
December 2017, 26. årg, nr. 4

N
A

TU

RVEJLED
E
R

NATUR 
   vejleder

Tema:

Kulturhistorie
i naturvejledningen



R
ed

aktio
n

en
s led

er

Tema: 

Kulturhistorie  
i naturvejledningen
Det danske landskab kan i overvejende grad karakteriseres som et kulturlandskab, 
og overalt i den danske natur ses resultaterne af menneskets interaktion og om
formning af naturen gennem tusinder af år. Den kulturhistoriske naturvejledning 
kan i tråd hermed bidrage til en øget historisk bevidsthed og forståelse for sam
spillet mellem menneske og natur gennem historien med anvendelse af den bruger
inddragelse, aktivering og sanselighed, som kendetegner naturvejledningen som 
praksis. 

Kulturhistorisk naturvejledning er ikke kun højryggede agre, hulveje og bronze
alderhøje; det er også faglig velkvalificeret historieundervisning under åben himmel 
og aktiverende formidling i øjenhøjde, der vækker den gryende historiebevidsthed 
hos de mindste. Forståelsen af at være historieskabende og samtidig befinde sig i et 
historieskabt landskab bliver bedst tilegnet ude i det fri, hvor sporene fra fortiden 
taler for sig selv. Hvad enten man er nydansker, studerende, museumsgæst eller na
turentusiast, så kan den kulturhistoriske naturvejledning derfor bidrage med et nyt 
blik på vores skove, landbrugsarealer, inddæmmede engarealer og kyststrækninger. 

Dette nummer af NATURvejleder stiller skarpt på den gren af naturvejledningen, 
som beskæftiger sig med kulturhistorien, og det er spækket med eksempler på, 
hvordan historien spiller en vigtig rolle hos en lang række danske naturvejledere. 
Forhåbningen er at inspirere til en yderligere inddragelse af kulturhistorien rundt 
om i landet. Inddragelse af kulturhistorien i naturvejledningen skaber mulighed for, 
at  vi kan gøre os selv gældende på endnu flere arenaer  kommunalt, politisk og 
formidlingsmæssigt  også er kulturhistorien en vigtig brik i forståelsen af den natur 
og det landskab, som vi er omgivet af.

          Helle Ingerslev Kristensen 
                 Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

                 Temaredaktør
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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 indeholder artikler og  temastof om 
naturformidling, 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. 

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/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup 

  Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk
Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand) formand@natur-vejleder.dk  ..............30624542
Jacob Jensen (næstformand)  kajac@post9.tele.dk  ..........................30760222
Michael Boon Pedersen (kass.)  michaelboonpedesrsen@outlook.dk  .2047 7155 
Rikke Skriver Vesterlund (sekr.)  vesterlundnatur@gmail.com  .............60542481
Mette Millner Raun (web) web-ugle@natur-vejleder.dk .............  
Bjarke Birkeland bb@visitaqua.dk  ...............................20904618
Jakob Wallø Hansen jakob@geoparkodsherred.dk  ............23729463
Kristian Jepsen kristian.jepsen@kroppedal.dk ............30123985
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................20571004
Sam Bøgesgaard Sørensen naturvejleder@sonderskov.dk  ...........40293766

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

Medlemsskab og adresseændring:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155

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. 
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Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Så blev  
kommunalvalget overstået. I de fleste kommuner er de frem

herskende farver stadig rød og blå – nogen steder har borgmesteren skiftet farve, og 
andre steder er der ikke sket store ændringer….sådan har det altid været…. .

Glædeligt er det imidlertid at opleve, at flere kommuner har udtrykt et mere 
”grønt” islæt i kommunalpolitikken, og at flere kolleger endvidere er kommet med i 
det lokalpolitiske arbejde. Det er godt gået – tillykke !! Det grønne islæt handler om 
meget mere end partifarver eller politiske ståsteder – det handler også om en (for
håbentligt) tiltagende bevidsthed omkring natur og miljøhensyn, og et ønske om at 
blive skarpere omkring dette…

Jeg har oplevet ganske mange positive, og interessante, henvendelser fra kommu
nalpolitikere, der havde spørgsmål og reaktioner på det sidst udsendte temablad, 
der jo netop udkom op til valgkampens slutspurt.

Der er en bevidsthed og anerkendelse af naturvejledningens betydning i forhold til 
skoler, foreninger, børn, unge og øvrige borgere…  og den skal vi blive ved med at 
dyrke og styrke. 

I de kommende måneder skal nyvalgte politikere finde plads, rolle og mærkesager 
i det kommunalpolitiske landskab. Jeg håber at vi som fagfolk kan påvirke og med
virke til at sætte grønne fingeraftryk i den førte politik, samt fortsat hjælpe og støtte 
beslutningstagerne i forhold til at nuancere den begrebsforvirring der – ikke mindst 
på Facebook – præger debatten om naturformidling og –forvaltning…

”Den der ikke udvikler, afvikler…”  Tag derfor meget gerne debatten op i de regi
onale og faglige netværk og følg de opfordringer der for tiden kommer om at ind
stille repræsentanter til bl.a. naturråd, grønne råd m.m – kun gennem øget synlig
hed og tilstedeværelse kan vi øve indflydelse !

På det friluftspolitiske landkort, er der også ledige pladser i forhold til Friluftsrå
dets lokalkredse, hvor der også er mulighed for at opnå indflydelse og skabe ind
sigt….

Har du tid og lyst til at gøre en ekstra indsats for den lokale naturforståelse så byd 
meget gerne ind i arbejdet i dit lokalområde og/eller kommune. 

Det er snart tid til at skrive ønskesedler og fremsætte juleønsker…. 
På foreningens vegne vil jeg fremsætte ønsket om at (j)uglemanden vil bringe na

turvejledningens betydning tættere på de nyvalgte beslutningstagere til gavn for 
borgere i alle aldre, og til gavn for den lokale naturforståelse. 

God jul og godt nytår til jer alle

På bestyrelsens vegne

                            Peter Baloo Laurents
                                      Formand
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En del af landets kulturhistori-
ske museer anvender aktivt 
naturvejledning som en del af 
det enkeltes museums under-
visnings- og formidlingsprak-
sis, og på Gammel Estrup – 
Herregårdsmuseet er 
naturvejledning et integreret 
element i museets generelle 
formidlingsindsats, hvor  
samspillet mellem herregård, 
landskab og natur bliver for-
midlet for publikum gennem 
undervisningsforløb, arrange-
menter, kurser, omvisninger, 
formidlingsstationer og  
meget mere. 

Museets ypperste formidlingsmæssige 
og naturvejledende opgave er at bringe 
herregårdenes kulturhistorie i spil og 
gøre den nærværende og levende for 
sine brugere, og her er naturvejledning 
et yderst relevant formidlingsredskab, 
der åbner op for nye perspektiver på 
den danske gods og herregårdshistorie. 
Gammel Estrup – Herregårdmuseet be
skæftiger sig i det daglige med de dan
ske herregårde og alt, hvad dertil hører 
af indretningskultur, malerkunst, møb
ler, herskab og tjenestefolk, iskældre, al
léer, skove, marker og kulturlandskab 
mm., og samspillet mellem herregård og 
natur er et selvfølgeligt element i muse
ets tematiske berøringsflader.

Historiefagligheden i fokus
Naturvejledning sorterer, på et stats
anerkendt museum som Gammel 
Estrup, under formidling, som rent lov

Naturvejledning på 
Gammel Estrup
- Naturvejledning som et relevant formidlings-
mæssigt greb på et kulturhistorisk museum

Af Helle Ingerslev Kristensen,
cand.mag. museumsformidler 
og naturvejleder.

Gammel Estrup 
- Herregårdsmuseet
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givningsmæssigt er ligestillet med mu
seernes øvrige fire forpligtigelser, ind
samling, registrering, bevaring og 
forskning. Naturvejlederen på et kultur
historisk museum skal endvidere oftest 
praktisere sin naturvejledning inden for 
det aktuelle museums historiske an
svarsområde, som i Gammel Estrups til
fælde er herregårdshistorien. Det bety
der, at aktiviteter, undervisningsforløb, 
arrangementer og alle andre tiltag rettet 
mod museets brugere skal have et klart 
herregårdshistorisk fokus. Derfor består 
en del af den kulturhistoriske naturvej
leders arbejde på Gammel Estrup i at 
undersøge og dokumentere den herre
gårdshistoriske baggrund for et givent 
naturvejledningstiltag. 

Et godt eksempel på, hvordan dette 
fokus på historiefaglighed styrker den 
kulturhistoriske naturvejledning på 
Gammel Estrup, er når undervisnings
forløb for STX gennemføres som en 
kombination af naturvejledning og hi
storieundervisning. Her er der fokus på 
eksamensrelevans og kernestoffet, når 
ekskursioner til familiegravstedet i her
regårdsskoven kombineres med frem
stillingstekster, kildesæt og opgaver, der 
belyser de adeliges begravelsesskikke i 
det sene 1800tal. Naturvejledning bli
ver her et redskab til at skabe mere alsi
dige undervisningsforløb for gymnasie
elever, hvor helstøbte kompendier og 
eksamensrelevans skaber et bedre ud
gangspunkt for gymnasiernes anvendel
se af naturvejledning som læringsres
source. 

Forskning og naturvejledning  
går hånd i hånd
Gammel Estrup  Herregårdsmuseet er 
hjemsted for Dansk Center for Herre
gårdsforskning, som drives i et samar
bejde mellem Gammel Estrup  Herre
gårdsmuseet, Aarhus Universitet, 
Nationalmuseet og Arkitektskolen Aar
hus. Den museale praksis og den orga
nisatoriske opbygning på Gammel 
Estrup betyder et nært samspil mellem 
forskning og formidling med det formål 
at skabe formidling og naturvejledning, 
som ikke kun er levende og nærværen
de for brugerne, men som også er ud
viklet på baggrund af de nyeste resulta
ter og opdagelser inden for 
herregårdsforskningen. 

 Et eksempel på, hvordan forskningsfor
midlende naturvejledning kan bidrage 
til Gammel Estrups samlede formid
lingsindsats er gennemførelsen af Natu
rens Dag, hvor temaet i 2017 var herre
gårdsfiskeren og de mange 
fødevareressourcer, der befinder sig i 
vandet nær den gamle vandborg, hvis 
voldgrav har udløb i Alling Å, og hvor 
den navnkundige Eske Brocks karpe
damme fra det sene 1500tal endnu 
rummer forskellige fiskearter nær det 
gamle slot. Naturens Dag 2017 tog ud
gangspunkt i krebs som en spise, der 
landede på tallerkenen foran herskab 
såvel som tyende igennem en lang peri
ode af herregårdshistorien.

