 
Det ene er, at museet både har en natur-
historisk og en etnologisk samling. Det 
andet er, at en stor del af museets  
samlinger er beregnede til hands-on  
aktiviteter. Det giver nogle helt specielle 
muligheder i undervisningen på Horni-
mann Museum 

Museet har blandt andet lavet en stor 
samling af forskellige temakasser til 
brug i undervisningen af de ca. 6 skole-
klasser, der kommer dagligt. Kassernes 
temaer er meget forskellige og kasserne 
indeholder en blanding af natur- og kul-
turhistoriske genstande, som formidles i 
en sammenhæng.

Kasserne bruges med stor succes også 
til familier, når de er på besøg i museet. 
Til kassen er der så en vejledning med 
nogle spørgsmål, som giver familierne 
noget at snakke ud fra, hvis de ikke lige 
selv kan se, hvad det her nu går ud på.

  o  
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Besøgsmål i London
I tabellen herunder er en liste over de formidlingssteder NATURvejleder redaktionen besøgte i løbet af de tre dages ophold i London.
Alle temaartiklerne i dette blad er skrevet med udgangspunkt i besøgene og samtalerne med de kontaktpersoner, der er listet herunder.

Besøgsmål Karakteristik Hjemmeside-adresse Kontaktperson

Natural History 
Museum 

Kæmpe museum
Her er oplevelser til flere dage:  
traditionelle udstillinger,
hands-on udstillinger, omvandrende drama-
karakterer, undervisningsafdeling, 
udendørs aktiviteter, forskerformidling  
(Darwin Centre)  m.m.

www.nhm.ac.uk Kate Edwards og
Abigale Tinkler
  

Science Museum Kæmpe museum
Her er oplevelser til flere dage:  
traditionelle udstillinger,
hands-on udstillinger, omvandrende drama-
karakterer, undervisningsafdeling, 
forskerformidling m.m.

www.sciencemuseum.org.uk Jo Quinton-Tulloch;
Head of Exhibitions

London Wetland Centre Et af flere Wetland centre under 
orgnisationen The Wildfowl and 
Wetlands Trust
LWC er udviklet fra tidligere overløbsbassiner 
fra Themsen. Her findes små vådområde-sce-
narier fra hele verden – en slags zoo samt et 
større designet vådområdet med hjemme-
hørende fugleliv. Masser af eksempler på for-
midling og undervisning samt andre typer af 
arrangementer. Nok til en hel dag.

www.wwt.org.uk/visit/wetlandcen-
tre

Malcolm Whitehead;
WWT’s Head of Learning 
(Resources & Outreach) 

Chelsea Physic Garden 
Education Department

Mindre botanisk have med lille 
undervisningslokale
Ydmyg og fantasifuld undervisning på basis af 
begrænset økonomi. Vi brugte 3 timer, men 
det kunne også have været interessant at følge 
deres undervisning.

www.chelseaphysicgarden.co.uk Michael Holland;
Head of Education 

Horniman Museum Etnografisk og naturhistorisk 
museum               (i udkanten af London)
Moderne undervisningsafdeling som også  
tilbyder forløb om miljøspørgsmål, hvilket var 
grunden til at vi tog hertil også.
Vi brugte en 3 timer, hvilket var for noget  
kort tid.

www.horniman.ac.uk Lucy-Anne Bishop;
Environment Project  
Manager

The Mudchute Park and 
Farm

Lokalt naturområde med bor-
gerinddragelse  (i udkanten af London)
Området blev reddet fra bebyggelse af lokale 
kræfter i 1970erne. Fondsstøttet drift og bor-
gerinddragelse. Naturformidling for familier 
og skoler. 
Vi havde kun to timer og der var sikkert meget 
mere at opleve.

www.mudchute.org Tim Atkinson;
Project Director
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Vi støver rundt i den underste etage af 
det kæmpe store Science Museum i 
London. Vi søger efter det sted, hvor 
Science museet har deres hands-on akti-
viteter for børn, men i vores søgen bli-
ver vi opholdt af noget, som er langt 
mere interessant at skrive hjem om. Vi 
bliver fanget ind af en ægte lokumshi-
storie, som er ved at blive fortalt i en 
udstilling ved navn The Secret Life of 
the Home. Udstilling handler om alle de 
arbejdsbesparende indretninger, der i ti-
dens løb er blevet opfundet til hjemmet. 
Historien, som er ved at blive fortalt, 
handler om dengang træk og sliptoilet-
tet blev opfundet. 

30 dramakarakterer
En museumsformidler eller nok nær-
mere en skuespiller optræder for en 

En lokumshistorie  
af rang  

Af Stella Blichfeldt, naturvejleder 
på Jægersborg Statsskovdistrikt.

skoleklasse, der sidder på gulvet midt i 
udstillingen. Det er fængende formid-
ling og der er masser af dialog med bør-
nene. Vi får senere fortalt, at Science 
museet har ikke mindre end 30 optræ-
dende dramakarakterer, som formidler 
historien om deres mange genstande 
lige fra rumkapsler til toiletter. Begrun-
delsen herfor kan man også finde på de-
res hjemmeside:

“Drama characters provide an insight 
into the social and historical context of 
the Museum’s objects, and show the im-
pact of developments in science and 
technology on peoples’ lives. An en-
counter with one of the actors will pro-
vide a change of pace and tone for your 
visit”
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Mr. Crapper
Det er Mr. Crapper himself (crap=lort). 
Han er den første toiletforhandler, som 
forsøger at sælge toilettet ved navn 
”Crapper´s valveless waste prevetter”. 
Han er meget ihærdig. Stemmeføringen 
hæves og sænkes. Der bruges krops-
sprog og Mr. Crapper står ikke stille, 
men har sit fokus rettes intenst mod 
børnene, som er hans potentielle kun-
der. Børnenes nysgerrige spørgsmål og 
svar på tiltale honoreres med ros på en 
meget humoristisk måde: ”Oh, you must 
be the 1.ministers daugther”. Børnene 
lader sig rive med i fortællingen, som 
varer mere en 30 minutter.

Hvad snakker han om?
Det vi ser og hører er en herlig dialog 
mellem formidleren/skuespilleren og 
skolebørnene med et ”gennemskåret” 
toilet som omdrejningspunkt. Formid-
lingen handler om alle de uhumskheder 
og besværligheder, der fandtes før disse 
vandklosetter blev opfundet og vi får li-
geledes også en forklaring om teknikken 
i aftrækket og genopfyldningen – måske 
tilrettelagt efter det britiske Curriculum, 
hvor læringsmål for skoleundervisnin-
gen er beskrevet. Alle steder vi besøgte i 
London, nævnte uden tøven dette Nati-
onal Curriculum, som fokus for deres 
formidling til skolebørn.

Et klassisk drama
Formidlingen om toilettets opfindelse er 
bygget op som et klassisk drama med et 
højdepunkt, ja gæt hvad? Jo, et barn får 
lov til at trække ud i toilettet og vi får at 
se, hvad der egentlig sker inde i toilettet. 
Dialogen med børnene er særlig på den 
måde, at skuespilleren/formidleren for-
bliver i sin rolle under hele seancen, 
samtidig med at der er tale om seriøs 
formidling. Tonen overfør børnene er 
meget respektfuld. Der stilles spørgsmål 
”as a gentleman would do” og børnene 
tiltales ”as a gentleman would do”. 

Science museet:   
“Our drama events help bring science 

to life and provide excitement, fun  
and fascinating facts through an ever  
expanding programme of character  

roles, themed shows and theatre  
performances.” 

Vi får efterfølgende en snak med den famøse Mr. Crapper, 
som fortæller at han er skuespilleruddannet. Dramakarak-
teren Mr. Crapper er opfundet til lejligheden og hans fortæl-
ling ligeledes komponeret i store træk med al respekt for de 
spørgsmål og svar publikum måtte interagere med.  
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Et par stykker af os overværende en mere traditionel rund-
visning i en anden del af museet. 
Vi oplevede her en formidler, som kunne tale sit publikum 
op, og som havde en stor viden på sit felt. Men det var ”den 
unge Spies-guide” om igen. 
Historien var blevet fortalt mange gange før og på nøjagtig 
samme måde uanset hvem, som lyttede på. Der blev ikke 
lagt op til dialog og tonen var anderledes alvorlig med et 
indhold fyldt med facts. 
Inden længe begyndte vi at miste koncentrationen og over-
lod ”rundviseren” til sit trofaste publikum. 

Formidling eller godt skuespil?
Set med analytiske øjne, er der jo ikke 
kun tale om godt skuespil, men i høj 
grad om nogle pædagogiske overvejel-
ser, der handler om 1: levendegørelse af 
tiden omkring en opfindelse, 2: inddra-
gelse af publikum som aktører i fortæl-
lingen, 3: en formidlingsform som mo-
tiverer børnene gennem humor og 
fantasi.

Er hands-on yt?
Vi finder også det vi søgte. Nemlig om-
rådet for de forskellige hands-on aktivi-
teter for børn. De er gemt godt af vejen, 
men det er en god oplevelse at iagttage 
børn i fuld aktivitet. 

En hel klasse er i gang med at cirkulere 
et materiale, som minder om knust lega 
rundt gennem tragte, slisker osv. Det er 
samarbejde så det basker. Hvad de lærer 
af det er et godt spørgsmål. Vi har set 
noget lignende før. Aktiviteterne her 
minder til forveksling om det vi ser på 
Eksperimentariet i København. 

Tidligere udgjorde Science museets 
hands-on aktiviteter et område, der var 
ti gange større med en frontplacering 
ved hovedindgangen. Hvorfor?

 Ja, vi spurgte selvfølgelig vores kon-
taktperson Jo Quinton-Tolloch og fik 
det svar, at det havde noget at gøre med 
en tidligere direktør, som ikke kunne 
lide børn.  o  

Udstillingslederen på Science Museum Jo Quinton-Tulloch (i midten) tog godt imod redaktionen og gav os et spændende kig 
ind bag facaderne på Science Museum og svarede velvilligt på alle vores spørgsmål. 
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Hvis man skal fange sin  
målgruppe, må man tage  
udgangspunkt i den .  
Det ved vi alle . . 

Ok hvad gør man så på et museum for 
videnskab? Man laver selvfølgelig forsk-
ning på de besøgende på museet og er 
de første på banen med at formidle de 
nyeste og mest kontroversielle forsk-
ningsresultater.

På science Museum i London har de 
en nyere afdeling (fra 2000) der kaldes 
The Wellcome Wing på trods af at den 

ligger modsat indgan-
gen. Der er jo ikke så-
dan, når det efter etab-
leringen af den nye 
afdeling viser sig, at de 
lokale beboere ikke vil 
forstyrres af museums-
gæster! Nå, men i den-
ne Wellcome Wing har 
museet valgt kun at for-
midle nutidig forskning 
og der er især to afde-
linger, der tiltrækker sig 
vores opmærksomhed. 

Hot Stuff 
fra Science Museum

 Fotos fra the Wellcome Wing på 
Science Museum - fem etager 
med formidlimg om den nyeste 
teknologi og forskning.

Ny viden om gener og genforskning. Interaktivt spil om mikrochips og personovervågning.

Af Kari Hald,  naturvejleder på 
Avnø Naturcenter.
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Antenna Live
- er verdens første konstant opdaterede 
udstilling udelukkende om forskning og 
teknologi. Antenna er stedet hvor du 
finder den viden der ligger bag avisover-
skrifterne. 

Før artiklen - om fundet af skelettet 
fra et menneske-lignende dyr på størrel-
se med en Hobbit - blev publiceret, har 
museet længe kendt til sagen og før avi-
serne får nys om sagen, står der allerede 
store posters i udstillingen om det op-
sigtsvækkende fund. De oplyste posters 
har overskrifter som aviser men går 
langt dybere i sagen. Ved siden af er en 
scene og siddepladser. Her kommer de 
aktuelle forskere og fortæller om deres 
fund, erhvervede viden og opfindelser. 
Det kan kun lade sig gøre fordi museet 
har god kontakt til forskere og viden-
skabelige institutioner. 

Når museet skal vælge overskrifter – 
der kører maksimalt 4 overskrifter af 
gangen – prioritere de helst mere eller 
mindre kontroversielle emner så som de 
nyeste forskningsresultater om klima-
ændringer, P-piller til mænd eller ny vi-
den om skadelige virkninger af vacciner.

Ud over at Antenna er nytænkning så 
det batter, så står udstillingen i skarp 
kontrast til tidsspandet på de andre ud-
stillinger på museet. I år 2000 blev der 
lavet en Masterplan for museet og her er 
fastlagt hvilke udstillinger der skal laves 
og køre i perioden fra 2000 – 2015! 

Who am I?
På 1. sal - lige over Antenna - er indret-
tet et rum, hvor forskellige forskere på 
skift for en periode undersøger de besø-
gende på museet som led i deres forsk-
ning. 

De undersøger f.x. hvor mange af mu-
seets besøgende der er synæstetikere, 
altså oplever farver, lyd eller lugt når de 
hører eller læser ord. Eller hvordan folk 
lytter til det talte ord, sætninger og an-
dre lyde med det formål at få større ind-
sigt i hvordan folk forstår sprog under 
forskellige situationer. Eller om det er 
genetisk bestemt om folk er A eller B- 
menneske. 

Selve undersøgelsen kan fx udføres i 
form af et spørgeskema eller der tages 
en blodprøve.

Overskrifter lige 
nu i Antenna Live:

The UN has announced 
plans for a global tsunami 
warning system.

Hobbit-sized ‘human’  
discovered.

Binge drinking -  
epidemic or bit of fun?

Elephant poo holds  
poaching clue

Head of Exhibitions Jo Quinton-Tulloch fortæller om pæda-
gogiske overvejelser og valg af formidlingsformer og -tema-
er i udstillingerne på Science Museum.

Billedtekst: Rummet ligger i en del af museet der hedder 
Who am I og på alle vægge er dekoreret med en grafisk 
fremstilling af det menneskelige genom.

Jo – vores guide – fortæller, at det ikke 
var lige til at få lov til at udføre forsk-
ning et offentligt sted. Kun museums-
gæster over 18 år må deltage. Hvis de er 
yngre skal forældrene give skriftelig ac-
cept. 

Der skal en del fodarbejde til for at få 
”live” forskning ind på museet, men Jo 
mener, at det er det hele værd; den bed-
ste formidling er mundtlig og helst som 
dialog med den ”ægte vare”; Forskeren.

 o
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Hvis energi havde en farve, hvilken far-
ve ville det så være?  Spørgsmålet stilles 
på en skærm ved siden af ”The Energy 
Ring” – en kæmpemæssig metalring 
med en diameter på mere end 10 meter. 
På indersiden af skinnen er et digitalt 
display, hvor bånd af lys farer rundt og 
eksplodere med en knitrende lyd når de 
støder sammen. Skriv dit svar på skær-
men og send dit svar ud blandt andre på 
ringen. ”Cool blue, Peter 17”  støder 
sammen med ”Pink, Charlot 45”.

Energy - fuelling the future
Udstillingen ” Energy - fuelling the fu-
ture” på Science Museum London går 
linen ud i forsøget på at formidle et na-
turvidenskabeligt og abstrakt begreb 
som energi ved hjælp af kunst og masser 
af computer baseret interaktion med 
publikum. Og udstillingen er nomineret 
til prisen for den bedste interaktive ud-
stilling 2005.

To af installationerne er lavet af kunst-
nere og to andre har klart ”kunstneriske 
tendenser”. De fleste andre er computer-
baserede spil med et vist informations-
indhold. 

Hvis energi 
havde en  
farve...
kunst som en 
formidlingsmetode

På computerskærmen bliver du stillet forskellige spørgsmål 
om energi og energiforbrug i fremtiden - når du har skrevet 
et svar ”løber” det som lysende bogstaver ud i den tre eta-
ger store ring og er synligt for alle gæster i og omkring den 
store hall på Science Museum.

Af Kari Hald,  naturvejleder på 
Avnø Naturcenter.

Hvilken slags energi bruges til hvad? - svar ved at træde på 
den rigtige kontakt på gulvet - dine svar bliver til en dans!
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DONUT 
- et kunstværk lavet af Mark 
Stubbs der elsker biler og høj fart. 
To videoskærme går tæt på biler, 
fart og kubik og nedenunder har 
han skrevet et digt om hans pas-
sion – trods bedre vidende.

ENERGY ANYWHERE
 – hedder en anden installation. Hvis man klapper eller be-
væger sig begynder et show der med lys og lyd fortæller 
hvordan energi strømmer omkring os hele tiden.  
Energi er ikke tingene - men det imellem.

DO NOT THOUCH
Farver og lyd advarer imod af røre installationen.  
Jeg gør det alligevel - det giver et lille stød og en høj lyd af-
gives – energi! Jeg kan ikke sige at jeg ikke var blevet adva-
ret. Kunstværk af Christian Møller.
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Hvorfor så meget kunst?
Måske var det den eneste farbare vej for 
museet, når sponsorerne på udstillingen 
har klare interesser i emnet?  På museets 
hjemmeside kan man se at sponsorerne 
er firmaer (BP, BASF og Vodafone) med 
store økonomiske interesser i fremti-
dens energiforbrug. 

Måske fordi kunst netop ikke tjener 
andre formål end sig selv. Intet sted i 
udstillingen er der et klart budskab til 
fordel for en energiform frem for en an-
den. Der stilles flere spørgsmål end der 
gives svar og konsekvensen af forskellige 
prioriteringer præsenteres uden anden 
dom end den iagttageren fælder. 

Måske fordi kunst åbner for tankerne 
og kan få iagttageren til at sanse uden 
dom og undres.

Det sker på nettet
På hjemmesiden kan man læse at mål-
gruppen for udstillingen er 7 – 14 årri-
ge. Mens jeg er der, oplever jeg voksne 
fordybe sig i de forskellige installationer, 
mens de få børn i udstillingen løber 
rundt og gir sig ikke tid til at sætte sig 
ind i hvad der foregår. Så det passer fint 
når de på nettet tilføjer – sammen med 
forældre eller lærere. 

Bag udstillingen findes en spændende 
og meget brugbar hjemmeside der læg-
ger op til bearbejdelse og videre arbejde 
med de oplevelser man kan få i udstil-
lingen.

http://www.sciencemuseum.org.uk/
exhibitions/energy/index.asp

Her kobles de åbne spørgsmål fra ud-
stillingen til fakta og holdninger. Her 
ligger en række aktivitetsforslag til vide-
re arbejde i klasseværelset. Her ligger 
klare beskrivelser af hvilke aktiviteter og 
spil der understøtter hvilke krav i ”The 
National Curriculum” 

At bliver fanget
Interaktiv kunst fænger på en anden 
måde end plancher og computere. God 
kunst involverer iagttageren og man går 
i bedste fald derfra med indtryk printet 
ind på nethinden. 

Jeg blev fanget af disse installationer – 
gik i stå og blev tanketom. Jeg lærte ikke 
umiddelbart noget nyt eller faktuelt om 
energi, men oplevelsen hænger ved. 

Jo – nu ved jeg det; energi er orange!
 o  

Kunstnernes fremtids-scenarier for energi:  Vores børn skal hjælpe til i dagligdagen med 
at skaffe energi:

1. Børnenes bevægelser omsættes via en dynamo til el, som kan producere brint af vand 
vha. elektrolyse.

2. Al menneskelig og dyrisk afføring benyttes til energiproduktion - du har ikke kun en 
madkasse med dig, men også en beholder til at opsamle din afføring.

3. Vi begynder at producere energy ud fra levende væsner - der skal indsamles smådyr 
til energiproduktion derhjemme.

Kombineret madkasse og opsamlingsboks til afføring.

Håndbog til hvordan du laver energi ud af smådyr.
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Jeg har lige været igennem en udstilling 
med masser af store fine installationer 
og smart formidling om økologi. Står et 
øjeblik og overvejer hvilken del af det 
kæmpestore Natural History Museum 
jeg nu skal prioritere i de sidste 20 mi-
nutter, før vi skal videre til Science Mu-
seum. 

To huller i væggen tiltrækker min op-
mærksomhed: I haven og hjemmet ud-

Så enkelt…

Af Kari Hald, naturvejleder på 
Avnø Naturcenter

fører små piberenser-dukker de hand-
linger som en bæredygtig livsstil består 
af; brug vaskemiddel med få kemikalier, 
skift pærerne til lavenergi, sorter dit af-
fald, brug dobbeltglas for vinduerne osv. 

