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INDLEDNING	

Da	jeg	var	13	år	gammel,	deltog	jeg	før	første	gang	i	et	middelalder‐levendegørelses‐

arrangement.	Jeg	startede	med	en	lilla	hør‐særk,	og	synes	selv	at	jeg	var	rigtig	fin.	Nu,	16	

år	senere,	ejer	jeg	en	håndsyet,	plantefarvet	uldkjole,	med	alt	hvad	dertil	hører	af	bælter,	

sko,	indersærke,	nålebundne	strømper	osv..	Alt	sammen	omhyggeligt	rekonstrueret	ef‐

ter	diverse	historiske	kilder.	Når	jeg	skal	slappe	af,	hører	jeg	musik	spillet	på	skalmeje	

og	drejelire,	ligesom	jeg	ofte	laver	mad	fra	diverse	middelalderkogebøger,	f.eks.	med	in‐

spiration	i	Henrik	Harpestrengs	tekster	fra	1200‐tallet.		

Men	ikke	nok	med	det	‐	jeg	har	også	valgt	at	læse	et	universitetsstudie,	hvor	undersøgel‐

serne	af	den	materielle	kultur	står	i	centrum,	og	hvor	jeg	undervejs	i	studiet	især	har	

undersøgt	museumsdidaktik	og	andre	formidlingsformer,	eks.	levendegørelse.		

Alt	dette	har	på	for	mit	eget	vedkommende,	fået	mig	til	at	overveje,	hvilke	identitets‐

dannelser	og	historiske	forståelser	der	opstår	hos	os,	der	deltager	i	levendegørelse.	

Hvad	sker	der,	hvis	læring,	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser	ikke	kun	under‐

søges	i	forhold	til	publikum,	men	det	også	undersøges	hvordan	de	mennesker,	der	ind‐

går	i	levendegørelse,	får	udbytte	af	dette?		

På	det	faglige	plan	er	denne	nysgerrighed	blevet	pirret	af	debatten	om	museernes	for‐

midlingsopgave	er	oplevelse	eller	oplysning,	og	det	efterfølgende	spørgsmål	om	formid‐

lingsformen	levendegørelses	faglighed.	Denne	debat	rummer	også	de	kulturhistoriske	

museers	søgen	efter	formål	og	identitet.	

Problemfelt	

I	dag	kæmper	museerne	med	publikumstal,	autoritetsfald,	og	en	søgen	efter	en	(ny)	rolle	

i	samfundet.	Ph.d.	i	litteratur,	kultur	og	medier	Anne	Sophie	Warberg	Løssing	beskriver	i	

Kulturarvsstyrelsens	hæfte	om	digital	museumsformidling,	at	museerne	har	brug	for	

nye	formidlingstiltag	og	‐former.	Løssing	forklarer	dette	med,	at	museerne	er	under	for‐

vandling,	fordi	der	er	sket	et	paradigmeskift	i	samfundet	eller	i	museumsverdenen.	Mu‐
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seerne	fokuserer	således	ikke	længere	kun	på	de	genstande,	der	kommer	ind	(samlin‐

gen),	men	ser	også	på,	hvad	der	kommer	ud	fra	museerne	(formidlingen)1.	

Museerne	har	historisk	set	haft	tendens	til	at	være	mere	optagede	af	artefakterne	end	af	

formidlingen	til	publikum,	hvilket	har	gjort	museerne	til	ekskluderende	institutioner.	

Det	’kulturelle	tempel’,	som	museerne	har	udgjort,	er	således	under	afvikling,	og	der	

sættes	fra	flere	sider	spørgsmålstegn	ved	museernes	autoritet	til	at	bestemme,	hvad	der	

regnes	for	historie.	Dannelsesidealet	er,	som	Løssing	siger	det,	skiftet	fra	et	klassisk	mo‐

nologisk	til	et	dialogisk	og	interagerende2.	

Dette	skift	af	fokus,	mener	Løssing,	har	umiddelbart	tre	forskellige	grunde.	For	det	første	

er	der	sket	et	autoritetsfald	på	museerne,	de	har	ikke	længere	eneret	på	’den	gode	smag’.	

Dernæst	fremhæver	Løssing	den	digitale	tidsalder	og	de	sociale	medier,	der	åbner	for	en	

dialog	præget	af	flerstemmighed,	hvor	alle	har	lov	til	at	byde	ind.	En	slags	demokratise‐

ring3.	Sidst	giver	Løssing	som	årsag,	at	der	findes	en	overflod	af	kulturelle	tilbud,	hvor	

der	ikke	længere	fra	publikums	side	skelnes	mellem	fin‐	og	popkultur,	men	hvor	publi‐

kum	i	stedet	går	efter	den	bedste	oplevelse.	Museet	deltager	således	i	en	konkurrence	

	om	publikum,	hvilket	kræver	at	de	er	i	stand	til	at	byde	ind	med	spændende	formidling4.	

Kandidat	i	etnologi	Marie	Drost	Aakjær	siger	noget	tilsvarende,	når	hun	påpeger,	at	hvis	

museerne	skal	have	en	identitetsskabende	effekt	skal:	

”Den	besøgende	på	museet	[…]	kunne	se	sig	selv	i	samspillet	mellem	fortid,	

nutid	og	fremtid”.5		

Hun	lægger	‐	i	lighed	med	Løssing	‐	op	til,	at	museerne	kunne	have	brug	for	en	ny	rolle,	

og	foreslår	at	den	eksempelvist	kunne	være	sådan:	

”Det	kan	være	oplæg	til	at	museernes	rolle	ændrer	sig	fra	en	mere	

samfundsmæssig,	opdragende	rolle	til	en	mere	personlig,	identitetsskabende	

rolle	gennem	historiebevidstheden”.6	

																																								 	
1	Løssing	2009:9	
2	Løssing	2009:11	
3	Løssing	2009:9	
4	Løssing	2009:10	
5	Aakjær	2008:36	
6	Aakjær	2008:36	
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Det	er	denne	nye	museumsrolle,	hvor	levendegørelse	indgår	som	en	formidlingsform,	

der	netop	har	mulighed	for	at	danne	historiebevidsthed	og	identitetsskabende	elemen‐

ter	både	i	grupper	og	hos	den	enkelte.		

I	levendegørelsen	opstår	der	en	form	for	nutidsflugt	og	en	bevægelse	tilbage	til	rødder‐

ne,	en	bevægelse,	der	cirkler	om	diverse	identitetsspørgsmål.	Lektor	i	arkæologi	Henri‐

ette	Syrach	Lyngstrøm,	beskriver	eksempelvist,	hvordan	vi	bruger	historien	i	en	kollek‐

tiv	og	personlig	erindring:	

”Vi	vil	fornemme	fortiden.	Og	erindringen	bruger	vi	til	at	spejle	vores	egen	

identitet	i,	hvad	enten	vi	ønsker	os	tilbage	til	en	mere	dunkel	tid,	da	en	mand	

var	en	mand	og	et	ord	var	et	ord,	eller	vi	ser	fortiden	som	et	billede	på	hvor	

godt	vi	har	det	i	dag.	Fælles	for	os	alle	er	at	fortiden	er	en	vigtig	del	af	vores	

egen	selvforståelse”.7	

Det	er	med	det	fokus,	at	dette	speciale	skal	læses.		

I	levendegørelse	forsøges	det	at	(re)konstruere	en	tidsalder	på	ny.	Det	væsentlige	ved	

denne	form	for	rekonstruktion	er,	at	alt	skal	gennemtænkes,	vælges	og	laves	specielt	for	

at	passe	ind	i	rekonstruktionen.	Verden	konstrueres	på	sin	vis	forfra.	Dette	ligner	pro‐

cesser,	der	i	mindre	målestok	også	foregår	i	de	fleste	menneskers	hverdag,	når	det	væl‐

ges	hvad	man	skal	have	på	af	tøj,	hvilken	sofa	man	gerne	vil	købe	osv.	Det	særlige	ved	

rekonstruktionen	er,	at	alle	valg	skal	foregå	indenfor	en	meget	fast	historisk	ramme	og	

derfor	bliver	valgene	i	konstruktionsprocessen	meget	tydelige.	Jeg	finder	det	derfor	op‐

lagt	at	spørge,	hvordan	disse	socio‐materielle	netværk,	relationer,	processer	og	menne‐

skelige	subjekter	får	det	til	at	ske.		

Særlig	interessant	er	i	den	forbindelse,	hvilket	syn	på	historie,	der	formidles	gennem	le‐

vendegørelse,	og	hvilken	indflydelse	dette	har	på	aktøren	og	vedkommendes	historieop‐

fattelse.	Dem,	der	besøger	et	levendegørelsesarrangement,	kommer	muligvis	hjem	med	

oplevelser	og	nye	forståelser	i	rygsækken,	men	den	der	gennemlever	dette	gang	på	gang,	

år	efter	år,	af	rendyrket	interesse	for	feltet,	må	i	så	fald	i	endnu	højere	grad	præges	af	

aktiviteten.		

																																				 	
7	Lyngstrøm	2003:12	
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lesnævneren	for	alle	disse	em

																		

Et	andet	relevant	aspekt	forbundet	med	det	at	danne	historisk	forståelse	gennem	leven‐

degørelse,	både	i	forhold	til	det	budskab,	der	formidles,	men	også	i	forhold	til	formidle‐

rens	personlige	forudsætninger.	I	en	socialkonstruktivistisk	optik	vil	historien	således	

blive	opfattet	og	fortolket	af	den	enkelte,	hvilket	ophæver	begreberne	’rigtig’	og	’forkert’	

historie.		

Derved	kan	historien	bruges	af	grupper	eller	enkeltpersoner	til	både	at	legitimere,	eller	

at	eksludere.	Blandt	folk	der	re‐enacter	2.	verdenskrig,	findes	betænkeligheder	omkring	

hvorvidt	denne	aktivitet	i	sidste	ende	kunne	forherlige	nazipartiet	og	dets	gerninger8.	

Således	er	spøgsmålet	i	sidste	ende	hvilke	konsekvenser	denne	form	for	genopførelse,	

kan	få	for	hvilke	historiske	forståelser	der	dannes	i	levendegørelse,	både	for	et	evt.	pub‐

likum,	men	ligeså	meget	for	den	der	udfører	levendegørelsen?	På	samme	måde	vil	selve	

formidlingsformen	heller	ikke	kunne	undgå	at	være	præget	af	formidlerens	egen	histo‐

riske	forståelse,	samt	sociale	og	individuelle	identitet.	

Problemformulering	

Ud	fra	de	synspunkter	og	overvejelser,	som	jeg	har	beskrevet	ovenfor,	er	jeg	kommet	

frem	til	følgende	problemformulering:	

Hvordan	gøres	middelalder	levende	af	formidlingsaktører9	i	det	danske	

middelaldermiljø?	

‐	og	hvordan	forbindes	aktører	og	dragter	i	levendegørelsesprocesser	på	

henholdsvis	Tøjhusmuseets	Middelaldermarked	og	Vitskøl	Klosters	

middelalderdage	i	efteråret	2011	og	hvilke	former	

for	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser	dannes	herigennem?		

