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Figur 1. Den nye formidling af Kanhavekanalen med en rekonstruktion af kanalens bolværk samt en cortenståls-model af Ladby 
skibet, der skal styrke fantasi og oplevelse af, hvad den anonyme rende i landskabet egentlig er et vidne om.  
Foto: Moesgård Museum 

”Det virker…” 
Brugerundersøgelse af Danmarks Oldtid i Landskabet 
 

 

Vi har en veludviklet evalueringskultur i vores samfund. Det gælder også for projekter på arkæologiens område, hvad 

enten der er tale om forskningsprojekter eller om museumsudstillinger. Men mens der er et stort fokus på 

identificering af målgrupper og undersøgelser af brugernes udbytte af den ”indendørs” formidling, så kender vi 

meget lidt til, hvordan formidlingen af fortidsminder i landskabet fungerer. I forbindelse med afslutningen på projekt 

Danmarks Oldtid i Landskabet har vi forsøgt at råde bod på dette. 

 

 

 

Ovenstående ultrakorte citat i artiklens titel stammer 

fra en samtale med Turist- og Erhvervschefen på 

Samsø om den nye formidling af Kanhavekanalen 

(figur 1). Udtalelsen handler om tiltagene på at gøre 

storheden i fortidsmindets fortælling mere tydelig for  

 

folk, end hvad den ellers ret anonyme grøft i land-

skabet lægger op til. Spørgsmålet er, om alle er enige i 

dette udsagn – specifikt for denne lokalitet og generelt 

for formidling af fortidsminder i landskabet som sådan. 
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 Figur 2. Kort over de formidlede 
lokaliteter.  
For beskrivelse af hver lokalitet,  
se (danmarks-oldtid-i-landskabet). 

 
 

Danmarks Oldtid i Landskabet 
I perioden 2010-2015 gennemførte Slots- og Kultur-

styrelsen projektet Danmarks Oldtid i Landskabet 

(Rasmussen 2012, danmarks-oldtid-i-landskabet). På 

baggrund af en generøs donation fra A.P. Møller Fonden 

har projektet (ny)formidlet 82 udvalgte fortidsminder 

over hele landet (figur 2). Projektets formål var 

formuleret som: ”at synliggøre og forbedre adgangen 

til en række betydningsfulde fortidsminder samt at 

skabe en tidssvarende formidling af fortidsminderne 

på stedet.” 

 

Ideen bag projektet var, at publikum skulle opleve 

historien på de steder, hvor den rent faktisk har fundet 

sted. Mens langt de fleste store kulturhistoriske 

formidlingsprojekter i Danmark vedrører udstillinger, 

nye museumsbygninger og oplevelsescentrer, så er 

Danmarks Oldtid i Landskabet et af de få projekter, der 

har taget fat på at formidle oldtidshistorien i det åbne 

land med landskabet som omdrejningspunkt. 

Projektets ambition har været at give den besøgende 

en så oplysende, berigende og tankevækkende op-

levelse som muligt for dermed at skabe en større 

forståelse for fortidsmindet som monument, for dets 

placering i landskabet i sammenhæng med andre 

kulturspor samt for de samfund, som rejste fortids-

minderne.  

 

Oplevelse ”på egen hånd” 
I modsætning til museumsbesøg lader formidling i 

landskabet sig i langt mindre grad ”styre” – ikke mindst 

fordi kun meget få besøgssteder er bemandede. Selv 

små udstillingsbygninger som ved Aggersborg eller 

Egtved er til ”selvbetjening”. Hvad publikum får ud af 

besøget, om de går den ”rigtige” vej på ruten, eller om 

de synes, at formidlingen er berigende eller irriterende 

for oplevelsen, ved vi sjældent noget om.  

 

Den store bevilling til projektet og dets lands-

dækkende karakter betød, at vi følte os forpligtet til 

både at træde nye stier med formidlingens udtryk 

samt sikre en evaluering af projektets effekt. Det er 

 

meget sjældent, at der gives en så stor samlet bevilling 

til formidling i landskabet – ofte kæmper kommuner 

og museer om midler til at placere et enkelt skilt. Der 

var derfor en forventning om, at projektet også kunne 

præsentere nye formidlingsgreb samt i det hele taget 

udvikle på oplevelsen af fortidsminderne som fortælle-

sted og attraktion.  