En forsker fra Dansk Center for Her
regårdsforskning har fundet eksempler 
på udsætning af krebs på herregården 
Ulstrup i 1766, og netop denne viden 
udgjorde den faglige ramme om Natu
rens Dag, hvor publikum kunne prøve 
kræfter med udformning af krebsebrik
ker, smage krebs tilberedt efter historisk 
opskrift og opleve frivillige krebsekoor
dinatorer fortælle om arbejdet med at 
stoppe den invasive signalkrebs, hvor
ved arrangementet fik tilført et kær
komment nutidigt perspektiv.

At skabe relevans og aktualitet
Som kulturelt fyrtårn og væsentlig vi
dens og oplevelsesinstitution i et områ
de præget af få kulturinstitutioner er det 
en af Gammel Estrups ypperste opgaver 
at skabe relevans og sammenhæng med 
lokalområdets institutioner, foreninger 
og mennesker. I et historisk perspektiv 

Børn i dagtilbud oplever  
kulturarven gennem fysisk  
aktivitet i kulturmiljøet – her 
ringridning på løbecykel. 
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er sammenhængen mellem herregård, 
natur, landskab, lokalbefolkning og lo
kalområde åbenlys, men i et nutidigt 
perspektiv er herregårdene i fare for at 
miste betydning. Derfor bestræber 
Gammel Estrup sig kontinuerligt på at 
gøre herregårdenes kulturhistorie til en 
synlig og vigtig del af lokalbefolknin
gens historiske bevidsthed og identitet. 
Samarbejder, partnerskaber og projekter 
af kommunal, lokal eller regional karak
ter, der har til formål at aktivere, under
vise og skabe kulturel infrastruktur i lo
kalområdet, står derfor også på den 
kulturhistoriske naturvejleders to  do 
liste på Gammel Estrup. 

Naturen i Norddjurs i almindelighed 
og nær Gammel Estrup i særdeleshed 
kan i høj grad karakteriseres som et her
regårdslandskab, og det er den kulturhi

storiske naturvejleders opgave at aktive
re de ressourcer og potentialer, der 
findes i herregårdenes kulturlandskab til 
gavn for børn og unge, ældre, handicap
pede, nydanskere, turister og museets 
almindelige besøgende. Bevidsthed om 
at befinde sig i et historisk landskab for
met af herregårdenes aktiviteter gennem 
tiderne kan bidrage til lokal og kulturel 
identitet og skabe værdi, interesse og 
opmærksomhed omkring kulturhistori
en. Naturvejlederen skal således brede 
museets aktiviteter ud til også at inklu
dere kulturhistoriske vandringer i her
regårdsskoven, rekonstruktioner af her
regårdens skovarbejders arbejde, drift af 
historiske nyttehaver, formidling af her
regårdsjægerens fangstmetoder og me
get mere.

Ved at inddrage naturvejledning i mu
seumsformidlingen opnår et kulturhi
storisk museum som Gammel Estrup 
således nye perspektiver på, hvad det vil 
sige at gå på museum i et publikumsper
spektiv, samt hvad museerne kan i for
hold til brugerinddragelse, aktiverende 
formidlingsformer, åben skole aktivite
ter, bevægelse og motorik hos de mind
ste, landskabshistorie og meget mere. 
Naturvejledning på et kulturhistorisk 
museum som Gammel Estrup skal såle
des nærmere betragtes som en del af de 
museale kerneopgaver end som et for
midlingsmæssigt biprodukt til museets 
øvrige virke. 

 o

Naturens Dag 2017 gennem-
førtes på Gammel Estrup som 
et naturvejledningsarrange-
ment, der stillede skarpt på 
herregårdsfiskeri og herunder 
krebs som en gammel  
herskabelig spise. 

Frivillige udgør en hjørnesten i 
alle Gammel Estrups formid-
lingsaktiviteter, her levende-
gør frivillige aktører skov-
arbejderhuset ved Gammel 
Estrup.

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Foto: Martin Damm Kristensen
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Landskabets udformning, naturens res
sourcer og økosystemer har alle dage 
været afgørende for, hvor herregårdene 
blev grundlagt, udviklede sig og sam
mensatte deres økonomi og drift. Om
vendt har herregårdene i høj grad været 
medvirkende til at ændre det omkring
liggende landskab til det, vi kender i 
dag, fordi de udgjorde den strukturelle 
ramme om størstedelen af det danske 
landbrugs og skovlandskab og hørte til 
blandt de første, der brugte og bearbej
dede landskabet til fornøjelse og herlig
hedsformål. De 726 danske herregårde 
– som ligger spredt ud over landet som 
et fintmasket net – repræsenterer der
med en lang vedvarende interaktion 
med naturen og landskabet i deres re
spektive lokalområder og fortæller såle
des både spændende natur og kulturhi
storie. Og det gør de simpelthen, fordi 
naturen og kulturen netop i herregårds
landskabet er vævet så tæt sammen, at 

det giver et enestående afsæt for at for
tælle den samlede historie i et nyt, 
spændende setup. Hertil kommer, at 
herregårdshelhederne både tidligere og i 
dag udgør et samlingspunkt og en iden
titetsskabende faktor på landet – hvilket 
er væsentligt, når vi skal sikre, at børn 
og unge på landet får de samme forud
sætninger som deres jævnaldrende i 
storbyerne, når de fremadrettet skal kla
re sig i samfundet og på arbejdsmarke
det. Ved at fortælle herregårdenes tæt 
sammenvævede natur og kulturhisto
rie, medvirker vi med andre ord til at 
styrke sammenhængskraften i Dan
mark.

Gammel Estrup er en dansk herregård 
med en usædvanlig lang historie, idet 
den knytter sig til den samme slægt gen
nem næsten 600 år. Fra 1340 til 1926 
blev gården aldrig solgt, men gik i arv 
fra far til søn – og en enkelt gang fra far 

Af Britta Andersen,  
museumsdirektør  
Gammel Estrup 
- Herregårdsmuseet

Herregården 
i naturen
- værdien af kulturhistorisk  
naturvejledning fra et lederperspektiv

Foto: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
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til datter. I dag er stedet omdannet til 
museumsområde, hvor avlsbygningerne 
rummer Det Grønne Museum, mens 
hovedbygningen, haven, orangerierne 
og herregårdens kulturmiljø danner 
ramme om Gammel Estrup – Herre
gårdsmuseet og Dansk Center for Her
regårdsforskning.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
beskæftiger sig med alle aspekter af her
regårdenes historie, herunder kultur
miljø, arkitektur, landbrug, kulturhisto
rie, økonomi, havebrug, boligforhold, 
godshistorie, jagt, landskab og meget 
andet i både nationalt og internationalt 
perspektiv. Museet er med andre ord et 
levende museum med et utal af udad
vendte aktiviteter og arrangementer. 
Som kulturhistorisk museum med an
svar for herregårdshistorie er det Gam
mel Estrups formål at bevare kulturar
ven og danskernes historie og derfor 
indsamle viden og genstande om sam
me. Dermed fungerer museet, sammen 
med andre museer, ikke kun i nutiden, 
men arbejder for fremtiden som sam
fundets fælles hukommelsescenter – et 
værn mod det at blive historieløs. For 
Gammel Estrup – Herregårdsmuseets 
vedkommende gælder dette også, hvad 
angår forståelsen af det danske land
skab, som omgiver os alle, og som i 
mange egne af landet i høj grad kan ka
rakteriseres som et herregårdslandskab. 

Historien om herregårdene udgør 
med andre ord et meget vigtigt kapitel i 
den ældgamle historie om mennesket 
og naturen. Samspillet mellem herregår
dene og naturens ressourcer har således 
formet, ændret og på ny omformet det 
danske landskab i århundreder. Skove, 
enge, råstofgrave, stendiger, alléer, agre, 
gamle hovveje og meget mere er alt 
sammen resultater af herregårdenes an
vendelse og udnyttelse af den danske 
naturs ressourcer. Landskabets historie 
og herregårdenes historie er nært for
bundne, og det er Gammel Estrups an
svar at formidle denne indsigt i de kul
turhistoriske sammenhænge, som er en 
medvirkende årsag til den måde, det 
danske landskab og naturen fremstår i 
dag. I museets bestræbelser på at skabe 
en flersidig og inddragende formidling 
af samspillet mellem herregård og natur 

gennem tiderne, har vi derfor med stor 
succes inddraget naturvejledningen i 
museets formidling. 

Ved at formidle den tætte sammen
hæng mellem natur og kultur og de 
mange afledte kvaliteter heraf for blandt 
andre børn, unge, nydanskere, ældre, 
midaldrende og personer med handi
cap, opnår Gammel Estrup – Herre
gårdsmuseet et nyt formidlingsmæssigt 
blik på, hvad herregårdens kulturmiljø 
kan tilføre den enkelte borger. Gennem 
fysisk aktivitet, fordybelse, indsigt og 
læring om herregårdenes kulturmiljø 
får fortællingen med andre ord et friskt 
pust og giver den enkelte en ny indsigt i 
og forståelse af det landskab, som man 
så nemt suser forbi i sin bil.

Som med al formidling bliver resulta
tet bedst, hvis man har gjort sit forarbej
de godt, undersøgt tingene til bunds og 
formår at omsætte sin viden til nye 
spændende og vedkommende fortællin
ger. Jo mere og bedre man kan nuancere 
historien, jo mere viden kan man give 
videre, og man kan på den måde bidra
ge aktivt til, at det enkelte menneske 
gennem naturen og kulturhistorien fin
der vigtige spor af deres egen identitet 
og dermed bedre kan forstå deres egen 
historie og det samfund, de er en del af i 
dag.

Netop kombinationen af natur og 
kulturhistorie – det vil sige kulturhisto
risk naturvejledning – er på denne 
måde kommet til at spille en vigtig rolle 
i at gøre kulturmiljøet omkring Gammel 
Estrup levende og spændende. Særligt 
for de brugergrupper, der ikke af sig selv 
opsøger naturen og oplever historiens 
vingesus blandt højryggede agre og hul
veje i herregårdsskoven. Gammel Estrup 
bliver dermed andet og meget mere end 
historien om genstande, interiører, arki
valier og årstal. Naturvejledning på mu
seet har tilført nye outreachaspekter i 
formidlingsstrategien til stor glæde for 
museets mange nuværende, kommende 
og potentielle brugere.

 o
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Flere undersøgelser viser at 
natur og kultur kan være med 
til at stimulere børns lærings-
processer. Specielt det tidlige 
møde med kunst og kultur har 
stor betydning for børns  
senere udvikling, både  
personligt, men også i et rent 
fagligt og samfundsmæssigt 
perspektiv. Givetvis er der en 
milliard andre fordele, ved at 
børn har tidlige møder med 
kunst og kultur, men dette  
baserer jeg udelukkende på 
mine personlige erfaringer. 