Placering	af	emne	indenfor	studieretning	

På	studiet	Didaktik,	Materiel	Kultur	behandles	mange	forskellige	slags	emner,	men	fæl‐

ner	er,	at	det	er	den	materielle	kultur	‐	set	i	et	didaktisk	

																																					 	
8	panzergrenadier.net	
9	For	at	adskille	aktør‐begrebet	i	ANT‐forstand	og	aktør‐begrebet	inden	for	levendegørelse,	har	jeg	valgt	at	
kalde	de	mennesker,	der	deltager	i	dragt	på	et	marked,	for	formidlingsaktører.	
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perspektiv	‐	der	undersøges.	Så	længe	mennesket	har	eksisteret,	har	der	været	materiel	

kultur	til.	Studiet	af	materiel	kultur	handler	om	vores	ting;	alt	hvad	vi	som	mennesker	

skaber,	og	derigennem	undersøgelsen	af	den	kultur,	som	genstanden	er	repræsentant	

for.	Tingene	bliver	i	denne	forbindelse	forskerens	indgang	til	at	aflæse	en	kultur,	til	at	

aflæse	verden.		

Magister	i	historie,	Bernard	E.	Jensens	definerer	didaktikbegrebet	således:		

”Didaktik	er	en	teoretisk,	systematisk,	eksemplarisk	beskæftigelse	med	(i)	alle	

slags	lære	og	dannelses	processer	hos	mennesker,	(ii)	hvordan	sådanne	

processer	kan	virke	sammen,	forløbe	parallelt	eller	komme	i	konflikt	med	

hinanden	og	(iii)	vil	kunne	fremmes	og	kvalificeres”.10		

Disse	lære‐	og	dannelsesprocesser	kan	også	finde	sted	i	levendegørelse	som	formidlings‐

form,	om	den	så	udøves	på	et	museum	eller	ej.		

Levendegørelsen	benytter	sig	af	den	materielle	kultur	som	objekt	for	formidling,	og	der‐

ved	placerer	denne	undersøgelse	sig	under	studiet	Didaktik,	Materiel	Kultur.	

I	specialet	vil	jeg	undersøge	forholdene	omkring	den	del	af	museumsdidaktikken,	som	

lægger	vægt	på	deltagelse	og	involvering.	Derigennem	vil	jeg	undersøge	vilkårene	for	

formidling	af	kulturhistorie	gennem	levendegørelse,	dets	mål	og	vilkår	for	at	gøre	det,	

samt	de	læreprocesser,	der	er	for	formidlingsaktørerne.		

Begrundelse	for	valg	af	grundlæggende	teori	

Jeg	har	som	teorigrundlag	valgt	at	benytte	mig	af	Aktør‐netværksteori11.	Ideen	om	Ak‐

tør‐netværk	kan	på	flere	måder	være	produktiv,	når	man	skal	undersøge	den	materielle	

kultur	inden	for	et	område,	idet	teorien	har	et	fokus	på,	at	alle	aktører,	genstande	såvel	

som	individer	er	ligeværdige	aktører	i	netværk.	Således	giver	teorien	mig	mulighed	for	

også	at	undersøge,	hvilken	rolle	eksempelvis	dragter	spiller.	

Væsentligt	finder	jeg	også	professor	i	sociologi	John	Laws	teorier	om,	hvordan	virkelig‐

heder	enactes,	hvilket	i	tilfældet	med	levendegørelse	af	middelalder	giver	anledning	til	

																																								 	
10	Jensen	28/10‐2009	
11	også	kaldet	ANT	
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refleksioner	over,	hvordan	forskellige	versioner	af	formidlingsaktørernes	opfattelser	af	

middelalder	influerer	på	opbyggelsen	af	levendegørelse.	

Afgrænsning	

Aktører	/	publikum	

Dette	speciale	skal	ikke	læses	som	en	publikumsundersøgelse,	der	handler	om	publi‐

kums	udbytte	af	levendegørelse.	I	stedet	er	det	en	undersøgelse	af	hele	den	praksis,	der	

ligger	til	grund	for,	at	et	marked	kan	opstå.	Publikum	er	selvfølgelig	også	et	element	i	

den	praksis,	og	vil	derfor	også	kort	blive	analyseret.	Primært	handler	specialet	dog	om	

formidlingsaktørerne	og	de	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser,	der	finder	sted	

for	dem.		

Der	vil	desuden	være	flere	aktører,	end	dem	jeg	har	udvalgt	og	beskrevet,	og	som	jeg	en‐

ten	ikke	har	haft	adgang	til,	eller	som	jeg	af	hensyn	til	omfanget	har	været	nødt	til	at	

udelade.	

Relation	til	museer	

Traditionelt	har	debatten	om	oplevelse	kontra	oplysning	været	ført	i	forhold	til	museer,	

herunder	deres	forpligtigelse	til	oplysende	og	dannende	virksomhed.	

Langt	størstedelen	af	de	levendegørelsesarrangementer,	der	afholdes,	sker	udenfor	mu‐

seumsverdenen,	og	selv	de	arrangementer,	som	afholdes	af	museer,	ses	i	overvejende	

grad	som	bidrag	til	den	konventionelle	formidling,	hvilket	også	begrænser	relationen	til	

museumslovens	rammer.	Formålet	med	museernes	markeder	synes	således	primært	at	

være	et	ønske	om	at	tiltrække	publikum.	Rent	lovgivningsmæssigt	falder	middelalder‐

markeder	således	utvivlsomt	udenfor	det	område,	hvor	debatten	traditionelt	føres.		

I	praksis	er	debatten	imidlertid	stadig	både	væsentlig	og	relevant	i	forhold	til	middelal‐

dermarkeder,	netop	fordi	den	beskriver	den	kontekst,	som	levendegørelse	er	en	del	af,	

og	som	også	formidlingsaktørerne	i	levendegørelsen	må	forholde	sig	til.	Det	er	således	

min	opfattelse,	at	debatten	stadig	er	fuldt	ud	relevant	for	emnet,	og	kan	foretages	uden	

videre	metodemæssig	afgrænsning,	men	dog	lejlighedsvist	med	en	vis	nødvendig	tilpas‐

ning.	
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Begrebsafklaring	

Gøres	

I	problemformuleringen	bruger	jeg	ordet	gøres.	Dette	sker	med	udgangspunkt	i	lektor	i	

etnologi	Tine	Damsholt,	Ph.d.	i	historie	Dorte	Gert	Simonsen	&	ph.d.	i	museumsformid‐

ling	Camilla	Mordhorst,	der	i	bogen	Materialiseringer,	netop	opfinder	denne	udvidede	

brug	af	verbet	’at	gøre’.	Dette	gør	de,	fordi	der	i	det	danske	sprog	ikke	eksisterer	en	ing‐

form,	som	man	ellers	har	på	engelsk,	jvf.	det	engelske	doing12.	Forskellen	på	disse	to	er,	

at	der	i	den	danske	forståelse	af	’at	gøre’	som	regel	står	et	handlende	subjekt,	hvorimod	

selve	genstanden	i	det	engelske	’doing’	også	kan	handle.	Derudover	forbinder	jeg	også	

begrebet	med	John	Laws	begreb	enactment,	som	jeg	vil	redegøre	for	i	specialets	teoriaf‐

snit.	Jeg	bruger	enact	og	gøres	synonymt.	Som	teoriafsnittet	vil	vise,	hænger	begrebet	

’gøres’,	sammen	med	at	multiple	virkeligheder	kan	fremstå	som	resultatet	af,	at	noget	

gøres	(enactes)	virkeligt.	Der	er	derfor	en	pointe	i,	at	jeg	bruger	ordet	middelalder	i	fler‐

tal	i	mine	analyser,	i	stedet	for	den	bestemte	form;	middelalderen,	idet	denne	kan	enac‐

tes	multiplet.	

Definition	af	levendegørelse	

For	at	der	kan	være	tale	om	’levendegørelse’	som	formidlingsform,	vil	jeg	definere	be‐

grebet	således:	Formidlingsaktører,	der	fremstiller	en	forestillet	fortid,	er	iført	dragter,	

og	enten	er	sig	selv	(3.person),	eller	spiller	en	rolle	(1.person).	Formidlingen	foregår	

gennem	rekonstruktioner	af	og	tale	om	arbejdsgange,	det	levede	liv	og/eller	diverse	for‐

tidige	processer,	religion,	levevilkår	osv.	Væsentligt	anderledes	for	levendegørelsen	er,	

at	den	materielle	kultur	indgår	aktivt	og	fysisk	i	formidlingen,	idet	der	uden	den	vil	være	

tale	om	andre	og	mere	konventionelle	former	for	formidling.	Således	bliver	den	materi‐

elle	kultur	en	nødvendig	del	af	aktiviteten	i	levendegørelse.	Aktiviteten	er	det	man	gør,	

og	den	materielle	kultur	er	det	man	gør	aktiviteten	med.		

																																																								
12	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:13	
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Materiel	Kultur	

Damsholt	og	Simonsen	tager	afstand	fra	begrebet	’materiel	kultur’	og	indfører	i	stedet	

’materialisering’.	Det	gør	de	for	at	understrege,	at	de	ser	materialitet	som	noget	proces‐

suelt,	performativt	og	relationelt13.	Der	er	tale	om	en	forståelse	at	materialisering	som	

noget	aktivt,	hvori	der	tales	om	hvordan	fænomener	gøres	og	gøres	om,	i	stadige	proces‐

ser14.	Jeg	vælger	dog	at	holde	fast	i	termen	’materiel	kultur’,	idet	dette	er	navnet	på	det	

studie	nærværende	speciale	er	tilknyttet,	og	jeg	ønsker	dermed	at	bringe	dennes	tema‐

tikker	ind	i	denne	undersøgelse.	Dog	skal	begrebet	’materiel	kultur’	stadig	forstås	som	

performativt,	processuelt	og	relationelt,	altså	som	noget	der	gøres.	

Da	middelalder	kom	til	Danmark	i	1999	

I	dette	afsnit	vil	jeg	lave	en	forundersøgelse,	hvor	jeg	beskriver	hvordan	Middelalderåret	

1999	opstod	i	Danmark,	og	hvad	det	førte	med	sig.	I	forundersøgelsen	vil	jeg	tage	ud‐

gangspunkt	i	kandidat	i	arkæologi	Jens	Vellev,	der	var	den	primære	initiativtager	til	

Middelalderåret	1999	og	ph.d.	i	historie	Lars	Bisgaard.	

I	1999	løb	der	et	stort	landsdækkende	initiativ	af	stablen.	Initiativet	skulle	samle	landets	

kulturinstitutioner	om	ét	emne,	nemlig	middelalderen.	Det	var	en	ambition	i	dette	ar‐

bejde	at	befri	perioden	for	forestillingerne	om	middelalderen	som	værende	mørk	og	un‐

derudviklet,	og	i	stedet	skulle	middelalderen	ses	som	lys,	farverig	og	sanselig15.	Initiativ‐

tagerne	mente	at	middelalderen	som	periode	var	underrepræsenteret	og	underbelyst,	

og	målet	blev	at	vise	periodens	mangfoldighed16.		

Mod	denne	fremstilling	indvendte	Bisgaard,	at	dette	forsøg	på	at	skifte	fokus,	til	at	se	

middelalderen	som	positiv,	i	længden	er	ligeså	uholdbart	som	det	negative	billede,	der	

eksisterede.	Fremstillingen	af	historien,	argumenterer	Bisgaard,	handler	i	sidste	ende	

om,	hvordan	man	skærer	sine	kilder17.		