 

Den store udfordring i denne sammenhæng er som 

nævnt, at fortidsminderne i langt de fleste tilfælde er 

”ubemandede”. Som regel er det kun ved særlige 

lejligheder, at oplevelsen understøttes af tilstede-

værende formidlere. Danmarks Oldtid i Landskabet har 

både etableret visualiseringer af traditionel art, som 

f.eks. markeringer af hustomter, voldanlæg etc., samt 

mere eksperimentelle formidlingsgestaltninger, som 

f.eks. et panoptikon med oversigt over Værebro Ådal 

ved Kong Svends høj, et periskop-spejl til at få overblik 

over markeringen af Gudme-hallerne eller markeringen 

af en skibssætning i cortenstål ved Bække, så publikum 

http://slks.dk/fortidsminder-diger/danmarks-oldtid-i-landskabet/
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Figur 3. Interview af besøgende på Fyrkat. 

får mulighed for en rumlig oplevelse af anlægget (se 

hjemmesiden for oplysninger om de enkelte lokaliteter: 

(danmarks-oldtid-i-landskabet)). Vores håb har derfor 

været, at projektets løsninger kan være inspirerende 

for andre landskabsprojekter samt, at vores forslag 

kan bruges som idébank til fremtidige projekter. For 

alle lokaliteters vedkommende har selve fortællingen 

været den helt afgørende og styrende faktor for 

indretning og formidlingsgreb. Hvilken fortælling har vi 

ønsket, at publikum skal opleve netop her? Det har 

også været baggrund for de specifikke valg af hvilke 

fortællinger, der skulle understøttes med visualiseringer, 

samt hvordan denne skulle udformes.  

 

Ved projektets slutning meldte sig selvfølgelig spørgs-

målet om, hvordan alle disse valg af forskellige 

formidlingsgreb, hvad enten det var markant 

visualisering eller en særlig vegetationsrydning, blev 

oplevet af publikum. Hvis projektet skulle kunne 

fungere som en reference for fremtidige projekter, var 

det nødvendigt at undersøge publikums oplevelse og 

brug af de formidlede lokaliteter. En evaluering ville 

være vigtig for reelt at kunne bidrage til diskussioner 

om og udvikling af formidling af kulturhistorien i land-

skabet. Der blev derfor iværksat en brugerundersøgelse. 

 

Brugerundersøgelse 
Der er i dag et stort fokus på evalueringer og bruger-

undersøgelser af museernes udstillinger, museums-

gæsternes oplevelser og udbytte samt identificering af 

målgrupper (se f.eks. Jensen & Lundgaard 2016). Der 

er dog ingen praksis for at evaluere og foretage 

brugerundersøgelser af formidlede fortidsminder ude i 

landskabet.  

 

Tilgangen og færdslen omkring et fortidsminde er 

uforudsigelig og meget individuel, hvilket medfører en 

række udfordringer både i forbindelse med formidlings-

tiltag og i gennemførelsen af en brugerundersøgelse. 

Brugerne har frie rammer til at bevæge sig og komme, 

som de vil. Besøgsfrekvensen er desuden oftest 

uforudsigelig og dybt afhængig af vejrforholdene, da 

fortidsminder findes under åben himmel.  

 

Brugerundersøgelsen blev udført som en interview-

undersøgelse (Kvale & Brinkman 2009) og bygger på 

86 ”on-location”-interviews ved 10 nyformidlede 

fortidsminder (figur 3). Der var fokus på de kvalitative 

spørgsmål og muligheden for at få talt oplevelsen 

igennem med de besøgende. Dertil blev kvantitative 

informationer, så som køn, alder, nationalitet osv., 

indsamlet for at få et overblik over, hvem de 

besøgende var og baggrunden for deres besøg.  