Under alle omstændigheder, er spørgs
målet om hvorfor børn tidligt skal in
troduceres for natur og kultur i de eks
terne læringsmiljøer, på sin vis ikke 
vigtig at diskutere mere, det står efter

hånden klart. Det afgørende spørgsmål 
er hvordan.

Kulturkontrakten
For at børn kan få udbytte af kulturhi
storisk formidling, er det vigtigt at det 
kommer i en form, der er tilpasset deres 
alder og formåen. På Gammel Estrup – 
Herregårdsmuseet, indledte vi derfor et 
projekt i 2016, kaldet ”Kulturkontrak
ten”, hvor vi i samarbejde med to lokale 
daginstitutioner, forsøgte at afdække 
hvordan man bedst muligt laver kultur
historisk formidling der giver børn i 
daginstitutioner et optimalt møde med 
kulturhistorien, samtidigt med at det 
stemmer overens med de pædagogiske 
læreplanstemaer.

Jeg kan starte med at sige, at projektet 
blev en bragende succes og det er nu 
blevet en tradition for den ene af insti
tutionerne, at have længerevarende for
midlingsforløb på museet.  Derudover 
er lidt under halvdelen af vores årlige 
forløb med daginstitutioner.

Kulturhistorie  
for de mindste

Af Anders Sinding
Cand.theol.,  
Museumsformidler,  
Gammel Estrup  
– Herregårdsmuseet

Foto: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
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Fantasi
Det er de færreste af de børnehavebørn 
der besøger os, som besidder en udpræ
get viden om den danske herregårdshi
storie fra middelalder til lensafløsning, 
og med god grund. Herregårdshistorisk 
formidling, er et emne der kan være 
svært, selv for elever på gymnasielt ni
veau. Man tænker derfor også, at det er 
en udfordring at skabe brugbare læ
ringstilbud til de mindste, der på ingen 
måde besidder det samme vidensgrund
lag som dem der har tilbragt et liv på 
skolebænken. Til gengæld rummer børn 
en næsten grænseløs fantasi og indlevel
sesevne, der på et helt andet plan end 
for voksne, muliggør historisk formid
ling af enormt høj kvalitet. Børns ukriti
ske og spillevende forestillingsverden, er 
en fantastisk ressource i forbindelse 
med historisk formidling, der i langt 
højere grad forenkler arbejdet, frem for 
at besværliggøre det. Dette skyldes at hi
storie, udover at være stringent akade
misk metodisk arbejde, handler om at 
bruge sin fantasi! 

Læring igennem leg
Glade børn lærer bedst. Børn lærer bed
re når de leger, er kreative og får lov til 
at bruge den fantasi der falder dem na
turligt. Legen, kreativiteten og fantasien 
sætter vi ind i en bestemt historisk kon
tekst. Vi opstiller altså i samarbejde med 
pædagogerne, muligheden for at børne
ne kan lære igennem leg. Det gjorde vi 
på følgende måder:
1.  Lokation – Forløbene foregår i de hi

storiske rammer vi formidler ud fra. 
Den gamle herregårdsbygning, fun
gerer som en scene, hvor børnenes 
fantasi kan få frit spil. Det er et ene
stående virkemiddel at have en rigtig 
borg eller en rigtig alkymistkælder 
som ramme om den formidling, der 
lige præcis omhandler disse ting. 
Dette kunne ligeså vel være en skov 
eller en kirke, alt efter hvilken histo
rie man søger at formidle. 

2. Fortælling – Formidleren der mødte 
børnene når de besøgte museet, var 
altid udklædt i en historisk dragt og i 
rolle som en historisk person. Dette 
kunne være ridderen og stormanden 
Lave Brok eller alkymisten Tycho 
Brahe alt efter hvilken historie, vi 
søgte at formidle. Det gav børnene en 

karakter, som de kunne identificere 
sig med, samtidig med at vi fik skabt 
en levende fortælling der passede ind 
i de fysiske rammer, som herregårds
bygningen allerede leverede. 

3.  Kreativitet og leg – Til hvert forløb 
knyttede der sig relevante historiske 
lege og værkstedsaktiviteter. Her 
kunne børnene prøve kræfter med de 
samme ting som den historiske per
son, de igennem formidleren blev in
troduceret til, gjorde dengang ved
kommende levede. Det kunne f.eks. 
være videnskabelige eksperimenter i 
alkymistens værksted eller ringrid
ning i stormandens borggård. Ikke 
nok med at legen og aktiviteterne åb
ner for en indgangsvinkel til konkret 
formidling af abstrakte begreber, gi
ver de børnene en mulighed for selv 
at delagtiggøre sig i historien, hvilket 
bringer mig til det sidste punkt.

4.  Rollespil – Lokationen, fortællingen 
og legen skaber rammerne for en hel
hedsoplevelse, hvor børnene kan bru
ge deres fantasi til at lege og rollespil
le sig til historisk viden. Børnene 
lærer bedre af formidlingen, ikke for
di jeg har stået og snakket i halvan
den time, men fordi de selv har været 
en del af historien. De har selv været 
riddere med malede våbenskjolde, 
ringridning og ridderdragter, på en 
rigtig borg, i lære hos en rigtig ridder. 

De har selv bedrevet videnskab og kig
get på stjerner i alkymistkælderen, og 
mange af børnene kan et år efter forlø
bene huske, at det gjorde de sammen 
med alkymisten Tycho Brahe, der lærte 
dem om de fire elementer og stjerne
himlen, fordi de rent faktisk har mødt 
ham. Ligeledes ved de hvad en ridder er, 
fordi de selv har været det.

Det gode formidlingsforløb er, at de 
fysiske og faglige rammer, i denne for
bindelse de historiske rammer, skaber et 
læringsmiljø der nærer og taler til bør
nenes naturlige indlevelse og fantasi. 
Hvis man formår at skabe det, så skal 
børnene nok lære helt af sig selv. Man 
kunne i formidlingsøjemed omskrive 
Descartes famøse sætning til ”Sum ergo 
cogito”. 

 o

12
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 4  •  2017 



Foto: Tina Maimburg

Gennem det sidste års tid har 
to museer og to gymnasier  
arbejdet intenst med at  
nytænke gymnasieskolens  
historieundervisning i kryds-
feltet mellem museum og 
ungdomsuddannelse.  
Ambitionen med projektet 
har været at etablere ligevær-
dige, lærende partnerskaber, 
hvor gensidig udveksling  
mellem aktørernes fagkom-
petencer og institutioner har 
været bragt i spil til fordel for 
elevernes faglige udbytte af 
historietimerne. 

Undervejs er projektdeltagerne blevet 
meget klogere på hinandens fagområ
der, og på hvordan optimale læringsfor
løb udvikles på tværs af organisatoriske, 
faglige og institutionelle skel. Overord
net handler projektet om integration af 

Når gymnasiet  
indtager museet 
- og museet svarer igen

Eleverne fra Paderup Gymnasium 
havde deres daglige gang på museet 
som en del af projektet.  
Her er en 2. g.-klasse i fuld gang med 
at løse opgaveark på egen hånd. 

Af Janni Skovvang, 
gymnasielærer  på  
Paderup Gymnasium 

og Helle Ingerslev Kristensen, 
museumsformidler på  
Gammel Estrup  
– Herregårdsmuseet 

de eksterne læringsrums læringsres
sourcer i gymnasiets daglige undervis
ningspraksis på en ny og involverende 
måde. Denne artikel skitserer de vigtig
ste erfaringer med projektet ud fra part
nerskabet Gammel Estrup og Paderup 
Gymnasiums perspektiv. 

Partnerskaber på tværs 
I begyndelsen af 2016 iværksattes et for
pligtende samarbejde mellem muse
umsfagligt personale og gymnasielærere 
på Museet på Sønderskov, Vejen Gym
nasium, Gammel Estrup  Herregårds
museet og Paderup Gymnasium. Inspi
rationen til projektet kom fra et flerårigt 
og yderst frugtbart partnerskab mellem 
Gammel Estrup  Herregårdsmuseet og 
Paderup Gymnasium under foreningen 
Intrface. Projektet har vist, at et ligevær
digt og formaliseret samarbejde mellem 
gymnasier og museer skaber undervis
ning, hvor flere forskellige kompetencer 
og læringsstile bringes i spil hos elever
ne. Det giver de unge mennesker større 
viden om, hvordan man arbejder med 
historie i museets eksterne læringsrum.  
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Projektet har endvidere givet de delta
gende parter nyt syn på egen praksis og 
inspiration til videre udvikling af part
nerskaberne. Rent fagligt er aktørernes 
praksis og holdning til egen faglighed 
blevet udfordret, samtidig med at græn
sefladerne mellem museum og gymna
sium er blevet udvisket undervejs i for
løbet. Klasseværelset er så at sige blevet 
skiftet ud med herregårdens sale og ge
makker, ligesom computere og tavler er 
skiftet ud med hvide handsker, kultur
miljø og museumsgenstande. 

Eleverne ud af klasseværelset  
og ind på museet
I alt har 148 elever fra Paderup Gymna
sium deltaget i projektet, hvilket har be
tydet, at et stort antal elever på de to 
gymnasier har stiftet nærmere bekendt
skab med en alternativ historieunder
visning i museets autentiske rammer. 
Eksempelvis er det 20% af eleverne fra 
Paderup Gymnasium, som har deltaget 
direkte i projektet.  Alle disse elever – 
samt et større antal af deres lærere – har 
stiftet nærmere bekendtskab med den 
materielle kulturarv på de to museer til 
inspiration og glæde for de deltagende 
parter. Eleverne har arbejdet aktivt med 
udstillinger, genstande, udgravninger, 
mindesmærker og meget mere, hvorved 
de har opnået nye perspektiver på tema
tikker som historiebrug, kulturarvsfor
midling i herregårdslandskabet og det 
historiske kildebegreb. Med udgangs
punkt i undervisningen på Gammel 
Estrup har en række elever fra Paderup 

Gymnasium i sommeren 2017 således 
været til studentereksamen i faget histo
rie. Emnet var adelens selviscenesættel
se i 1700tallet. Det er et helt nyt ele
ment i undervisning for elever på 
gymnasiale uddannelser i samarbejder 
med museer, at eleverne kan se frem til 
at komme til eksamen i det gennemgåe
de stof. Resultaterne fra eksamen viser, i 
overensstemmelse med fagpersonalets 
indtryk under selve forløbet, at eleverne 
opnåede et stort læringsudbytte af forlø
bene trods – og måske netop i kraft af – 
de nye undervisere og det anderledes 
undervisningsmiljø. 