Hvilken prisværdig enkel fremstilling 
af vores muligheder for at medvirke til 
en bæredygtig udvikling i det helt nære. 
Så enkelt kan det gøres! o  
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På Natural History Museum er der i øje-
blikket en særudstilling om ”kryb og 
kravl”. Målgruppen er børn og unge og 
udstillingen er spækket med interaktive 
udstillingens genstande, bl.a. kan den 
besøgende bygge sin egen edderkop. 

Det kræver dog at man kan svare rig-
tig på de spørgsmål som dukker frem på 
en computerskærm under edderkoppen. 
F.eks. ”Hvor mange kropsdele består en 
edderkop af? Se på edderkoppen og tryk 
på den form du ønsker”. Vælger man 
her tre kropsdele, hvilket jo som be-
kendt ikke er korrekt, bliver man spurgt 
igen. Man kommer således ikke videre 
før man vælger den korrekte kropsbyg-
ning. Svarer man rigtig på alle spørgs-
målene hæver en smuk mekanisk ed-
derkop sig op foran tilskueren. 

Desværre var det ikke muligt at op-
bygge en ”mutantedderkop” med vinger, 
treleddet krop og følehorn, selvom alle 
dele var placeret omkring edderkoppen. 
Måske var mekanikken i stykker eller så 
var vingerne m.m. placeret ved edder-
koppen for at forvirre tilskueren. 

Den flittige elev
Der var flere skoleklasser på besøg i ud-
stillingen mens vi var der. Meget få ele-
ver gav sig tid til at løse opgaven – ofte 
blev der blot trykket på skærmen og 

Byg din egen edderkop

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for DOF.

skete der umiddelbart intet med edder-
koppen, gik eleven videre til næste akti-
vitet. 

Kun en enkel elev gav ikke op for bol-
lemælk. En lille rødhåret knægt med 
briller klikkede sig målbevidst igennem 
de forskellige spørgsmål, og var blot et 
enkelt tast fra at se resultatet af sine an-
strengelser, før han blev hevet væk af sin 
lærer! Nu skulle de videre i program-
met… o  
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Earth Galleries på Science Museum er 
en overvældende oplevelse. I fire etager 
formidles geologi i højeste potens og 
udstillingen er virkelig et besøg værd – 
også med formidlingsbrillerne på. 

En tidsrejse  
med kufferten pakket

Et lille hjørne af udstillingen som særlig 
fangede min interesse, var et smukt be-
lyst rum, hvor den besøgende  kunne 
følge en tidslinje med start i jordens til-
blivelse og frem til nutiden – for tilslut 
at runde af med et bud på hvordan jor-
den vil se ud i fremtiden. 

Tidslinjen, som var spækket med ud-
stillede genstande og tekster fra gulv til 
loft i sine 30 meters længde, var et sandt 
bombardement af spændende oplysnin-
ger og geologikræs lige fra forstenede 
dinosauruslorte til urgamle bakterier. 
Selvom teksterne var gode og de udstil-
lede genstande spændende, så var det 
svært at holde koncentrationen og jeg 
måtte flere gange tage et skridt tilbage i 
tiden, for at samle løse tråde op. 

Pludselig fangede mine øjne en række 
med 5-6 grimme lyseblå kufferter langs 
væggen modsat tidslinjen. Kufferterne 
viste sig at være pakket med sten, mine-
raler og fossiler fra de forskellige tidspe-
rioder – alle ledsaget af en lille kort 
tekst. I låget var der placeret forskellige 
”rejseguides” for kuffertens tidsperiode. 
30 meters tidslinje kogt ned i fem kuf-
ferter, knap så elegant som på modsatte 
side, men mindst ligeså oplysende. o  

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for DOF.
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I et mindre lokale på  
Hornimann Museum summer 
det lystigt, selvom det stadig 
er vinter udenfor .  
Det er bier - honningbier .  
De summer rundt i et fladt 
bistade med vokstavler og 
adgang ud til friheden  
udenfor gennem en plastik-
slange . Stadet er lavet i glas 
og tiltrækker straks alle  
besøgenes interesse . 

Liv
Der er ingen information ved stadet. 
Det kan bare nydes, men der er en dy-
bere mening. I hjørnet står en montre 
med produkter fra bier: vokslys, propo-
lis og frugter. Det skal de fleste også lige 
hen og se på. Hvad er det der på hylden? 
Øjnene søger hurtigt rundt i det lille lo-
kale, men falder ikke på andet af 3-di-
mentionel karakter. Så forlader de fleste 
udstillingsrummet igen, for at se på alle 
de udstillede dyr, musikinstrumenter og 
andre natur- og kulturhistoriske ting fra 
hele verden, som museet er fyldt med.

En flot historie
Og det er faktisk ærgerligt, for det var 
nok de færreste gæster, der fik den dy-
bere mening med. For sådan én var der 
faktisk! Den var bare gemt i væggenes 
tekster og billederfra blandt andet Syd-
amerika. 

 Faktisk rummer den lille plancheud-
stilling et meget gennembearbejdet for-
løb til global forståelse med udgangs-

Fra bistade  
til global  
forståelse

Af Anne Johannisson

Lucy-Anne Bishop er ”Head of 
Education” , men også  
”Environment Project Manager”, 
dvs. ansvarlig for museets store 
indsats for at formidle miljø og 
bæredygtighed.       

Både voksne og børn  stimler 
sammen for at kigge på bier og 
de produkter der hører til biavlen.
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punkt i lokalets bistade. Gennem tekst 
og billeder vises biernes vigtige plads i 
det økologiske system, men ikke kun 
det. Det er hele tiden relateret til men-
neskers brug og gavn af de produkter, 
der ikke kan produceres, hvis bierne 
fjernes. 

Vi ser hvordan regnskovens forsvin-
den har betydning for biernes tilstede-
værelse og hvordan frugter ikke bestø-
ves, når biernes eksistensmuligheder er 
blevet ødelagt. 

Historien fortælles trin for trin i en 
smuk blanding af den naturhistoriske og 
den etnologiske viden, som er museets 
særkende. Det gør historien vedkom-
mende. Enhver kan pludselig se, hvorfor 
det går ligeså meget ud over mennesker 
som over naturen, når mennesket øde-

lægger naturen. Desværre druknede det 
hele i vægge med flade tekster og fotos.

Miljøformidling
Så gik det bedre med miljøformidlingen 
til museets besøgende skoleklasser. De 
fleste klasser starter deres besøg med et 
oplæg fra en af museets undervisere. 
Undervisere som er fagligt meget kom-
petente. 

Klassen sættes foran et langt bord. Det 
bugner af spændende genstande. Origi-
nale museumsgenstande, som eleverne 
gerne må røre, men selvfølgelig med 
den respekt der skal til, når tingen ikke 
bare kan købes igen i en butik. Det før-
ste spørgsmål er som regel: Hvad forstår 
du ved miljø?

Dialog
Oplægget er en slags dialog med klas-
sen, hvor eleverne på skift kommer op 
og tager en genstand fra bordet f.eks. en 
kalabas. Hvad bruges en kalabas til? Og 
findes der noget andet på bordet, som 
har samme funktion i din hverdag? Ele-
ven finder måske en mælkekarton?  Ud 
fra disse valg tages snakken om disse 
genstandes funktion, hvad de er lavet af, 
om de er produceret bæredygtigt, og 
hvad er sker med dem efter brug. 
Et andet eksempel er en trøje af acryl og 
noget bomuld, eller emnet kan være om 
lokale dyr i forhold til illegalt indførte 

dyr. Hvorfor er det vigtigt at passe på de 
lokale dyr? Lucy-Anne og Nancy ruller 
et ægte krododilleskind på næsten 4 
meter ud på gulvet. Det kan man næ-
sten ikke lade være med at røre ved.

Underviserne på Hornimann Muse-
um kan godt mærke, at de engelske læ-
rerne ikke er så vant til at debattere med 
eleverne. Fagene i skolen er blevet split-
tet mere op end det var før. Så det at 
kombinere engelsk med science er ikke 
så oplagt, som det var tidligere. 

Til gengæld er engelske elever vant til 
at lytte til hinanden, til ikke at afbryde 
hinanden og kun svare, når de bliver 

Underviserne på Hornimann  
Museum kombinerer på en  
elegant måde brugen af både  
etnologiske og naturhistoriske 
genstande fra hele verden og fra 
nutid og fortid - og får lavet en 
rigtig god og vedkommende  
indgangsvinkel til at snakke miljø 
og bæredygtighed.  

I lokalområdet er Hornimann 
Museum bl.a. engageret i en 
kampagne for at redde egehjor-
ten, der er truet på grund af 
mangel på egnede lokaliteter, og 
på grund af at folk slår de store 
biller ihjel, hvis de ser dem.
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spurgt. En forskel fra danske forhold, 
som er meget iøjnefaldende og under-
streges af de nydelige skoleuniformer.

Miljøoplæggene på museet er meget 
populære, fordi miljø er en del det nati-
onale curriculum for folkeskolen. Det er 
et emne eleverne skal stifte kendskab til. 
Og den måde museets undervisere  
kombinerer deres etnologiske og natur-
videnskabelige viden på er elegant.

Centre for Understanding the Environment
For at understrege, at man på Horni-
mann Museum er engagerede i formid-
lingen af miljø og bæredygtighed har 
man valgt at opføre en særlig undervis-
ningsbygning til formålet CUE - Centre 
for Understanding the Environment.

Centret er opført som et eksempel på, 
at det i praksis kan lade sig gøre at tage 
en lang række hensyn til miljøet.

 o  

I den miljørigtige undervisningsbygning er der blandt andet 
naturlig ventilation, isolering med papir, græs-tag, energi-
styring, træ der ikke er imprægneret, åndbare materialer af 
hensyn til indeklimaet, recirkuering af vand og meget  
andet... 
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Efter at have faret rundt en dags tid på 
museerne med de hysteriske dimensio-
ner i det centrale London, og efter at 
have set et stort og lidt for fredeligt Lon-
don Wetland Center, hvor i hvert fald 
fundraisingen var lykkedes til fulde, ja, 
så var det her som at komme hjem. 

Vi nåede onsdag eftermiddag frem til 
Michael Holland og formidlingshuset 
bag den lille grønne dør i den mur, der 
fuldstændig omkranser en lille hemme-
lig londonfryd: Chelsea Physic Garden.

Kerneydelsen i Michaels og hans kol-

Af Dorrit Hansen, Naturskolen i 
Raadvad

Hvor mange planter  
har du brugt i dag?
 - historien om et unikt  
planteformidlings-sted fra 1673

legas virke er at styrke folks forståelse af, 
hvad planter betyder i deres hverdag – 
primært ved at formidle til skoleelever 
med en gennemsnitsalder på 8-9 år og 
ca. 2000 stk. af dem årligt. Michael for-
søger at lokke lærerne til dels at komme 
på planlæningsbesøg alene inden de 
kommer med klassen, dels at ønske de-
res helt eget skræddersyede forløb, men 
de fleste…nå ja, I kender fortsættelsen. 
Men Michaels egne forløb ER nu også 
gode! 

Varerne fra købmandshylden 
med de planter, som frembringer 
produkterne...
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”Shelf life” - plantelivet på købmandshylden
Måske var det fundet af de små stål-
tråds-indkøbsvogne fra kineserbutik-
ken, der satte det hele i gang. I hvert fald 
er det en åbenlys øjenåbner Michael her 
har fundet, når han planter og sår nytte-
planter i urtepotter bestående af de em-
ballager, planterne camoufleres i på hyl-
derne i supermarkedet – og anbringer 
dem i de små vogne. Majs i cornflakes-
pakker, ananas i juicekartoner, oliven-
træer i olivenglas, kartoffelplanter i 
chipsposer og tomatplanter i tomatsup-
pedåsen.

Når det oplagte indgangsspørgsmål til 
dagens klasse: ”Har I fået nogen planter 
i dag?” - bevares med et rungende 

”Noooo” fra flokken af skønne spragle-
de mulitetniske londonunger i ens sko-
leuniformer – så visualiseres erkendel-
sen i de små installationer, som nok er 
kopieret mange stedet rundt i klassevæ-
relserne – og bestemt også bliver det i 
Raadvad, når forårets botanikture tager 
fart. Her er potentiale til både at arbejde 
med historie, miljø, globale strukturer, 
natur og kultur. Og elverne får ofte frø 
med hjem til at arbejde videre med. 

Hele 92 potter blev det til, da tanken 
blev ført videre til udover almindelige 
fødevarer i en udstilling også at om-
handle medicin, slik, kosmetik osv. på 
Chelsea Flower Show  i sommers – hvor 
den også indbragte en fin sølvmedalje.  

I det lille formidlingslokale på 
godt og vel 40 m2, med kontor i 
hjørnet til Michael og hans kolle-
ga Felicity Horada, og overalt i 
øvrigt planter, mappestabler, 
plakater, reoler, skuffedarier, flere 
planter, aktivitetsgrej, stereolup-
per og endnu flere planter, be-
fandt vi os straks godt.
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De gode formidlings”kroge”
Det lille formidlingscenter er et flot ek-
sempel på ”det lille sted med få midler”, 
der finder billige ”gør det selv” løsninger 
med de forhåndenværende midler. For-
midlingen tvinges at handle om de helt 
nære ting, man kan opleve direkte. Og 
det går rigtig fint. På trods af begræns-
ninger mht. at bruge havens planter og 
lave ting, der skaber den mindste sik-
kerhedsrisiko for kunderne (også her er 
der gitre over hver en havedam med 7 
cm vand). Og samtidig giver den be-
grænsende økonomi Michael mulighed 
for at holde den miljøvinkel, som han 
prioriterer højt. 

Selv om Michael har en guld-
grube af planter indenfor få  
meter må han faktisk ikke tage 
noget som helst…udover her et 
vissent blad på jagt efter insekt-
rester i en nepenthes. 
Han køber f.ekss. tulipaner henne 
på hjørnet til sine sessions i  
undervisningslokalet!  
På nogle få kvadratmeter ved  
siden af undervisningsbygningen 
er han i gang med at lave sin 
egen lille plantesamling til  
undervisningsbrug, hvor der  
også må plukkes. 

Efter en introduktion i skolestuen med 
sanseindtryk og samtale følger selvføl-
gelig en tur rundt i haven – og temaerne 
kan være mange. Men med ud i haven 
får eleverne ofte et lille stykke genbrugs-
pap på 5x5 cm besat med dobbeltklæ-
bende tape. En ny type øjenåber. Hvilke 
små plantedele kan man finde på jorden 
rundt i haven, som tilsammen kan ska-
be et fint lille kunstværk, klæbende til 
papstykket? Et hit! Det store i det små. 
Et andet lignende er Smelly bags, små 
poser af et gazelignende materiale, som 
bruges til fx frø eller lignende, som i en 
øvelse skal parres med den plante de 
kommer fra. ..

Små kvadrater af bølgepap klip-
pet ud af en papkasse forsynes 
med et stykke dobbeltklæbende 
tape (gulvtæppe-tape) - så har 
du pludselig en lille indsamlings-
plade, hvor du kan lave din egen 
lille mosaik af tinf-finder-ting.

Chelsea Physic Garden
66 Royal Hospital Road 

Chelsea 
London SW3 4HS 
United Kingdom

http://www.chelseaphysicgarden.co.uk/

Head of Education & Training Michael Holland
Education Officer Felicity Horada

+44 (0) 20 7352 5646 extension 4 
education@chelseaphysicgarden.co.uk
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Den gode formidling – som den funge-
rede for os den dag, var at de kroge, Mi-
chael valgte, og dagligt vælger, at hænge 
sin formidling på, er vel valgte, effektive 
og overskuelige i form og antal.

Et ældgammelt udendørs klasseværelse
Siden haven blev skabt i 1673 af Apote-
ker-societetet, har formidling været et 
centralt punkt og faktisk et krav for at 
haven fortsat kan eksistere på arealet 
her. Ordet ”physic”  forvirrede os lidt, 
men det hentyder altså til, at havens for-
mål er at oplyse, ikke blot om taxono-
miske sammenhænge i planteriget, men 
også om planternes rolle i ”the healing 
art” med rod i naturens visdom…physi-
kos…altså planter brugt som medicin, 
som de også blev det, da dette udtryk 
fødtes i den tidlige middelalder. 

 Dengang var formidlingen i det uden-
dørs klasseværelse rettet mod apoteker-
lærlinge, der skulle lære pilletrillerhånd-
værket, og i dag er det så blevet til den 
lille fine formidling af planters betyd-
ning for mennesker i går, i dag og i mor-
gen.   

Fordi stedet er så gammelt og har den 
særlige apoteker-indgang, kan turen 
rundt i haven både skæres historisk, ge-
ografisk, taxonomisk og medicinsk, og 
en skiltning på flere niveauer og hele ti-
den under udvikling kan studeres un-
dervejs. Med undtagelse af nogle få sær-
arrangementer, er haven i øvrigt kun 
åben for offentligheden fra april til ok-
tober – og kun onsdag og søndag. Sko-
leleverne er her heller ikke, selv om Mi-
chaels univers sagtens kunne favne 
dem…lærerne vil ikke afsted i vinter-
månederne, fortælller han. 

The Chelsea Physic Garden  
was founded by the Society of Apothecaries  

in 1673 in order to promote the study of botany 
in relation to medicine, then known as  

the ”physic” or healing arts.  

As the second oldest botanic garden  
in England it still fulfils the traditional functions 
of scientific research and plant conser vation and 
undertakes to educate and inform as well as to 
provide the amenity of a walled ”secret” garden 

in the heart of London. 
 

Its aims are: 
- to demonstrate through its plantings and  
publications the range of species named or  
introduced to cultivation by a succession of  

distinguished curators; 
 

- to pursue horticultural excellence, especially  
in the cultivation of rare and tender plants; 

 
- to demonstrate to all who visit the many uses 

of plants and particularly the heritage of the 
plant world as our common medicine chest. o

Rent a Garden 
For 3800 £ (godt 40.000 kr) 
kan du leje havens frimærke-
store græsplæne fx fredag  
aften ml. 17.30 og 22.30  
– prisen inkluderer dog ikke 
det partytelt, du måske får 
brug for – men du kan dog 
komme indenfor i tilfælde af 
regn.  
Men nogen har selvfølgelig 
råd til det - Cartier er en af  
de faste kunder til firma- 
arrangementer. 

Det handler ikke kun om planter i 
Physics Garden. Her i redekassen 
er der indbygget videokamera,  
så man inde fra et tv i under-
visningslokalet kan følge med  
i livet inde i redekassen.
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Varme formidlingsdrømme
Da vi når helt ned i bunden af de over-
skuelige knap 1½ hektar botanisk have, 
kommer der ekstra liv i øjnene på vores 
vært. Bag en mur findes en bigård, som 
han godt kunne tænke sig at bruge di-
rekte i formidlingen, men den hører 
ikke til selve haven trods den åbenlyse 
betydning for bestøvningen. På den rig-
tige side af muren findes heldigvis et an-
det lokkende udviklingspotentiale: Ha-
vens kompostbunker! 

Her drømmer Michael om at etablere 
et særskilt lille undervisingsrum, hvor 
eleverne i umiddebar tilknytning til 
bunkerne, kan undersøge indholdet af 
komposten med stereolup og forskellige 
måleinstrumenter. Der etableres en ny 
bunke her ca hver 2. måned, så det er 
muligt at se forskellige nedbrydnings-
stadier, og inde i nogle af bunkerne bli-
ver der så varmt (ca. 60°C), at man kan 
”koge” kartofler. Og mens de temofile 
baktierier knokler, uskadeliggøres 
ukrudtsfrø med mere. 

Literacy and numeracy in the landscape 
Chelsea Physic Garden er vist klar over 
forpligtelsen i at forvalte et højloftet 
klasseværelse af en sådan høj alder. Fle-

re gange under besøget kommer fx hi-
storiefortælling op at vende – og der 
fortælles ofte historier fra de varme lan-
de ude i de små væksthuse. 

Overskriften i dette afsnit hentyder til 
hvordan man i landskabet (her udtrykt 
ved den botaniske have) kan arbejde 
med dels at læse og skrive og bruge 
sproget dels at tælle og måle. Find to 
flotte små lærerrettede diasshows om 
udeskole på webstedet http://www.chel-
seaphysicgarden.co.uk/ under Educati-
on – klik på Literacy in the landscape 
eller Numeracy in the landscape.