																																																								
13 n	&	Mordhorst	2009:14	

n	&	Mordhorst	2009:15	
	Damsholt,	Simonse

14 se	Damsholt,	Simon
15	Bisgaard	2000:59	
16	Vellev	2008:8‐9	
17	Bisgaard	2000:59	
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kalde	levendegørelse	af

															

Middelalderåret	blev	indledningsvist	koordineret	i	kulturhistorisk	museumsregi,	men	

efterfølgende	blev	også	andre	museumstyper	(naturhistoriske	museer,	kunstmuseer	

osv.)	inviteret.	Også	andre	kulturinstitutioner	som	højskoler,	oplysningsforbund	og	ama‐

tørteatre	blev	inviteret	indenfor18.	Projektet	var	sat	meget	åbent	op,	og	enhver	kunne	

deltage	på	den	måde,	de	fandt	det	relevant	og	muligt,	ift.	økonomi,	evner	og	lyst19.		

Omkring	1300	officielle	arrangementer	blev	det	til,	og	dertil	kom	alle	de	arrangementer,	

der	ikke	blev	registreret,	eller	ikke	var	officielle.	Eksempelvis	benyttede	mange	skoler	

sig	af	muligheden	for	diverse	emneuger	om	middelalderen20.	For	museerne	var	dette	et	

demokratiseringsforsøg	‐	et	forsøg	på	inklusion21.	Når	organisationen	og	miljøet	om‐

kring	middelalder	i	dag	er	så	forskelligartet,	kan	det	muligvis	ses	som	reminiscenser	fra	

middelalderårets	meget	inkluderende	facon.		

Ambitionerne	for	middelalderåret	var	mangeartede,	men	en	del	af	det	handlede	natur‐

ligvis	om	et	ønske	om	at	øge	publikumstallet	på	landets	museer.	Han	kommenterer	

yderligere,	at	levendegørelse	har	en	tendens	til	at	fastholde	nogle	af	de	forestillinger,	vi	

har	om	andre	tidsperioder,	fordi	levendegørelsen	ofte	benytter	sig	af	arketyper	i	sin	

formidling.	Til	dette	indvender	han,	at	det	vel	netop	var	formålet	med	levendegørelse	at	

knuse	sådanne	forestillinger22.		

Miljøet	og	interessen	eksisterede	ganske	vist	før	middelalderåret,	men	1999	blev	et	me‐

get	stort	boost,	en	slags	startskud	til,	at	så	mange	individuelle	mennesker	og	foreninger	

så	muligheden	for	at	besøge	og	etablere	markeder	og	derved	åbnedes	muligheden	for	

dannelsen	af	miljøet.	Miljøet	er	således	i	høj	grad	opstået	som	en	måde	at	gøre	noget	på	

over	en	længere	periode,	i	tværfaglige	samarbejder.		

Markeder	fra	1999	til	2012	

Bisgaard	taler	om	middelalderårets	gennemslagskraft:		

”Middelalderåret	er	gået	hånd	i	hånd	med	et	gennembrud	for	det	man	kunne	

	fortiden.	Denne	tendens	i	historieformidlingen	har	

																																								 	
18	Vellev	2008:8‐9	
19	Vellev	2008:7	
20	Vellev	2008:9	
21	Vellev	2008:8	
22	Bisgaard	2000:61	
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længe	været	undervejs,	og	middelaldercentrene	på	Bornholm	og	ved	Nykøbing	

Falster	er	gamle	kendinge.	Men	i	år	[’99]	har	man	mødt	ryttere,	markedsgøgl,	

og	turneringer	alle	vegne.	Der	er	opstået	et	marked	for	levendegørelse,	nogen	

mere	professionelle	end	andre.”23	

Herved	synes	han	at	understøtte	synspunktet	om,	at	1999	for	alvor	blev	året,	hvor	mid‐

delalderen	kom	til	Danmark.	

I	denne	forundersøgelse	har	jeg	valgt	at	lave	en	oversigt	over,	hvilke	middelaldermarke‐

der,	der	er	blevet	afholdt	de	forskellige	år,	og	derved	undersøge	hvilke	markeder,	der	er	

kommet	igen	år	efter	år.		

Oversigten	er	delvist	lavet	ud	fra	en	kalender	på	internetsiden	www.middelalderinfo.dk,	

som	jeg	via	det	globale	internetarkiv	www.archive.org	har	kunnet	fremskaffe	tilbage	til	

2004.	Derudover	har	jeg	via	det	sociale	medie	Facebook	lavet	en	åben	brugerundersø‐

gelse	hos	folk,	der	har	været	i	miljøet	siden	1999	om,	hvilke	markeder	de	har	kendt	til	

mellem	1999	og	2004.	Efterfølgende	har	jeg	researchet	på	diverse	markeders	hjemme‐

sider	for	at	undersøge,	hvornår	de	startede	op	og	eventuelt	sluttede.	Undersøgelsen	er	

muligvis	ikke	komplet	og	uddybende,	men	indeholder	dog	alle	større	markeder	og	langt	

hovedparten	af	de	mindre,	hvilket	synes	tilstrækkeligt	til	at	tegne	et	klart	billede.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																		 	
23	Bisgaard	2000:60	
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Sted	
År	 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007	2008	2009	2010	2011 2012

Horsens	Europæisk	Middelalderfestival	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
*Tøjhusmuseets	middelaldermarked	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

*Spøttrup	Borg	/	Bispens	Marked	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 (x)	 (x)	 x	 x	 x	 x	

Bornholm	middelaldercenter	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	

Aabenraa	Middelaldermarked	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 (x)	 (x)	 x	 	 	 	

Nykøbing	Falster	re‐enactermarked	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	

Odense	middelalderdage	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Højriis	Slot	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

*Hjemsted	Oldtidspark	middelalderm.	 	 	 x	 x	 ( 	x) x	 x	 x	 	 	 	 	 	 	

Voergaard	Slot	middelaldermarked	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Enø	middelaldermarked	 	 	 	 x	 x	 (x)	 x	 x	 x	 	 	 	 	 	

Hertug	Hans,	Haderslev	 	 	 	 	 x	 (x)	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Esrum	Kloster	riddermarked	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Give	middelalderdage	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	

Esbjerg	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	

Brøndby	Middelalderlandsby	marked	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Østergård	middelalderdage,	Skive	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 ( 	x) ( 	x) x	 x	 ( 	x) 	

*Æbelholt	Kloster	marked	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Gisselfeld	Slot	marked	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 (x)	 	 	 	 	 	

Hvidehorse‐Fionia	marked,	Odense	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	

Korsør	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	

*Køge	museum	marked	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Midvinter,	Christiania	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 	 	 	 	

Als	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 	 	 	 	

Sønderborg	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	

Københavns	middelalderdage	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	

Københavns	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Århus	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 	 	

*Ærø	museum	marked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 ( 	x) ( 	x) x	 x	

Vitskøl	Kloster	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	 x	

Børglum	Kloster	marked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	

Godthåb	middelaldermarked,	Aalborg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	

Nysted	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	 x	

Ringsted	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 x	

Korsør	(nyt	marked)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	

Maj‐marked,	Viborg	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

*Nyborg	danehof	marked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

Kildeparken,	Aalborg	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

*Øm	kloster	marked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

Hvolris	Jernalderlandsby	middelalderm.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

Næstved	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	 x	

Tårnby	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 x	

Frigård	camping	marked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	

Holbæk	middelaldermarked	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	
Markeder	I	ALT	 8	 7	 8	 10	 10‐

11	
11‐
13	

18	 20	 14‐
18	

14‐
17	

20‐
21	

23‐
24	

23‐
24	

23	

	

Parenteserne	indikerer,	at	jeg	ikke	har	sikker	information	om,	at	et	marked	er	blevet	afholdt,	men	at	der	er	stor	sandsynlighed	for	det,	

enten	fordi	der	er	afholdt	marked	før	og	efter,	eller	fordi	jeg	har	fundet	andet	materiale	der	kunne	tyde	på	dette.		

Stjerner	ud	for	navnet	viser,	at	det	er	et	statsanerkendt	museum24 ,	der	afholder	markedet.	

																																																								
24	Kulturstyrelsens	hjemmeside	23/7‐12	
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Som	det	ses	på	tabellen,	er	der	tale	om	en	støt	stigning	i	antallet	af	markeder.	Der	kom‐

mer	gradvist	flere	ny,	men	samtidig	er	der	flere	ældre	og	større	markeder,	som	slutter	

og	i	stedet	erstattes	af	små	nye	markeder.	Det	er	som	om,	de	løber	deres	tid	ud,	måske	

fordi	de	ikke	længere	har	nogen	nyhedsværdi.	I	så	fald,	kunne	dette	kunne	indikere,	at	

det	mest	er	et	lokalt	publikum,	som	besøger	markederne,	og	at	de	efter	en	periode	på	

over	ti	år	ikke	har	interesse	i	at	se	det	samme	arrangement	igen.		

I	tabellen	ses	det	ligeledes,	at	der	blandt	de	afholdte	markeder	er	8	statsanerkendte	

(kulturhistoriske)	museer,	og	tendensen	synes	også	her	at	være,	at	der	gradvist	kommer	

flere	og	flere	markeder	til,	hvilket	tyder	på	en	langsom	accept	af	formidlingsformen	

blandt	museerne.	Denne	bevægelse	vil	jeg	redegøre	nærmere	for	både	i	min	teori	og	

analyse.	

Ud	af	de	ca.	1300	officielle	arrangementer,	der	blev	afholdt	under	Middelalderåret	1999,	

var	kun	8	af	dem	egentlige	markeder,	og	flere	af	de	markeder	fandtes	også	inden	da.	Det	

har	således	ikke	nødvendigvis	været	året,	der	startede	selve	tendensen	til	at	holde	mar‐

keder,	men	til	gengæld	har	det	været	her,	at	det	hele	har	taget	fart,	ikke	mindst	i	forhold	

til	at	involvere	nye	arrangører	og	aktører.	

Mest	af	alt	viser	tabellen	hvor	udbredt	middelalderlevendegørelse	er.	Med	23	årlige	

markeder,	må	mange	mennesker	være	involveret	i	opbyggelsen,	organiseringen	og	drif‐

ten	af	disse	markeder,	såvel	udenfor	som	indenfor	miljøet.		

Specialets	struktur	

I	en	ANT‐undersøgelse	vil	aktørerne	udpege	hinanden	som	en	del	af	netværket.	Ligesom	

det	heller	ikke	på	forhånd	kan	afgøres,	hvilke	aktører	det	måtte	være	på	området,	kan	

det	derfor	heller	ikke	på	forhånd	udpeges,	hvilken	teori	der	måtte	være	passende	ud‐

over	ANT‐grundlaget.		

På	trods	af	dette	har	jeg	for	læsevenligheden	skyld	startet	med	at	præsentere	hele	teori‐

en,	idet	denne	introducerer	flere	forskellige	begreber,	samt	diskussioner	der	letter	for‐

ståelsen	af	analyserne.	
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Grundlæggende	har	jeg	opdelt	teorien	i	tre	dele.	Først	præsenteres	teorigrundlaget,	Ak‐

tør‐Netværksteorierne.	Derefter	redegøres	der	for	begrebet	’levendegørelse’	blandt	an‐

det	gennem	forskellige	diskussioner	om	fagligheden	af	begrebet,	samt	andre	begreber	

der	knytter	sig	hertil.	Sidst	i	teoriafsnittet	forklares	der	om,	hvilke	potentialer	for	identi‐

tetsdannelse	og	historiske	forståelser,	som	levendegørelse	rummer	for	formidlingsaktø‐

rerne.	