De unge mennesker har været udsat 
for et væld af aktiviteter, tematikker og 
undervisningsformer undervejs i pro
jektet med det formål at skabe en ny til
gang til den gymnasiale undervisning i 
faget historie med en øget inddragelse af 
eksterne læringsrum. 

Undervisningen på Gammel Estrup  
Herregårdsmuseet og Paderup Gymna
sium taget udgangspunkt i museets spe
ciale, nemlig herregårdshistorien og de 
mange aftryk i den danske historie, som 
herregårdene har sat gennem de sidste 
århundreder. Der har været samarbejde 
mellem museets fagfolk og gymnasielæ
rerne hele vejen igennem, lige fra struk
turering af forløbene, indsamling af ma
terialer og kilder til planlægning af de 
enkelte lektioner og afholdelse af dem. 
Udgangspunktet var at lave undervis
ning, der både trænede de faglige mål, 
der er for historie på gymnasiet, og 
samtidig gav eleverne adgang til museet 
og gjorde dem bevidste om museets for
midling. 

Herregårdshistorisk gymnasieundervisning
Bag overskriften Magtens bolig gemmer 
der sig et forløb, der i meget høj grad er 
knyttet til hovedbygningen på Gammel 
Estrup og de mennesker, der boede her. 
Herregårdens mange rum, genstande og 
portrætter er udgangspunktet for forlø
bet, hvor eleverne har arbejdet med 

Klasseværelset blev  skiftet ud med museets autentiske 
omgivelser til stor glæde for eleverne. Her ses elever 
fra Paderup Gymnasium i herregårdshaven på Gam-
mel Estrup.

Foto: Janni Skovvang
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adelens historie i Danmark fra renæs
sancen og frem til 1900tallet. Under
visningen er nogle gange foregået på Pa
derup Gymnasium, andre gange på 
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, og 
det har givet eleverne adgang til museet 
og historien på en ret ny og anderledes 
måde. Det giver simpelthen bare mere 
viden at arbejde med Christian den 4. 
(15881648), når man også har læst, 
hvordan herremanden Eske Brock 
(15601625) drak sig fuld sammen med 
kongen. På den måde har Magtens bolig 
både arbejdet med den lille lokale histo
rie og den store nationale historie. 

I udarbejdelsen af begge undervis
ningsforløb har samarbejdet med Dansk 
Center for Herregårdsforskning givet 
særligt stort udbytte. Helt konkret i 
form af kilder hvor Dansk Center for 
Herregårdsforskning har bidraget med 
et unikt kildemateriale til anvendelse i 
historieundervisningen. Det har bety
det, at eleverne er blevet introduceret til 
kildetekster, som aldrig tidligere har væ
ret trykt i en bog eller været genstand 
for elevers granskning. Det har virket 

motiverende for elevernes læring, og det 
har endvidere givet lærerne et nyt kilde
materiale, som de kan anvende i deres 
undervisning fremover. 

Museum med formål 
Et væsentligt element har været, at det 
museumsfaglige personale har været 
med til at bedømme elevernes arbejde 
inden for museologi og historie. På 
samme måde har formidlere fra Gam
mel Estrup – Herregårdsmuseet været 
med til at bedømme eleverne til årsprø
ver, og årsprøver i AT blev ovenikøbet 
gennemført på Gammel Estrup – Her
regårdsmuseet.

Det har sikret en høj grad af seriøsitet, 
når eleverne blev “sluppet løs” i museets 
eksterne læringsrum – en erfaring som 
Paderup Gymnasium og Gammel 
Estrup – Herregårdsmuseet har fået via 
tidligere gennemførte eksamener i AT. 
Museumsformidlere fra Gammel Estrup 
– Herregårdsmuseet har sammen med 
lærerne vurderet elevernes præstationer, 
og det er med til at sikre en høj faglig
hed, en god inddragelse af museets krav 

Projektet  inkluderede en  
række besøg på udvalgte  
historiske steder af betydning 
for forløbenes herregårds-
historiske indhold. 
Her indtages prædikestolen i 
Auning Kirke af elever fra  
Paderup Gymnasium.

Foto: Helge Haar
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og ønsker samt en højere grad af kon
centration fra eleverne. 

Ved decideret at flytte prøver ud på 
museet eller at inddrage det museums
faglige personale som bedømmende in
stans i prøve og testsituationer, skete 
der en mærkbar forandring i elevernes 
forhold til museet som læringsrum og 
ikke mindst det museumsfaglige perso
nale. Museumsbesøget opfattes traditio
nelt af gymnasieelever som et afbræk fra 
hverdagen, hvor engagement, læring og 
elevdeltagelse ikke har samme afgøren
de betydning som i gymnasiets formelle 
læringsrum. Det forandrede sig radikalt, 
da eleverne i flere tilfælde blev eksami
neret på baggrund af et læringforløb på 
museet. Konklusionen på dette element 
i er, at elevernes arbejdsindsats i forløb 
på og med museet klart blev øget. Dog 
var der det benspænd, at rammerne for 
udfoldelse i det museale læringsrum på 
sin vis blev indsnævrede grundet de 
mange formelle krav i forbindelse med 
årsplaner, eksamener, årsprøver og tests.

Det museumsfaglige personale har 
prøvet kræfter med lærerrollen – ikke 
kun i gennemførelsen af forløb på mu
seet, men også i udvikling, planlægning 
og gennemførelse af undervisningsfor
løb tilknyttet projektet ude på gymnasi

et.  Lærerens rolle i det eksterne rum er 
blevet redefineret og udfordret, og det 
har været givende for begge faggrupper 
at lære hinandens fagfelter at kende in
defra og selv få ”hænderne i bolledejen”, 
både hvad angår undervisning af unge 
mennesker, museumsformidling og 
forskning. 

 
Ny viden
De involverede gymnasielærere peger 
på projektets fokus på faglige mål som 
afgørende for deres anvendelse og ud
bytte af den udviklede undervisning. 
Når flere gymnasielærere arbejder sam
men om planlægning af forløb og endda 
har samarbejde med en helt anden fag
gruppe – som for eksempel museums
folk – giver det anledning til mange di
daktiske overvejelser, som i sidste ende 
giver nogle solide og velfunderede for
løb. For eleverne har forløbene givet nye 
perspektiver på historie, fagets faglige 
identitet, historiebrug, kildebegrebet og 
meget mere. De har fået viden om histo
riske begivenheder og perioder gennem 
konkrete genstande, bygninger og lig
nende som en konkretisering af abstrak
te begreber og strømninger gennem hi
storien. Endelig har eleverne fået 
mulighed for at arbejde med forskellige 

Fordybelse og motivation 
prægede elevernes tilgang til 
undervisningen. Her arbejder 
en gruppe elever med kilder i 
Orangeriet på Gammel Estrup. 

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
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kildetyper og trænet deres evner i kilde
analyse, så de på egen hånd kan arbejde 
videre med historie. Alt det sker selvføl
gelig også i klasselokalerne på gymnasi
erne, men samarbejde med museerne 
har givet undervisningen en ekstra di
mension i forhold til elevernes udbytte. 
Kreativitet, entreprenørskab og et per
sonligt og sanseligt møde med kulturar
ven på det lokale museum er således en 
del af elevernes udbytte af projektet. 
Elevernes positive oplevelse skyldes 
blandt andet bruddet med skolens ruti
ne og brugen af aktiv involvering, der 
har givet anledning til styrkede sociale 
relationer på tværs i de deltagende elev
grupper. 

For museet har projektet kastet en 
lang række direkte og indirekte gevin
ster af sig. Hvad angår undervisning af 
elever på ungdomsuddannelser, har ar
bejdet med formel læring i museets 
uformelle læringsrum givet det muse
umsfaglige personale nye perspektiver 
på egen praksis og egen formåen. Gam
mel Estrup – Herregårdsmuseet er pla
ceret i et område, hvor der er langt mel
lem kulturtilbuddene, og derfor har det 
været en særlig gevinst, når de deltagen
de gymnasieelever har taget ejerskab til 
museet og efter endt projektperiode 

fortsat anvender det som en aktiv vi
densressource i deres fremtidige uddan
nelsesforløb. Projektet har således i flere 
tilfælde kastet nye samarbejder mellem 
de unge og museerne af sig, hvor de 
unge efterfølgende er blevet frivillige 
ved museerne, har indhentet viden til 
opgaver, eller endda efterfølgende er 
blevet ansat som studentermedhjælpere 
på baggrund af partnerskabet mellem 
museum og gymnasium. 

Ambitionen er nu at dele viden og 
redskaber i udvikling af stærke og nære 
samarbejder mellem museum og gym
nasium med andre institutioner og fag
folk, som ønsker at anvende de store 
ressourcer og potentialer i disse samar
bejder, men som måske har lidt svært 
ved at komme i gang. 

Projektet har således genereret ny vi
den på tværs af alle projektdeltagere 
med forskellige vægtninger; eleverne 
har lagt vægt på det sociale og relatio
nelle udbytte, lærerne har lagt vægt på 
det faglige og læringsdifferentierede, 
mens det museumsfaglige personale har 
lagt vægt på samarbejdet på tværs af in
stitutioner. 

 o

Marmorepitafiet i Auning  
Kirke, er et godt eksempel på 
et ekskursionsmål i området 
omkring Gammel Estrup.

Projektet var støttet af  
Slots- og Kulturstyrelsen

Foto: Helge Haar
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I Naturpark Åmosen er der 
mange spændende arkæolo-
giske fund, blandt andet fra 
vikingetiden. Vikingetiden kan 
være svær at formidle sanse-
ligt. Vikingetiden kan være 
svær at forstå, begribe, sanse 
og blive optaget af.  
For at sikre os at både sanser, 
krop og hoved er med, har vi 
udviklet et forløb, hvor vi for-
midler vikingetiden gennem 
runer.

Til aktiviteten har vi fået specialfrem
stillet et sæt brændejern, som er et ru
nealfabet.  Denne naturvejledningsakti
vitet kalder vi runebrænding.

Praktik
Rent praktisk kan et naturvejlednings

Af Thomas Larsen Schmidt, 
projektkonsulent og  
naturvejleder

Kulturhistorisk  
formidling med runer

forløb foregå på mange forskellige må
der, alt efter det fokus den enkelte klasse 
ønsker med undervisningen i forhold til 
læringsmål m.m.