Materialet, der er lagt frem på websi-
tet her, er også udgangspunkt for den 
efteruddannelse af lærere, som stedet 
tilbyder. Michael og Felicity laver også 
et fagligt nyhedsbrev om i planters be-
tydning i vores liv – se eksempler på 
dette på webstedet under Reading list. 

De gode mennesker er i øvrigt ikke 
fastansatte, trods stedets veletablerede 
status. Som så mange andre steder i 
England satses der her på fondsmidler 
til lønninger, to eksterne fonde finan-
cierer i øjeblikket lønmidlerne, mens 
haven betaler den øvrige drift, og huset 
er bygget for lottomidler. o  

Om netværk: 
Løst financierede som  
Michael og Felicity er,  
har de dog faste faglige 
netværk: 

På regionalt plan:  
London Environmental 
Education Forum: http://
www.leef.org.uk/ 

På nationalt plan:  
Botanical garden network  
- det nationale samarbejde 
ml. Englands botaniske  
haver (som der er over  
100 af!)

På internationalt plan:  
BGCI Botanical Garden  
Conservation International: 
 http://www.bgci.org.uk/
botanic_gardens/net-
works.html

I Physics Garden var der netop 
blevet bevilget nogle fondspenge 
til et nyt projekt - formidling  
omkring kompostbunken.
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Vi tog bl.a. til London i den raske tro på 
at besøget kunne berige os omkring re-
kruttering af frivillige på museer og na-
turcentre. Noget vi kunne lære af her-
hjemme. Rundt omkring på de steder vi 
besøgte, mødte vi ganske rigtigt også 
frivillige, bl.a i London Wetland Centre 
den dygtige volontør Kay Denny på det 
lille billede. Hun gav os en kompetent 
rundvisning, noget som volontørerne 
ganske vist normalt ikke gør, i hvert fald 
ikke for en folk skoleunger som os. 

London Wetland Center har ca. 150 
frivillige, heraf en del folk i arbejdsalde-
ren men også rigtig mange pensionister. 
De har minimum en vagt om måneden 
– mere normalt er dog ca. en vagt om 
ugen, og de kommer ind i mellem på 
lidt kursusagtige aktiviteter, men ellers 
betyder det sociale og det at arbejde for 
naturen meget for dem.  Arbejdet spæn-
der vidt, som det også ses på det store 
billede. Oplevelse og oplysninger bragte 
mig blot ikke nærmere en forklaring på, 

hvorfor Kay, men ikke fx min egen hy-
peraktive fuglekloge mutter, der lige er 
blevet 67, er volontør på et stort forgyldt 
naturcenter. Jeg ved godt der er dødak-
tive pensionister i DOF (og i Ældre sa-
gen, Røde Kors, Spejderbevægelsen…), 
men det er ligesom noget andet.

Traditionen er der bare ikke på natur-
centre og naturskoler, i hvert fald ikke i 
danske byområder,og slet ikke i det om-
fang.…så langt som jeg ved. Ikke når 
det gælder andet end og den slags… Og 
mutter ville da ellers elske det...der er jo 
grænser for hvor mange koncerter med 
det sjællandske symfoniorkester, hun 
kan holde til i længden for at få tiden til 
at gå. Nå, men nu er hun jo også folke-
pensionist og kan i stedet for at være 
låst af efterlønnen, arbejde så meget hun 
vil ved siden af pensionen…det ser man 
jo også i naturvejlederkredse!  Godt for 
hende, så! Men hvad med naturforvalt-
ning og formidling? Har vi brug for fri-
villige?  o  

Af Dorrit Hansen, Naturskolen i 
Raadvad

Frivillige i  
naturforvaltning  
og -formidling?

Lidt om frivillige i DK:

Allan Gudio Nielsen fra DOF 
fortæller:
På Fugleværnsfondens  
arealer er der mere end  
300 frivillige der yder en 
stor indsats med både at 
gennemføre ture, lave  
naturpleje og meget mere  
- det er vist lidt unikt for 
danske forhold!

Kay Denny er en af de 150  
frivillige, der arbejder på  
London Wetland Centre. 
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London Wetland Centre
mere end ét besøg værd...
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Således inddeler Malcolm 
Whitehead, leder af The  
Wildfowl & Wetlands Trust 
(WWT) undervisnings-
afdeling, med et glimt i øjet, 
de besøgende i London  
Wetland Centres!  
Det kræver vist en nærmere 
forklaring:

Streaker
De fleste læsere vil nok forbinde en stre-
aker med en splitternøgen engelsk fod-
boldtilskuer, der pludselig springer ind 
på grønsværen, løber en zigzagtur i bar 
røv mellem de forbavsede fodboldspille-
re, inden han tilslut bliver indfanget af 
en Bobby. Det er IKKE den slags strea-
kers der er tale om her. 

Ifølge Malcolm er en streaker en besø-
gende, som kun kaster et flygtigt blik på 
skilte og seværdigheder, inden han drø-
ner videre til næste stop. 

Malcolm drog en parallel til primater-
nes verden – gibboen er menneskeaber-
nes streaker. Den besøger mange træer i 

Streakers,  
Browsers and Students

sit territorium, men spiser kun lidt hvert 
sted – lidt som en shopper der besøger 
en masse butikker, men kun køber én 
ting fra hver. 

Browser
En browser stopper ved færre skilte, 
men bruger også mere tid på at læse 
tekst og studere udstillingen. 

I primaternes verden er en browser en 
siamang (den største af gibbonarterne). 
En siamang besøger også mange træer i 
sit område, men tager mere fra hvert – 
som en shopper der besøger færre bu-
tikker og køber mere fra hver af dem. 

Students
Students bruger lang tid på udvalgte 
formidlingspunkter, er nærmest umæt-
telig – som en orangutang der besøger 
få træer, men bruger evigheder med at 
fylde i sig. Eller som en overlæsset stor-
shopper der kun besøger én butik.

Om de ovennævnte betegnelser kan 
overføres til danske forhold må være op 
til læseren at vurdere… o  

Se i øvrigt en fantastisk stre-
aker på: 
www.heavy.com/viral/strea-
ker/

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for DOF.



33
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 1  •  2005 

Ligesom et menneskeligt fingeraftryk, 
har hver pyjamasstribet unge af den 
toppede lappedykker, sit helt eget indi-
viduelle mønster. Alle viber har unikke 
ansigtsmasker. 

Den viden har forskere i mange år 
haft glæde af når de skulle bestemme 
det eksakte antal ynglende viber på en 
strandeng. 

For 30 år siden opdagede WWT 
grundlægger Sir Peter Scott, søn af den 
berømte Sydpolsfarer Robert Scott, at 
også pibesvaner har individuelle kende-
tegn, som ses på næbbets farvetegnin-
ger. 

Over 6700 pibesvaner i tidens løb blev 
identificeret og har bidraget til ny viden 
om deres levevis, bl.a. at de danner par 
livet igennem, bliver sammen med un-
gerne vinteren over og vender tilbage til 
de samme overvintringslokaliteter år ef-
ter år. o  

Pibesvanernes  
forbryderkartotek

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejleder for DOF.

I undervisningslokalet på London Wetland Centre står  
denne opstilling, hvor man kan arbejde med at identificere 
pibesvaner ud fra ders ansigtsmasker. 
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Af Dorrit Hansen, Naturskolen i 
Raadvad

Mudchute Park and Farm 
– 86 sprog, lidt løse hunde  
og nye tider for borgerinddragelsen

Turen til London bød også på en rejse 
østpå ud i de fashonable Docklands, 
hvor skyskraberne kravler opad, og hvor 
et grønt område i 1970´erne grundet lo-
kale protester blev reddet fra sin skæbne 
som kommende højhusområde.

Området, som oprindeligt blev brugt til 
deponering af slam fra udgravning af 
havneområderne, havde ligget brak i 
mange år og var egentlig ”forbudt land”. 
Det gjorde det naturligvis i mange år til 
en magnet for børn og unge, der ville på 
opdagelse og have fred for de voksne. 
Og fra disse, nu voksne, mudchutere 
kom protesterne og området blev et 
borgerstyret naturområde i 1977. Man 
kan sige at ejerskabet var der fra starten, 
et ”Byggeren” på Nørrebro i lidt andet 
format. Og heller ikke her var det ”de ri-
ges” bydel, det handlede om.

På Mudchute talte vi med Project Di-
rector Tim Atkinson og Local Nature 
Reserves Officer Kenneth Greenway  
(flot titel, vi blev enige om han var en 
slags lokal naturvejleder). De fortalte 
blandt andet, at den aktuelle udfordring 
for stedet, der drives dels som et åbent 

Et kig fra Vestamager mod Ørestaden? Både Wetlands i vest og Mudchute i øst gav associatio-
ner til vores eget Vestamager.
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grønt område med tilknyttet naturskole, 
dels som en bygård med husdyrhold, ri-
deskole, cafe og gårdbutik, er at bevare 
det lokale engagement. 

86 sprog i lokalområdet
Befolkningen er under stadig forvand-
ling med de nye byggerier, der hele ti-
den skyder op omkring stedet. Tyve 
procent af byudviklingen i London sker 
lige her…men der tales stadig 86 for-
skellige sprog i lokalområdet! Den le-
dende ”Board of trustees” består af 15 
lokale, der mødes hver måned. En klas-
sisk konflikt i området er løse hunde, da 
brugergrupperne er meget forskellige og 
en del af dem stadig ønsker at bruge 
området som et sted, hvor man har fri-
hed til at gøre hvad man vil! Og det kan 
blive sværere og sværere at nå hinanden 
efterhånden som nye indbyggergrupper 
blandes med de gamle i takt med nye 
dyre boligkompleksers indmarch. 

Ud over ledelsesgruppen, er der jo 
også brug for frivillige til de daglige 
donter, og det kan godt virke som om 
det ikke går helt efter planen. Tavlerne 
ser lidt slidte ud, og skiltet med ”Litter 
picking every Saturday 10:00” ser ud 
som om det ikke helt tror på sig selv! 

Religion og miljøforståelse
Under samtalen med ”lokalnaturagenten” Ken-
neth dukkede en ret interessant reference op. Et 
værktøj i arbejdet med de mange forskellige fol-
keslag med multiple religiøse baggrunde, er pro-
jektet ”Faith in the environment” – hvor han 
kombinerer arbejdet med at forstå miljø og om-
givelser med det at forstå hinanden folk imellem. 
Han henviser til REEP - Religious Education and 
Environment Programme. REEP forsøger sig med 
en tankeprovokerende og spirituelt inspireret til-
gang til en bedre omverdensforståelse.
Intereseret? Tjek strax ind på http://www.reep.
org/ og få ideer til, hvordan tro og miljøforståelse 
kan samtænkes i friskskårne undervisningsforløb. 

Kenneth og Tim. Kenneth fortæller om sit arbejde med de lokale omkring Mudchute: “The diversity in 
the people is so big that you can loose focus trying to reach everyone.”

På sponsor-tavlen ses en lang 
række fonde og private der har 
bidraget til at bygge stedet op.

Et kolonihaveområde fører sin 
egen stille krig med Mudchute 
Park and Farm med alle dens 
børn og dyr!

På flagermuse-tur med lokalnaturagenten
Men Kenneth, der forsøger at  rekrutte-
re nye frivillige til at bistå med de man-
ge forskellige arbejdsopgaver, og samti-
dig selvfølgelig gøre folk generelt 
klogere på, og mere engagerede i, natu-
ren, er en frisk ung mand fuld af initia-
tiv. 

Og verden er jo ikke så stor, så hans 
nyeste hit fra i sommers er selvfølgelig 
Bat-walks, hvor han ud af de 12.000 lo-
kale i området var stolt over at kunne 
samle omkring 70 deltagere på flere af 
sine aftenture. Til en snak om flagermus 
bevares, men også om de muligheder og 
opgaver, der ligger i den lokale natur. 
Vejen fra at deltage på en bat-walk, og 
så til at blive aktiv frivillig kan måske 
synes lang, men for Kenneth er det et 
sted at starte. (For resten, apropos en lil-
le verden – i Dock Leaves…nyhedsbre-
vet for Isle of Dogs lokale naturområder 
åbenbarer hvepseedderkoppen sig, den 
er netop i 2004 registreret her!)  o  
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Da jeg sammen med min familie flytte-
de på landet for halvandet år siden, hå-
bede jeg på, at min barnedrøm kunne 
gå i opfyldelse angående det selv at stå 
for sådan en vildtplejestation. Familien 
døbte stedet ”Askeladen”. Det er ideelt 
med en 7 hektar stor grund, der inde-
holder vildtvoksende mark og en lille 
uforstyrret  skov. 

Det hele ligger omgivet af dejlig natur 
på landet tæt ved en stor offentlig skov 
og store land arealer. Desværre kunne 
det ikke blive til noget med en vildtple-
jestation, da vi var flyttet et sted hen, 
som lå indenfor en radius af 50 km fra 
en anden, og det koster altså nogle pen-
ge for Dyrenes Beskyttelse at etablere en 
sådan.

Jeg blev lidt trist over at Dyrenes Be-
skyttelse ikke ville gå med til det, men 
det ene udelukker jo ikke det andet.

Genudsætningssted
Det viste sig at Dyrenes Beskyttelse stod 
og manglede nogle gode genudsætnings 
steder. Det vil sige steder, hvor dyrene 
kunne komme hen efter, at de havde 
været i pleje og skulle til at klare sig selv 

i naturen. Dette er en fase, hvor dyrene i 
en periode stadig fodres, mens de befin-
der sig i forskellige bure ude i naturen, 
som så senere bliver fjernet lidt efter 
lidt. Dette arbejde ville jeg gerne være 
med i. Jeg fik min grund godkendt af 
Dyrenes Beskyttelse  som egnet til 
genudsæt ning.

Så engang i maj måned 2004 kom der 
nogle folk fra en vildtplejestation i Næ-
rum med en rævegrav. Disse folk var 
ved at græde over, hvor ideel vores lille 
uforstyrrede skov var til genudsætning. 
Vores lille skov er en vildtvoksende 
granskov med lidt hvidtjørne og popler 
rundt om, og en lille å løber langs den 
ene side af skoven. Inde i skoven fandt 
vi en lysning hvor rævegraven kunne stå 
uden at blive set nogen steder fra. Selve 
skoven ligger omringet af marker og de 
nærmeste gårde ligger en kilometer der-
fra. Det eneste der kunne forstyrre var 
når man begyndte at høste på markerne. 
En rævegrav forsøger at efterligne en 
normal rævebolig med huler og gange 
under jorden. Så de kom med nogle sto-
re lange rør, der blev forbundet med 
nogle sovekasser. For enden af hvert rør 

Genudsætningssted
-fra pleje til at kunne klare sig selvDyrenes Beskyttelse har 13 

vildtplejestationer rundt om i 
Danmark, som er bemyn-
digede af Skov og Natur-
styrelsen til pleje af f.eks.  
ugler og rovfugle samt en 
række mindre dyrearter. 
Dyrenes Beskyttelse har også 
et godt fagligt samarbejde 
med Dansk Ornitologisk  
Forening.
Hovedformålet  for vildt-
plejestationerne er, at de  
plejer nødstedte vilde dyr 
med henblik på hurtig  
genudsætning.

Af Doreen Møller Holmquist, 
naturvejleder på Kongskilde  
Friluftsgård.
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var der et bur, så ræven kunne kikke ud 
i friheden, men den kunne ikke på no-
gen måde komme ud.  

Tre rævehvalpe i pleje
Kort tid efter fik jeg mine 3 rævehvalpe. 
De var blevet sprayet med noget rød 
farve 3 forskellige steder i hovedet, så 
jeg kunne kende dem fra hinanden og 
som genkendelsesmakører, hvis de sene-
re blev fundet døde ude i naturen. Så 
kan man også få lidt oplysninger om, 
hvor langt de har søgt væk fra genud-
sætnings stedet.

Almindelige rævehvalpe, der forlader 
deres fødested, kan komme ud på lange 
vandringer for at finde deres eget terri-
torium, helt op til 140 km. Ræve er ter-
ritoriale arter, der skal ud og slås for de-
res territorium.

Rævehvalpe er frygtelig søde og min-
der om hundehvalpe. Det værste, man 
kan gøre som plejer, er selvfølgelig at 
gøre dem tamme og præge dem på 
mennesker. 

Målet er ikke kun, at rævehvalpene 
skal overleve, de skal også fungere fuldt 
ud på linie med deres artsfæller efter 
genudsætningen fra et af Dyrenes Be-
skyttelses genudsætningsteder. Man vil 
også gerne følge dyrenes videre færd i 
naturen. Det er svært, og det sidste nye 
er, at Dyrenes Beskyttelse nu må ring-
mærke fugle  for at kunne indhente vi-
dere oplysninger.

Kattemad og daggamle kyllinger
I starten fodrede jeg mine rævehvalpe 
med kattemad på dåse efter anvisning 
fra pleje stationen. Det gav godt nok en 
del mere affald til mig selv i form af 
tomme dåser, omkring 4 tomme dåser 
om dagen og det fylder altså i affalds-
sækken.

Da de blev lidt større, fik jeg en kasse 
med 500 daggamle døde kyllinger, som 
jeg brugte et par timer på at fryse ned 
på den rigtige måde. Her kan man dis-
kutere det etiske i at redde 3 rævehvalpe 
med mad fra 500 daggamle kyllinger, 
der har måtte lade livet. Jeg ser det så-
dan, at det bare efterligner fødekædesy-
stemet ude i naturen.

Dog skal det lige understreges at ha-
nekyllinger i forvejen bliver gasset  i sto-
re mængder da man ikke kan bruge 
dem til noget i industrien. Dyrenes Be-

skyttelse betaler maden( og i mit tilfæl-
de stillede de også en fryser til rådig-
hed) og så gør man ellers resten af 
arbejdet frivilligt. Sådan er det også på 
vildtplejestationerne. Jeg er glad for, at 
Askeladen endte med at være et genud-
sætningsted, da jeg så samtidig har mu-
lighed for at passe et fuldtidsarbejde, og 
ikke hver time skal sidde og fodre dyre-
unger.

På fri fod
Efter ca.4 uger skulle jeg fjerne de bure, 
der var i enden af rørene i rævegraven, 
så ræveungerne nu kunne løbe ud i fri-
heden. De blev dog stadig fodret nogle 
uger endnu før de forsvandt helt fra ste-
det.

Glad var jeg, den dag jeg så en del grå 
fjer ligge nede ved rævegraven. Det var 
et bevis på, at de nu selv begyndte at 
fange deres foder uden at have lært det 
af nogen. Lige så glad var jeg den dag, 
jeg gik tur ved den lille å tæt ved udsæt-
ningsstedet og tog en af dem i at drikke 
vand der og ikke i de hundeskåle, som 
stod ved rævegraven.

Da rævehvalpene var løbet væk og 
ikke mere spiste den mad jeg lagde ud 
var der kun et par dage til at rævejagten 
gik ind. Man kan diskutere frem og til-
bage, om ikke det er nytteløst arbejde 
det hele, men jeg vælger at sige: Nej, jeg 
har reddet 3 rævehvalpe hvis deres mor 
var blevet kørt ned, og de ville have lidt 
en lang og pinefuld sultedød uden hjæl-
pen. Bliver de skudt, så bliver de skudt, 
sådan er livet, men der er heldigvis nog-
le der overlever.

Ræven er ikke ligefrem det mest el-
skede dyr, men det er snart et af de ene-
ste større rovdyr vi har tilbage i dansk 
natur, og jeg synes personligt, at det er 
et smukt dyr, altså hvis pelsen sidder på 
dens rette ejermand.

Klar til et nyt kuld
Så jeg vil gerne have et nyt kuld til som-
mer. Ræven parrer sig nu, og mon ikke 
en rævemor et eller andet sted bliver 
kørt ned, hvis det sker, vil jeg hygge mig 
med at gå ned i vores skov ved skum-
ringstid og lægge noget foder og stå der 
gemt bag et træ og se ungerne komme 
listende lydløst ud og hugge maden i 
sig. o  

Læs gerne mere om gen-
udsætning og vildtpleje-
stationer på:
www.dyrenesbeskyttelse.dk
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Efter nu i 3 år at have arbejdet med na-
turvejledning på Odder Museum, er der 
med støtte fra Friluftsrådet sat et nyt 
projekt i gang på stedet. Et projekt, der 
de kommende 3 år har til formål at 
etablere nye netværk i lokalområdet, der 
arbejder med forvaltning af natur- og 
kulturmiljø samt inddrager borgerne i 
væsentlige spørgsmål omkring medan-
svar for forvaltningen af disse. 