Dernæst	kommer	analysedelen,	hvor	de	forskellige	udvalgte	aktører	præsenteres.	Aktø‐

rerne	er	udvalgt	blandt	andet	på	baggrund	af	deres	relevans	for	min	problemformule‐

ring,	men	også	ud	fra	kriterier	om	hvilket	materiale,	jeg	har	haft	adgang	til.	Rækkefølgen	

af	aktørerne	skal	ikke	forstås	som	en	vurdering	af	hvilke	aktører,	der	er	væsentligst.	I	

stedet	er	aktørerne	opdelt	efter	4	forskellige	kategorier,	baseret	på	deres	tilknytning	til	

middelaldermiljøet	og	den	formidling,	de	foretager.	

Herefter	diskuteres	det	i	diskussionsafsnittet	hvordan	identitetsdannelser	og	historiske	

forståelser	kan	opstå	i	formidlingsaktørerne	i	forbindelse	med	levendegørelse,	herunder	

blandt	andet	med	fokus	på	dragterne	og	deres	evner	til	at	skabe	disse	forbindelser	for	

formidlingsaktørerne.	

TEORI	

Teorigrundlag:	Aktør‐netværksteori		

Jeg	har	både	benyttet	mig	af	Laws	bog	After	Method,	Ph.d.	i	informationsstudier	Casper	

Bruun	Jensen,	Ph.d.	i	kommunikation	Peter	Lauritsen	og	lektor	i	informations	og	medie‐

videnskab	Finn	Olesens	antologi,	Introduktion	til	STS,	samt	Damsholt,	Mordhorst	og	Si‐

monsens	antologi	Materialiseringer.	Også	kandidat	i	etnologi	Marie	Riegels	Melchior	og	

Ph.d.	i	etnologi	Astrid	Jespersens	artikel	om	praksiografi	i	antologien	Materialitet	og	

Dannelse	vil	blive	benyttet.	
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Disse	giver	alle	hver	deres	vinkel	på	hvordan	ANT	kan	forstås	og	bruges	som	metode	til	

analyse	af	verden.	Ligesom	resten	af	verden	gøres	forskelligt	i	forskellige	netværk,	vari‐

erer	definitionen	af	hvordan	ANT	skal	udføres,	også	i	forskellige	netværk25.	

Aktør‐netværksteorien	skal	ikke	anses	som	en	stabil	eller	fast	teori.	I	stedet	skal	den	be‐

tragtes	som	en	vag	analysemodel,	der	netop	grundet	sin	vaghed	tillader	verden	at	frem‐

træde	i	sin	kompleksitet26.	Teorien	anskuer	jeg	i	lighed	med	lektor	i	informationsviden‐

skab	Christopher	Gad	og	Bruun	Jensen,	som	en	analysemodel.	De	argumenterer	for	at	

Aktør‐netværksteori	først	og	fremmest	er	en	metode	til	at	analysere	netværk,	hvor	for‐

skeren	kan	få	øje	på	aktørerne	og	lade	dem	komme	til	orde	uden	på	forhånd	at	begrænse	

udsagnene27.	

Helt	grundlæggende	forklarer	John	Law	teorien	om	Aktører	og	Netværk	på	følgende	

måde:		

”Entities	take	form	and	aquire	their	attributes	as	a	result	of	their	relation	with	

other	entities.”28	

Det	er	væsentligt,	at	ANT	feltet	langtfra	er	ensartet,	og	interne	udlægninger	af	ANT	va‐

rierer29.	ANT	kan	ikke	ses	som	én	teori,	men	er	som	følge	af	de	forskellige	anskuelser,	

multiple.	Der	findes	derved	forskellige	versioner	og	tilgange,	som	alle	har	forskellige	im‐

plikationer	både	metodisk	og	empirisk,	såvel	som	teoretisk	og	analytisk30.	

Tilgangen	lægger	derved	op	til,	at	det	er	forskerens	egen	fortolkning	af	teorien,	der	ar‐

bejdes	efter.	Hvordan	jeg	vælger	at	tolke	og	bruge	ANT	vil	jeg	uddybe	efter	en	gennem‐

gang	af	baggrunden	for	teorigrundlaget.		

Baggrund	for	tankerne	

ANT	er	opstået	ud	af	en	konstruktivistisk	optik,	men	ANT	stiller	sig	på	flere	punkter	an‐

derledes	an,	end	traditionel	socialkonstruktivisme.		

																																																								
25	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:93	
26 Olesen	2007:94	

Olesen	2007:99	
	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	

27 tsen	&		Gad	og	Bruun	Jensen	in	Brunn	Jensen,	Lauri
28	Law	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:23	
29	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:23	
30	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:112	
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En	af	social‐konstruktivismens	hovedpointer	er	ifølge	Damsholt	og	Simonsen	ønsket	om	

at	frigøre	sig	fra	de	autoritative	fortællinger	om	eks.	sandhed,	fremskridt	eller	retfær‐

dighed.	I	social‐konstruktivismen	understreges	det	i	stedet,	at	fortællinger	er	konstrue‐

ret,	og	således	blev	målet	for	diskursanalysen	at	hjælpe	til	frisættelsen	af	det	enkelte	

menneske31.		

Professor	i	sociologi	Bruno	Latour	kritiserede	konstruktivismen	for	at	have	et	ensidigt	

fokus	på	det	sproglige.	Latour	påpegede,	at	der	til	trods	for	diverse	dekonstruktioner	af	

sandheder	og	identiteter	stadig	eksisterede	konstruktioner	så	som	nationalisme,	etnici‐

teter	og	kønskategorier.	Latour	kommer	med	denne	kritik	i	artiklen	Why	has	Critique	

Run	out	of	Steam.	Her	kommer	tanker	om	det	han	kalder	’en	ny	realisme’	frem.	Grund‐

læggende	handler	det	om	at	gentænke	forholdet	mellem	sprog/tale,	og	kultur/natur32.		

Det	handler	for	Latour	om,	ikke	at	vægte	den	ene	side	frem	for	den	anden,	men	derimod	

se	dem	som	ligeværdige	partnere	og	derved	ophæve	grænserne	mellem	natur/kultur,	

subjekt/objekt,	eller	ord/verden33.	I	stedet	for	opdelingen,	skal	disse	ses	som	noget	der	

væver	sig	sammen	i	netværk.	Argumentet	er,	at	intet	eksisterer	uden	det	andet.	Eksem‐

pelvis	giver	det	i	denne	optik,	ikke	nogen	mening	at	forestille	sig	en	kulturløs	kjole34.	

En	af	ambitionerne	for	forskerne	bag	ANT	var	at	vise,	hvordan	videnskab,	teknologi,	

samfund	og	kultur	er	sammenvævede,	og	at	disse	derfor	ikke	kan	undersøges	eller	for‐

stås	adskilt35.	Derudover	handlede	det	om	at	opløse	debattens	præmisser	og	derved	sæt‐

te	virkelighed(en)	i	et	relativt	lys.	Det	skal	ikke	forstås	sådan	at	ANT	ikke	anerkender	at	

der	er	forskel	på	eksempelvis	subjekter	og	objekter,	men	det	der	er	væsentligt	i	denne	

sammenhæng	er,	at	forskellen	imellem	dem	er	konstrueret	gennem	netværk36.		

På	visse	punkter	bevarer	ANT	en	del	af	tankerne	fra	konstruktivisterne.	Eksempelvis	

påpeger	Damsholt	og	Simonsen,	at	det	er	en	af	de	store	konstruktivistiske	grundpointer,	

																																																								
31	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:11	
32	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:12	
33	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:12	
34	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:12	
35	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:63	
36	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:73	
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at	intet	hviler	i	sig	selv.	Dette	er	også	udgangspunktet	for	Aktør‐netværksteorierne,	hvor	

materialitet	gennem	relation	og	netværk	står	centralt37.		

Ligesom	konstruktivisterne,	tager	også	ANT	udgangspunkt	i	at	viden	og	teknologi	ikke	

opstår	i	et	vakuum,	men	derimod	er	en	del	af	den	sociale	verden	‐	det	bliver	formet	af	

verden,	samtidig	med	at	den	også	former	verden38.	Virkeligheden	kan	på	den	måde	ikke	

observeres	et	sted	udefra,	idet	iagttageren	altid	selv	også	er	en	del	af	verdenen	og	derfor	

ikke	kan	stille	sig	udenfor	den39.		

Law	argumenterer	således	for,	at	forskere	også	har	kultur,	at	de	også	tror	på	noget,	har	

bestemte	måder	at	arbejde	på,	og	at	alt	dette	vil	blive	en	integreret	og	delvist	usynlig	del	

af	den	forskning	der	udføres.	Dermed	vil	også	disse	kulturer,	overbevisninger,	og	ar‐

bejdsmønstre	indgå	i	undersøgelsen	af	verden	og	dermed	også	bidrage	til	skabelsen	af	

virkelighed40.		

Teorien	om	aktør‐netværk	kan	ses	som	en	reaktion	på	empirismen	og	positivismen.	Law	

kritiserer	i	dette	citat	den	amerikanske	professor	i	sociologi	Robert	Merton:		

”Merton,	along	with	many	others,	assumes	that	there	is	a	reality	out‐there	of	a	

definite	form	waiting	to	be	discovered,	if	only	we	can	get	it	right”.41	

Min	brug	af	ANT‐modellen	

Jeg	har	i	min	brug	af	teorien	valgt	3	principper,	der	er	grundlæggende	for	min	forståelse	

for	og	brug	af	teorien.		

Disse	tr r:		e	grundprincipper	e

1.	En	ny	empirisme,	

2.	Aktører	og	netværk,	og		

3.	Ideen	om	ligeværdige	aktører.		

																																																								

onsen	&	Mordhorst	2009:23	37 m	Damsholt,	Si
38	Law	2004:12	
39	Law	2004:8	
40	Law	2004:19	
41	Law	2004:22	
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at	undersøgelser	er	blevet	af

Jeg	vil	starte	med	at	undersøges	den	ny	empirisme,	og	dernæst	uddybe	tanken	om	net‐

værk	og	dermed	også	aktørbegrebet.		

Ny	empirisme	

Ideen	om	den	ny	empirisme	skal	ikke	forstås	som	en	ny	afdækning	af	facts,	men	derimod	

som	en	afdækning	af,	hvordan	facts	behandles,	indsamles	og	produceres42,	og	dermed	

hvordan	virkelighed	skabes.		

Hvordan	disse	facts	behandles,	indsamles	og	produceres	er	hovedmålet	for	den	ny	em‐

pirisme,	idet	ANT	søger	at	vise	hvordan	virkeligheder	skabes.	