Når klassen er ankommet kan de 
hjælpe med at gøre klar med optænding 
af bål og hente runejernene frem. Bør
nene kan sagtens hjælpe med det, og 
samtidig giver det en fin anledning til at 
tale om opførsel og regler omkring bå
let. 

Ideen er at hvert enkelt barn skal 
brænde sin egen rune i en træskive. 
Hvis der er rigtig god tid, så kan børne
ne selv save deres træskiver og bore hul
ler til snor i skiverne. Hullet til snor er 
så skiverne kan bruges som medaljer el
ler talismaner til at hænge om halsen. 
Aktiviteten giver dermed hvert barn en 
genstand med hjem, som de kan bruge 
til generindring eller til et videre forløb i 
klassen. 

I forbindelse med aktiviteten er der 
rige muligheder for at tale om de mange 
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forskellige emner, som rundebrænding 
åbner for. Fx sikkerhed, sprogforståelse, 
træer, dansk, retskrivning m.m. 

Et columbusæg
Runebrænding er lidt et Columbusæg. 
Kan virkelig mange forskellige ting, og 
kan derfor fleksibelt tilpasses forskellige 
læringsplaner, ønsker m.m.:

Refleksion over bålaktivitet
Både børn og voksnes sanser vækkes 
når de samles om bålet. Ilden er igen
nem menneskets historie en livsbetin
gelse, som til stadighed vækker sanser
ne, både følesans, syn, hørelse, og 
lugtesansen. Med bålet har naturvejle
deren ofte interessen fra både børn og 
voksne fanget. 

Sikkerhed: Bålaktiviteter er altid en 
god anledning til at tale om sikkerhed 
og respekt for ilden. I forbindelse med 
runebrænding, hvor der svinges rundt 
med glødende jernstænger. Skal sikker
heden være i top, og naturvejlederen 
skal bruge evner som klasseledelse, og 
kommunikation med myndighed. 

Sprogforståelse: Runerne er en forhi
storisk version af vores sprog i dag, og 
alfabetet kommer fra inspirationer fun
det ved kontakter med det romerske 
rige mellem år 0 og år 400, hvor Romer
riget var en enorm stor europæisk 
magtfaktor og kilde til indflydelse. I ak
tiviteten er det oplagt at tale om hvad 
sprog er, og hvor det kommer fra, både 
det talte og det skriftlige sprog. Faktisk 
stammer ordet bogstaver fra ordene bøg 
og stav = bøgestave = runepinde. 

Refleksion over retskrivning
Runer udmærker sig ved at de ikke ta
ger udgangspunkt i retskrivning, og 
derved adskiller sig væsentligt fra mo
derne sprog. Det betyder at børn får 
mere lov til at selv at bestemme, hvor
dan ting staves, og at de får mulighed 
for at reflektere over at retskrivning er 
en moderne opfindelse, og at ting var 
anderledes i fortiden. 

Fornemmelse af træ: Deltagerne i ak
tiviteten skal håndtere træ, og får der
ved altid mærket på træet og føler med 
deres hænder hvordan træ føles. Aktivi
teten er rigtig fin som hands on aktivi
tet, med gode muligheder for at se, røre, 
lugte og høre. 

Natur og teknik: Rødglødende jern er 
en spændende ting at kigge på når man 
har Natur og Teknik med en klasse, men 
også bålet, træet, og hvad der sker når 
man brændemærker er interessante i 
denne sammenhæng. 

Træer og deres opbygning: Træernes 
morfologi er også i spil. Runernes sær
prægede udseende, hvor der ikke er 
vandrette linjer i runerne, stammer fra 
at de fleste runer blev ristet/snittet i træ. 
Frisk træ kan lukke årerne igen, hvis 
man skærer/snitter på langs af årerne i 
træet. Så for at være sikker på at dele af 
runerne i det friske træ ikke forsvandt, 
endte man med runer bestående af kun 
lodrette og skrå linjer. Denne detalje ved 
runerne er et fantastisk afsæt for at tale 
om træer og deres opbygning, evne til at 
suge vand og meget mere. 

Anbefalinger 
Hvis man ønsker at arbejde med rune
brænding, skal man have fat i et sæt 
brændejern, specialfremstillet med ru
ner på. Mange smede vil kunne lave det
te, men hvis man ønsker et sæt som på 
billedet, så kan du kontakte Naturpark 
Åmosen www.naturparkaamosen.dk  , 
som ved ,hvor de kan fremstilles.

Bliver det for omstændeligt med run
ejern, kan tuscher erstatte brugen af 
brændejern, men så forsvinder behovet/
brugen af bål, og det hele ændres lidt. 

 o
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Kulturhistorisk Netværk
Det Kulturhistoriske Netværks medlem
mer bruger formidling af kulturhistori
en som en del af deres arbejde. Som tov
holder i Kulturhistorisk Netværk er det 
min opgave sammen med min medtov
holder Thomas Larsen Schmidt fra Na
turpark Aamosen at planlægge, organi
sere og tilbyde efteruddannelse for 
netværkets medlemmer. Typisk bliver 
det til to årlige kursusforløb, en dag 
med tematiske workshops og et årsmø
de.

Natur- og kulturhistorisk formidling
Formidling af natur og kulturhistorie 
går hånd i hånd. På nogle ture/arrange
menter er det naturhistorien, som er 
den primære formidling; på andre ture/
arrangementer er det kulturhistorien, 
som er udgangspunktet. Et eksempel på, 
hvor kulturhistorien er primær, er ved 
Åben udgravning. Her er det den arkæ
ologiske udgravning, der danner ramme 
for arrangementet, hvor jeg sammen 
med mine arkæologkollegaer fremviser 
de spændende fund og formidler den 
spændende historie om netop dette spe

Af Ole Sørensen, naturvejleder 
på Odder Museum; tovholder 
på Kulturhistorisk Netværk

Naturvejledning  
og kulturhistorie

cielle sted, vi står ved. Her er det de ar
kæologiske fund og historien, som for
midles, men de sættes samtidig ind i en 
kontekst med naturgrundlaget. Et ek
sempel på dette er ved en jægerstenalder 
udgravning, hvor naturvejlederen tilbe
reder østers på bål til deltagerne, eller 
ved en jernalderudgravning, hvor vi 
smager jernaldergrød. Det er vigtigt at 
få alle sanser med i arrangementerne – 
der skal ses, røres, smages og lyttes!

Kulturlandskabet
Med ansættelse som naturvejleder på 
det kulturhistoriske museum Moesga
ard Museums Odder Afdeling formidler 
man som naturvejleder såvel natur – og 
kulturhistorie. Personligt syntes jeg, at 
sammenhængen mellem natur og kul
turhistorie bringer en fantastisk formid
lingsrigdom til såvel offentlige som be
stilte arrangementer, man får mulighed 
for hele paletten!

Mine ture og arrangementer til såvel 
børn og voksne foregår ude i kulturmil
jøet, der hvor historien, hændelserne og 
begivenhederne er foregået. Det bety
der, at man kan sætte stedet ind i en hi
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storisk ramme, så det udover at være et 
smukt sted med en masse spændende 
naturformidling, også er et sted med en 
historie – vores landskab i Danmark er 
et kulturskabt naturlandskab.

I havørnenes rige  
– natur og kulturhistorie på Alrø
– Et af mine egne foretrukne arrange
menter er: ”I havørnenes rige – natur og 
kulturhistorie på Alrø:”

På Alrøs naboø, Vorsø, yngler havør
nene; det har de gjort siden 2012, med 
stor succes. I vinterhalvåret fouragerer 
ørnene på det gigantiske spisekammer 
af rastende svømmefugle ved sydøstsi
den af Alrø. Her er det muligt med tele
skop og håndkikkert at iagttage ørnene 
– særligt spændende er det, når de jager.

Hvert år holder jeg 3 – 4 havørneture 
ved Alrø. En af disse ture har skilt sig 
særligt ud, dels var der rigtig mange del
tagere med på turen – 125, dels så havde 
vi denne dag havørneparret fra Vorsø til 
at holde opvisning i jagtteknik og –stra
tegi. I over en time var der opvisning, 

afbrudt af korte hvil, hvor den mindre 
hanørn, ”prustende efter vejret”, hvile
de hovedet op mod den noget større 
hun – ren idyl. Desværre fik ørnene 
ikke held denne dag med fangsten, men 
begejstringen hos deltagerne var meget 
stor.

Kulturhistorien
Men hvad så med kulturhistorien? Ja, 
her bruger jeg ventetiden på, at ørnene 
viser sig, eller gåturen rundt om østen
den af Alrø til fortællinger om den fan
tastisk spændende ø, som Alrø er. Den 
kulturhistoriske formidling kobler for
tid med nutid og giver en forståelse af 
hvorfor stedet ser ud, som det gør i dag. 
Det er fortællingen om Jost Rosenmeier, 
Alrøs stamfader, om færgefarten, om 
pakhuset, om møllen, om vadevejen og 
”kampen” om den strandede hval og 
meget mere! – og selvfølgelig lytter vi til 
fuglenes stemmekor: pibeandens smuk
ke fløjten, regnspovens melankolske 
stemme og hjejlernes vemodige fløjt!

 o
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Dansk Jagt og Skovbrugs-
museum i Hørsholm, blev pr. 
1. januar 2017 sammenlagt 
med Dansk Landbrugs-
museum , Gl. Estrup, som en 
del af udflytningen af statslige 
arbejdspladser.

Baggrund – udflytningen 
Der er blevet sagt og skrevet meget om 
den sag, men beslutningen er truffet, og 
arbejdet med at flytte museets mange 
tusinde genstande til den nye adresse er 
påbegyndt. Museet hedder fremover 
Det Grønne Museum og den første af en 
række nye basisudstillinger, forventes 
færdig i februar 2019. Indtil da, bygges 

museet om, så det udover at være et 
landbrugsmuseum, også kan rumme 
genstandene fra de nye store fagområ
der; Skov og Jagt.