Netværkene er tænkt skal etableres 
som en overbygning eller opfølgning på 
den almindelige naturvejledning, hvor 
Terkel Christensen de sidste 3 år har sat 
fokus på natursyn og brug af naturen 
gennem tiderne.

Tre-årigt projekt
Det kommende 3-årige projekt lægger 
vægt på følgende tre hovedpunkter: 

 ◆ Udvikling af naturvejledertilbud om-
kring kysten og Horsens Fjord, her-
under jagt, lystfiskeri, biologi og kul-
turhistorie – dvs. en fortsættelse af 
de aktiviteter der har været på muse-
et siden 2002.

 ◆ Udvikling af længerevarende pro-
jektforløb henvendt til lokale grup-

Naturforvaltning ved 
Odder Museum
- med fokus på folkelig selvforvaltning,  
borgerinddragelse og ejerskab  
til lokale natur- og kulturmiljøer

per, hvor naturvejlederen kommer til 
at fungere som igangsætter og koor-
dinator i forhold til skoler, højskoler, 
institutioner mv.

 ◆ Etablering af lokale netværk, der ar-
bejder med bevarelse af natur- og 
kulturmiljø, hvor naturvejlederen 
også her kommer til at fungere som 
koordinator. 

På sigt er det målet, at der bliver tale om 
selvbærende netværk.

Endvidere skal der også etableres et 
netværk af lokale naturambassadører el-
ler ildsjæle, der skal inddrages i arbejdet 
omkring projektet. Her skal de lokale 
personer klædes på, så de kan varetage 
dele af den formidling, der skal ske i 
området.

Samtidig skal der i et vist omfang ar-
bejdes med erfaringsudveksling og sam-
arbejde med relevante naturvejledere og 
landsdækkende organisationer med 
henblik på at skabe netværk og projekt-
grupper. o  

Af Dorte Langborg-Hansen
Naturvejleder ved Odder Museum.

Dorte Langborg-Hansen assiste-
rer en lokal ”klatretøs” ved en af 
vinterferiens aktiviteter.
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Tjak Tjak Tjak Tjak . .  
- er det alt hvad du kan sige 
til dit forsvar, din sorthvide 
fjerkost! Sådan lyder det  
letter anklagende fra en  
journalist der har indkaldt 
mig som forsvarsadvokat for 
vores noble, men noget 
støjende byfugl: husskaden . 

Rettergangen finder sted i førnævnte 
ganske hyggelige køkken på 2. sal i en 
ældre stor boligkarre´. Hun har, efter alt 
for mange tidlige morgenvækninger, sat 
husskaden under anklage for de skræk-
keligste forbrydelser, lige fra forstyrrelse 
af gode mennesker morgensøvn, til æg-
tyveri og bortførelse af mindreårige fug-
leunger. Ikke nok med det store flokke 
af lømmelagtige ungskader holder 
skræppekor i den nærliggende Fælle-
parks gamle træer – man kan vel nær-
meste sige ”en skade kommer sjælden 
alene”. 

Sagen er den, at et nydelig husskade-
par har slået sig ned i et af de få stynede 
træer der findes i den gode journalists 
baggård. Det er nærmest at betragte 
som et personligt angreb. 

Som journalisten skriver:
”Husskaden er bare d-o-m, dum, og 

så jager den alle småfuglene væk med 
sin rallen. Højst tyrkerduerne og et par 
forvildede musvitter tør opholde sig i 
dens nærhed i vores gårdhave. Det 
skulle lige være de hurtige mursejlere 
med deres høje piben eller et par måge-
hyl. Ingen vellyd at komme efter der.”

Her er det så at naturvejlederen kom-
mer ind i billedet. Jeg er blevet hidkaldt 
som advokat og oversætter for den an-

klagede. Medens journalisten procede-
rer sin anklage sidder de anklagede hus-
skader kækt og vipper med halen i 
tagrenden overfor. De er ikke sådan at 
slå ud. Jeg ved godt huskaden kan lade 
sig friste til at nyde et måltid med friske 
æg eller fugleunger, men kloge hoveder 
har undersøgt fænomenet og medgiver, 
at det dog ikke har indflydelse på små-
fuglebestanden.

 Jeg forslår, at vi går på besigtigelse i 
baggården, der er renoveret for nogle år 
siden. Fire gamle træer har fået lov at 
stå, og desuden er der anlagt bede, nog-
le kun med græs, andre med 30 cm. lave 
formklippede buske og vedbend. Ved si-
den af er der cykelstativer og en række 
skure til forskelligt skrald. Jeg kan nu se, 
at det ikke er skadernes skyld, at der 
ikke er flere småfugle. Der er for lidt fø-
deemner, ingen skjul, intet vand og in-
gen steder at bygge rede. Det er en ør-
ken uden livsgrundlag for de fleste 
fugle. 

Sagen nærmer sig sin afslutning – jeg 
kan ikke drikke mere kaffe, og der kan 
ikke pilles flere fjer af den fugl, så retten 
afsiger sin dom: 

Thi kendes for ret. Husskaden friken-
des for de uretfærdige beskyldninger. 
Sagens omkostninger, kaffen og de 3 
rundstykker dækkes af den skadelidte 
journalist. I en kommentar skriver ret-
ten ligeledes: Hvis der skal kommer flere 
småfugle i gården, skal der blandt andet 
sætte redekasser op, skaffes adgang til 
vand, skabes skjul og plante nogle bær-
bærende buske. ”Af skade bliver man 
klog”. o  

En anden version af denne alvorlige sag bliver bragt i 
en klumme søndag d. 6/3 i et ”Brunch” tillæg til JP. 

En husskade  
kommer for retten

Af Jes Aagaard, naturvejleder på 
Jægersborg Statsskovdistrikt. 

Fotos: Morten D.D. Hansen
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Tove Stockmarr 
formand for 
Naturvejleder foreningen  
i Danmark.
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For godt et år siden, var der blandt 
medlemmerne stor forvirring omkring 
naturvejlederuddannelsens ve og vel. 

På det tidspunkt var der mange alter-
nativer i spil, og man drøftede bl.a. for-
dele og ulemper ved at udbyde hele eller 
dele af naturvejlederuddannelsen som 
en pædagogisk diplomuddannelse. Tan-
ken om at oprette en diplomuddannelse 
blev dog senere forkastet.

Tiden gik. Ind til for ikke så lang tid si-
den, hvor Fællessekretariatet slog fast, at 
man også fremover vil udbyde en natur-
vejlederuddannelse. Og uddannelsen 
bliver justeret så den indarbejder ele-
menter af Handlingsplanen for natur-
vejledning i det 21. århundrede. 

Jeg vil ikke lægge skjul på, at bestyrelsen 
hen over sommeren og efteråret fulgte 
Fællessekretariatets arbejde med at fin-
de en struktur for uddannelsen og ikke 
mindst efteruddannelsen meget nøje og 
intenst. Vi var på et tidspunkt også ægte 
bekymrede for, om Fællessekretariatet 
ville finde et fælles fodslaw for det frem-
tidige samarbejde om Naturvejlederord-
ningen i det hele taget. 

I sommer inviterede vi derfor Fælles-
sekretariatet til møde med bestyrelsen 
for, med baggrund i bl.a. sidste års  
café-debat, at overrække et resumé af 
naturvejledernes ønsker til såvel uddan-
nelsesspørgsmålet som til efteruddan-
nelsen. Jeg ved ikke om det hjalp. Men 
da efteråret var gået, kunne vi konstate-
re at det fælles fodslaw var fundet, og 
ikke nok med det: Man havde også lavet 
om på Fællessekretariatets struktur, så 
der nu var mulighed for at nedsætte ar-
bejdsgrupper. En rigtig, rigtig fin ting 
blev besluttet, da man nedsatte en ud-
dannelsesgruppe, der ikke alene får til 
opgave at udarbejde en indstilling til 
Fællessekretariatet vedr. gruppens anbe-
falinger til de efterlyste justeringer af 
naturvejlederuddannelsen. Arbejds-
gruppen skal også lave en kortlægning 
af naturvejledernes ønsker og behov for 
efteruddannelse, og ikke mindst sørge 
for, at et tilbud om efteruddannelse 
etableres. 

I uddannelsesgruppen sidder der repræ-
sentanter fra et bredt spektrum af for-
skellige interessenter med kontakt til 
Naturvejlederordningen. Og rigtigt godt 
er det, at også Naturvejlederforeningen 
har fået en plads i uddannelsesgruppen. 
Bestyrelsen har peget på Søren Kiel An-
dersen som foreningens repræsentant. 
Og i den anledning vil jeg komme med 
en kraftig opfordring til jer om at klæde 
ham behørigt på til det internatmøde 
han snart skal deltage i sammen med de 
øvrige medlemmer af gruppen. Det er 
vigtigt det her. Brug bestyrelsen og brug 
Søren som talerør for naturvejledernes 
ønsker og behov, så ugleuddannelsen 
tunes så tilpas, at den kommer i harmo-
ni med Handlingsplanen for naturvej-
ledning i det 21. århundrede. 

Jeg vil slutte denne leder, som for mit 
vedkommende bliver den sidste, med at 
sige tak for de 2 år jeg har fået lov til at 
være formand for Jer. Det har været en 
god udfordring, hvor arbejdet med at 
bidrage til at få naturvejledningen ført 
behørigt over tærsklen til det 21. år-
hundrede har fyldt en del, på linie med 
det internationale engagement, og så 
ikke mindst at fremføre Jeres tanker og 
ønsker vedr. Naturvejlederuddannelsen. 
I fremtiden vil mit engagement inden 
for naturvejledning være præget af 
hvervet som formand for Uddannelses-
gruppen. Jeg ser frem til at arbejdet, og 
vil lægge mig i selen for at vi får lavet en 
række anbefalinger der tegner skabelo-
nen til intet mindre end verdens bedste 
Naturvejlederuddannelse.

Tove Stockmarr
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Generalforsamling
Mens dagene raskt bliver længere og ly-
sere, er nedtællingen til årets begiven-
hed – Naturvejlederforeningens Års-
konference og Generalforsamling i fuld 
gang. I bestyrelsen har vi travlt med at 
få alle formaliteterne klar til denne begi-
venhed: Regnskabet er revideret af revi-
soren og trykt i mange eksemplarer. Der 
er gjort status over bestyrelsens arbejde 
i det forløbne år – hvad nåede vi og 
hvad nåede vi ikke? En ny omgang 
Café-debat skal sættes på skinner. Og 
valgproceduren cleares, for ”hvad-nu-
hvis”. Der er forskellige scenarier i år, nu 
hvor vi med sikkerhed ved, at der opstil-
ler i al fald to kandidater til formands-
posten. Spændende er det. Og så har an-
tallet af opstillere og genopstillere 
ændret lidt på sig, siden vi sidst fortalte 
om det. Så vi bringer lige den sidste sta-
tus over bestyrelsens sammensætning 
her kun et par dage før valget:  

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen har i året der er gået bestået 
af:

Tove Stockmarr
Karen Vesterager
Helle-Marie Taastrøm
Jens Frydendal
Thomas Gyalokay
Marianne Hald Mortensen
Sille Noe-Nygaard
Søren Kiel Andersen
Doreen Møller Holmquist.

På valg er:
Tove som ikke genopstiller
Helle-Marie som genopstiller
Jens som genopstiller
Thomas som genopstiller.
Begge suppleanter er ifølge vedtægter-

ne på valg hvert år. Doreen opstiller til-
med til en plads i bestyrelsen.

I januar sagde vi farvel til Sille, der øn-
skede at trække sit kandidatur fra besty-
relsen. Det gav pludselig mulighed for at 
Søren, der er valgt som 1. suppleant, 
kunne træde ind i bestyrelsen som ordi-
nært medlem. Søren der ellers ikke ville 
opstille til en post i bestyrelsen, lod sig 
imidlertid friste, så han sidder nu i be-
styrelsen og følger Silles valgperiode der 
løber endnu et år.

Uddannelsesgruppen
Naturvejlederforeningenhar nu valgt en 
repræsentant til Udannelsesgruppen.

Fællessekretariatets nyligt nedsatte 
Uddannelsesgruppe, der har fået til op-
gave at udarbejde forslag til justeringer 
af Naturvejlederuddannelsen og ikke 
mindst udføre en kortlægning af natur-
vejledernes efteruddannelsesønsker og –
behov, m.m., har nu også fået en repræ-
sentant fra Naturvejlederforeningen. 
Bestyrelsen valgte – efter intet mindre 
end en skriftlig afstemningsrunde, Sø-
ren, som foreningens repræsentant til 
opgaven. Intet mindre end alle bestyrel-
sens medlemmer var interesserede i op-
gaven, hvorfor det har taget lidt tid, at 
nå frem til den helt rigtige repræsentant. 
Og da ordene og de gode argumenter 
for og imod næsten var ved at slippe op, 
mente et flertal i bestyrelsen, at dette var 
den rette anledning til at vi også brugte 
den skriftlige afstemningsprocedure. Så 
fik vi prøvet det med.

Det første møde i uddannelsesgrup-
pen er i øvrigt fastlagt til den 10. – 11. 
marts. Og Søren er, godt supportet af 
den øvrige bestyrelse, i fuld gang med 
forberedelserne.

Nordisk – Baltisk  
Naturskolesamarbejde
Skiftende bestyrelser i Naturvejlederfor-
eningen har i nu snart tre år – arbejdet 
på at etablere et nordisk – baltisk natur-
skolesamarbejde. I slutningen af 2004 
fik vi endeligt svar fra EU om, at projek-
tet var imødekommet. Endeligt tegnede 
alt til, at de mange års arbejde med at 
formulere projektets mål og med, og 
ikke mindst arbejdet med at udforme 
den store ansøgning til EU, omsider 
kunne iværksættes. Fra dansk side del-
tog på dette tidspunkt en god håndfuld 
naturvejledere foruden foreningen og 
Friluftsrådet. Men meget viste sig at 
skulle ske endnu. På grund af forskellige 
omstændigheder, valgte Friluftsrådet og 
en række af de øvrige danske deltagere, 
at trække sig fra projektet. Naturvejle-
derforeningen var meget tæt på at gøre 
det samme, men hen over årsskiftet be-
sluttede vi os alligevel til at blive i pro-
jektet, efter at vi havde holdt et møde 
med repræsentanter fra projektets dagli-
ge ledelse. Denne foregår i øvrigt i Fin-
land, fra Turku Universitet. I skrivende 
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stund forhandles kontrakten parterne 
imellem, og forhåbentligt kan den snart 
underskrives. Aldrig havde vi troet, at 
involvering i et EU-projekt ville være så 
omstændigt og så tidskrævende i den 
indledende fase.

Nyt tøj med ugle-logo
Din bedagede, og sikkert ret lasede 
ugle-sweatshirt kan nu blive behørigt 
skiftet ud, idet der er blevet fremstillet 
fleecetrøjer til erstatning for den gamle 
model. I skrivende stund arbejder be-
styrelsen på at finde en ordning så vi 
kan formidle salget af trøjerne på års-
konferencen i Ishøj. 

Nye ugler under uddannelse vil få 
overrakt en trøje ved uddannelsens af-
slutning som det altid har været praksis, 
mens ældre uddannede ugler selv må 
betale for at få fjerene pudset. Fleecetrø-
jen med logo vil koste omkring 325 kr.

Og: Når vi nu er i gang med det mere 
merkantile, så minder Helle-Marie om, 
at der også i år vil være mulighed for at 
købe foreningens flotte mugs med logo 
på til en billig penge! o  

Efterlysning af bladet NATURvejleder!

Foreningen vil gerne skabe en komplet samling af NATURvejleder. 
Lige fra nr. 1 i 1993 til i dag. 

Der er følgende ”huller” i samlingen:
1993: Vi mangler hele årgangen
1994: Vi mangler hele årgangen
1995: Vi mangler hele årgangen
1996: Vi mangler nr. 4
1998: Vi mangler nr. 2 og nr. 4
1999: Vi mangler nr. 2 og nr. 3
2000: Vi mangler nr. 2
2001: Vi mangler nr. 1

Har du pæne og fejlfrie eksemplarer af bladet, så send dem 
til undertegnede. Vi betaler 50 kr. pr. stk. + porto.

Med venlig hilsen
Johannes Lund Rasmussen
Rosengren 2, Løvskal
8850 Bjerringbro
E-mail: jobi@c.dk
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Kære Venner!

Jeg sender gerne gode ønsker for en 
af de mest værdifulde foreninger i 
DK.

Som direktør i Dansk Metal har gjort 
opmærksom på i en kronik i Berl. 
Tidende 13-8-04 er - som også den 
gode ”PISA-undersøgelse” har 
påpeget - er beskæftigelse med 
naturfænomener af stor vigtighed for 
børns udvikling, endog før de 
kommer i skole.

Jeg har sendt Ulla Tørnæs og 
formanden for naturfagsudvalget 
Palle Hansen en del artikler med 
oplysninger om fagene i løbet af 
2004, og hvad der kunne gøres, så 
der i løbet af få år blev respekt og 
indsats for bedre forhold i 
Folkeskolen.

Direktøren i ”Dansk Metal” har svaret 
positivt. 

Jeg glæder mig meget over 
foreningens arbejde, men især for 
skovteknikerne kunne det blive 
bedre. De savner supplerende 
undervisning: Det drejer sig om ikke 
at være blot guide, men om at 
aktivere deltagerne.

Svenskerne er gode til mange ting, 
bl.a. på grund af det store land med 
vidunderlige eksempler på 
oprindelighed. Derfor har de også på 
en alsidig landbrugsskole en 3-årig 
uddannelse med en gren som 
hedder: Naturvejledning. Det er dyrt, 
men kunne man ikke skaffe midler til 
at helst 2 medlemmer fik orlov og 
lærte noget om naturvejledning, som 
vi ikke rigtig kan klare her i Danmark? 
De kunne så komme hjem og lære fra 
sig af den del, der kan bruges i 
Danmark. Snobrød og 
dyreopbrækning er ikke altid 
værdifuld, men ækel kost for 
ekskursionsdeltagerne. 

Poul Egede Andersen

Indlæg til generalforsamlingen d. 2. marts 2005
Naturvejlederforeningens bestyrelse har modtaget et par indlæg til general-
forsamlingen, som først er indkommet efter, at der er blevet sendt materiale  
ud til medlemmerne.

Til orientering bringes de to indlæg her i NATURvejleder:

Naturvejlederforeningen har fået lavet nogle grønne mugs med ugle-logo.  
De kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Helle-Marie. 
Prisen er 15,- kr. /stk. - 8 stk. for 100,- kr. - dertil kommer forsendelse.

De nye mugs kan købes på årskonferencen - så sparer du forsendelse...

Mug med  
naturvejleder-logo
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Forslag til fremlæggelse ved Natur vej leder  -
foreningens generalforsamling den 2. 
marts 2005  fremsat af naturvejleder  
Jørgen Stubgaard *) 

Naturvejlederudvalget bør genoprettes
Naturvejlederforeningens bestyrelse opfor-
dres til at rette henvendelse til Friluftsrå-
dets bestyrelse  for at få genoprettet det 
rådgivende naturvejlederudvalg, gerne i 
Friluftsrådets regi.  Det  blev nedlagt pri-
mo 2002 af regeringen Fogh Rasmussen. 

Udvalget hørte hjemme i Skov- og Na-
turstyrelses regi og var rådgivende for såvel 
styrelsen som Friluftsrådet. Det havde ek-
sisteret siden maj 1986 og holdt  i snit tre 
årlige møder. Udvalget belastede, efter det 
oplyste, styrelsens budget med ca. 6.000 kr. 
årligt (2001). Medlemmernes organisatio-
ner og institutioner dækkede selv f.eks. rej-
seudgifterne til møderne.

Udvalgets sammensætning
Udvalget kan, som udgangspunkt, have 
samme sammensætning som det gamle, 
som ved sin nedlæggelse bestod af:

Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, 
Amtsrådsforeningen, Kommunernes 
Landsforening, Dansk Skovforening, Dan-
marks Naturfredningsforening, Danmarks 
Jægerforbund, Dansk Ornitologisk For-
ening, Dansk Sportsfisker Forbund, Land-
brugsrådet, Danmarks Turistråd, Skovsko-
len, Undervisningsstyrelsen 
(Undervisningsministeriet), Statens Muse-
umsnævn og Naturvejlederforeningen. 