 

Projektet Danmarks Oldtid i Landskabet omfatter 

fortidsminder af forskellige anlægstyper, forskellige 

tidsperioder og en række forskellige formidlingstiltag 

(Rasmussen 2012). Dette blev der taget højde for ved 

udvælgelsen af lokaliteter til undersøgelsen (figur 4). 

For at være sikker på at få besvarelser blev under-

søgelsen foretaget i sommerperioden, juni og juli 

måned 2014, hvilket må antages at være højsæson for 

fortidsmindebesøg. Lokaliteter, der førhen havde 

været formidlet, og som derfor allerede var etablerede 

attraktioner, blev prioriteret. Det gælder eksempelvis 

skiltede fortidsminder på Naturstyrelsens arealer og 

Trelleborg med tilhørende museum. 

 

Forud for brugerundersøgelsen blev et pilotprojekt 

udført i efteråret 2013, hvor forskellige spørgsmål, 

interviewteknikker og lokaliteter blev prøvet af. 

Derefter blev der ved hjælp fra bl.a. Frank 

Søndergaard Jensen fra Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning på Københavns Universitet, udformet 

en mere målrettet og strømlinet undersøgelse. 

 

http://slks.dk/fortidsminder-diger/danmarks-oldtid-i-landskabet/
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De familier, par og enkeltpersoner, der besøgte de 10 

fortidsminder, og som blev udvalgt til undersøgelsen, 

havde selv opsøgt lokaliteten og blev rekrutteret til 

interviewet efter deres besøg. Individuelle vurderinger 

af, hvornår folk var færdige med besøget af fortids-

mindet, blev foretaget, og umiddelbart efter de 

besøgende havde set fortidsmindet og orienteret sig 

ved skiltene, blev de spurgt, om de ville deltage i 

undersøgelsen. 

 

I undersøgelsen deltog 86 personer: 40 mænd og 46 

kvinder. Undersøgelsen bygger primært på svar fra 

danske besøgende, 71 personer var fra Danmark og de 

resterende var fra seks forskellige europæiske lande. 

Aldersmæssigt var 53 af interviewpersonerne over 50 

år, den unge gruppe er ikke så stærkt repræsenteret i 

undersøgelsen, hvor kun 10 personer var under 30 år.  

 

Besøg ved fortidsminderne er i høj grad en social 

begivenhed, og kun fem personer havde opsøgt 

fortidsmindet alene. Resten kom sammen med familie, 

partner eller venner. 

 

Et andet – og nyt – publikum? 
Et af de mest interessante resultater fra undersøgelsen 

var, at en stor del af deltagerne normalt ikke benyttede 

sig af muligheden for at gå på museum. 43 personer 

svarede, at de meget sjældent besøgte kulturhistoriske 

museer, dvs. ét besøg om året eller færre.  

 

Dette hænger muligvis sammen med, at kun 24 

personer havde fortidsmindet som det primære mål 

for turen. De resterende besøgende var i flere tilfælde 

taget af sted, ikke for at se fortidsmindet, men med  

 

 Lokalitet Anlæg Periode Formidlingsform 

1 Borum Eshøj Gravhøj Bronzealder 6 nye skilte.  

2 Borremose Befæstet landsby Jernalder 8 nye skilte.  

Etableret bedre sti, gangbro og udkigsplatform med 

udsigt over landsbyen hvor huse og vold er markeret.  

3 Ramme dige Jordvold Vikingetid 6 nye skilte. 

Rekonstruktion af volden ca. 20 med gangsti på volden. 

4 Trelleborg Ringborg Vikingetid Nye større skilte uden for borgen. 

5 Gammel Lejre Gravhøj og 

skibssætning 

Jernalder 10 nye skilte. 

Grundplanen af hallerne markeret med tørv. 

6 Klekkendehøj, 

Kong Asgers Høj 

og Sprovedyssen 

Megalitter Stenalder Nye skilte ved 6 megalitter. 

Rekonstruktion af en begravelse i et af kamrene med 

skeletter og genstande. 