Indretning – et lokale tager form
Undervisningsafdelingen på Det Grøn
ne Museum, fik i den forbindelse stillet 
et tidligere udstillingslokale på 140 m2 
til rådighed, og missionen var enkel; 
indret det nye undervisningslokale med 
fokus på formidling af Jagt og Skovbrug 
i børnehøjde. Det endte med;

Naturværkstedet – skov og jagt

Naturværkstedet skulle blive helt unikt i 
forhold til resten af museet. Når man er 
dér, enten som almindelig museums
gæst eller som elev med sin klasse, så er 

Det Grønne Museum 
laver selvfølgelig  
naturformidling

Af Karen Schacht,  
Museumsformidler i  
Undervisningsafdelingen,  
Det Grønne Museum, 
Mail; ks@dgmuseum.dk

og Rasmus Amtkjær,  
Museumsformidler i  
Undervisningsafdelingen,  
Det Grønne Museum,  
Mail; ra@dgmuseeum.dk

22
NATUR vejleder  •  26. årg.  •  nr. 4  •  2017 



rammerne anderledes. Vi må røre ved 
alle genstande, tage ting ned fra hylder
ne, eksperimentere, undersøge og prøve 
os frem – kort sagt; et sted hvor man 
kan undre sig, finde sammenhænge i 
naturens forunderlige verden og få alle 
sanser i spil. 

Når skoven skifter farve, bladene fal
der af træerne og de første storme pas
serer landet, så ved vi, det er efterår. Det 
kan være bidende koldt eller sensom
meragtigt, men uanset vejret, er der no
get, der altid sker på denne årstid. Der 
sker meget i skoven, hvor både dyr og 
planter forbereder sig på vinteren, og i 
forhold til jagten på de danske dyr, er 
det nu sæsonen starter for alvor – buk
kejagten undtaget, naturligvis. Efterårs
ferien var derfor oplagt til indvielse af 
Naturværkstedet, og udvælgelsen af de 
rigtige elementer til at vise hvad Natur
værkstedet kan, gik i gang. Pludselig gik 
det stærkt, og ugen før åbningen var 
håndværkerne færdige, og vi kunne be
gynde at indrette os med en del nyind
købt inventar og en masse forskellige 
genstande fra den tidligere skoletjeneste 
på Jagt – og Skovbrugsmuseet i Hørs
holm. 

Forud var gået mange timer med 
planlægning af rummets indretning, og 
nu begyndte udpakningen af kasserne 

med det spændende indhold; udstoppe
de dyr og fugle, kranier og gevirer, 
skind, fødder og poter, træ i alle afskyg
ninger – fra store stammer af dansk 
tømmer til små skiver af eksotisk træ, 
kasser med stenalderudstyr og udklæd
ning, snitteknive, økser, langsave og de
kupørsave, camouflagenet og buegrej, 
lokkefugle og gipsværksted, stereolup
per og dissektionsbakker, historiske bil
leder af skovens folk i arbejde og mange 
andre finurligheder. Alt skulle sættes på 
hylder og reoler, og ”spille sammen 
med” fotostater, træborde og hjemmela
vede konstruktioner i alle afskygninger. 
ALT SAMMEN ting som måtte røres, 
undersøges og bruges – fantastisk!

Skovsneppen og spætten nåede som 
det sidste at komme på plads, få timer 
før vi kunne åbne dørene til en forhå
bentlig travl efterårsferie. 

Testen – efterårsferien
Som bekendt, er én ting, at forestille sig 
hvordan det virker, noget andet er, at se 
det i praksis. Men vores forventninger 
blev indfriet til fulde. Den typiske gæst 
trådte ind i lokalet og tænkte; ”her skal 
jeg nok være 10 min”, men gik efter kort 
tid ud og hængte jakken, og blev der i 
halvanden time i stedet. Det bemærkel
sesværdige var også, at det ikke kun var 

Foto: Kenneth Frydensbjerg, Det Grønne Museum

Fuldt hus i efterårsferien.
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de forventede bedsteforældre med bør
nebørn der kom forbi, men alle museets 
gæster, skulle lige omkring og se det 
nye. Både børn og voksne blev opslugt – 
men ikke nødvendigvis af de samme 
ting. Nogle er til faglig fordybelse i tra
ditionel form med anskuelighedskasser, 
skrift og plancher, mens andre var mere 
til at kravle en tur op i hochsitzen, og 
sidde med en kikkert for at se alting lidt 
fra oven. Der blev grint, måbet, sagt: 
”adrr”, tegnet, snittet og savet så det var 
en fryd, og samtidig var der gang i gips
afstøbninger af poteaftryk, og på ud
valgte tidspunkter hver dag i løbet af 
ugen kunne man være med til at partere 
ænder. 

I museets område for særudstillinger 
var ”Flytningen” etableret. En udstilling 
som rummer de første ”Highlights”  fra 
Hørsholm, og for at bruge udstillingen 
aktivt i sammenhæng med det nye loka
le, havde vi lavet en fotojagtopgave med 
masser af spørgsmål og efterfølgende 
afkodning af kodeord i Naturværkste
det. En rigtig familieopgave, med udfor
dringer for både børn og voksne. 

Derudover havde vi allieret os med et 
par konservatorer (den ene professionel, 
den anden en dygtig amatør), så man 
kunne snuse til kunsten at udstoppe en 
krage, en lækat eller hovedet af en då
hjort også. Samtidig havde vi en mand 
med motorsav stående ude på plænen 
og skar figurer, og publikums begej
string var stor, når de kunne se træstyk
kerne ændre udtryk og blive til noget 
genkendeligt. En enkelt dag havde vi 

Tomt lokale før ferien.

smagsprøver på andebryster stegt over 
åben ild, og det ”gik også rent hjem” hos 
den nysgerrige museumsgæst. Et besøg i 
den opstillede skurvogn satte den auten
tiske ramme om begivenhederne uden
dørs, og med vores lille hjemmelavede 
film om skovarbejde i dag, skulle stem
ningen indendørs være sikret. 

Men: I stedet for at blive inspireret til 
at løfte motorsaven der stod ved siden 
af, hamre en kile i en stamme, prøve en 
nummerhammer eller iklæde sig skov
arbejderens udstyr med plantesæk og 
skovl, oplevede vi at interessen for at 
møde ”det derude”, fuldstændig for
svandt. Gæsterne ville gerne sidde ned 
og se filmen, men koblingen mellem det 
de så, og det, de kunne gøre efterfølgen
de, manglede... I stedet, blev det for de 
fleste et pusterum, og et sted man bare 
blev siddende – også selvom filmen kun 
varede seks minutter og kørte i loop – 
det er da tankevækkende at se, hvad en 
skærm gør ved folk!

Fremtiden
Her, på den anden side af efterårsferien, 
kan vi se at Naturværkstedet virker efter 
hensigten når det drejer sig om ferieak
tiviteter for familier på udflugt. Det næ
ste vi skal arbejde med, er at integrere 
lokalet i vores almindelige undervis
ning, når vi har skoleklasser på besøg, 
og til at starte med, er vores udbud af 
undervisningsforløb forøget med syv te
maforløb. Temaforløb der alle handler 
om jagthistorie, jagt og naturforvaltning 
og i løbet af det kommende år vil vi til
byde flere, hvor hovedvægten vil ligge 
på skovens og skovbrugets mangfoldige 
muligheder for at blive klogere på vores 
brug af skoven både i et historisk, nuti
digt og fremtidigt perspektiv. Med disse 
nye fagområder har vi også fået mulig
hed for at rykke naturvejledning tættere 
ind i museets formidlingspraksis. Vi ser 
frem til at knytte museet sammen med 
den natur der omgiver os og skabe nye 
samspil med vores tætte naboer; Gam
mel Estrup, Herregårdsmuseet, Løven
holm Fonden, Skovskolen – Eldrupgård. 
Blandt de oplagte muligheder ved sam
arbejdet er udviklingen af skræddersye
de tilbud, der skaber forbindelse mellem 
den naturrelaterede læring/dannelse i 
folkeskolen og ungdomsuddannelser.

 o

Foto: Kenneth Frydensbjerg, Det Grønne Museum
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Nærværende artikel præsen-
terer og reflekterer over viden 
og resultater fra Gammel 
Estrups projekter med at  
etablere en kvalificeret muse-
umsundervisningspraksis  
målrettet børn i specialtilbud.  
Målgruppen er bred, men har 
det tilfælles, at de befinder sig 
i et af den danske folkeskoles 
specialtilbud eller på special-
skoler. 

Nogle elever har koncentrationsproble
mer og udfordres af impulsiv adfærd, 
mens andre har generelle indlærings
vanskeligheder eller andre udfordringer. 
Fælles for gruppen af elever er, at de har 
svært ved at gennemføre de skoleforløb 
målrettet elever i den almene folkeskole, 

Af Helle Ingerslev Kristensen,
cand.mag. museumsformidler 
og naturvejleder.

Museets kulturmiljø  
som alternativt læringsrum
for børn med særlige behov

som museet tilbyder. Undervejs har 
Gammel Estrup arbejdet i et tværmuse
alt, nationalt netværk for museumsun
dervisning for børn med særlige behov, 
hvorved viden og erfaringer om emnet 
er blevet delt over hele landet. Målsæt
ningen har været, at elever som kan  
risikere at blive ekskluderet af museets 
læringstilbud, får positive lærings
oplevelser, aktivitet og fællesskab ud af 
deres møde med museet.            

Ny forståelse for formidling
Museet har taget udgangspunkt i for
midlingsformer, som afviger fra de tra
ditionelle omvisninger og tekstbaserede 
læringsforløb, men som i højere grad 
fokuserer på sanseinddragelse, fysisk 
aktivitet og læring i fællesskaber.  
Kulturhistorien og særligt kronologi
begrebet omdannes således fra svære,  
abstrakte begreber til konkrete lærings
aktiviteter i kulturmiljøets læringsrum, 

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
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hvor alting gerne må berøres, og hvor 
rammerne for udfoldelse er brede. 

Når Skovarbejderhuset i Lunden ved 
Gammel Estrup danner rammer om en 
række nye undervisningstilbud målret
tet børn med særlige behov, går origina
le historiske genstande og konkrete, 
kropsligt orienterede aktiviteter således 
hånd i hånd med læringsmål, special
pædagogik og kreative læringsformer. 
Det gamle skovarbejderhus i herre
gårdsskoven fremstår som en typisk 
landarbejderbolig fra omkring 1930 
med autentiske, historiske rammer. Dis
se omgivelser er ideelle for en meget 
sanseaktiverende formidlingsform i un
dervisningsforløbene – eleverne smager, 
føler og prøver kræfter med historien 
om de mange jordløse arbejdere, der var 
tilknyttet de store herregårde førhen. 

Med udgangspunkt herregårdens kul
turmiljø, bliver eleverne aktivt inddra
get i en diskussion om den adelige elites 
eksklusive rettigheder samt vilkår og 
hverdagsliv for herregårdens skovarbej
dere og herregårdsjægeren omkring for
rige århundredeskifte. Udgangspunktet 

for undervisningsforløbene er, at børn 
med særlige behov på samme vis som 
børn i almentilbud lærer, når de er sam
men i sociale sammenhænge, hvor de er 
fælles om meningsfulde aktiviteter. Det 
kræver blot en række strukturelle for
holdsregler af specialpædagogisk karak
ter. 