Anskuelser	af	virkelighed	

Centralt	i	tankerne	om	aktør‐netværk	står	begrebet	’virkelighed’	‐	eller	i	denne	forståel‐

se	rettere	’virkeligheder’.	Olesen	og	Kandidat	i	informationsvidenskab	Jonas	Kroustrup	

siger	det	således:		

”Det,	vi	normalt	tager	for	givet	som	virkeligt:	mennesker,	samfund,	ting,	

kendsgerninger,	naturen	etc.,	ses	i	ANT‐analysen	som	effekter	af	forbindelser	

mellem	heterogene	aktører.”43	

Det	handler	altså	om,	at	virkelighed	og	sandhed	konstrueres	og	skabes	af	aktører	og	de‐

res	indbyrdes	relationer	i	det	analyserede	netværk.	Det	skal	ikke	forstås	sådan,	at	intet	

dermed	findes.	Eksempelvis	siger	Olesen	og	Kroustrup,	at	molekyler	og	elektroner	må	

antages	at	findes,	men	at	fakta	om	dem	er	noget	der	er	skabt44.	Det	væsentlige	i	denne	

pointe	er,	at	virkelighed	ikke	er	noget	objektivt,	der	blot	beskues	med	forskellige	øjne,	

men	derimod	noget	der	skabes	forskelligt	i	forskellige	sammenhænge	og	netværk45.	

Laws	kritik	går	på,	at	den	videnskabelige	tradition	i	den	euro‐amerikanske	del	af	verde‐

nen	har	søgt	efter	ensartede	svar	i	sine	undersøgelser	af	verdenen,	hvilket	har	medført,	

vist	som	uvidenskabelige,	hvis	resultaterne	ikke	har	været	

																																																								
42	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:24	
43	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:63	
44	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:67	
45	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:106	
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ensartede.	Det	er	ifølge	Law	alt	det,	der	ligger	bag	ved	metoden	i	den	euro‐amerikanske	

tradition,	eksempelvis	de	normative	diskurser,	der	er	knyttet	til	metoden,	som	gør,	at	

	singulær	opden	underbygger	en fattelse	af	verden.		

John	Laws	projekt	i	After	Method	handler	derfor	om	at	skabe	en	ny	metodologi	‐	altså	ik‐

ke	bare	en	metode,	men	en	teori	om	metoder	og	hvordan	de	kan	udføres	‐	og	dermed	

også	hvordan	virkelighed	opfattes	og	skabes.	Law	selv	siger	det	således:		

”What	we	are	dealing	with	here	is	not	just	a	set	of	techniques.	It	is	not	just	a	

philosophy	of	method,	a	methodology.	[…]	it	is	also	and	most	fundamentally,	

about	a	way	of	being.	It	is	about	what	kind	of	social	science	we	want	to	

practice”.46	

Selvom	Aktør‐netværksteorierne	således	grundlæggende	set	er	en	analysemodel,	så	

handler	det	altså	også	om	hele	den	måde,	man	er	i	verden	på,	anskuer	verden	på	og	ikke	

mindst	den	måde	man	udfører	videnskab	på.	Dette	er	væsentligt,	da	det	ifølge	Law	i	sid‐

ste	ende	vil	være	medkonstituerende	for	den	virkelighed,	man	undersøger.	

Om	metode	

Når	netværket	skal	analyseres,	kan	det	ikke	på	forhånd	afgøres,	hvem	der	måtte	være	

aktørerne.	I	stedet	vil	aktøren	selv	fremstå	som	de	knudepunkter,	der	har	en	effekt	i	

netværket.	Som	Damsholt	og	Simonsen	påpeger,	efter	Latour:		

”Handling	bliver	således	en	effekt	af	relationerne	i	netværket,	og	handling	er	i	

den	forstand	en	relationel	effekt.”47	

Da	alle	effekter	i	et	netværk	betegnes	som	aktører,	og	handling	er	en	effekt	i	netværket,	

må	det	antages	at	også	handlinger	og	ting	kan	få	aktørstatus	i	netværket.	ANT	tilbyder	

derved	en	analytisk	metode	der	er	fleksibel,	grundig	og	eksperimenterende	i	forhold	til	

undersøgelsen	af	et	område.	Konsekvensen	af	dette	er,	at	teori	og	praksis	ikke	længere	

er	adskilte,	hvilket	også	er	grunden	til,	at	afsnittet	om	metode	er	en	integreret	del	af	teo‐

rien	i	dette	speciale.	

																																								 	
46	Law	2004:10	
47	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:24	
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og	diskussioner.	Der	redegør

Det	er	ligeledes	væsentligt	for	teorien,	at	ANT	netop	er	en	analysemodel	der	derfor	ikke	

referer	til	noget	abstrakt,	men	derimod	konkret	og	empirisk	bruges	til	at	undersøge	spe‐

cifikke	netværk,	konstellationer	af	mennesker	og	genstande48.	ANT	analyser	kan	således	

kun	udføres	empirisk,	og	netværkets	udbredelse	vil	i	princippet	være	uendeligt.	Melchi‐

or	formulerer	det	således:		

”Dette	former	sig	som	et	uendeligt	netværk,	og	det	betyder,	at	afgræsninger	er	

en	sondring	forskeren	må	forestå.	Forskeren	må	forholde	sig	kritisk	til	sit	felt,	

til	hvad	der	skal	med,	og	hvad	som	udelades.”49	

Analysestrategien	giver	ingen	vejledninger	i,	hvordan	undersøgelsen	kan	afgrænses.	Af‐

grænsning	bliver	således	mest	et	spørgsmål	om	hvilke	kilder,	der	er	til	rådighed50.	

Egen	metode	

Hvordan	min	egen	metode	er	udført	vil	jeg	redegøre	for	i	følgende	afsnit.	

De	to	praksisser	jeg	har	valgt	at	undersøger	i	nærværende	speciale	er	henholdsvis	mid‐

delaldermarkedet	på	Tøjhusmuseet	og	middelalderdage	ved	Vitskøl	kloster.	De	to	mar‐

keder	står	i	modsætning	til	hinanden,	da	det	ene	marked	afholdes	af	et	kulturhistorisk	

museum,	hvorimod	det	andet	marked	afholdes	af	en	lokal	forening.		

Grundlæggende	arbejdes	der	i	ANT	efter,	at	man	følger	aktøren.	Pointen	er,	at	man	ikke	

på	forhånd	kan	udpege	aktørerne	i	et	netværk,	og	at	man	derfor	i	stedet	må	udpege	dis‐

se	ved	hjælp	af	aktørerne	selv,	der	udpeger	hinanden	empirisk.	Da	aktører	ses	som	et‐

hvert	knudepunkt	i	netværket,	der	får	en	virkning,	kan	jeg	finde	aktørerne	og	undersøge,	

hvordan	de	hver	især	indgår	i	netværket,	ved	at	gennemlæse	mine	interviews	samt	

trække	på	mine	observationer	fra	de	to	markeder	og	undersøge,	hvad	der	lægges	vægt	

på	i	netværket.	Jeg	vil	i	mit	materiale	følge	aktører	og	processer	knyttet	til	dem,	idet	net‐

værket	består	af	deres	indbyrdes	udsagn,	handlinger,	genstande	osv.	

Levendegørelsesbegrebet	vil	jeg	undersøge	teoretisk	ved	hjælp	af	forskellige	begreber	

es	for	begreberne	autentisitet,	kulturarv,	re‐enactment,	
																																																								

lesen	2007:98	48	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	O
49	Jespersen	&	Melchior	in	Kragelund	og	Otto	2005:59	
50	Jespersen	&	Melchior	in	Kragelund	og	Otto	2005:59	
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som	måske	ikke	er	helt	repræ

										

hinterland	og	tilstedeværelse	samt	for	diskussionen	om	oplevelse	kontra	oplysning,	som	

finder	sted	mellem	det	naturvidenskabelige	og	humanistiske	paradigme.		

For	at	undersøge	de	undersøge	identitetsmæssige	potentialer,	som	levendegørelse	

rummer	for	formidlingsaktørerne,	vil	jeg	anvende	teorier	om	mesterlære,	teorien	om	

processens	dialog	og	ekspertisemodellen,	samt	teorier	om	identiteter	og	beklædningens	

identitetsdannelsesmæssige	evner.		

Analysen	behandler,	hvad	der	skal	til	for	at	de	to	markeder	kan	gøres,	samt	hvilke	po‐

tentialer	markederne	rummer	for	formidlingsaktørerne.	Jeg	har	valgt	at	interviewe	både	

arrangører,	formidlingsaktører	og	publikum,	for	derved	at	kunne	indkredse	aktørerne	i	

netværket	fra	flere	sider.	Derudover	har	jeg	også	lavet	egne	observationer,	som	jeg	visse	

steder	i	analysen	trækker	på.		

I	diskussionsafsnittet	vil	jeg	efterfølgende	primært	undersøge	problemformuleringens	

anden	del,	hvor	analysen	sammenholdes	med	teorien.	

Undersøgelses‐	og	interviewform	

I	ANT	er	det	en	central	pointe,	at	aktøren	skal	komme	til	orde	gennem	deres	egne	kate‐

gorier,	og	det	er	derfor	vigtigt,	at	de	spørgsmål	der	stilles,	skal	stilles	åbent.	Interviewe‐

ne	er	udført	ved	hjælp	af	så	åbne	spørgsmål	som	muligt51.	Det	var	væsentligt	for	mine	

interviews	at	informanterne	således	selv	fik	lov	til	at	udpege,	hvilke	aktører	der	måtte	

være	på	området.		

Forskerens	eget	begreb	om	virkelighed	er	både	en	ressource	og	en	hæmsko	i	forsknin‐

gen.	Dette	er	et	iboende	dilemma,	som	er	umuligt	at	sætte	sig	ud	over52.	

Interviewenes	struktur	er	opbygget	med	inspiration	i	Steinar	Kvales	semi‐strukturerede	

interview,	fra	bogen	InterView,	En	introduktion	til	det	kvalitative	forskningsinterview.		

Jeg	har	valgt	at	lave	interviews,	fordi	man	i	samtaler	kan	komme	rundt	om	flere	ting,	end	

hvis	der	blot	observeres,	særligt	i	forhold	til	formidlingsaktørernes	identitetsdannelser	

og	historiske	forståelser.	Til	gengæld	kan	man	indvende,	at	det	giver	et	sprogligt	fokus,	

sentativt,	i	en	ANT‐forstand.	

																																													 	
51	Interviewguide,	bilag	22	
52	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:113	
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I	selve	interviewsituationerne	med	formidlerne	valgte	jeg	ikke	at	følge	mine	guides	sla‐

visk.	Dette	havde	baggrund	i	den	måde,	jeg	ønskede	at	tale	med	informanterne	på.	Det	

var	min	intention,	at	informanterne	skulle	tale	sig	selv	frem,	og	jeg	brugte	derved	pri‐

mært	spørgsmålene	til	at	styre	samtalen	i	retning	af	forskellige	temaer.	På	den	måde	hå‐

bede	jeg	på	også	at	få	et	fingerpeg	om,	hvad	der	blev	anset	for	vigtigt	i	miljøet,	og	derud‐

over	var	det	nemmere	at	skabe	en	situation,	der	var	intim,	og	derfor	ville	være	fordren‐

de	for	informanten.	Ulempen	er	selvfølgelig,	at	informanterne	ikke	alle	har	fået	de	sam‐

me	spørgsmål,	og	at	resultaterne	derfor	ikke	direkte	kan	sammenlignes.		

Da	jeg	havde	en	del	spørgsmål	til	gruppen	af	formidlingsaktører,	valgte	jeg	derudover	

også	at	fokusere	på	forskellige	temaer	i	de	respektive	interviews,	således	at	jeg	var	sik‐

	ker	på,	at	hele	materialet	blev	dækket	‐	dog	ikke	nødvendigvis	af	samtlige	informanter.	