7 Madsebakke Helleristninger Bronzealder 13 nye skilte. 

Genopmaling af helleristningerne. 

8 Gryet Bautasten Jernalder Nye skilte. 

Oprydning i beplantning. 

9 Gudme Haller Jernalder 7 nye skilte. 

Markering af hallens grundplan med betonpiller. 

10 Bække Gravhøje, 

runesten og 

skibssætning 

Bronzealder/ 

Vikingetid 

6 nye skilte. 

Rekonstruktion af stenene i skibssætning med 

metalplader.  

Figur 4. Skema over lokaliteter i brugerundersøgelsen. Alle lokaliteterne er blevet udstyret med nye skilte og fået ryddet ud i 

bevoksning, etableret p-plads og bedre adgangsforhold. I pilotprojektet blev lokaliteterne, Ravning Enge Bro, Fyrkat og Døeshøje 

også inddraget. 
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Figur 5. Mazda-klubben på besøg i Ravning, hvor parkerings-
pladsen var en vigtig faktor for deres stop ved Ravning Enge Bro.  
Foto: Ida Westh Hansen 

andre aktiviteter som mål for deres udflugt. Cykelture, 

vandreture og løbeture førte dog i flere tilfælde forbi 

et fortidsminde, som på disse udflugter dannede 

grundlag for et godt pausested. Undersøgelsen viste 

også, at fortidsmindet i sig selv ikke altid er træk-

plasteret, men at stedet i form af omgivelserne med 

parkeringsforhold, borde-bænke og i nogle tilfælde 

toiletter, havde en afgørende betydning for brugernes 

besøg af stedet. Dette er vigtige elementer, når man er 

på tur. Når disse ting er dækket ind, er der plads til et 

kulturelt input (figur 5). 

 

Fortidsminder har et publikum blandt de historisk 

interesserede, men placeringen ude i landskabet er 

med til at sætte rammen for et andet publikum end 

dem, der opsøger kulturhistoriske museer. Naturen 

spiller en stor rolle for de besøgende ved fortids-

minder, og i nogle tilfælde var den vigtigere eller lige 

så vigtig del af oplevelsen som fortidsmindet. Under-

søgelsen viste, at noget af det, der kendetegner en 

naturoplevelse og besøget ved et fortidsminde, er 

friheden. Friheden til at bevæge sig rundt i sit eget 

tempo og på et større område, friheden til at fylde og 

larme, som man vil uden at skulle tage for meget 

hensyn, hvilket er en fordel for besøgende med børn. 

Dertil er der også en økonomisk frihed, da besøg ved 

fortidsminder ofte er gratis og på den måde til-

gængelig for flere. 

 

For at bedømme de besøgenes faglige udbytte og 

forståelse blev de besøgende bedt om at fortælle om 

det besøgte fortidsminde og deres tanker om, hvorfor 

mon netop dette sted var udvalgt til at blive formidlet. 

Dette spørgsmål fik de besøgende til at reflektere over 

fortidsmindet. Igennem de besøgendes genfortællinger 

var det muligt at få et indblik i, hvor meget og hvad de 

besøgende havde opfanget og forstået af formidlingens 

indhold. Forståelsen af den arkæologiske fortælling var 

generelt god blandt de besøgende, og mange 

reflekterede over de overordnede temaer: arkitekturen, 

mennesket og landskabet.  

 

Det faglige udbytte blandt de besøgende var primært 

baseret på informationsskiltene, og disse fungerede 

bedst, når de var afmålte og overskuelige. Ud fra kort 

og præcis tekst fra de nye skilte tilegnede de 

besøgende sig hurtigt et grundlag for at forstå fortids-

mindet. Til forskel fra eksempelvis Naturstyrelsens skilte, 

der kan være meget teksttunge, er de nye skiltes tekst 

korte og inddelt i tre temaer: arkitekturen, mennesket 

og landskabet. Dertil er de nye skilte udstyret med 

stemningsfyldt illustrationer, der dramatiserende gen-

giver oldtidens mennesker omkring fortidsminderne 

(figur 6).  