Derfor imødekommer museets tilbud 
til børn i specialtilbud et behov for at 
lægge vægt på den sociale interaktive 
tilgangsmåde til historieformidlingen og 
på dialog i en bred forstand, hvor også 
fysiske aktiviteter er en del af kommuni
kationen. Undervisningsforløbene giver 
børnene en læringsoplevelse, hvor tileg
nelsen af forståelse og refleksion kom
mer ad anden vej end gennem sproget. 
Når de fysiske aktiviteter prioriteres på 
denne måde, rykker det for alvor ved 
indlæringen hos børn med særlige be
hov. Det fantastiske ved herregårdens 
kulturmiljø som alternativt læringsrum 
er, at man kan sanse, opleve og føle 
landarbejdernes kulturhistorie umiddel
bart og uden nogen særlige kompeten
cer eller forudsætninger. Samtidig de

Den historiske køkkenhave så-
vel som den historiske æble-
skov på Gammel Estrup bliver 
brugt flittigt i undervisningen 
for elever med særlige behov.

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
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signes alle forløb, så undervisningen er 
tilrettelagt i overensstemmelse med de 
formelle krav for læring i grundskolen.

Kort afstand til egen historie og livsverden
En stor del af undervisningsforløbene 
har den fællesnævner, at eleverne stifter 
bekendtskab med emnet Herregårdens 
jordløse arbejderklasse, der blandt an
det dækker over fortællingen om, hvor
dan man anvendte herregårdenes 
vidstrakte skove, hvordan skovarbejde
rens hverdag hang sammen, samt histo
rien om herregårdsjagten som aristokra
tisk standsmanifestation i slutningen af 
1800tallet. Da mange af de deltagende 
børn og unge kommer fra Gammel 
Estrups lokalområde, er det deres egen 
lokalhistorie, der behandles i undervis
ningen. Dette aspekt øger elevernes mu
lighed for at relatere historien til eget liv 
og forstå strukturelle forskydninger i 
deres eget nærområde gennem tiderne. 
Elever som normalt vanskeligt tilegner 
sig viden om abstrakte forhold som ek
sempelvis tidsperioder, opnår på den 
måde en bedre forståelse for kronolo
gisk udvikling.

           
Museet som uudforsket territorium
Gennem arbejdet med praksisorientere
de opgaver i et afskærmet historisk mil
jø, oplever eleverne måske for første 
gang, at de kan bidrage med noget vig
tigt i en læringssituation, og det virker 
stærkt motiverende for deres videre lyst 
til læring. Bueskydning, optænding i 
brændekomfuret, smagsprøver i den hi
storiske have og snitteværksted under
støtter måske ikke umiddelbart de klas
siske, målbare fag i folkeskolen som 
eksempelvis dansk og matematik, men 
ved at opnå nye perspektiver på egen 
formåen i mange forskellige sammen
hænge, styrkes elevernes måske i forve
jen noget skrøbelige selvtillid. Lysten til 
at lære mere skærpes, og hukommelse, 
koncentration og motorik opøves. En
delig foregår alle aktiviteter som samar
bejdsøvelser med det formål at styrke 
elevernes sociale kompetencer. 

Keep it simple har vist sig at være 
nøgleord, når det kommer til undervis
ningsdesignet. Eleverne optager en stor 
mængde nye sanseindtryk gennem det 
historiske tøj, de uvante omgivelser og 
museumsformidlerens tilstedeværelse, 

så en stor mængde aktiviteter kan skabe 
uoverskuelighed og forvirring hos ele
verne. Forløbene er derfor alle udformet 
efter en meget simpel formel sammen 
med et fokus på konkrete opgaver for
midlet gennem et letforståeligt sprog. 
Sætningen ”Nu skal I forestille jer..” stil
ler eksempelvis forkerte krav til mål
gruppens forestillingsevne og udelades 
derfor konsekvent af introduktioner til 
forløb.

 Skovarbejderhuset rummer et væld af 
muligheder hvad angår fortællingen om 
liv og vilkår for herregårdens land og 
skovarbejdere. Disse historier kommer 
til udtryk i husets spartanske indret
ning, fraværet af moderne bekvemme
ligheder såsom indlagt vand og strøm, 
samt alle de gamle redskaber i skovar
bejderhusets tilstødende huggehus. Hu
sets lille nyttehave med historiske sorter 
af frugt og grønt inviterer til at smage på 
kulturarven, og området omkring Skov
arbejderhuset danner sammen med den 
tilstødende herregårdsskov et stem
ningsfuldt historisk læringsrum. Imid

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

Fokus på bevægelse og en le-
gende tilgang til kulturarvs-
formidlingen skaber motivere-
de elever.
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lertid er selve museumsbesøget og 
transporten frem og tilbage fra den på
gældende skole noget helt nyt og der
med en stor stressfaktor i sig selv for de 
mest sensitive af eleverne. Derfor inde
holder forløbene en konstant mulighed 
for at trække sig tilbage og blot være til 
stede og på den måde optage fortællin
gen i en mere passiv form.

Det valgte undervisningsdesign bety
der, at eleverne bliver socialiseret ind i 
faglige diskurser og praksisser, som ville 
have været vanskeligt tilgængelige for 
dem i en traditionel undervisningssitua
tion.  For mange af børnene er under
visningsforløbet deres første møde med 
en kulturinstitution som et kulturhisto
risk museum, og det vigtigste er således 
at give eleverne en positiv oplevelse i 
mødet med museet. Desuden bliver ele
verne før museumsbesøget forberedt på, 
hvad de kan forvente under forløbet, 
hvilket eksempelvis øger trygheden i 
børnenes møde med en museumsfor
midler iklædt tidstypisk dragt og tilbud
det om selv at blive iført kopier af histo
risk tøj.

  
Demokratisering af kulturarvsformidlingen
Den bagvedliggende tanke ved forløbe
ne er, at kulturarven danner grundlag 
for en stor del af den kulturelle dannel
se, som skal ruste alle børn og unge til 
at begå sig i deres kommende uddannel
sesforløb og voksenliv – hvad enten de 
har særlige behov eller ej. Museet som 
engagerende, inkluderende og dannen
de instans giver børn med særlige behov 
samme mulighed for at drage nytte af 
kulturarven på Gammel Estrup som alle 
andre børn og unge. 

På overordnet plan har projektet væ
ret medvirkende til at styrke Gammel 

Estrups rolle som demokratisk dannel
sesinstitution med en levende, åben og 
inkluderende formidlingspraksis. Ele
verne er selv med til at konstruere un
dervisningens indhold og værdi i det fy
siske møde med genstande, miljø og 
fælles aktiviteter. Gennem forløbenes 
konkrete indhold, kobles teori og prak
sis, hvorved eleverne opnår nye per
spektiver på deres almindelige klasseun
dervisning. 

Nye frugtbare veje at gå 
Efter en årrække med fokus på etable
ring af en kvalificeret formidlingsprak
sis målrettet børn med særlige behov, er 
museet blevet meget klogere på, hvor
dan museumsundervisning for børn 
med særlige behov bedst gennemføres i 
praksis. Museet er blevet klogere på, 
hvordan kulturarven kan formidles på 
en meningsfuld måde for børn med 
handicaps eller uden sprog, og i part
nerskab med specialskoler og special
klasser udvikles der kontinuerligt nye 
forløb tilrettet den enkelte elevgruppes 
behov. 

At adressere en ny brugergruppe stil
ler krav om nye måder at tænke formid
ling på, og Gammel Estrup – Herre
gårdsmuseet afdækker gennem 
projektet nye frugtbare veje at gå, hvad 
angår ikke præsenterende museale for
midlingsformer. Det er museets overbe
visning, at en mere sansebåren formid
ling af kulturarven generelt kan give 
flere nye brugergrupper en stemme og 
en indgang til vores alles fælles fortid. 

Projektet Museet som engagerende, 
inkluderende og dannende instans var 
støttet af Knud Højgaards Fond, Kultur
styrelsen og Norddjurs Kommune.

 o

Samarbejdsopgaver fylder 
meget i forløbene.

Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
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Naturens stillekupé 
på Livø 2018
Efter de hektiske oplevelser i 
storbyen på sidste årskon-
ference, går midt- og vest-
jyderne i den modsatte grøft 
og invitere alle landets natur-
vejledere med til det mest  
fredelige sted i kongeriget, 
nemlig Livø midt i Limfjorden 
– langt væk fra stress, jag. 
Det bliver sikkert en trauma-
tisk oplevelse for nogen, men 
giv det en chance og sæt 
kryds i kalenderen ved  
7. - 9. maj 2018.

Mange af aktiviteterne på Livø går netop 
på, hvordan vi kan bruge naturens stil
hed som værktøj til naturoplevelser og 
bedre livskvalitet. 

Årskonferencen bliver holdt lige på 
tærsklen til de lyse nætter, så de får også 
lov at fylde lidt på konferencen. ”Stil
færdige” kollegaer byder på en lang 
række workshops i naturen, der melder 
om fordybelse på alle leder:

Mobilkameraet skal frem og fange 
smukke øjeblikke. Skitseblokken kan 
man sætte sig med eller krybe ind i sig 

selv med en pind og en snittekniv. Øer 
har det med at være omgivet af vand, 
som naturligt nok kommer til at fylde 
meget på aktivitetslisten. Nogen holder 
sig til overfladen, mens andre er gode 
nok på bunden.

Kyndige Vild Mad konsulenter vil 
hjælpe os med at lave en frokost med 
ægte Livøsmag. 

Til festaftenen opfordres alle til at 
medbringe urter i krystalklare væsker, 
hvilke der også bliver mulighed for at 
fordybe sig i – altså flaskerne. – Så sæt 
allerede nu din snaps over, så den kan 
blive god til maj.

I en turbolent tid – også for naturvejle
dere – giver vi os på konferencen tid til 
at fordybe os i, hvordan vores hidtil så 
velfungerende branche tilpasser sig nye 
tider.

Der er mange gode grunde til at kom
me til Livø til maj – og svært at finde 
nogen, der taler imod.

Efter nytår kommer der besked om, 
hvordan man melder sig til.

Vi ses på Livø 7. - 9. maj 2018

Hilsen Midt- og Vestjyderne
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Grejbanksrapporten, der  
udkom i oktober, er grundig 
og spændende læsning, som 
ovenikøbet har givet mig en 
af mine største overraskelser 
omkring sammenhænge  
mellem årsag og virkning, jeg 
har været ude for gennem et 
langt livs arbejde med natur-
vejledning og friluftsliv.  
Mere om det senere...