Jeg	fandt	det	derudover	nødvendigt	at	fortælle	lidt	om	egne	erfaringer	i	nogle	af	samta‐

lerne,	både	af	etiske	årsager,	idet	flere	af	informanterne	er	bekendte	med	min	baggrund,	

men	også	for	at	åbne	op	for	samtalen,	så	interviewpersonerne	var	bekendt	med,	at	jeg	

forstod	mig	på	miljøet	og	den	eventuelle	sprogbrug	der	blev	anvendt.	

Alle	de	interviewede	indenfor	’miljøet’	samt	arrangører	har	indvilget	i,	at	både	deres	al‐

der,	fulde	navn	og	uddannelse	fremgår	i	opgaven,	samt	at	interviewene	vedlægges	som	

bilag,	enten	i	fuld	længde	eller	redaktionelt	forkortet.	

I	forhold	til	interviews	af	publikum	har	jeg	i	de	fleste	tilfælde	ikke	fundet	det	relevant	at	

undersøge	deres	baggrund	nærmere,	ligesom	at	de	optræder	anonymt.	Dette	skyldes	

dels	undersøgelsen	fokus,	hvor	publikum	blot	er	en	del	af	aktiviteten	og	dels	at	de	besø‐

gende	sjældent	havde	meget	tid	tilovers	i	interviewsituationen.	

Aktører	og	Netværk	 	

Aktører	og	netværk	kan	ikke	ses	som	to	adskilte	størrelser,	men	må	netop	forstås	som	to	

sider	af	samme	sag53.	Derfor	har	jeg	også	valgt	at	beskrive	dem	i	samme	afsnit.		

																																																								
53	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:99	
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den	modsatte	effekt	og	derve

Om	netværk	

Aktører	dannes	gennem	netværk	og	netværk	opstår	og	udvikles	gennem	aktørernes	in‐

teraktion.	Grundlæggende	kan	man	sige,	at	intet	eksisterer	på	grund	af	iboende	egen‐

skaber,	men	at	alting	derimod	gøres	i	relationer	med	andre	aktører54.		

Netværk	og	relationer	i	ANT	anses	hverken	som	stabile	eller	velmotiverede	‐	tværtimod	

er	det	en	del	af	pointen,	at	de	er	kaotiske	og	uvilkårlige.	Damsholt	og	Simonsen	sammen‐

ligner	dem	med	et	underjordisk	fladt	krybende	rodnetværk,	kaldet	et	rhizom.	Dette	rod‐

netværk	kan	både	have	sideskud,	forgreninger	og	kan	danne	nye	planter.	Derved	opstår:		

”[…]	rhizomatiske	samlinger,	der	består	af	opdelinger,	sammenløb,	foreløbige	

knudepunkter	og	udbud”.55	

Alle	punkterne	i	netværket	kan	forbindes	og	skaber	derved	en	reaktion56.	

De	netværk,	som	jeg	vil	undersøge,	er	dem	der	opstår	i	forbindelse	med	levendegørelse	

af	middelalder.		

Disse	netværk	består	af	mange	forskellige	aktører,	eks.	formidlingsaktørerne,	dragter,	

museale	institutioner,	markedsarrangørerne,	middelaldergrupper,	publikum,	den	mate‐

rielle	setting	osv.	Hvem	aktørerne	er,	og	hvilke	relationer	og	netværk	de	skaber,	vil	jeg	

komme	yderligere	ind	på	i	min	analyse.	

Ligeværdige	aktører	

Aktørerne	i	et	netværk	kan	forklares	som	alt,	der	har	en	effekt	i	netværket.		

I	ANT	bruges	begrebet	non‐humane	aktører	under	tiden.	Dette	dækker	over	aktører	

uden	et	subjekt,	eks.	materialitet.	Tanken	med	begrebet	non‐humane	aktører	skal	ses	

som	et	forsøg	på	at	understrege	at:		

”Hverken	objekter	eller	subjekter	er	suveræne	aktører”.57	

Jeg	har	dog	valgt	ikke	at	benytte	mig	af	begrebet,	idet	jeg	netop	synes	at	begrebet	har	

d	laver	en	inddeling	af	aktørerne,	som	værende	mere	eller	

																																																								

tsen	&	Olesen	2007:94‐95	54	Gad	og	Bruun	Jensen	in	Bruun	Jensen,	Lauri
55	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:24	
56	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:24	
57	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:25	
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mindre	vigtige.	Således	deler	jeg	ikke	aktører	op	i	humane,	eller	non‐humane	aktører,	

men	beskriver	i	stedet	ligeværdige	aktører.	

I	et	ANT‐perspektiv	ses	aktøren	som	et	knudepunkt	i	et	netværk,	der	får	virkning58.	Der	

skelnes	ikke	mellem,	hvorvidt	aktøren	er	et	intentionelt	tænkende	væsen,	eller	om	aktø‐

ren	er	en	genstand.	Dermed	kan	en	aktør	være	både	et	menneskeligt	subjekt	eller	gen‐

stande.	Derudover	kan	aktører	være	systemer,	maskiner,	handlinger	eller	institutioner	‐	

med	andre	ord,	alt	der	har	en	effekt	i	netværket.		

Det	skal	ikke	forstås	sådan,	at	genstande	der	gives	aktørstatus	også	kan	indeholder	et	

eget	subjekt	eller	en	intention,	vilje	eller	tankekraft59.	Derimod	er	det	målet	for	undersø‐

gelserne	at	klargøre:		

”[…]	hvordan	mennesker	og	ikke‐mennesker	folder	sig	ind	i	hinanden.”60	

Det	handler	om	at	vise	begge	sider,	både	hvordan	vi	gør	det	materielle,	men	også	hvor‐

dan	det	materielle	gør	os,	og	derved	understrege	sammenfiltringen	i	de	materielle	rela‐

tioner61.		

Ph.d.	i	etnologi	Lene	Otto	forklarer	at	ANT	netop	er	et	forsøg	på	at	gøre	op	med	den	vest‐

lige	verdens	tradition	for	at	opdele	verden	i	to	ontologiske	sfærer	‐	den	menneskelige	og	

den	materielle62.	Otto	uddyber:		

”Mennesket	både	er	et	subjekt,	der	tilskriver	objekterne	betydning,	men	samtidig	

og	ved	at	forstå	sig	selv	gennem	ting”også	bliver	et	subjekt	ved	at	blive	dannet	

Damsholt	og	Simonsen	spørger	endvidere	om:		

63.		

”[…	]	handling	kun	er	en	egenskab,	der	kan	tillægges	subjekter	med	egenvilje,	

intentioner	og	selvbevidsthed,	eller	kan	også	ting	have	agency?”64	

																																																								
58	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:24	
59

	2009:25	
	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:25	

60 Mordhorst
2009:25	

	Latour	in	Damsholt,	Simonsen	&	
61	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	
62	Otto	in	Kragelund	&	Otto	2005:8	
63	Otto	in	Kragelund	&	Otto	2005:11	
64	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:17	
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De	bemærker,	at	det	ville	være	absurd	at	tillægge	ting	en	decideret	intention,	men	ikke	

desto	mindre	kan	man	tale	om	at	f.eks.	kunstgenstande	har	en	intention	indarbejdet	i	sig	

og	dermed	kan	være	i	stand	til	at	påvirke	social	handling65.		

Ligeledes	kan	det	siges	at	middelalderdragten	bærer	et	agency	med	sig.	I	dens	tilblivelse	

er	der	lagt	en	intention,	som	skal	påvirke	ikke	bare	beskuer,	men	også	bærer.	Der	er	

blandt	andet	her,	at	følelsen	af	at	have	middelalderdragten	på,	kommer	ind	i	billedet,	

sammen	med	de	muligheder	dragten	giver	for	bevægelse,	handling	og	måde	at	agere	

med	andre	på.	

Aktører	kan	også	slå	sig	sammen	og	bliver	derved	til	en	tredje	entitet.	Et	eksempel	kun‐

ne	være	en	formidlingsaktør,	der	tager	en	dragt	på,	og	dermed	bliver	til	en	tredje	entitet	

–	en	formidlingsaktør‐med‐dragt.	Derved	bliver	aktørerne	forbundne,	idet	denne	nye	

aktør	ikke	kan	reduceres	til	hverken	det	ene	eller	det	andet66.	

Multiplicitet	

Med	begrebet	socio‐materielle	forbindelser	beskriver	Damsholt	og	Simonsen	netop	ma‐

terialitet	som	noget	der	gøres.	Det	væsentlige	heri	er,	at	fænomener	og	objekter	gøres	

forskelligt	i	forskellige	praksisser	og	derfor	er	multiple67.	Konsekvensen	af	dette	er	mul‐

tiplicitet.	

I	forståelsen	af	multiplicitetsbegrebet	er	det	væsentligt,	at	der	ikke	snakkes	om	uafhæn‐

gige	versioner	af	virkelighed/genstande/praksis,	men	nærmere	sammenhængende	og	

gensidigt	forbundne	versioner68.	Professor	i	antropologi	Annemarie	Mol	konkluderer	

gennem	sine	studier,	at:		

”Subjekter	og	objekter	multipliceres	i	kraft	af	den	flerhed	af	praksisser,	de	

indgår	i”.69		

Disse	forskellige	versioner	kan	både	støde	sammen,	eller	leve	side	om	side70.		

																																																								
65

tsen	&	Olesen	2007:85	
	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:18	

66	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauri
67	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:28	
68	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:28	
69	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:28	
70	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:28	



	 28

Black	Boxede	aktører	

Når	vedtagne	sandheder	opstår	i	netværket,	kaldes	dette	for	en	’black	box’.		

En	black	box	er	et	tegn	på	stabilisering,	idet	black	boxen	angiver	en	ramme	om	noget.	

Begrebet	refererer	til	processer,	hvorved	noget	får	tiltvunget	sig	magt	og	dermed	bliver	

stabiliseret.	Disse	processer	kaldes	translationsprocesser.		

På	den	måde	bliver	det	der	black	boxes	gjort	sandt	og	selvfølgeligt	for	en	stund71.	Når	

noget	bliver	gjort	selvfølgeligt,	lukkes	det	inde	i	den	sorte	boks,	der	derved	rummer	en	

masse	betydninger	og	erfaringer,	som	man	ikke	behøver	at	tale	om.	Derved	dannes	selv‐

følgeligheder	og	black	boxens	autoritet	overvejes	ikke.	Black	boxes	kan	således	siges	at	

være	en	anden	måde	at	tale	om	paradigmer	på.	

Black	boxen	opstår	ved	hjælp	af	translationsprocesser.	Begrebet	forbinder	sig	til	den	

proces,	at	en	aktør	gør	sig	til	talsperson	over	andre	aktører	i	netværket.	Pointen	er,	at	

aktørens	styrke	er	begrænset,	hvis	aktøren	kun	taler	på	egne	vegne,	men	hvis	aktøren	

tettaler	som	repræsentant	for	flere,	får	aktørens	stemme	større	autori

Olesen	og	Kroustrup	forklarer	om	det,	at	noget	bliver	black	boxet:		

72.		

”Jo	flere	ting	en	aktør	kan	placere	i	black	boxe,	f.eks.	tankebaner,	vaner,	kræfter	

og	genstande,	jo	større	konstruktion	kan	han	bygge”.73	

Eksempelvis	kunne	dette	være	museet	som	institution,	og	dets	autoritative	indflydelse	

på	middelaldermarkederne,	samt	manglende	anerkendelse	af	fagligheden	i	levendegø‐

relse.		