Udvalgets kompetence og begrundelsen 
for forslaget. Opgaver som det gamle ud-
valg havde og som et nyt også bør have.

Ved nedlæggelsen af Naturvejlederud-
valget skete der en radikal afdemokratise-
ring af den danske naturvejlederordning. 
Den løbende involvering af naturvejleder-
nes arbejdsgivere og de fleste relevante in-
teresseorganisationer og institutioner op-
hørte. Dog blev der i maj 2003 afholdt en 
konference i Grenå, hvori arbejdsgiverne 
deltog sammen med naturvejlederne. Ved 
nedlæggelsen af Naturvejlederudvalget, 
lukkede Naturvejlederordningen sig, orga-
nisatorisk set, indadtil i et Fællessekretari-
at, hvor end ikke Naturvejlederforeningen 
fik sæde. Foreningens medindflydelse er 
dog på det seneste blevet forbedret, bl.a. i 
forbindelse med tilblivelsen af nyt formål 

og ny hand-lingsplan for naturvejlednin-
gen i Danmark.

En af udvalgets primære opgaver var at 
vurdere ansøgningerne om løntilskud til 
naturvejleder-stillinger fra tips- og lotto-
midlerne. Udvalgets prioriterede indstil-
linger til Friluftsrådets bestyrelse blev, som 
det erindres, altid fulgt.  Efter udvalgets 
nedlæggelse varetages denne opgave alene 
af Fællessekretariatet, dvs. af to embeds-
mænd fra Skov- og Naturstyrelsen og to 
fra Friluftsrådet.

Ud over denne vigtige vurderings- og 
prioriteringsopgave fulgte udvalget bl.a. 
naturvejledernes efteruddannelse, forholdt 
sig til evalueringerne af såvel 
(efter)uddannelse som Naturvejleder-ord-
ningen som sådan, og til hvad en naturvej-
leders profil og kerneydelser kunne og 
burde være i forhold til formålet. Emner 
som er centrale for naturvejledningen i 
Danmark (f.eks. natursyn), blev taget op til 
grundig diskussion i udvalget. Med sin 
brede sammensætning medvirkede udval-
get afgørende til at holde sammen på ord-
ningen og give den identitet, ikke mindst 
over for det politiske system. Naturvejle-
derudvalget selv var et naturpolitisk sam-
mensat udvalg.

Endelig forholdt udvalget sig ind imel-
lem kritisk til - men kun uformelt og prin-
cipielt - om  arbejdsgiverne nu også ansatte 
naturvejledere med de nødvendige kvalifi-
kationer. Her stod udvalget dog meget 
svagt, idet det ikke havde indflydelse på, 
hvilke naturvejlederstillinger der f.eks. 
blev oprettet i Skov- og Naturstyrelsens 
regi. Og dengang som nu påtager Frilufts-
rådet eller Fællessekretariatet sig ikke et 
medansvar ved ansættelsen af den enkelte 
naturvejleder med løntilskud, idet det var 
(er) stillingen, dvs. arbejdsgiveren, som fik 
(får) løntilskuddet. Et nyt udvalg bør for-
holde sig til denne problematik, som des-
værre ikke er blevet mindre aktuel i dag, 
heller ikke set i relation til handlingspla-
nen ”Naturvejledning i det 21. århundre-
de”. 

        
*)  naturvejleder i Hjørring Kommune 

siden november 1986 (hold 1). Medlem af 
Naturvejledervalget fra juli 1989 til dets 
nedlæggelse i 2002 på vegne af Dansk Or-
nitologisk Forening (med en orlovsafbry-
delse i 1997).
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Forfatteren til denne artikel har gennem en måneds tid stillet forskellige spørgsmål 
til de to kandidater, der stiller op til formandsvalget 2005 I Naturvejlederforeningen 
I Danmark. De to kandidater er Jens Frydendal og Karen Vesterager. Spørgsmålene  
-  ti i alt  -  stilles på NaturvejlederNet på den konference, der hedder “Uglegylp”. 
Her bringes et uddrag af spørgsmål og svar. “-klip-“ angiver, at der er skåret en del 
af den oprindelige tekst væk. Ønsker man at se hele teksten, må man besøge Natur-
vejlederNet. Alle naturvejledere kan få kodeord med videre fra Peer Nørgaard.

Jens Frydendal’s svar:

-klip-
Siden er der sket det, at:

1. Mine unger er på vej ind i teen-
ageralderen og behøver (synes de i al 
fald selv) ikke min totalopvartning.

2. På naturskolen er vi nu 3 natur-
vejledere og føler vi ligger lunt i svin-
get. Bl.a. har jeg en bestyrelse, der sy-
nes det er helt fint, at jeg har lyst til at 
hente inspiration m.m. via et for-
eningsengagement.

3. Min ”foreningsferie” er ovre, og 
da min kone tager sig af kommunal-
politikken, kan jeg koncentrere mig 
om f.eks. naturvejlederforeningen.

4. Efter at vi fik en regering, der 
med bl.a. Hans Chr. Schmidt og 
Bjørn Lomborg markerede, hvad de 
mener om natur og miljø, følte jeg i 
2002, at tiden var kommet til at lægge 
noget energi i Naturvejlederforenin-
gen. Det faldt sammen med at vi har 
fået Poul Hjulmann på banen som 
dynamo i en naturskoleudvikling, jeg 
i mange år har talt for burde fyres op 
under.

Jeg har nu haft 2 år i bestyrelsen 
som praktisk gris, under Toves for-
mandsskab, hvilket har været både 
lærerigt og fornøjeligt. Da Tove så be-
sluttede at stoppe, gjorde jeg op med 
mig selv, at det måtte være min tur til 
at tage en tørn på posten.

Karen Vesteragers svar:

-klip-
Hvorfor overhovedet stille op som 
formand?
Det som tænder mig ved formands-
opgaven er det med at få bestyrelsen 
til at trives, så alle synes de sidder 
med relevante opgaver af en fornuftig 
størrelse. Jeg er nemlig helt overbevist 
om at hvis det kan lade sig gøre, løfter 
bestyrelsen bedst muligt. 

-klip-

Hvorfor stille op lige nu?
Jeg har gennem snart et år været 
næstformand i foreningen. Det føles 
derfor naturligt at træde til, nu hvor 
Tove går af.  Jeg har ikke familie eller 
andet der spænder ben for mig i den-
ne her sammenhæng.

Spørgsmål 1: Intro

At være naturvejleder kræver meget af éns tid. Hvad er det, der i den grad  
tiltrækker dig ved at være ulønnet ugleformand/kvinde, selvom det betyder,  
at din tid til andet end ugleri vil blive meget lille?



Spørgsmål 3: De Kedelige  
(Sundhed og internationalt arbejde)

Alle ”rigtige” drenge fra børnehavealderen til puberteten har et evigt minde om 
deres mor i de situationer, hvor hun fortæller dem, at:

De skal rydde op på deres værelse (sagt i forskellige tonefald og evt. m. indbyg-
gede trusler)

De skal lade være med at spise al det usunde mad (ditto)
De skal tage noget mere tøj på, før de går ud, for ellers bliver de forkølede (dit-

to)
De skal slukke lyset, når de forlader et rum, for man skal spare på den dyre 

strøm (ditto)
Når disse ”drenge” senere i livet møder de samme variationer af formanende to-

nefald, så rammes de af noget man kunne kalde en dybt rodfæstet tomheds- og 
kedsommelighedsfølelse;  -  de drænes for enhver form for kreativitet.

Der findes selvfølgelig også piger, om end et mindretal, der har denne ”dren-
geoplevelse”. Og der findes fædre af denne mor-type.

Hvorom alting er, så betyder det, at når disse ”drenge” bliver større, så er det 
ikke lige ord med indhold af den formanende type som for eksempel Agenda 21, 
bæredygtighed og sundhedsaspektet, der opildner dem til kreativitet i teori og 
praksis.

Dette så man ikke mindst på uglernes årskonference i Karrebæksminde, hvor 
flokke af ”drengeugler” tog samtlige gennem barndommen indlærte modbesvær-
gelser og afvigevåben i brug, da den daværende uglebestyrelse bragte på bane, at 
man nok i fremtiden burde inddrage sundhedsaspektet i ugleforeningens formål.

I dag er situationen den, at ”drengeuglerne” knurrer i stilhed (det gjorde de 
også som børn, når mor havde fået vredet armen om på ryggen af dem) og accep-
terer, at sundhedsaspektet har fået en fremtrædende plads i den nye formålspara-
graf fra Fællessekretariatet om god uglemission.

Problemet med armen-vredet-om-på-ryggen-situationen er bare, at den ikke er 
konstruktiv og ikke gavner ”sundhedssagen”;  -  den kreative indgangsvinkel 
(som vi ugle ellers kan vigte os af) er simpelthen ikke til stede!

Spørgsmål: Kære formandskandidat, hvordan har du det selv med sundheds-
aspektet som et væsentligt element i naturvejledningen, og kan du genkende den 
situation, jeg her beskriver  -  fra dig selv eller fra andre ugler  -  og agter du at 
gøre noget ved problemet (hvad og hvordan?), når du bliver ugleformand?

-klip-
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Jens Frydendal’s svar:

-klip-
Hvad angår sundhed som et nyt fo-
kuspunkt for naturvejldening, så sy-
nes jeg det er ganske forfriskende, når 
Fællessekretariatet sparker nye emner 
ind. Tidligere har det været det glo-
bale syn, byøkologi, kulturmiljøet og 

Karen Vesteragers svar:

Med hensyn til sundhedsspørgsmålet, 
vil jeg tillade mig at drage en parallel 
mellem naturvejledere og landmænd. 
Modigt måske - men jeg tror den hol-
der til det jeg vil bruge den til…

De fleste naturvejledere har nok 
mere end en gang siddet og rystet på 

fortsættes...fortsættes...
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hovedet over mange landmænd og 
deres organisations forhold til miljø. 
Hvorfor er de aldrig fremme i skoene 
og med til at sætte dagsorden på mil-
jøområdet? Hvorfor skal der lovgiv-
ning til før de tungt og slæbende og 
fulde af modstand gennemfører mil-
jøtiltag? Der bliver sat en dagsorden 
for landbrug og miljø hvad enten de 
er med eller ej. Hvorfor kan de ikke 
se hvor meget mere de ville få ud af at 
samarbejde? Hvorfor ikke være med 
til at bestemme og være glad for at 
landbruget er i udvikling og samfun-
det interesserer sig for det? 

Der er samme klynk over naturvej-
ledere og sundhed. Eller mere kor-
rekt: Naturvejledere og nye opgaver 
der skal løftes pga. samfundsudvik-
lingen. Det kunne også være bære-
dygtighed eller borgerinddragelse. 
Hvorfor er vi ikke bedre til at sætte 
dagsorden? Hvorfor overlader vi til 
Fællessekretariatet at inddrage sam-
fundsudviklingen i naturvejlednin-
gen? Hvorefter vi protesterer vold-
somt når det efterfølgende ”bliver 
trukket ned over hovedet på os”?

Det er som om vi glemmer at det 
måske netop er fordi vi i forvejen la-
ver noget godt, der er relateret til en 
problemstilling, at der bliver tænkt på 
os som part i løsningen. Vi burde 
være smigrede. Gå med på legen. Det 
ville også gøre, at der ville blive lyttet, 
hvis vi engang imellem sagde at det 
virkelig ikke kunne være vores bord. 
Vi ville vinde flere frihedsgrader ved 
at gøre det og ikke behøve føle os som 
små drenge med armen vredet om på 
ryggen.

-klip-

meget andet. Hver gang sådan et 
emne dukker op, sætter det en masse 
i gang: Temanumre af NATURvejle-
der, kursustilbud, indslag på årskon-
ferencer, faglige netværk og meget 
mere. 

Afhængig af, hvordan ens arbejdsi-
tuation er, kan man springe på vog-
nen og udvide sine tilbud og måske 
sine målgrupper, eller man kan kon-
statere, at netop det her emne ligge så 
langt fra ens dagligdag, at det ikke 
lige er her, man skal satse. 

Sundheden ligger måske ikke lige 
til venstrebenet for mig som natur-
skoleleder, men lur mig, om ikke kre-
ative kollegaer udvikler et eller andet, 
som også jeg kan bruge i forskellige 
sammenhænge. 

Andre sidder måske i situationer, 
hvor sundhed netop kan være den 
løftestang, de har brug for, for at 
komme videre. Sådan er det i en bro-
get branche som vores, og jeg kan 
kun glæde mig over, at vi har et Fæl-
lessekretariat, der trods statslige ned-
skæringer stadig er i stand til at kree-
re nye synsvinkler på 
naturvejledningen. 

Én af Naturvejlederforeningens vig-
tigste opgaver er i mine øjne at spille 
med på og op til Fællessekretariatet, 
så vi holder den del af vores bagland 
til ilden og i fin form.

-klip-

Jens Frydendal - fortsat: Karen Vesterager - fortsat:
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Jens Frydendal’s svar:

Hvad angår ”mission”, så er ord jo 
taknemmelige, og man kan stort set 
kalde ting, hvad man vil (hvis Ivar 
Gram ikke lige har taget patent, alt-
så).

Vi der er født i Vestjylland ved vi i 
al fald hvad ”Indre Mission” er for 
noget. Jeg håber ikke det er den slags 
ting du, i din case, har ladet dem sid-
de og koger på inde i Fællessekretari-
atet!

Det er jo bl.a. Fællessekretariatets 
opgave at udstikke formålet med vo-
res virksomhed, og det er ifølge mine 
erhvervsøkonomibøger, hvad der lig-
ger i ordet ”mission”.

Hvis Fællesesekretaritet har hittet 
på en ny vinkel, vi kan anskue vores 
formål fra, vil jeg være glad for deres 
entusiasme, og tage det med samme 
sindsro, som hver gang der kommer 
nyt fra toppen. Jeg har tidligere be-
skrevet min opfattelse af, hvordan 
symbiosen er mellem Fællessekretari-
atet og den enkelte naturvejlder, så 
det vil jeg ikke gøre igen.

Hvad angå mit oplæg til bestyrel-
sen, så vil jeg typisk ikke gøre meget 
ud af det, hvis mine informationer, 
som du antyder, kun beror på von-
hören-sagen. Hvis jeg skal til møde 
med Fællessekretariatet forventeer 

Karen Vesteragers svar:

Kære alle
Som I ved skal jeg til møde i Fælles-
sekretariatet på fredag. Jeg har lige 
fået at vide, at de har tænkt sig at Fæl-
lessekretariatet skal have defineret en 
”mission” for naturvejlederordnin-
gen. Det er kun rygter - men ret væg-
tige rygter - så jeg vil gerne være 
klædt på til den snak, hvis den kom-
mer. Derfor jeg får brug for jeres 
kommentarer, hvis vi vil have indfly-
delse på det punkt. Beklager den kor-
te frist.

Lige umiddelbart lyder det farligere 
end det er. Jeg blev selv lidt forskræk-
ket da jeg hørte det. Men det nye in-
denfor ledelse er noget man kalder 
”værdibaseret ledelse”, som går ud på 
at man ser mere holistisk på en virk-
somhed og ikke kun tænker på profit. 
Det burde jo ikke være noget pro-
blem for os naturvejledere!

Når man arbejder med værdibase-
ret ledelse skal man definere en visi-
on, en mission og et sæt værdier. 

En vision er målet. Det har vi jo al-
lerede defineret i Fællessekretariatets 
formålsbeskrivelse for naturvejleder-
ordningen. -klip-

En mission er midlet til at nå målet. 
Det findes også allerede i Fællessekre-
tariatets formålsbeskrivelse for natur-

Spørgsmål 5: Big Brothers

Første scenarie:
Som formand for Danmarks ugler skal du snart (om to en halv dag) til møde i 
Fællessekretariatet med Big Brothers (Friluftsrådet og Skov- & Naturstyrelsen). 
Via dit personlige netværk, har du opfanget en ting i den interessante afdeling: 
Begrebet mission er nået frem til Big Brothers, så nu drejer det sig ikke længere 
bare om ”formål” og ”virkemidler” for uglerne. Nu vil de gudhjælpemig også 
snakke om naturvejlederarbejdet og mission på det kommende møde.  -klip-

Hvordan klarer du denne opgave;  -  altså: Hvordan vil dit interne skitse-oplæg 
til resten af bestyrelsen se ud?

-klip-

fortsættes...fortsættes...



Formands-duellen
fortsat...

Jens Frydendal - fortsat: Karen Vesterager - fortsat:

Spørgsmål 7:  
Historien om Fyrtårnet og Bivognen

Historien om Fyrtårnet
Fyrtårnet elsker at være fyrtårn: Glimtvis at sprede lys over land og beundret af 
alle!

Fyrtårnet har været naturvejleder på egnen i mere end ti år. Fyrtårnet er kendt 
af de fleste mennesker både på landet og i de to større byer, der ligger tættest ved 
naturskolen. Fyrtårnet er respekteret for sin viden, indsigt og gode formidlings-
aktiviteter. Fyrtårnet rager godt op i landskabet, for der er ret langt til nærmeste 
næstenaturvejleder. Fyrtårnet har også det til fælles med et fyrtårn, at der er fyr 
på ham /hende det meste af tiden, og piberøgen står ofte som en hyggelig tågedis 
omkring ham / hende. Til gengæld har han / hun ikke kropsbygning som et fyr-
tårn. Næh, hvad kropsbygningen angår, er der snarere tale om en hvid-lyseblå 
ying-yang fedling af naturvejlederlogotypen.

Fyrtårnet har succes med næsten alt i sin naturvejledning. Fyrtårnet trækker 
ikke bare på sin erfaring; men finder stedse på nye ting inspireret af sin egen hit-
tepåsomhed kombineret med hyppige internetbesøg på naturformidlingshjem-
mesider fra naturskoler og -centre i Frankrig, England, Skotland, Polen, Australi-
en, Syd-Afrika, Florida, ja man kunne blive ved….

Fyrtårnet har trukket sig meget tilbage fra det regionale naturvejledernetværk; 
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jeg, de har lavet et oplæg, som jeg kan 
videresende til bestyrelsen, så alle er 
på omgangshøjde. 

Jeg har det ikke så godt med halv-
kvædede viser.

vejlederordningen. -klip-
Værdierne er så nogle leveregler, 

der gør det muligt at gennemføre 
missionen for at nå visionen! Og de 
er efter min mening lidt farligere. 
Men jeg tror ikke det er umuligt, at få 
lavet noget fornuftigt. Mit bedste bud 
er at vi definerer nogle værdier om-
kring uafhængighed, metodefrihed, 
kreativitet, kurser, dialog, samarbejde 
og netværk. Det er trods alt noget af 
det vi sætter højt som naturvejledere. 
Jeg vil meget nødig hvis vi bliver nødt 
til at definere nogle værdier, der for-
tæller hvad vi skal mene om natur, 
kultur, friluftsliv osv. Det vil være for 
”grøn guide agtigt” - og det har vi jo 
set hvor farligt kan være. Al respekt 
for de grønne guider, men både poli-
tisk og rent kreativitetsmæssigt tror 
det er en styrke ikke at have en offi-
ciel holdning til tingene, der definerer 
alle naturvejledere. 

-klip-
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Jens Frydendal’s svar:

Hvad angår Fyrtårnet og Bivognen så 
kender jeg dem skam ganske udmær-
ket begge to!

Karen Vesteragers svar:

Noget af det jeg virkelig sætter pris på 
ved at være naturvejleder er den spar-
ringskultur der hersker blandt natur-

men møder da op ind imellem. Fyrtårnet deltager i omkring halvdelen af natur-
vejlederforeningens årskonferencer og liver socialt ganske meget op, når han / 
hun er sammen med gamle holdkammerater og andre tidligere nære bekendtska-
ber.

Engang  -  vi skal vist helt tilbage til dengang, hvor årskonferencerne hed års-
møder og altid blev holdt på Fuglsøcentret  -  var Fyrtårnet med til at sætte dags-
ordenen indenfor naturvejledernes verden.; men det er åbenbart ikke rigtig inte-
ressant længere. Han / Hun var en overgang forbi NaturvejlederNet; men det 
stykke kød var godt nok for slapt.

Glemte jeg at fortælle, at Fyrtårnet er meget tilfreds mig sig selv og sit naturvej-
ledersted? Alene og stolt som uglen på sin vante pind i skoven er ikke noget dår-
ligt billede i denne sammenhæng.