Hvad er en grejbank? 
Rapporten beskriver det sådan her:

”Konceptet er relativt enkelt. En grej
bank er en ”udstyrsbank”, hvor man bil
ligt kan låne udstyr til forskellige former 
for friluftsliv. Grejbankerne er placeret 
rundt omkring i landet og administreres 
lokalt af fx en efterskole eller ungdoms
skole. Grejbankerne henvender sig pri
mært til skoler og institutioner, og kan 
ses som en del af udviklingen af frilufts
livet i Danmark med en øget institutio
nalisering i den tredje grønne bølge fra 
o. 1980 og frem. Friluftsrådet står for 
den overordnede styring og udvikling af 
konceptet og støtter grejbankerne via 
Udlodningsmidler til friluftsliv.” 

Historisk startede grejbankerne i 1995 
og har siden den tid mindst stået for 
over 500000 udlån af grej, hvor ca. 50 % 
har været mere eller mindre direkte ret
tet mod sejlads!

”I introduktionen til rapporten skriver 
forfatterne at, succeskriterierne for grej
bankernes fremtidige udvikling vil blive 
kvalificeret gennem studiet men er i ud
gangspunktet:

 At grejbankerne fortsat skal spille en 
væsentlig rolle ved at facilitere og gøre 

Forskningsrapporten 2017:6, SDU 
skrevet af Søren Ankjær og Vagn Sørensen

Grejbanker 
i Danmark

friluftsliv i Danmark tilgængeligt for en 
bred brugergruppe.

 At grejbankernes praksis og organi
sation er udviklet under hensyntagen til 
friluftslivets udvikling i Danmark med 
særligt fokus på særlige/nye aktiviteter 
og brugergrupper.

Forskningsspørgsmålene for  
undersøgelsen er følgende:
 Hvordan har grejbankerne i Danmark 
udviklet sig i perioden fra 1990´erne og 
frem til i dag, og hvilken betydning har 
grejbankerne haft for friluftsliv i Dan
mark i en pædagogisk kontekst?

 Hvordan kan grejbankerne udvikles 
så de tilgodeser forskellige brugergrup
pers behov og ønsker, samt udviklingen 
af friluftsliv i Danmark?”

Rapporten gennemgår grundigt grej
bankernes historie, undersøger bruger
nes, grejbanksværterne og forskellige 
nøglepersoners holdninger, forventnin
ger, ønsker og vender grejbanker inter
nationalt set* og endeligt til slut peger 
man fremad på udviklingsmuligheder 
og giver anbefalinger til arbejdet frem
over. Men læs selv anbefalingerne sidst i 
rapporten.

Af Lars Borch,  
Naturvejleder for
Ungdomsringen og  
Efterskoleforeningen
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Rapporten vil også være yderst relevant 
læsning, hvis man via sit arbejde, arbej
der med eller skal til at etablere grejban
ker, udstyrsdepoter eller lignende.

Den store overraskelse
Skemaet over udlån og antal grejbanker 
på side 21 viser af udlånet steg frem til 
2010, hvorefter det faldt til kun 40% af 
udlånet i 2010 i 2014! Herefter er der en 
mindre stigning. Rapporten peger på 
34 ting, der kan forklare det bratte fald. 
Præstøulykken i 2011, lærerlockouten i 
2013, lov 409 om lærernes arbejdstid 

2013 og skolereformen fra 2014! 
Allersidst i rapporten nævnes de nye ti
der for udlodningsmidler fra Friluftsrå
det, som vi også kender det fra natur
vejlederordningen. Dybest set ved ingen 
om alle de spændende anbefalinger for 
udviklingen af grejbanksordningen kan 
blive til noget.

 o

*Grejbankerne er et unikt dansk  
koncept, der tilsyneladende IKKE  
findes i andre lande. Det kunne med 
fordel eksporteres i Norden.

Boganmeldelse

Nordisk stilhed
Af Morten Hilmer

Kan man blive forelsket i en bog ?
Ja, det tror jeg faktisk – i hvert fald er det 
lige sket for mig….

”Nordisk stilhed” er en helt ny fotobog af Morten Hilmer, 
en af Danmarks ubetinget dygtigste naturfotografer.

Bogen er en stilfuld samling af hans allerbedste fotografier fra den nordiske og grønlandske natur, 
som har været hans arbejdsplads gennem mange år. Billederne er krydret med små korte tekster og 
historier, der beskriver oplevelser, følelser og øjebliksstemninger på en måde der skaber relation 
mellem læseren og billedet…- forfatteren deler ud af sin egen søgen i livet, og inviterer dig med på 
en spændende opdagelsesrejse

Jeg har efterhånden læst ganske mange fotobøger, da naturfotografering også er en af mine store 
passioner. Men det er godt nok sjældent at jeg sidder med en så smuk og ”talende” bog, hvor jeg får 
lyst til nænsomt at klippe alle de store billeder ud af bogen, sætte dem i ramme og fylde mit hjem 
med dem.

Bogens 216 sider er trykt på lækkert tykt papir, og såvel titel som layout kalder virkelig den indre ro 
frem hos læseren – bogen inviterer til en stund med ild i pejsen, lidt godt i koppen, ro og plads til 
fordybelse og eftertænksomhed.

Er du – som jeg -  tiltrukket af den nordiske natur og stilhed, så bør denne bog finde vej til husets 
bedste udstillingsplads, således at du kan bladre, kigge og drømme hver gang du passerer den….

Det er ubetinget en bog der ligeledes vil skabe lykke under årets juletræ…..
  

Anmeldt af
Peter Baloo Laurents
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Har du stået på bredden efter 
mørkets frembrud og lyst med 
en lommelygte ned i søens 
mørke vand? Så har du måske 
fået øje på et underligt dyr 
med lange følehorn, ti ben og 
to store klosakse som kravler 
rundt på søbunden. Den er 
kommet frem fra sit skjul efter 
at have siddet og ventet på, at 
natten skulle falde på. Nu van-
drer den rundt mellem træ-
rødder og vandplanter, i sin 
søgen efter lidt mad. 

Måske har du været heldig at se den op
rindelige flodkrebs som lever i Dan
mark. Du har været heldig, hvis du har 

Dansk krebseatlas er 
sat i søen 
- og du kan være med!

set den  for dens situation er ikke god. 
Den er presset og truet på grund af til
stedeværelsen af to invasive krebsearter, 
hhv. signalkrebs og galizisk sumpkrebs, 
samt menneskelig forurening og øde
læggelse af søer og vandløb. De invasive 
krebs kan opnå store bestandstætheder 
og påvirker ikke kun udbredelsen af 
flodkrebsen. Krebs spiser alt fra vand
planter og fiskeæg til store vandinsekter, 
hvilket gør dem i stand til også at ændre 
balancen i økosystemer, hvor der ikke 
tidligere har levet krebs.

Overvågning skal skabe overblik
Krebs er aldrig blevet overvåget syste
matisk i Danmark, omend fund af sig
nalkrebs igennem det sidste årti har 
modtaget en del opmærksomhed. Flod
krebsen og den galiziske sumpkrebs er 
svære at skelne fra hinanden og der er 
desværre foretaget mange ulovlige ud

Af Sune Agersnap,
projektkoordinator på 
Dansk krebseatlas
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sætninger i god tro, hvor det efterføl
gende har vist sig ikke at være flodkrebs 
som er blevet sat ud. 

Statens Naturhistoriske Museum er i 
samarbejde med AstaCon nu gået i gang 
med et krebseprojekt for Miljøstyrelsen. 
Her skal der udarbejdes en feltvenlig 
krebsenøgle til sikkert at kunne kende 
krebsene fra hinanden, samt kortlægge 
udbredelsen af krebs i Danmark med 
henblik på at sikre en langsigtet bevarel
se af flodkrebsen. Der kan potentielt 
være krebs i alle søer eller vandløb i 
Danmark, vi ved bare ikke hvor, og den
ne omfattende kortlægning har vi brug 
for hjælp til!

Naturvejlederne kan være med!
Derfor henvender vi os nu til jer natur
vejledere, i håb om, at krebsen måske 
kan få en plads i jeres undervisning.

Krebsen har mange fordele og er først 
og fremmest en fantastisk formidlings
organisme. Den kan tåle at være over 
vand i længere perioder og er både sjov 
at se på, og skræmmende at holde for de 
fleste. Den holdes let i akvarie og er god 
som repræsentant for invertebraterne, 
samt til at tale om organismers forskelli
ge udformning. For større børn er pro
blematikken omkring invasive og truede 
arter aktuel og krebsen kan bruges som 
udgangspunkt for denne diskussion. 
Sidst, men ikke mindst, så kan børnene 
være med til at hjælpe os forskere med 
at finde ud af, hvilke krebs der bor hvor. 

Krebsen kan let fanges enten ved at 
sætte en krebseruse(Vær opmærksom 
på at man skal have tilladelse fra dem 

der har fiskeretten), lave sin egen kreb
sefanger eller ved at gå og lyse langs 
bredden med en lommelygte, og så bru
ge et net til at fange dem med.

Sådan kan du være med
Vi håber meget I har lyst til at hjælpe, 
samt at I som naturvejledere kan bruge 
krebsen i jeres undervisning. Vi har lan
ceret et krebseatlas, hvor vi indsamler 
observationer angående alle tre arter af 
krebs, og vi er meget interesserede i at 
høre om de observationer I som natur
vejledere gør jer alene eller sammen 
med børnene i åer og søer. Alle krebse
informationer har interesse og vil blive 
behandlet fortroligt, hvis det ønskes. Da 
vi desværre har opdaget at selv eksper
ter kan tage fejl af de forskellige arter, vil 
det hjælpe os hvis det kan lykkes at få et 
billede af krebsen. Gerne af både oversi
den og undersiden. Hvis børnene øn
sker det kan skoleklassens navn skrives 
på, og vil herefter blive noteret ind i vo
res database sammen med observatio
nen.

Kontakt til krebse-projektet
Hvis det ønskes er vi gerne behjælpelige 
med mere information omkring krebs. 

Alle henvendelser bedes sendes til 
krebseatlas@snm.ku.dk eller kontakt 
projektkoordinator Sune Agersnap  
direkte på telefon 61700647.

 o

Artiklen er udarbejdet i samarbejde  
med Naturvejlederne på Frederiksberg.

Projektkoordinator Sune Ager-
snap med rusen fuld af krebs.
Til venstre ses de tre arter:
Flodkrebs, Signalkrebs og  
Galizerkrebs (fra venstre mod 
højre).
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