Translation	kan	ifølge	Olesen	og	Kroustrup	opfattes	som:		

”Enhver	form	for	forhandling,	intrige,	manipulation,	overtalelse,	voldshandling	

etc.,	hvorigennem	en	aktør	kommer	til	at	fremstå	som	berettiget	til	at	tale	på	

vegne	af	en	eller	flere	aktører,	hvad	enten	de	er	mennesker	eller	ikke‐

mennesker.”74	

																																																								
71

78	
	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:82	

72	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:77‐
73	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:83	
74	Olesen	og	Kroustrup	in	Bruun	Jensen,	Lauritsen	&	Olesen	2007:79	
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Translation	er	altså	den	proces,	hvorved	en	aktør	vinder	magt	over	en	anden	aktør,	og	

derved	opnår	status	som	black	boxet.	Et	eksempel	på	en	black	boxet	aktør	i	levendegø‐

relse	af	middelalder	er	begrebet	historisk	korrekthed,	hvilket	jeg	vil	komme	ind	på	i	ana‐

lysen.	

Levendegørelse	

I	dette	afsnit	vil	jeg	undersøge	begrebet	levendegørelse,	hvordan	gøres	det,	hvordan	

skrives	der	om	det,	og	på	hvilket	grundlag?	

Der	er	mange	forskellige	begreber,	der	knytter	sig	til	levendegørelse,	og	hver	formidler	

har	deres	måde	at	levendegøre	på.	Nogle	af	de	forskellige	begreber	der	knytter	sig	hertil	

er:	Historical	living75,	re‐enactment76,	sanseliggjort	formidling77	og	levende	historisk	

formidling78.	Derudover	praktiseres	der	mange	forskellige	niveauer	af	indlevelse	og	

on.		formidling.	Eksempelvis	vil	der	være	stor	forskel	på	formidling	i	1.	person	og	i	3.	pers

I	min	undersøgelse	af	levendegørelsesbegrebet	vil	jeg	igen	anvende	Aakjær	og	Lyng‐

strøm,	samt	magister	i	etnologi	Hans	Ole	Hansen,	Ph.d.	i	arkæologi	Bodil	Petersson,	tea‐

terleder	ved	Frilandsmuseet	Peter	Drager	og	kandidat	i	arkæologi	Merete	Boel	Essen‐

bæk.	Desuden	vil	jeg	til	at	beskrive	museerne	og	deres	situation,	benytte	mig	af	magister	

i	kultursociologi	Dorte	Skott‐Hansen	og	magister	i	etnologi	Anette	Vasström.	Til	at	be‐

skrive	kulturarvsbegrebet	vil	jeg	igen	benytte	mig	Jensens	tekster,	i	samarbejde	med	

ph.d.	i	faglitteratur	Niels	Lund.	Til	at	undersøge	forestillinger	om	middelalder	vil	jeg	

bruge	kandidat	i	tysk	og	dansk	Kirsten	Søholm,	samt	magister	i	nordisk	Svend	Erik	Lar‐

sen.	

Levendegørelse	er	en	måde	at	formidle	på,	der	har	sin	hovedattraktion	i	sin	involvering	

af	publikum.	Levendegørelsen	handler	for	mig	at	se	om	en	måde	at	kunne	gøre	den	ab‐

strakte	historie	både	nærværende	og	relevant.	Som	Essenbæk	bidrager:		

																 	
75	Bilag	1	
76	Bilag	1	
77	Hansen	2003:25	
78	Hansen	2003:29	
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bragt	i	en	kontinuerlig	proce

																			

”God	formidling	er	det	værktøj,	der	kan	trylle	tørre	og	livløse	historier	i	tykke	

bøger	om	til	spændende	og	kraftfulde	fortællinger	om	liv	og	død”.79	

Dermed	kan	den	historie,	der	føles	irrelevant	og	kedelig,	få	en	relation	til	det	enkelte	in‐

divid	og	måske	derved	genvinde	sin	relevans.		

Levendegørelse	defineres	meget	forskelligt,	alt	efter	hvor	man	befinder	sig	og	hvem	

formidleren	er.	Eksempelvis	omtaler	Drager	levendegørelse	som	en	form	for	skuespil,	

hvori	improvisation	og	kontakt	med	publikum	vægtes80.	I	denne	definition	vil	formidle‐

ren	spille	en	indstuderet	rolle	og	derved	lave	det,	jeg	vil	definere	som	formidling	i	1.	per‐

son.		

Aakjær	derimod	indvender:		

”Hvis	man	stræber	efter	at	give	et	fuldstændigt	billede	af	fortiden	ved	at	tale	og	

agere	som	fortidige	mennesker,	bliver	det	umuligt	samtidig	at	fortælle	om	

baggrunden	for	fremstillingen	af	fortiden.”81	

Derved	mister	man	som	formidler	muligheden	for	at	inddrage	nutiden	som	reference‐

ramme.	Dette	er	et	forhold,	som	mine	informanter	også	er	inde	på.	Konflikten	berør	en	

splittelse	omkring	vægtningen	mellem	muligheden	for	indlevelse	og	ønsket	om	en	frem‐

stilling	af	fortiden,	så	’historisk	korrekt’	så	muligt.	

Enactment	&	re‐enactment	

I	de	næste	to	afsnit	vil	jeg	undersøge	hvordan	levendegørelse	kan	forklares	og	ses	i	et	

ANT‐perspektiv.	

Et	af	de	mange	ord,	der	anvendes	om	levendegørelse,	er	ordet	’re‐enactment’.		

Diverse	ANT‐teoretikere	bruger	begrebet	enactment,	og	betydningen	af	disse	to	begre‐

ber	ligger	ikke	langt	fra	hinanden.	Begrebet	enactment	skal	forstås	i	relation	til	teater,	

således	at	noget	genspilles	og/eller	opføres.	Law	beskriver	det	som	udsagnet	om	relati‐

oner	og	dermed	virkeligheder	og	repræsentationer	af	virkeligheder,	der	bliver	frem‐

s	af	produktion	og	reproduktion.	
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komme	yderligere	ind	på	i	af

Begrebet	er	svært	oversætteligt	til	dansk,	men	jeg	har	i	flere	sammenhænge	valgt	at	

oversætte	det	med	det	danske	udtryk	’gøren’.		

Re‐enactment‐begrebet	henviser	til	en	slags	genopførsel	af	fortiden,	altså	at	noget	gen‐

spilles.	Ret	beset	vil	det	ikke	være	en	genopførsel	af	fortiden	der	begås,	men	nærmere	en	

tilnærmelse	af	forestillinger	om	fortiden.	Disse	forestillinger	får	magt	i	lighed	med	

enactment‐begrebet	og	skaber	derved	en	ny	virkelighed	om	en	mulig	og	forestillet	for‐

tid.	Lene	Otto	siger	det	ganske	klart:		

”Museernes	ting	repræsenterer	ikke	bare	en	allerede	eksisterende	fortid,	

identitet	og	historie,	men	skaber	den	også.	Tingene	er	ikke	facts	om	fortiden,	

men	fortiden	fremstilles	blandt	andet	i	den	museale	praksis,	hvor	ting	udvælges	

for	at	repræsentere	den.”82	

Samfundet	både	bekræfter	og	skaber	således	sig	selv	ved	hjælp	af	indsamling,	bevaring	

og	udstilling.	Med	andre	ord	kan	man	sige	at	samfundet	enacter	sig	selv	‐	blandt	andet	

via	musealt	arbejde,	herunder	eksempelvis	re‐enactment.	

Det	kunne	fremføres,	at	dette	syn	på	den	multiple	virkelighed	i	sidste	ende	udmønter	sig	

i	et	relativistisk	verdenssyn,	hvor	alt	er	lige	sandt.	I	forhold	til	dette,	fremfører	Law	imid‐

lertid,	at	de	virkeligheder	der	enactes,	ikke	er	tilfældigt	udvalgt.	De	er	bestemt	af	men‐

nesker,	der	handler	og	mener	ud	fra	tilgængelige	matricer.	Som	Law	skriver	det,	bliver	

virkeligheden	ikke	valgt:		

”[…]	freely	and	at	whim.	There	is	a	hinterland	of	realities,	or	manifest	absences	

and	Othernesses,	resonances	and	patterns	of	one	kind	or	another,	already	being	

enacted,	and	it	can	not	ignore	these.”83	

Således	introducerer	Law	tanken	om	paradigmer,	og	han	fastslår,	at	også	disse	er	

enactment.		

Traditionelt	set	har	der	været	to	forskellige	tilgange	til	re‐enactment:	De	naturviden‐

skabelige	kontra	humanistiske	virkelighedsopfattelser	i	levendegørelse.	Dette	vil	jeg	

snittet	om	diskussioner	i	levendegørelse.	

																																																								

nd	&	Otto	2005:11	82	Otto	in	Kragelu
83	Law	2004:143	
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Levendegørelse	historisk	set		

Aakjær	undersøger	levendegørelsesbegrebet	historiske	og	påpeger,	at	levendegørelse	er	

blevet	beskyldt	for	uvidenskabelighed	fra	starten84.	I	60’erne	blev	de	første	spæde	skridt	

til	decideret	levendegørelse	taget	på	henholdsvis	Frilandsmuseet	og	på	det	daværende	

Lejre	Historisk	Arkæologisk	forsøgscenter	‐	sidstnævnte	under	ledelse	af	Hans	Ole	Han‐

sen.		

Den	grundlæggende	ambition	i	Lejre	var	på	dette	tidspunkt	at:		

”[…]	formidle	oplevelsesorienteret	viden	i	kombination	med	forskning.”85	

I	formidling	blev	der	lagt	vægt	på	indlevelse	og	fordybelse,	samt	at	flere	sanser	end	sy‐

net	skulle	inddrages.	Aakjærs	konkluderer	som	følger:		

”	[Der]	kæmpes	om	betydningen	af	levendegørelse	på	det	mere	taktile	og	

mentale	plan”.86		

Derved	indikerer	Aakjær,	at	en	del	af	diskussionen	om	det	faglige	indhold	af	levendegø‐

relse	også	handler	om	tilvænning	til	denne	relativt	nye	formidlingsform,	men	diskussio‐

nen	om	det	faglige	udbytte	af	levendegørelse	rummer,	som	Aakjær	også	er	inde	på,	en	

del	andre	problematikker	og	dilemmaer.	

Diskussioner	i	levendegørelse	

Levendegørelse	rummer	som	formidlingsform	en	del	diskussioner,	som	i	særdeleshed	

handler	om	konflikten	mellem	de	naturvidenskabelige	og	humanistiske	traditioner,	og	

som	jeg	vil	præsentere	i	dette	afsnit.	

Petersson	taler	om	dette	forhold	i	sine	undersøgelser.	Hun	spørger	om	problematikken	

om	faglighed	måske	opstår	fordi	der	grundlæggende	hersker	to	forskellige	kundskabs‐

idealer	og	traditioner	på	både	rekonstruktionen	og	levendegørelses	feltet.	Hun	sætter	

det	således	op:		

																																 	
84	Aakjær	2008:28	
85	Aakjær	2008:28	
86	Aakjær	2008:29	
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ske	mål.	Denne	frygt	hører	h
																	

”Autenticitet	mot	upplevelse?	Teknologi	mot	känslor?	Naturvetenskap	mot	

humaniora?”87		

Det	væsentlige	herved	ligger	i,	at	de	to	forskellige	idealer	rummer	forskellige	motiver,	

ønsker,	normer	og	ideer	for	forskning	og	videnskab	i	det	hele	taget.	Hvor	det	naturvi‐

denskabelige	ideal	sætter	kontrollerbare	metoder,	gentagelser	og	genstande	i	fokus,	for‐

søger	det	humanistiske	ideal	i	højere	grad	at	forstå	mennesker	vilkår	og	handlinger	i	

forgangen	tid88.		