En slags spørgsmål: Nu kender du nok ikke lige Fyrtårnet; men afarter af den-
ne? Nej, det skal du ikke svare på. Giv derimod et bud på hvordan vi i foreningen 
(måske med i udgangspunkt i et initiativ udgående fra uglebestyrelsen??) drager 
omsorg for, at alle uglers værdifulde ressourcer kan blive anvendt til fælles bedste, 
og hvordan vi nedbryder eventuelt opståede barrierer, som hindrer denne anven-
delse.

Historien om Bivognen
Bivognen hader at være bivogn: Aldrig værdsat af arbejdsgiveren og ”kollegerne” 
på arbejdsstedet.

Nu har bivognen snart arbejdet på stedet i tre år; men intet synes at lykkes eller 
vende til det bedre. Bivognen kan stadig ikke forstå, hvorfor ”kollegerne”, der har 
andre natur/landskabs/drifts/administrations-relaterede arbejdsopgaver, altid 
vender ryggen til, som om de betragter naturvejledning som noget underlødigt.. 
Mærkeligst er dog arbejdsgiverens negativitet og urimelige krav. Han er aldrig til-
freds med de offentlige arrangementer - finder altid et eller andet at kritisere. Bi-
vognen er blevet færdig med sin ugleuddannelse. Bivognen fortalte aldrig sine 
holdkammerater, hvor galt det stod til, tværtimod. Her på det sidste har Bivog-
nen spurgt sig selv igen og igen, hvorfor arbejdsgiveren i sin tid overhovedet ville 
have en naturvejleder. Han har spurgt sig lidt for og fundet ud af, at det ville ar-
bejdsgiveren heller ikke! Han blev tvunget til det fra oven.

Det kan være stramt at være ugle!
En slags spørgsmål: Nu kender du nok ikke lige Bivognen; men måske har du 

en enkelt gang eller to hørt en variant af denne historie? Nej, det skal du ikke sva-
re på. Giv derimod dit bud på, om foreningen (måske med i udgangspunkt i et 
initiativ udgående fra uglebestyrelsen??) i den gode kollegialitets ånd kunne have 
et eller andet solidarisk eller på anden måde opløftende at byde på for opstram-
mede ugler.
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I enhver branche er der veteraner, 
og i så ung en branche som vores be-
høver de såmænd ikke at være hver-
ken gråskæggede eller pensionsmod-
ne!

Overordnet set er det jo primært 
arbejdegivernes opgave at holde liv i 
deres medarbejdere. Imidlertid er det 
jo et problem for medarbejderen, hvis 
arbejdsgiveren ikke bakker op - som 
nu med Bivognen.

Der er således mindst 3 instanser, 
der kan gøre noget: Naturvejlederen 
selv, arbejdsgiveren og naturvejleder-
foreningen.

Naturvejledere formodes at blive 
rekrutteret blandt folk, der har noget 
”drive” og lyst til jobbet. Det bærer jo 
igennem et langs stykke af vejen. Hvis 
vedkommende så også har et godt 
netværk af kollegaer, ser det ikke så 
galt ud. Fyrtårnet synes imidlertid at 
være på vej ud af sit netværk, hvilket 
kan skyldes mange ting. 

Hvis det er almindelig alderdoms-
svækkelse, er det begrænset, hvad 
foreningen kan stille op. 

Hvis det er netværket der er ved at 
støve til, har vi en mulighed for at 
gøre noget. Friluftsrådet har forkælet 
os ved at ofre vores netværk megen 
opmærksomhed. Måske er tiden inde 
til at vi forkælede unger tager en al-
vorlig intern snak om, hvad vi som 
forening selv vil gøre for at sikre gode 
netværk. 

Som netværkskonsulent fra 1999-
2002 foreslog jeg, at satse konsulent-
kræfterne på faglige netværk, idet jeg 
vurderede, at de geografiske netværk 
kunne klare sig uden konsulent. Det 
mener jeg stadig - vel vidende at nog-
le af netværkene ikke klarer sig særlig 
godt - hverken med eller uden konsu-
lent! 

Selv om vi er en ung branche, kan 
vi let forfalde til, at gøre som vi plejer. 

vejledere. Vi er rigtig gode til at dele 
ideer, hugge med arme og ben tage os 
tid til at blive inspireret af hinanden! 
Det er jo det der ideen med hele den 
moderne netværkskultur, men få ste-
der har jeg set den så velfungerende 
som blandt naturvejledere.

Problemstillingen med fyrtårnet er 
imidlertid ikke irrelevant. For værner 
vi ikke om sparringskulturen, for-
svinder den på et tidspunkt - og fyr-
tårnene udgør en vigtig ressource. 

Der er tre ting, det er vigtigt at be-
styrelsen gør, for at bevare kulturen 
og sørge for flest mulige ressourcer er 
i spil hele tiden:

1.Holde liv i de regionale netværk. 
Sørge for at de ikke pludselig er 
smuldret væk.

2.Have fingeren på pulsen med 
hvad der sker af nytænkning rundt 
om i landet. Så kan man prikke til 
fyrtårnene og opfordre dem til at 
dele, når de har fundet på noget 
spændende. Enten i de regionale net-
værk eller på et kursus for naturvejle-
dere fra hele landet. Det er jeg sikker 
på de fleste fyrtårne vil blive smigret 
over. 

3.Være god til at bruge ressourcer-
ne i foreningen ved at lade et fyrtårn 
eller flere (og også gerne nogle ikke-
fyrtårne) løse udvalgte opgave for 
foreningen. 

Så er der bivognen. Nu skriver du 
at han/hun har afsluttet uddannelsen 
uden at åbne op for sit problem. Det 
mener jeg heldigvis er urealistisk. 
Der er bliver i uddannelsen lagt me-
get vægt på at åbne for posen med 
problemer og få dem vendt med ven-
lige lyttende uglekolleger. Men man 
kan selvfølgelig skifte job og få nye 
problemer eller lignende. For de bi-
vogne der måtte være derude, er det 
vigtige at sørge for at der er mulighed 
for at træffe andre ugler og måske i 

fortsættes...fortsættes...

Jens Frydendal - fortsat: Karen Vesterager - fortsat:
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Jens Frydendal - fortsat: Karen Vesterager - fortsat:

Foruden det med at satse på faglige 
netværk i stedet for de geografiske, 
kan jeg nævne, at jeg var en varm for-
taler for at bryde traditionen med at 
alle årskonferencer blev holdt samme 
sted i landet. Det synes jeg var en fin 
form for fornyelse. Jeg vil arbejde for 
at alle foreningens funktioner med 
mellemrum bliver taget op til revisi-
on, så vi undgår at støve til i for faste 
rutiner.

Hvad angår arbejdsgiverne, så tror 
jeg at Bivognsmodellen med en uen-
gageret eller måske ligefrem modvil-
lig arbejdsgiver er mere udbredt, end 
det er morsomt at tænke på. Med 
nedlæggelsen af Naturvejlederudval-
get blev arbejdsgiverne på overordnet 
plan kørt ud på et sidespor. Mange af 
os husker de regionale arbejdesgiver-
møder, som var et godt forsøg på at 
engagere arbejdsgiverne. 

Foreningen kunne fint lægge sig i 
selen med et nyt forsøg i den retning. 
Oprettelse af Uddannelsesgruppen er 
et skridt i retningen af at drage andre 
ind i arbejdet, men der kan gøres 
mere. Et nyt Naturvejlederudvalg - 
måske i ændret sammensætning - vil-
le være en vej at gå. Her kunne for-
eningen fint tage initiativet.

en fortrolig stund få betroet sig til 
nogen. Derfor er det vigtigt at:

1.Holde liv i de regionale netværk. 
Sørge for at de ikke pludselig er 
smuldret væk.

2.Holde fast i årskonferencerne.
3.Sørge for at der er spændende ef-

teruddannelseskurser. 
Men jeg mener ugleuddannelsen er 

alfa og omega her. Der skal være fo-
kus på at få vendt evt. problemer - og 
de kommende ugler skal præsenteres 
for Naturvejleder Net, årskonferen-
cen og de regionale netværk, så de 
ved hvor de kan træffe andre, der kan 
hjælpe med et øre ved problemer. Ak-
kurat som det er i dag.

Med tilladelse fra formandskandida-
terne:

Sakset af ham, der stillede spørgsmå-
lene:

John Holst, Kongskilde Friluftsgård

Naturvejlederforeningen har fået lavet nogle grønne mugs med ugle-logo.  
De kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Helle-Marie. 
Prisen er 15,- kr. /stk. - 8 stk. for 100,- kr. - dertil kommer forsendelse.

De nye mugs kan købes på årskonferencen - så sparer du forsendelse...

Mug med  
naturvejleder-logo
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Turkursus, havkajak  
Ro rundt om Fur i Limfjorden

Tidspunkt: 23. - 24. august 2005  kl. 9.00 til ca.16.00

Sted:  Fur rundt, mødested ved Færgen til Fur, Branden

Kursusbeskrivelse:
Kurset er for dem, der har nogen erfaring med havkajak, (kan lave selvredning 
og kammeratredning)  men som mangler at tage skridtet omkring tur med 
overnatning og som ønsker at vide noget mere om turledelse.

Kurset vil forme sig som en tur rundt om Fur (hvis vejret tillader det.) med 
overnatning i telt/ shelter. 

Undervejs vil vi arbejde med turledelse, vejvalg i forbindelse med vejret, tur efter 
evne princippet ligesom vi vil arbejde med redninger med lastede kajakker. 
Deltagerne vil få opgaver omkring madindkøb, udstyr m.m. inden kurset.

Kurset udbydes både til folk i vores baglande og til naturvejledere.

Deltagerantal: 
min. 6 stk  max. 14

Pris:
900,- kr
 
Undervisere:
Naturvejleder Lars Borch Ungdomsringen/ Efterskolerne og  
naturvejleder Jens Hagelskjær, Limfjordscentret, Doverodde

Tilmeldingsfrist: 
1. august  2005.  
Ved framelding under 14 dage før kursusstart betales hele kursusafgiften

Tilmelding til: 
Naturvejleder Lars Borch, Ryesgade 7, 8680 Ry, Tlf: 8689 8888 
Mail: larsborch@tdcadsl.dk
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Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark
v/ Johannes Lund Rasmussen 

Rosengren 2, Løvskal, 8850 Bjerringbro
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. og by:  

o Medlemskab 2005 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 700,- kr.
 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.
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Naturformidling - Hvorfor og hvordan?
Dato: 3. - 5. august 2005

Sted: Samsø, med indkvartering på friluftsgården ”Thomasminde”

Kursusbeskrivelse 
Det er august måned og du skal til at tage fat på et nyt arbejdsår med børnene i 
institutionen, i folkeskolen eller på dit naturcenter og arbejder med, helt konkret, 
at planlægge dit kommende undervisnings- og formidlingsforløb. Måske er din 
målgruppe også voksne mennesker. Men ét er sikkert: Du vil gerne tage 
udgangspunkt i naturen og dens mange muligheder for leg og læring udenfor 
det traditionelle lokales firkantede vægge. 

- Men hvordan griber jeg det egentligt an? 
- Hvordan finder jeg det helt rigtige sted, derude?
- Hvor er den gode historie?
- Hvordan kan jeg blive bedre til at planlægge og gennemføre aktiviteterne?
- Hvilke formidlingsmetoder virker, og er der nogen der ikke virker?

På kurset vil vi gennem praktiske øvelser og diskussioner forsøge at finde svar på 
nogle af de spørgsmål, der ofte opstår under planlægning og gennemførelse af 
undervisnings- og formidlingsforløb, eller den offentligt guidede tur i naturen. 
Efter kurset vil du være rustet til at anvende forskellige formidlingsteknikker 
rettet mod børn og voksne.

Kurset henvender sig til personer der arbejder med, eller skal til at arbejde med 
formidling i naturen, enten som en del af deres arbejde, eller i fritiden for f.eks. 
foreninger eller organisationer.

Pris: 2000 kr. Betales senest 10. juni 2005.

Tilmelding: Senest den 1. juni 2005 til Bjarne Manstrup, 
Samsø Naturskole. Tlf: 86 59 64 54 - E-mail: bjm@ag.aaa.dk

Andre bemærkninger
Kurset gennemføres ved minimum 12 og maximum 18 deltagere.
Kursusstedet ”Thomasminde” i Nordby Bakker vil – sammen med 
Samsø Naturskole, der ligger ved Stavns Fjord - danne rammerne 
for kurset. 
Indkvartering finder sted på 2-4 pers.-værelser. 
Nærmere information om kurset tilsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 
Husk at medbringe praktisk tøj til udendørs ophold i al slags vejr.

Arrangører
Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole.
Tlf.: 86 59 64 54. E-mail: bjm@ag.aaa.dk
Naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling. 
Tlf.: 76 31 60 34. E-mail: tove.stockmarr@tdcadsl.dk

Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte arrangørerne
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          Nyt fra Fællessekretariatet 

I sidste udgave af ”Nyt fra Fællessekre-
tariatet” fortalte vi om overvejelserne 
om at nedsætte en Uddannlsesgruppe.
Lige før jul var de fleste navne på plads, 
og vi kunne formelt nedsætte gruppen. 
Den opgaver bliver at udarbejde: 

 ❍  Forslag til justeringer af Naturvejle-
deruddannelsen i takt med den sam-
fundsmæssige og pædagogiske ud-
vikling.

 ❍  En kortlægning af naturvejledernes 
efteruddannelsesønsker og behov.

 ❍  Forslag til et bredt spekter af efterud-
dannelsestilbud, der tilsammen ved-
ligeholder og udbygger naturvejle-
dernes kompetencer. 

”Fællessekretariatets Uddannelsesgruppen” er nu nedsat .

Tove Stockmarr er formand for Uddan-
nelsesgruppen, som tæller repræsentan-
ter for Naturvejlederforeningen, Ar-
bejdsgiverne, DPU, Agenda  21, 
CVU-erne, muserne, Friluftsvejlederud-
dannelserne, Naturcentrene, Jægersko-
len, Danmarks Naturfredningsforening 
og Friluftsrådet.  Projektleder Mette 
Åskov Knudsen, Skovskolen, er sekre-
tær for gruppen.

En ting, der ikke kunne vente på Ud-
dannelsesgruppens arbejde, var at få ud-
sendt invitationen til naturvejlederud-
dannelsen, Hold 18, til start i foråret 
2005. Og det tegner rigtig godt med til-
meldinger.

 

Naturvejledning i det 21 . århundrede

Fællessekretariatet har afsluttet arbejdet 
med  handlingsplanen for ”Naturvejled-
ning i det 21. århundrede”. Så snart lay-
out etc. er færdig, får alle naturvejleder-
ne den både trykt og elektronisk. Alle 
naturvejledere får også et eksemplar til 
deres arbejdsgivere.

Handlingsplanen slår fast, at  natur-
vejledernes kerneydelse fortsat skal  
være at give borgerne naturoplevelser 
med det formål at øge deres kendskab 
til naturen og medvirke til en bæredyg-
tig udvikling. Men som nye områder 
skal en sundere livsstil og borgerinddra-
gelse i forvaltningen af natur og kultur-
miljø inddrages mere direkte i arbejdet. 
Det understreges også i handlingspla-
nen, at formidlingen af biologisk mang-
foldighed er et meget vigtigt område.

Handlingsplanen peger konkret på 5 
indsatsområder for naturvejledningen i 
de kommende år:

 ❍  Medvirke til at øge sundhed og livs-
kvalitet gennem gode naturoplevel-
ser.

 ❍  Medvirke til borgerinddragelse og en 

demokratisk proces i naturforvalt-
ningen.

 ❍  Medvirke til at skabe udfoldelses- og 
fordybelsesmuligheder som en selv-
følgelig del af varetagelsen af land-
skabets natur- og kulturværdier.

 ❍  Medvirke til at bevare natur- og kul-
turværdier og biologisk mangfoldig-
hed for efterfølgende generationer.

 ❍  Udvikle en effektmåling af naturvej-
ledningens indsatsområder.

Men én ting er en handlingsplan – en 
anden at få visionerne ført ud i livet. 
Derfor inviterede Fællessekretariatet na-
turvejlederne til møder om dette i hen-
holdsvis Århus i december 2004 og på 
Vestamager i januar. Det blev et par rig-
tig gode og livlige møder med hen-
holdsvis 35 og 27 deltagere. Vi vendte 
hjem til Fællessekretariatet med mange 
gode input til hvordan vi i de kommen-
de år kan omsætte handlingsplanens ord 
til virkelighed. Og vi glæder os til at 
lægge resultaterne af overvejelserne 
frem på Årsmødet i marts.
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Nyt fra Fællessekretariatet 
Naturvejlederordningens Rejsehold

Naturvejlederordningens Rejsehold har 
nu aflagt det 5. besøg. Foreløbig har føl-
gende Nationalpark-pilotområder været 
besøgt:

Ll. Vildmose, Thy, Møn, Kgs.Nord-
sjælland ogVadehavet

I februar besøges Læsø og i marts bli-
ver undersøgelsesområdet Åmosen be-
søgt.

Alle Rejseholdets rapporter kan hen-
tes fra Rådets hjemmeside (under Nati-
onalparker).

Rekvirenternes opgaver til Rejseholdet 
er vidt forskellige – derfor er indholdet i 
rapporterne – og anbefalingerne – også 
forskellige.

Rejseholdets rapporter rummer en 
mængde konkrete anbefalinger, med her 
følger nogle få:

Ll. Vildmose
Rejseholdet anbefalede bl.a., at der blev 
skabt bedre muligheder for adgang til 
mosen. Bl.a. et konkret forslag til stisy-
stem med tilhørende formidlingstemaer.

Thy
Rejseholdet anbefalede bl.a., at Natio-
nalparken bør rumme en række besøgs-
centre, der udover særlig lokal/regional 
formidling også fungerer som en sam-
lende indholdsfortegnelse over de man-
ge muligheder, Nationalparken samlet 
byder på. Rejseholdets arbejde i Thy var 

udgangspunkt for en meget fyldig re-
portage i Thisted Dagblad.

Møn
Rejseholdet anbefalede bl.a., at GeoCen-
tret og Nationalparken på så mange om-
råder som muligt bør samarbejde og 
sameksistere. De to projekters succes vil 
afhænge af hinanden. Rejseholdet be-
skriver en række fordele ved tæt samar-
bejde. Desuden anbefales det at et større 
landbrugsområde mellem Klinten og 
Ulvshale naturgenoprettes.

Kgs. Nordsjælland
Rejseholdet anbefalede bl.a. en række 
konkrete formidlingstemaer og støtte-
punkter for natur og kulturformidling. 
F.eks. ”I kronhjortens spor”, ”Følg skar-
ven”, ”Markens fodspor”. Endvidere 
foreslås en række konkrete placeringer 
af grejbanker, økobaser, cykel-udlån og 
nogle naturgenopretningsprojekter.

Vadehavet
Rejseholdet anbefaler, at formidlingen i 
Vadehavet på sigt koordineres og struk-
tureres ved samling i et driftsselskab - 
f.eks. som et statsligt-kommunalt inte-
ressentskab. Endvidere anbefales det, at 
alene ét statsskovdistrikt (modsat 2 nu) 
administrerer arealerne inden for en 
kommende nationalpark.

Yderligere oplysninger: Jacob Jensen, 
Friluftsrådet.

Personalenyt 

Arne Bondo-Andersen, Skov- og Natur-
styrelsens Frilufts- og Vildtforvaltnings-
kontor, har besluttet at stoppe i styrelsen 
1. maj 2005 efter 36 års arbejde med na-
turen. Han bliver afløst i Frilufts- og 
Vildtforvaltningskontoret af naturvejle-
der Annegrete Munksgaard, Jægersborg 
Statsskovdistrikt.
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          Nyt fra Naturskolenetværket 
Naturfagenes nye rolle i de store klassetrin 

D 2-4/2  afholdtes et kursus for 22 na-
turvejledere på Trente Mølle med Over-
skriften ”Naturfagenes nye rolle i de sto-
re klassetrin. Hvor kan 
naturformidleren spille ind ?”
Det blev til to intense og spændende 
døgn med nogle gode oplægsholdere. 