 

Mange af de besøgende var gode til at inddrage 

landskabet og lavede fine analyser af fortidsmindets 

placering og funderede over fortidens menneskers 

livsvilkår, samt deres evner til at opføre disse 

konstruktioner. Skiltning kan umiddelbart virke 

gammeldags sammenlignet med de mange digitale 

muligheder, der er i dag, men de besøgende på-

pegede, at de foretrak at få deres information fra de 

klassiske skilte. Den meget simple form giver et hurtigt 

indblik i de forskellige anlæg og tidsperioder og er 

tilgængelig for alle – uanset tekniske færdigheder.  

 

Visualiseringer 
Mange forhistoriske fortidsminder er ikke synlige i 

landskabet i dag, og projektet har udover skilte som 

nævnt flere steder satset på forskellige typer af 

rekonstruktioner og visualiseringer af fortidsmindets 

oprindelige form og anvendelse, som f.eks. op-

sætningen af en skibssilhuet i Kanhave kanalen (figur 

1) og en rekonstrueret stenaldergravlæggelse i et af 

megalitkamrene på Møn. 

 

Generelt blev disse tiltag meget positivt modtaget af 

de besøgende. Én ting er at læse tekst på et skilt, men 

at skulle omsætte resterne af et anlæg eller en bar 

mark til de oprindelige konstruktioner kræver mere for 

folk, der ikke har en omfattende viden om fortiden. De  
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Figur 6. Informationsskilt fra Sjellebo 

besøgende ved godt, at visualiseringerne er et 

tolkningsbud på, hvordan det kunne have været og set 

ud. Folk er ikke kede af at blive hjulpet lidt på vej både 

narrativt og med formidlingstiltag. Dette gælder især 

fortidsminder, der ikke længere er synlige i landskabet. 

 

At foretage visualiseringer er en balancegang mellem 

at undgå påvirkninger af fortidsmindet (hvilket ikke 

tilladt i forhold til museumsloven) og samtidig synlig-

gøre det for de besøgende. Det kan virke som et 

drastisk tiltag, da indgrebet kan være omfattende og 

dominerede i forhold til de tilbageværende elementer  

i fortidsmindet. De valgte visualiseringer samt 

ændringer havde dog ikke en negativ betydning for de 

besøgende, så længe disse var gjort i stil med fortids-

mindets oprindelige form og udseende. 

 

Vi lever i dag i en verden, der har et stort fokus på det 

visuelle, hvilket kommer til udtryk blandt de 

besøgendes holdning til formidlingen ved fortids-

minderne, der i flere tilfælde ytrede ønske om flere og 

mere omfattende rekonstruktioner og visualiseringer. 

Umiddelbart kunne man tænke, at digital formidling 

kunne imødekomme denne efterspørgsel, men over-

raskende nok afslørede undersøgelsen af de 

besøgendes holdning og adfærd en anden over-

bevisning. 48 deltager mente, at digital formidling ikke 

var vigtig for et godt besøg. På trods af at 20 personer 

mente, at digital formidling var relevant ved fortids-

minder, var der ingen af interviewpersonerne, der 

havde benyttet sig af muligheden for at scanne en af 

de QR-koder, der var til stede på skiltene. Dette kan 

skyldes de tekniske udfordringer og kravene til de 

besøgendes teknologiske kunnen og muligheder. De 

fleste besøgende så de forskellige digitale tilbud som 

en formidlingsform, der står i modsætning til, hvad et 

besøg ved et fortidsminde indebærer. Man har ikke 

bevæget sig ud i naturen “for at stå og glo ned i en 

skærm”, som en af deltagerne udtrykte det. 

 

Konklusion 
Den gennemførte brugerundersøgelse har givet os et 

indblik i formidlingen i det åbne landskabs betydning 

og effekt. Som nævnt er de fleste fortidsminder 

ubemandede, så det er som regel ikke praktisk muligt 

at måle antallet af gæster og dermed angive et mere 

traditionelt parameter for popularitet, forbrug og 

effekt. Ikke desto mindre fik vi et lille indtryk, da den 

nye formidling af jættestuen Klekkendehøj på Møn 

åbnede i foråret 2010. En måler placeret i jættestuens 

indgang viste, at der i løbet af det første år kravlede 

omkring 10.000 personer ind i jættestuen.  