Under kurset blev det meget tydeligt, 
at vi som naturvejledere skal være frem-
me i skoene og følge med i hvad der 
sker i folkeskolen. Lærerne bliver i dag 
målt på deres indsats (Hvis nogen hu-
sker Anders Foghs valgtale så er der her 
en forbindelse) i forhold til trinmål og 
slutmål. De har derfor stor opmærk-
somhed på disse som vejledende for de-
res undervisning. Dette er et område vi 

bør kende til og som vi kan forvente læ-
rerne vil forholde sig til når de bruger 
og samarbejder med naturvejlederne. 

Den store udfordring for lærerne i ud-
skolingen er at binde biologi, fysik, kemi 
og geografi sammen i tværfaglige forløb. 
En svær opgave som kun få er rustet til. 
Det var især dette vi arbejdede med un-
der kurset. Under evalueringen af kurset 
blev det bl.a. anbefalet at der var brug 
for et opfølgningskursus på hvordan fy-
sik og kemi fagene kan inddrages i vores 
tilbud til udskolingen, herunder et tæt-
tere samarbejde med lærerne under sel-
ve kurset. Disse anbefalinger er tovhol-
dergruppen bag kurset gået i 
tænkeboksen over.

Temadag for førskoleområdet

I samarbejde med Ida Krüger fra Fri-
luftsrådet stod gruppen, der arbejdede 
med førskoleområdet bag en temadag, 
der handlede om læreplaner for institu-
tionerne og den spæde start på en grøn 
mærkningsordning for daginstitutioner. 
En ordning som Friluftsrådet (godt 
hjulpet på vej af flere naturvejledere) er i 

gang med at udvikle. Dagen havde stor 
opbakning. Overvældende mange na-
turvejledere mødte op (et par og tres). 
Efterfølgende har flere af de fremmødte 
meldt sig til Ida som ambassadører for 
ordningen (store smil hos Ida).  Vil du 
vide mere om denne ordning kontakt da 
Ida. 

De årlige naturskoledage

D. 16.03 hos Helen Holm på Næsbycen-
tret ved Glumsø henholdsvis d. 01.04 
hos de gæve jyder på  Myrthuegård af-
holdes naturskolernes årlige dage. I 
samarbejde med arrangørerne står Jens 
Frydendahl fra Naturskolen i Hald, Jørn 
Chemnitz naturskoleleder i Kolding og 
naturskolekonsulent Poul Hjulmann 
Seidler for dagens program.

Der sættes lup på Kommunesammen-
lægningen og fremtiden.

De to Naturskoledage tager således 
hul på debat og indlæg om fremtidens 

udfordringer med hastige ændringer og 
konstant nye krav bl.a. fra politisk hold 
med effektiv/rigtig brug af pengene.

 ➤ Hvordan ruster naturskolerne sig til 
dette ? 

 ➤ Hvem er vores samarbejdspartnere ? 
 ➤ Hvilke krav kan vi forvente bliver 
stillet til os ? 

 ➤ Og hvilke krav og muligheder ønsker 
vi at stille og til hvem ?

Bliver nogle af de vigtige spørgsmål vi 
prøver at få svar på.
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Naturskoledagen tager hul på debat og 
indlæg om fremtidens udfordringer 
med hastige ændringer og konstant 
nye krav bl.a. fra politisk hold med ef-
fektiv/rigtig brug af pengene.

 ➤ Hvordan ruster naturskolerne sig til 
dette ? 

 ➤ Hvem er vores samarbejdspartnere 
? 

 ➤ Hvilke krav kan vi forvente bliver 
stillet til os ?  

Naturskoledag øst 2005 
 
onsdag d. 16. marts på Næsbycentret

Så er den her – invitationen til dagen!

Årets Naturskoledag handler i år om noget der bliver vores 
alles virkelighed inden for kort tid . Nemlig kommunesam-
menlægningen . Hvordan kan vi komme i nærheden af den 
velforberedte og med humøret i den gode ende af skalaen?

 ➤ Og hvilke krav og muligheder øn-
sker vi at stille og til hvem ?

 
Det er mange store spørgsmål. Det får 
vi heldigvis hjælp til at finde svar på af 
Jørn Chemnitz, Skolekonsulent og Na-
turskoleleder, Jens Frydendal, natur-
skoleleder og Poul Hjulmann Seidler, 
naturskolekonsulent. De kommer og 
tager sig af dagens program og arbej-
der i dette øjeblik på at få den rette til 
at holde formiddagens indlæg.

Dagens program 

Kl. 10.00  Velkomst , kaffe, introduktion og baggrund 
Kl. 10.15     Muligheder og trusler i den nye kommunestruktur.  
  Oplæg fra ekstern ”expert”  
Kl. 11.15  Muligheder og trusler på din naturskole 
  Intro og Gruppe arbejde 
Kl. 12.15 Frokost
Kl. 13.00  KNAX - En fremtids model for naturskolen om 10 år. 
Kl. 13.30  Fremtidige samarbejdspartnere og ressourcepersoner. 
  Gruppearbejde 
Kl.  14.30 Hva’ nu ?
  Hvad er vores behov og hvad er de forskellige aktørers roller.
Kl. 15.00  Pænt farvel

Vi sørger for kaffe og frokost for 100 kr/hoved

Tilmelding til HelenHolm@post.tele.dk senest 14 marts. 

Med venlig hilsen 
Anne og Thorben, Rude Skov Naturskole og Helen, Næsbycentret 

Se kørselsvejleding på www.naesbycentret.dk
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

Søren Risborg (SR) 
Naturskolen i Rold Skov 
Tlf: 9982 8436 
srni@skoerping.dk

Jens Frydendal (JF) 
Naturskolen ved Hald 
Tlf.: 8663 8500 
Jens.Frydendal1@skolekom.dk

Morten D.D. Hansen (DD) 
Molslaboratoriet 
Tlf.: 8752 7272 
sell@nathist.aau.dk

Trine Sørensen (TS) 
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt 
Tlf: 7462 6414 
trs@sns.dk

Claus Landbo Olesen (CO) 
Freelance på Fyn 
Tlf: 2395 8106 
clo.lho@mail.tele.dk

Allan Gudio Nielsen (AN) 
DOF / Fugleværnsfonden 
Tlf: 3331 4404 
allan.nielsen@dof.dk

Helen Holm (HH) 
Næsbycentret Sydvest Sjælland 
Tlf: 5764 5540 
helenholm@post.tele.dk

  

rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Nyt om navne og arbejdspladser

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
Annegrete rykker indendørs
Annegrete Munksgaard holder som naturvejleder på Jægersborg Skovdistrikt og 
starter i Frilufts- og Vildtforvaltningskontoret d. 1.4. Annegrete har 
arbejdet som naturvejleder i et forlænget vikariat for Karen-Louise Smidth. 
Held og lykke med det nye job Annegrete!  (AN) 

Grønt forsamlingshus i Vestskoven
Et nyt naturcenter er skudt op for foden af Sjællands største bjerge, Herstedhøje. 
Centret ligger på det mest besøgte sted midt i skoven, hvorfra der er panoramaud-
sigt over hele skoven og store dele af København. Albertslund Kommune og Skov- 
og Naturstyrelsen er gået sammen om projektet, som man håber på vil skabe glæde 
i lokalområdet. Naturcentret er indrettet med skolestue, værksted, redskabsrum og 
en masse udendørsfaciliteter, bålpladser m.m.  (AN)

Naturvejleder på Musholm bugt Feriecenter
Efter endt vikariat for Helen Holm på Næsbycentret brugte jeg nogen tid på at finde 
et sted, hvor de havde brug for en naturvejleder. Som bekendt kan vi jo få øje på rig-
tig mange steder. Vi bliver uhyre godt modtaget, men det ender jo desværre ofte 
med et: ”Vi har ingen penge”.

Jeg ville bare ikke slippe det her erhverv, for det er jo lige det, jeg har allermest lyst 
til. Heldigvis faldt der på forunderlig vis en appelsin i min turban. Jeg blev ansat 
som naturvejleder på Musholm Bugt Feriecenter ved Korsør - i første omgang for et 
halvt år, senere forlænget med henblik på påbegyndelse af naturvejlederuddannel-
sen.

Stort set alt i dette job er ganske vindt og skævt. Mit arbejdssted Musholm Bugt 
Feriecenter er ejet af Muskelsvindfonden. Musholm er et meget stilrent byggeri med 
stor vægtning af det arkitektoniske, æstetiske og kunstneriske. Alle de hjælpemidler, 
man som meget handicappet menneske kan have brug for, er funktionelt og smag-
fuldt en del af byggeriet. Beliggenheden er meget smuk med udsigt til Lejodde og 
Storebælt.

  De fleste kender Muskelsvindfonden fra de tilbagevendende arrangementer 
Grøn Koncert for de voksne og Åh Abe for børnene. Det er også en organisation, 
der umiddelbart efter, at der er stillet en diagnose, går ind og vejleder den enkelte 
samt familie, venner og pårørende. Formålet er at hjælpe med at skabe nye rammer 
og værdier til et værdigt liv. 

Muskelsvindfonden afholder diverse medlem- og diagnosekurser. En af mine op-
gaver er i samarbejde med terapeuter, læger, forskere og andet godtfolk at tilbyde et 
alternativt samspil handicappede og ikke handicappede imellem. Det betyder, at jeg 
som naturvejleder til stadighed skal tænke skævt og alternativt. Spørgsmålet om, 
hvornår en aktivitet er naturvejledning får ofte nye og anderledes svar, fordi græn-
serne – både mine og deltagernes – hele tiden flytter sig Og jeg personligt får en ny 
vinkel til livet.

Et kursus varer typisk fra fredag eftermiddag til søndag middag, og det giver plads 
til fordybelse. Jeg arbejder altid i temaer. Frem til april er emnet stenalderen med 
alle de aktiviteter, det kan indeholde. Jeg må altid justere på aktiviteterne, ikke kun 
efter hvilke mennesker, jeg står over for, men i særdeleshed efter hvilket handicap, 
de har. Til eksempel er der stor forskel på, hvor længe mennesker med forskellige 
former for muskelsvind kan holde til at være ude, og derfor må jeg i mange sam-
menhænge slæbe hele naturen indendøre. Faktisk var det svært for mig at indse, at 
de simpelthen ikke kunne holde til det udendørs. Det er ikke mangel på vilje men et 
spørgsmål om, at selv en forkølelse kan udvikle sig til en lungebetændelse – og den 
kan de faktisk dø af.  
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Udstillingsaktiviteter landet rundt

derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

På Musholm kommer der også mange specialinstitutioner – fortrinsvis henover 
sommerhalvåret. Også her bevæger jeg mig ind på et nyt område, både i forhold til 
hvordan aktiviteterne skal tilrettelægges men også i forhold til holdninger. Jeg ople-
ver ofte, at personalet finder det vanskeligt at overskride den barriere, det er at kaste 
sig ud i aktiviteter, som de handicappede måske ikke umiddelbart kan deltage i og 
derfor vel næppe har noget udbytte af. Men jeg mærker også en lyst til at prøve det 
af, hvis det bliver præsenteret på en god måde. 

Mange opgaver, udfordringer og anderledes måder at gøre tingene på ligger og 
venter i 2005.

Venlig hilsen Marianne Agri; naturvejleder@musholm.dk , Tlf. 22 65 24 67

Den ”gamle” gartner i Aalborg takker af!
Efter 36 flotte arbejdsår ved Aalborg Kommune, har naturvejleder Henning Skriver 
valgt at gå på efterløn den 1. februar

2005. Dette blev markeret ved en festlig afskedsreception i Hennings ”base” Info-
huset i naturområdet Østerådalen, allerede den 17. december 2004. Flere Nordjyd-
ske naturvejledere kiggede forbi og var i høj grad med til at gøre afskeden og dagen 
mindeværdig for Henning. Utallige børnehave og skolebørn har igennem årene haft 
stor glæde af Hennings store viden om bl.a. gamle lægeplanter og flere af Hennings 
vigtige samarbejdspartnere fra skole og institutionsverdenen, var ligeledes blandt 
receptionsgæsterne. Henning Skriver kan se tilbage på et særdeles spændende ar-
bejdsliv og opbyggede som sit livsværk helt fra grunden Urtehaven i Lindholm, til 
en af Danmarks fineste offentlige urtehaver med over 300 forskellige lægeplanter, 
træer og buske. Desværre bliver Hennings stilling ikke i første omgang genbesat. 
Privat er Skrivers store ”residens” nord for Aalborg sat til salg, da familiens plan er 
at flytte til Roskilde, tættere på børn og børnebørn. Nordjydske naturvejledere øn-
sker Henning Skriver alt muligt held og lykke fremover!

Stadsgartner Kirsten Lund 
Andersen holdt en flot af-
skedstale og afsluttede med 
at læse Piet Heins digt 

”Du skal plante et træ”. Ef-
terfølgende blev der plantet 
et stort smukt valnøddetræ 
til ære for Henning Skriver. 

( EB )

Udstillingen ”Fuglesafari” har fået luft under vingerne
Det er snart 3 uger siden vi slog dørene op for vores nye udstilling ”Fuglesafari” på 
Naturcenter Vestamager og det lader til at succesen er i hus.  Det er strømmet til 
med børn og voksne, som alle har  taget fjeren op og leget i fuglenes verden. Udstil-
lingen har skiftene temaer hen over året, så der altid er noget nyt at komme efter. 
Lige nu har vi et temahjørne der handler om hvordan fuglene klare vinterkulden. 
Besøgende kan også lave fuglekogler med fedt og frø til fuglene i haven eller på alta-
nen.  Centralt i udstillingen er der landet en ny art Anser gigantus, (Kæmpegås) den 
er så stiv i fjerene, at børn fint kan lege på ryggen af den.  Hvis ungerne har krudt i 
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rø…., så har vi heldigvis også en fuglesti, som er en 1,5 km. sti fyldt med små udfor-
dringer fra fuglenes verden. 

Hvis alt går vel så kan vi tilbyde ”bigbrother birdwach”  fra vores nærliggende 
tårnfalkekasse. I skrivende stund mangler vi stadig at få forbundet de sidste lednin-
ger, men tårnfalkene har heldigvis allerede taget det nye hus i brug.  Det er menin-
gen at vi kan sende levende billeder via nettet. I kan således følge udstillingen”Fugle
safari” og vores tårnfalke på denne hjemmeside:

http://www.skovognatur.dk/jaegersborg/naturvejledning/udstillinger_vestamager/
udstillingva_fuglesafari.htm

Jes Aagaard

Bionik - mennesket lærer af naturen
Vi efterligner naturen, vi lader os inspirere af naturen, og vi finder løsninger på 
mange problemer ved at iagttage naturen. Det er temaet for en særudstilling på Zo-
ologisk Museum – og temaet for undervisningstilbuddet. Eleverne bliver her præ-
senteret for nogle eksempler på bionik, og spørgsmål som: ”er det kun mennesket, 
der gør sådan?”, og ”hvor meget kan vi finde løsninger på i naturen?” bliver rejst. Ef-
ter denne indledning kan eleverne opleve udstillingen og siden arbejde med emnet 
via det udarbejdede undervisningsmateriale samt udstillingskataloget. Målgruppe: 
8.-10. klasse og gymnasiet/HF. Udstillingen kører frem til den 17/6 – 2005. 
(AN)

Gravhøje på juleprogrammet
7. december var dagen hvor naturvejledere fra STAVA (Storstrøm-, Vestsjællands 
Amt og Bornholm) mødtes til julehygge, fagligt indput, kollegial småsnak og planer 
for det kommende år. Vi fik en håndfuld netværkstemadage på papiret og folk der 
var ivrige for at stå for dem.

Doreen Møller Holmquist havde arrangeret dagen. Der var dysser, gravhøje og 
jættestuer på programmet, faktisk var titlen tro og overtro med udgangspunkt i det 
ukulte. Hvem troede og tror på hvad (midt i denne juletid). Ideer til hvordan man 
kan bruge gravhøjene m.m. i formidlingen på sjove måder fik vi også med. På vejen 
kom vi forbi Doreens egen gård med egen stencirkel til åndelig dyrkelse. En meget 
spændende og meget hygsom dag.  (HH)

De knoklede med knogler
Tirsdag d. 8/2 afholdt Storstrøm/Vestsjællands netværket en spændende kursusdag 
med overskriften: ”Hvad kan knoglen fortælle”? Netværket var blevet inviteret in-
denfor på Zoologisk Museums Kvartærzoologiske sektion, og på museets udstillin-
ger. Sara Vebæk Gelskov fra Slagelse Naturskole og tidligere specialestuderende fra 
Zoologisk Museum, gav en række eksempler på knogler fra forskellige dyregrupper, 
hvor på kroppen sad knoglen, hvor gammel var dyret, hvornår levede dyret, hvornår 
døde det, hvilket køn var det, hvilke knogler finder man oftest? Der blev også tid til 
at bestemme nogle af de knogler kursisterne selv havde medbragt. Tilslut fortalte 
Bente Garbers, ledder af skoletjenesten, på Zoologisk Museum, om de formidlings-
tilbud der knytter sig til indvandringsudstillingen. En spændende dag som forhå-
bentlig snart bliver udbudt via Kursusudvalget.  (AN)

Edderkoppen - nyt fra netværkene
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Nyt naturområde på Langeland
Sidst i april udvider Fugleværnsfonden de Sydlangelandske naturreservatet, Trygg-
elev Nor, med en 75 ha lavvandet ferskvandsø omgivet af våde enge. I øjeblikket 
pibler vandet frem på de tidligere landbrugsarealer og både fugle og besøgende har 
allerede indfundet sig. I det nye nor er der anlagt tre kunstige fugleøer og gangbroer 
fører den besøgende på en lang og flot tur ud til den nu slukkede pumpe. Næste eta-
pe bliver ”det gamle” Tryggelev Nor hvor der også planlægges nye formidlingstiltag, 
bl.a. et nyt fugleskjul som kan benyttes af kørestolsbrugere. Naturgenopretningspro-
jektet, hvis formål er at forbedre vandkvaliteten i Tryggelev Nor, er blevet realiseret 
af midler fra EU’s Life Fond, Fyns Amt, Skov og Naturstyrelsen og Fugleværnsfon-
den.   (AN)

Nordjydsk bogudgivelse og forfatterdebut
Kort før jul i 2004, præsenterede naturvejleder Svend Møller Nielsen sin nye bog 
”Ved Fos og Li - naturen omkring Fosdalen” på naturcenter Fosdalen. Godt 100 be-
søgende fra fjern og nær var mødt frem for at se bogværket, høre nærmere om ind-
holdet og samtidigt lykønske forfatteren med debuten.

Efter at Svend Møller Nielsen havde præsenteret bogen i korte træk, tog ”forkvin-
den” for Naturcentret Ragnhild Poulsen ordet.

Hun roste bogen i høje toner og i særdeleshed Svends Møller Nielsens store enga-
gement og fine arbejde med bogen.

Svend startede på bogen allerede i sommeren 2003, men det væsentligste arbejde 
blev færdiggjort i vinterhalvåret 2003/4.

Som en fornem afslutning overrakte Ragnhild Poulsen sammen med Borgmester 
Mogens Gade, en helt ny orden til Svend Møller Nielsen for hans store indsats i for-
bindelse med bogudgivelsen.

Den helt nye orden, kaldet ”Naturens Orden”, var udformet som et bredt grønt 
bånd med et lille smykke.

Svend Møller Nielsens ”Ved Fos og Li” er en ren fornøjelse at bladre i. Den er for-
talt så levende og spændende at man hurtigt fornemmer forfatterens glæde over den 
natur han beskriver. Bogen er fyldt med god gedigen naturinformation, krydret 
med mange fine fotos, hovedsageligt forfatterens egne, men bogen rummer også fle-
re gode fuglefotos af den himmerlandske naturfotograf, Albert Steen Hansen.

”Ved Fos og Li - naturen omkring omkring Fosdalen” er på 128 sider med 350 bil-
leder og indbundet i stift bind.

Det er første bogværk nogensinde med en samlet beskrivelse af naturen i Fosdal-
området.

Bogens layout er lavet i samarbejde med Hanbo Grafisk, der også har stået for 
tryk og produktion.

Bogen er støttet af Nordea Brovst, Brovst Sparekasse og Aage V. Fonde. Den ko-
ster 199 kr og kan bl.a. købes ved Aalborg,

Rodekassen
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Brovst og Han Herred Turistbureau, eller direkte ved Natur-
center Fosdalen, læs nærmere på www.naturcenterfosdalen.dk

Det Nordjydske naturvejledernetværk ønsker Svend Møller 
Nielsen et stort tillykke med det flotte bogværk, godt gået 
Svend!   ( E.B.)

Stormfald i Nordjylland
Lørdag den 8.januar havde vi - som de fleste måske husker- en 
orkan på tværs gennem Danmark. Alle de naturvejledere der 
arbejder i skovområder, er på en eller anden måde sikkert be-
rørt, af det stormfald orkanen efterlod sig. I Statens del Rold 
Skov er der i skrivende stund (10/1) ikke overblik over hvor 
meget træ der er væltet, men skoven er hårdt ramt. Et forsigtigt 
skøn siger 65.000 m³, men der er områder, hvor det ikke har 
været muligt at komme ind og især mod vest og i den nordlige 
del af Buderupholm Statsskovdistrikt er hele flader af nåletræ-
er væltet. Så det endelige tal kan ligge mellem 40.000 og 80.000 
m³. Stormfaldet kommer ikke helt på højde med orkanen i no-
vember 1981, men slemt ser det ud. Den private del er også 
hårdt  ramt. Af Lindenborg gods´ ca. 600.000m³ træer på rod, 
er der med et forsigtigt skøn, væltet ca.200.000 m³.                     
                                                           
Et stormfald stiller krav til nytænkning i naturvejledningen, 
idet aktiviteterne skal flyttes til nye steder; de gode områder, 
hvor råvildtet viste sig hver aften er væk, de gode svampesteder 
i højstammede nålekulturer er væk, de små lysninger i skoven, 
hvor flagermusene fløj i skumringen er nu kæmpe store osv. 
Som det ser ud netop nu er det faktisk umuligt, at gå ind i det 
der engang var skov. Sikkerhedsmæssigt er det ikke forsvarligt, 
da mange af træerne er i spænd, så aktiviteter i skoven må ven-
te til der er ryddet op, hvilket kan tage meget lang tid. Men vi 
kan jo også vende det om og glæde os over, at stormfaldet må-
ske på lang sigt kan blive en kickstart til en mere stabil natur-
nær blandingsskov, med meget mere dyreliv i forhold til de en-
deløse ustabile flader af nåletræ. De store åbne flader betyder 
på kort sigt flere urter til råvildtet, der vil stige i antal. Det var 
tydeligt i årene efter orkanen i 1981, hvor råvildtbestanden i 
Rold Skov steg kraftigt i antal. Men lige nu ser det meget trælst 
ud ! 

HC . Andersen i naturen
En god bid af forårets ture for indskoling på Økobase Hakke-
mose i Høje-Taastrup Kommune handler om HC. Andersen 
og hans eventyr om naturlige væsener. Vi vil prøve at finde 
nogle af de dyr og planter, som eventyrene omtaler og udfor-
drer børnene til at fortælle deres egne historier i/om naturen. 
Hvordan klarede Tommelise sig helt konkret i skoven? Hvilke 
ting fra skovbunden kunne hun bruge? Skete der mon noget 
farligt? Hvad har grantræerne oplevet? Er de hvide svaner for-
tryllede prinser? Er det rigtigt at den grimme ælling var grim?

Lige nu leder jeg efter ideer, som er lidt mere fysisk aktive (i 
relation til emnet). Så hvis du har en ide til det, hører jeg meget 
gerne fra DIG. 

Venlig hilsen Thomas Gyalokay; Thomasgy@htk.dk

med tips-
og lottotilskud til

friluftslivet
Har du en ide, som kan give nye oplevelser 
i naturen? 
Eller et projekt, der kan forbedre mulighed-
erne for friluftsliv i Danmark?
Så kan der måske opnås tilskud fra tips- og
lottomidlerne. 

Der gives bl.a. støtte til:

KYSTFRILUFTSLIV. I de næste 2 år sætter vi særligt
fokus på initiativer, der omhandler friluftsliv langs
kysten.
GRØNNE OMRÅDER OG LOKALT NATURARBEJDE.
Materialer, der giver bedre muligheder for natur-
oplevelser og friluftsliv. Fortrinsvis til projekter, der
er baseret på frivilligt arbejde.
NATURFORMIDLING. Initiativer, der øger
befolkningens forståelse for naturen.
FRILUFTSPROJEKTER. Materialer og grej, der giver
grupper eller foreninger bedre muligheder for at
udøve friluftsliv. 
FORSKNING OG UDVIKLING. Projekter
vedrørende friluftslivets muligheder i Danmark. 
KULTURMILJØ. Initiativer, der formidler samspillet
mellem naturen og den kulturhistoriske udvikling.

Derudover gives tilskud til naturvejledere, driftstil-
skud til landsdækkende natur- og friluftsforeninger,
samt tilskud til overnatningshytter. Her gælder
særlige regler. Kontakt Friluftsrådet for nærmere
information.
Rejser, mountainbikes, kanoer, klatrevægge, idrætsanlæg, 
vandrestave og legeredskaber støttes ikke.

DER GIVES IKKE LÆNGERE TILSKUD TIL
NATURLEGEPLADSER.
Ansøgningsskema (obligatorisk), oplysninger 
om sidste års tildelinger, inspiration og vejledning
kan findes på Friluftsrådets hjemmeside
www.friluftsraadet.dk eller kan tilsendes 
ved direkte henvendelse til sekretariatet.
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2005.
Der kan også søges pr. 1. juli (bemærk ny dato)
og 1. november.
Yderligere information om tipsmidler kan findes
på www.tipsmidler.dk

Friluftsraadet
Scandiagade 13,
2450 København SV, TLF. 33 79 00 79
Telefontid: man.-tors. 10-15, fre. 10-14
E-post: tips@friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk

O P L E V
NATUREN
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Gundlach har et stort
udvalg af undervisnings-

materiel til konkurrencedyg-
tige priser og mange års erfaring

med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.

Vi har derfor den nødvendige faglige baggrund for
at kunne hjælpe med at udarbejde et forslag til sam-
mensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal supple-
res.

Vort omfattende gennemillustrerede katalog kan
ofte være med til at give idéer og inspiration. Ét er
det dog at læse om tingene og se billeder. Et bedre
indtryk får man dog oftest ved selv at
se materialerne og få dem i
hånden. Derfor står vor
udstilling i Harlev klar til
at modtage dig, når du
gerne selv vil se de mange
forskellige undervisningsmaterialer.  Eller et besøg
af vor mobile emneudstilling kan give dig de valg-
muligheder, som du har brug for, når du skal opnå

de pædagogisk bed-
ste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nær-
mere på mikroskoper,
stereoluppe, laboratorieudstyr
og ekskursionsmaterialer til
land- og vådområder. En del af
udstyret er iøvrigt udviklet
sammen med danske
lærere og produceres af
Gundlach.

Vort meget store program indenfor mikroskoper
og stereoluppe - eventuelt med tilkoblet videoud-
styr - dækker hele spektret fra de avancerede
modeller til forskning til de mere enkelt opbyggede,
der er specielt egnede til undervisning.  Vi viser dig
også gerne et bredt udsnit af netop dette program,
således at du kan få lejlighed til at vurdere, hvilke
modeller, med eller uden videoudstyr, der passer
bedst til netop dine behov. Vi har dem naturligvis
til den rigtige pris!

Gundlach har
gennem årene
leveret brugs-
rigtigt  biologisk
undervisningsma-
teriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Dan-
marks Akvarium med avanceret udstyr.

Ring til os og rekvirér vort store katalog og/eller
aftal et besøg. Det kan blive dit første skridt på
vejen til en ny - eller en fornyet - samling af biolo-
gisk undervisningsmateriel.

Biologi - Geografi - Natur & Teknik

TLF. 86 94 13 88
Lilleringvej 6, Postbox 21, DK-8462 Harlev J.

GUNDLACHA
S
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På skovtur med 
H.C. Andersen
Af Jens Frydendal og Johannes Lund Rasmussen, Naturskolen ved Hald

Som det sikkert er rygtedes, er 2005 H.C. Andersen år. Skolerne landet over vil lave 
temauge og meget andet om den gamle diger. Heldigvis inddrager han ofte naturen i 
sine eventyr, digte og historier, så en skovtur med H.C. Andersen ligger lige til venstre-
benet.

Naturskolen ved Hald har nedenstående bud på en række aktiviteter, der kan indgå i 
en eventyrlig skovtur:

H. C. Andersen casino: 
Inspireret af Søren Nielsen fra Slagelse Seminariet, der på vores Harry potter kursus 
i oktober sendte os ud i den mørke nat efter selvlysende småkravl med nummer på 
bagsiden.

33 kort med nummer fra 1 – 33 på den ene side og et citat eller en illustration fra et 
eventyr på den anden side, er hængt op i træerne med tøjklemmer. Kortene hænger i 
vilkårlig nummerorden fordelt på et område med en radius på f.eks. 30 meter – områ-
det tilpasses deltagernes førlighed!

Kortene har vi plastlamineret, så de tåler regnvejr. 
Deltagerne deles op i hold á 3-5 personer. 
Hvert hold aftaler et kaldesignal hentet fra H.C. Andersen:

”Ak, du liber Augustin”, 
”Kuk-kuk, kuk-kuk faldera”, 
”Skynd dig kom om føje år”, 
”Hist hvor vejen slår en bugt”, 
”Solen synker og så videre”
”Hyp, alle mine heste!”
… fortsæt selv.

Holdene slår med en terning. Hvis de slår 4, skal de finde kort nr. 4. Når én på holdet 
har fundet nr. 4, tilkaldes resten af holdet med kaldesignalet. Når holdet er enig om, 
hvorfra citatet eller illustrationen stammer, kommer de tilbage og fortæller det til 
lederen, der noterer svaret i et dertil indrettet skema. For hvert rigtige svar får de 
1 point. Uanset om de svarer rigtigt eller forkert, slår de igen med terningen. Slår 
de f.eks. 3 lægger de 3 til 4 og løber ud for at finde nr. 7 osv. Når et hold når 33 eller 
derover slutter spillet og pointene tælles sammen.

Til slut er der et ekstra point pr. kort hvert hold samler sammen!
Så er der nemlig ryddet op i skoven til næste gang.

Det gamle egetræs sidste drøm
Historien er ikke almindeligt kendt og skal læses op eller deltagerne skal læse det 
hjemmefra. 

Historien bruges som optakt til et rollespil, hvor deltagerne er egetræer, døgnfluer 
eller en anden af skovens væsner. Spillet kan handle om liv og død – ligesom eventy-
ret. Afhængig af gruppestørrelse kan man dele i flere grupper, der indøver et spil for 
hinanden.

En vindfælde er en god kulisse.

Prøv også at kikke ind på: 
www.naturskolenvedhald.dk. 
Vi bygger formodentligt mere 
på i årets løb.
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Bøgetræet
Høj og stolt jeg kronen bar,
ægte jo min stamme var.
Mine børn de stolte gren,
havde alting på det rene,
fik ej skænd og fik ej hug,
drak kun sol og morgendug:
Alt har jeg som moder gjort.
De må blive noget stort -
tænkte jeg – det kan ej fejle,
som en skibsmast hver skal sejle
lystigt over salte vande,
se og ses i fjerne lande.
Men af tretten, jeg har haft,
én blev kun et kosteskaft.
Gærdestave blev de tre,
men de ni, o bitre ve!
De fik dog den værste ende, 
de blev kun til pindebrænde!

Ved en brændestabel læser vi dette lille digt, der fortæller om et bøgetræs omsorg for 
sine ”børn, de stolte grene”.

Kan bruges som udgangspunkt for en snak om, hvad træ bruges til og måske også til 
en snak om børns opvækst - ”fik ej skænd og fik ej hug – drak kun sol og morgendug!”

Det er ganske vist
Først læses historien om den lille fjer der bliver til fem høns, hvis ikke deltagerne ken-
der det i forvejen. Det er ikke så langt, så det går an, at læse det op i skoven. Længere 
oplæsninger på en skovtur kan let virke noget tungt.

Dernæst bliver deltagerne delt op i hold á 5 – 7 personer.
Grupperne placeres med god afstand.
Hver gruppe sender en repræsentant til fortælleren i midten.
De får nu en historie, som de skal fortælle videre til en anden i gruppen og så videre, 
indtil sidste mand i gruppen har fået historien. Alle samles, og de sidste, der har fået 
historien, fortæller deres version. Det vil ofte vise sig, at en lille fjer faktisk hurtigt kan 
blive til 5 høns – eller det der er værre.

Eksempel på grundhistorie:
Forleden nat vågnede jeg ved, at der lød et skud. Jeg var sikker på, at der var krybskyt-
ter i skoven, så jeg kom i tøjet i en fart og fór ud for at se, om jeg kunne fange dem. Da 
jeg kom ud i garagen var   bilen punkteret, så jeg tog i stedet min cykel. Det var måske 
også bedre at komme lydløs af sted. Jeg havde ikke kørt ret langt, før jeg hørte en bil, 
der kørte ud af skoven og speedede voldsomt op ude på landevejen. Dagen efter så jeg, 
at der var forsvundet en stak brænde fra skoven, og at der sad et søm i mit bildæk.

En lykkelig familie
Er en historie om sneglene, der kan spises. Kan bruges hvor vi finder vinbjergsnegle 
– og skræpper!

Historien er ikke særlig kendt, så det bliver nok nødvendigt at læse eller fortælle 
den. Den er kun på 2-3 sider så det går lige på en god dag. Måske kan man arrangere 
en sneglevæddeløb eller lignende. Det med at begynde at koge sneglene og senere 
spise dem, har vi ikke rigtig haft mod på.
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Konen med æggene
Med en kurv æg på hovedet gengives digtet. Husk at knejse med nakken til slut så kurv 
og æg falder på jorden. Det vækker altid moro og ikke mindst forventning hos dem der 
kender digtet i forvejen! Vi har investeret i 40 flamingoæg – altså påskeæg af flamin-
go, som tåler turen. De kostede i hobbyforretningen 1,75 kr. stykket.

Herefter regner vi på, om det nu også kan passe, at konen kan skaffe både gris og 
køer og får mv. i løbet af et år. 

En meget fin matematikopgave, der kan gøres simpel eller vanskelig alt efter årgang.

★★ Hvor mange er en snes?
★★ Hvor mange er 2 snese?
★★ Hvor lang tid har det taget hønen at lægge 2 snese æg?
★★ Hvad koster et æg i dag i butikken og hos producenten (en krone vel)?
★★ 2 snese æg koster en rigsdaler. Hvor meget er en rigsdaler værd i dagens mønt?
★★ For en rigsdaler køber hun 2 høns. Hvad koster en høne?
★★ Næste gang hun går til byen sælger hun så mange æg, at hun kan købe 3 høns. 
Hvor mange æg har hun med denne gang?
★★ Hvor lang tid har det taget for hendes 3 høns at lægge så mange æg?
★★ Nu har hun 6 høns som lægger æg. Hun sælger de halve og resten ruges ud. Hvis 
hun skal have lige så mange æg med til byen som sidste, hvor lang tid går der så 
før hun kan lægge hønsene til at ruge?
★★ Hvor lang tid ruger en høne (21 dage)?
★★ Hvor lang tid er der gået fra konen begyndte at samle æg første gang til hun nu 
har fået udruget sine kyllinger? 
★★ Hvor gammel er en kylling, før den begynder at lægge æg (ca. ½ år)?
★★ Hvor langt er vi nu henne på året og hvor mange høns er der nu om æglægningen 
(husk at ca. halvdelen af kyllingerne statistisk set bliver haner, som ikke har for 
vane at lægge ret mange æg!)?
★★ Siden køber hun 2 gæs (ca. pris 100 kr.), et lille får (ca. 500 kr.), en gris (ca. 500 
kr.) og måske 2 køer (stykpris 4-5000 kr.). Er det realistisk at hun har fået så 
meget ud af sine æg i løbet af et år?

God fornøjelse m ed regnearket!

Elverhøj
Vi har en gravhøj, med et gammelt egetræ. Det er en fin ramme for eventyret om Elver-
høj. Vi læser de første par sider – til og med den gamle elverpiges besked til natravnen 
om, hvilke gæster der skal med til elverkongens bal. Resten af eventyret kan delta-
gerne selv gå hjem og læse!

Efter oplæsningen deler vi deltagerne i hold. 1 – 5 deltagere er passende! Hvert hold 
får et stykke papir og en blyant. Opgaven består nu i at lave en komplet liste over alle 
de væsner, der bliver inviteret med til ballet. 

Bagefter gøres resultatet op. Man får point efter, hvor mange rigtige væsner, man 
har på sin liste.

Eventyret lægger også op til en god snak om lygtemænd, elverfolk, havfolk, åmanden 
og alle de andre. Læs selv! Det er en god historie.

Vanddråben  
Stil mikroskoper og stereolupper op og lad deltagerne kikke på snavsede vanddråber, 
mens du læser historien om ”Vanddråben” højt.

Måske kan I tegne nogen af indbyggerne i den store by – eller endnu bedre klippe dem 
ud som papirklip! Denne aktivitet er nok bedst indendørs, hvis man har fine mikrosko-
per, der kræver strøm.
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Send dine Tips & Tricks til NATURvejleder
Tips & Tricks i NATURvejleder lever kun så længe erfaringsudveksling mellem bladets læsere prioriteres af 
mindst én af hverdagens helte hvert kvartal. Vi ønsker at dygtige og eksperimenterende naturvejledere rundt 
i landet delagtiggør hinanden i deres erfaringer med sjove, gode, velfungerende  aktiviteter, installationer, 
produkter og lignende krydret med formidlingsmæssige/pædagogiske overvejelser. Lige til at gå til og lige til at 
bruge „derhjemme“.

Siderne kan hives ud og samles i en mappe eller bunkes op, der hvor du har dine andre uundværlige tips og tricks 
til dagligt arbejde og udvikling. Indlæggene kan have forskellig karakter og længde, men må gerne fylde enten en, 
to eller fire A4-sider og være beriget med tegninger eller fotos. 
Men en dag må de i sagens natur også komme fra DIG - og vi behøver ikke at ringe til dig først, vel?!      

Alle offentliggjorte bidrag belønnes jo med et par flasker velsmagende rødvin.

Skriv til Tips & Tricks redaktør Dorrit Hansen på e-post-adressen: 
   dorrit.hansen@skolekom.dk
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H.C. Andersens sange
Vi har lavet et særligt sangblad med de 4 sange, vi kender bedst. De kan fint være på 
en A4 side.

Vi bruger dem som afvekslende indslag på turen, hvor vi enten kommer forbi noget, 
der lægger op til sangen eller snakken falder på noget, der kræver en sang.

Jylland mellem tvende have
Synges på heden. Bagefter fortæller vi om hedens opdyrkning, jernbanerne, flyvningen 
osv. H. C. Andersen var fremsynet.

Sangen er skrevet på jyllandsrejsen i 1859. Mange steder i Midt- og Vestjylland er 
udpeget som dens præcise tilblivelsessted. Sandheden er, at den er skrevet i Hermind 
Præstegård. 

Hvor skoven dog er frisk og stor
Synges i løvskoven – desværre har vi hverken skovmærker eller jordbær på Hald, men 
andre kan supplere med de helt rigtig urter.

Sangen kan give anledning til en snak om gøgen – kukkuk kukkuk fallera! H.C. Ander-
sen lægger op til, at man gerne må ridse mærker i træerne, det bør også diskuteres!

Man kan også blive politisk og spørge, hvad pokker manden tænker på, at rende 
rundt ude i skoven i måneskin. Hvis det er en privat skov, må man jo slet ikke gå der fra 
solnedgang til kl. 6 om morgenen!

Hist hvor vejen slår en bugt
De fleste har en lille skævt hus, som kan danne rammen om denne muntre sang, hvor 
naturindholdet begrænser sig til kvidrende svaler og en klasket myg.

Det gamle træ, o, lad det stå
Er lidt svær at synge, men kan ellers bruges ved et gammelt træ, hvor vi også kan 
snakke om træers alder, og hvad træer har betydet for mennesker genne tiderne. Hel-
ligtræer f.eks.

Måske kan vi få deltagerne til at fortælle om eller tegne deres yndlingstræ og skrive 
lodrette trædigte:

Mere H.C. Andersen:
På skolekom er der oprettet en specialkonference om H.C. Andersen. Du finder den ved 
at følge stien: Lærere – FSK – Fag-emner FSK” – Dansk FSK – HCAFSK. Der er ikke 
vildt gang i den, men det kan der jo komme.

Et lodret digt:

Du
er
træt

gennem
alle dine
mange
leveår
er

tiden
rendt 
fra dig.
Ærgerligt !