 

Forhåbentligt vil projektet, udover de her 

præsenterede målbare resultater, også få en indirekte 

effekt på brugen af fortidsminderne som en vigtig 

ressource til kulturhistorisk formidling. Der har været 

mange interessenter involveret både i planlægning, 

debat om og ofte en festlig markering af indvielsen 

ved mange af lokaliteterne. Mange lokale kræfter – 

både almindelige borgere og professionelle aktører 
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som kommunalt og museumsansatte – har ønsket at 

være en del af projektet og vil derfor forhåbentligt 

fremadrettet kunne virke som ”ambassadører” for 

både de specifikke lokaliteter i projektet men også for 

fortidsminderne mere generelt. Blandt disse 

”ambassadører” er der ingen tvivl om, at fortids-

minderne som fortællesteder og som små og store 

attraktioner har værdi for lokalområdet. 

 

Vi håber, at mange museer vil gøre aktivt brug af dette 

store udendørs udstillingsrum, som de har til rådighed 

til formidling af kulturhistorien. Netop i år er taget et 

skridt i den retning med fejringen af den første 

fortidsmindedag den 2. oktober. Fortidsmindedagen er 

indstiftet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med 

de 10 tilsynsmuseer i anledning af, at man i løbet af 

2017 vil have tilset og gennemgået samtlige fortids-

minder i Danmark. Det er første gang nogensinde, at 

man får et samlet overblik over de mere end 32.000 

danske fortidsminders tilstand indenfor en 10-årig 

periode. Ikke mindre end 33 af Danmarks kultur-

historiske museer bidrog til Fortidsmindedagen med 

ture, fortællinger og arrangementer ved lokale fortids-

minder.  

 

 

 

Den traditionelle museumsudstilling har det sidste årti 

taget et tigerspring fremad med en række fantastiske 

udstillinger bl.a. baseret på ny, sanselig, identitets-

skabende og meget effektfuld formidling. Meget tyder 

på, at vi står på tærsklen til en progressiv udvikling af 

formidling af kulturhistorien i landskabet. Eksempler 

på nye og meget forskellige tiltag er formidlingen af 

monumentområdet i Jelling (natmus.dk/kongernes-

jelling), det netop igangsatte formidlingsprojekt i 

forbindelse med de fem Hald’er ved Viborg 

(defemhalder.dk), formidlingen i sammenhæng med 

de arkæologiske undersøgelser ved den nye 

vikingeborg Borgring ved Køge (vikingeborgen.dk), 

Fåborg Museums store satsningsområde omkring 

realiseringen af et landskabsmuseum med formidlings-

platforme både i udstillinger og ude i landskabet 

(ohavsmuseet.dk) etc. Alle disse og forhåbentlig 

mange kommende nye lokaliteter kan medvirke til at 

give publikum nye og berigende oplevelser – og måske 

fange et andet publikum, end dem, vi normalt har fat i. 

 

 

 

 

 

Link 
(danmarks-oldtid-i-landskabet) 

http://slks.dk/fortidsminder-diger/danmarks-oldtid-i-

landskabet/ 

 

(natmus.dk/kongernes-jelling) 

http://natmus.dk/museerne/kongernes-

jelling/monumentomraadet/ 

 

(defemhalder.dk) 

http://www.defemhalder.dk/ 

 

(vikingeborgen.dk) 

http://www.vikingeborgen.dk/ 

 

(ohavsmuseet.dk) 

http://ohavsmuseet.dk/udstillinger-og-

aktiviteter/oehavsmuseet-faaborg/fremtiden/ 
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større sammenhæng – både videnskabeligt og 

samfundsmæssigt. Her kan både arkæologisk 

faglige og fagpolitiske emner behandles og 

debatteres. 

 

Skriv til Arkæologisk Forum: 
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