Det	humanistiske	ideal	bliver	betragtet	som	useriøst	i	denne	sammenhæng89,	og	måske	

bliver	indlevelse	derfor	heller	ikke	set	som	seriøst	i	forhold	til	andre	formidlingsformer,	

hvilket	kommer	til	udtryk	flere	steder	i	min	empiri90.		

Desuden	spiller	følelser	og	indlevelse	en	stor	rolle	for	alle,	der	indgår	i	en	levendegjort	

sammenhæng91,	hvilket	måske	yderligere	medvirker	til,	at	levendegørelsen	heller	ikke	

bliver	taget	fagligt	alvorligt	blandt	andre	institutioner,	der	beskæftiger	sig	med	formid‐

lingen	af	historie.	

Også	Peter	Drager	behandler	problematikken	omkring	levendegørelse,	og	konkluderer	

at:		

”Museet	har	tendens	til	rigor	mortes,	men	museet	skal	levendegøres,	hvis	man	

vil	ud	af	dødvandet.”92	

Drager	fremhæver	dernæst,	at	det	er	væsentligt,	at	der	ikke	sker	en	tivolisering	på	mu‐

seet93.	Iboende	denne	gammelkendt	normative	diskussion	ligger	frygten	for,	at	det	fagli‐

ge	udbytte	af	levendegørelse	minimeres.	Jeg	finder	dog	grund	til	at	sætte	spørgsmål	ved,	

om	oplevelse	nødvendigvis	udelukker	oplysning.		

Også	Aakjær	beskriver	begrebet	tivolisering.	Hun	observerer	en	frygt	hos	museerne	for	

at	fokus	flyttes	til	kun	at	handle	om	profit	og	underholdning	uden	overordnede	didakti‐

jemme	i	debatten	om	oplevelsesindustrien/økonomien,	
																																						 	
87

235	
	Petersson	2003:231	

88 :234‐	Petersson	2003
89	Petersson	2003:236	
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91	Petersson	2003
92	Drager	2003:6	
93	Drager	2003:5	
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hvori	museerne	kæmper	med	mange	andre	slags	kulturelle	institutioner	om	publikum	

og	besøgstal94.	Det	handler	i	Aakjærs	optik	om,	at	der	skal	skabes	en	balance	mellem:		

”[…]	et	økonomisk	incitament	og	en	diskussion	omkring	værdigrundlaget	for	

formidlingen.”95	

I	sidste	ende	handler	debatten	derved	også	om,	hvilke	læringsmål	man	stiller	for	muse‐

erne,	og	hvad	man	mener	at	museets	rolle	i	samfundet	bør	være.	Dette	er	netop	emnet	

for	Dorte	Skott‐Hansens	undersøgelser	i	rapporten	Museerne	i	den	danske	oplevelses‐

økonomi.	Hun	undersøger	heri,	hvordan	museets	rolle	i	samfundet	er	under	forandring.	

Derfor	søger	museerne	efter	nyt	formål.		

Skott‐Hansen	præsenterer	her	en	mulig	forklaring.	Under	oplysningstiden	opstod	muse‐

et	som	vi	kender	det	i	dag.	Skott‐Hansen	mener,	at	der	på	det	tidspunkt	var	et	syn	på	hi‐

storien	og	tiden	som	fremadskridende	og	med	sin	egen	logik.	I	den	anskuelse	var	projek‐

tet	om	at	danne,	oplyse	og	opdrage	borgene	vigtigt	for	at	sikre	den	fortsatte	udvikling	i	

samfundet.		

Da	fremskridtsfortællingen	imidlertid	blev	gjort	ugyldig,	mistede	museet	samtidig	sin	

traditionelle	legitimitet	og	skulle	derved	søge	efter	ny	identitet	og	nyt	formål96.		

Det	nye	dannelsesideal	blev	ifølge	Skott‐Hansen	at	give	publikum	en	mulighed	for	selv	

aktivt	at	være	mod‐	og	medspillere	i	formidlingen97,	og	en	mulighed	for	at	være	med	til	

at	skabe	den	historie,	der	fortælles	om	historien.	Det	er	her,	at	levendegørelse	kommer	

ind	som	en	formidlingsform,	der	netop	tilbyder	disse	muligheder.		

Derudover	deltager	museerne	i	både	en	intern	og	en	ekstern	konkurrence	om	publi‐

kumstal,	idet	det	er	gennem	besøgstal	at	de	opnår	legitimitet	og	derved	også	politisk	og	

økonomisk	støtte.	Det	er	svært	at	retfærdiggøre	støtten	til	museerne,	hvis	ikke	befolk‐

ningen	benytter	sig	af	dem.	Stilles	spørgsmålet	skarpt	op,	handler	det	således	om,	hvor	
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langt	museerne	kan	gå	for	at	tiltrække	publikum,	før	det	går	ud	over	deres	autenticitet	

og	troværdighed	‐	det	som	Skott‐Hansen	kalder	deres	’kulturpolitiske	legitimitet’98.		

Så	i	modstillingen	’oplevelse	kontra	oplysning’	befinder	levendegjort	formidling	sig	i	et	

dilemma	omkring,	hvilket	vidensideal,	der	anses	som	værende	validt.		

I	et	forsøg	på	at	opstille	en	løsning	introducerer	Aakjær	det	engelske	begreb	’expe‐

rience’,	som	dækker	både	over	det	at	opleve,	men	også	over	den	erfaring	der	opnås	gen‐

nem	oplevelsen	(altså	oplysning).	Herved	bliver	begrebet	anvendeligt	i	en	læringsmæs‐

sig	kontekst99.	Hvis	det	danske	ord	’oplevelse’	erstattes	med	det	engelske	experience	

mener	Aakjær	at:		

”Oplevelse	kan	altså	få	forskellige	positive	roller	både	i	forhold	til	indholdet	og	

formen	på	det	formidlede,	som	motivator,	katalysator	for	læring	eller	give	et	

billede	af	fortiden.”100	

Således	bruger	Aakjær	begrebet	experience	til	sprogligt	at	bygge	bro	over	diskussionen	

om	oplevelse	kontra	oplysning.	

De	rekonstruktioner,	der	laves	i	eksperimental‐arkæologien,	anvendes	ofte	i	levendegø‐

relsen	som	rum	for	formidling,	og	derfor	bliver	visse	diskussioner	vedrørende	eksperi‐

mentel	arkæologi	også	væsentlige	for	de	levendegjorte	sammenhænge.		

Lyngstrøm	beskriver	i	artiklen	’At	rekonstruere	fortiden	gennem	eksperimenter’,	hvor‐

dan	den	eksperimentelle	arkæologi	er	blevet	set	som	et	positivismens	barn.	Arkæologi	

er	traditionelt	set	et	naturvidenskabeligt	fag,	men	Lyngstrøm	argumenterer	for,	at	faget	i	

stedet	burde	ligge	i	et	spændingsfelt	mellem	naturvidenskaberne,	de	humanistiske	vi‐

denskaber	og	håndens	arbejde101	ligesom	levendegørelse	også	burde.		

Argumentet	for	at	også	den	humanistiske	tradition	har	en	indflydelse	på	feltet,	ligger	

ifølge	Lyngstrøm	i	at	det	ikke	bare	er	arbejdsprocesser,	men	også	i	de	kulturelle	proces‐

ser,	der	forsøges	genskabt.	I	tilgangen	til	eksperimentet	tilføjes	derved	også	de	emotio‐
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99	Aakjær	2008:30	
100	Aakjær	2008:30	
101	Lyngstrøm	2003:12	
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nelle	aspekter,	som	ligger	i	den	humanistiske	tilgang	til	levendegørelse102.	Undersøgel‐

serne	søger	altså	også	at	klargøre	en	emotionel	side	af	fortiden.	Derved	opstår	der	et	

spændingsfelt	mellem	traditionen	indenfor	arkæologi,	der	grundlæggende	er	naturvi‐

denskabelig,	og	den	humanistiske	tilgang	til	udforskningen	af	fortiden103	‐	på	samme	vis	

som	tilfældet	er	indenfor	levendegørelse.		

Mol	påpeger	i	supplement	til	dette,	at	visse	praksisser	kan	udelukke	hinanden	og	derved	

umuligt	kan	eksistere	samtidig104.	Spændingsfeltet	mellem	de	to	forskellige	videnskabe‐

lige	traditioner	på	levendegørelsesfeltet	er	et	godt	eksempel	på	det,	idet	disse	ikke	in‐

ternt	anerkender	hinandens	præmisser.	

Dette	ses	også	på	middelaldermarkeder,	hvor	fokus	på	både	autenticitet	og	økonomisk	

gevinst	ikke	kan	være	i	højsæde	samtidig,	hvilket	giver	gnidninger	ikke	bare	imellem	de	

forskellige	markeder,	men	også	mellem	grupper	og	de	enkelte	personer105.		

Kundskabsidealer	

Disse	to	forskellige	kundskabsidealer	‐	eller	videnskabelige	positioner	‐	repræsenterer,	

som	Aakjær	og	Petersson	også	påpeger,	to	grundlæggende	forskellige	indgange	til,	hvad	

der	er	væsentligt	i	arbejdet	med	levendegørelse.		

Det	naturvidenskabelige	ideal,	ser	det	grundlæggende	som	umuligt	at	rekonstruere	for‐

tiden.	I	denne	optik	giver	indlevelse	som	mål	i	det	hele	taget	ikke	nogen	mening.	Der‐

imod	søges	der	efter	målelige	data	i	rekonstruktioner	og	dette	er	også,	hvad	der	formid‐

les	om.		

Modsat	dette	betragter	den	humanistiske	tradition	fænomenerne	med	indlevelse	og	fø‐

lelser	som	både	mulige	og	givende,	idet	det	er	menneskets	livssituation	i	fortiden,	der	

søges	forståelse	for106.		

Aakjær	forklarer,	hvorfor	disse	to	indgangsvinkler	ikke	kan	eksistere	samtidig,	ved	

hjælp	af	en	problematik,	som	Hans	Ole	Hansen	kalder	sandhedsproblemet.	Hansens	po‐
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106	Aakjær	2008:31	



	 37

																						

inte	er,	at	vi	i	vores	tid	både	i	kraft	af	begrænsede	kilder	og	egen	livssituation	aldrig	vil	

kunne	genskabe/rekonstruere	eller	føle,	hvad	folk	i	fortiden	har	følt.	Derimod	mener	

Hansen,	at	nutidsmennesket	via	levendegørelse	kan	sanse	en	mulig	fortid107.	Hansen	ar‐

gumenterer,	at	levendegørelse	gør	tilstanden	statisk,	idet	den	forsøger	at	fremstille	’for‐

tiden	som	den	har	været’.	Dette	er	ifølge	Hansen	ikke	muligt:		

”Formidling	er	en	fortælling	om	mine	tolkninger	og	erfaringer	med	mine	

begrænsninger	og	mine	kilders	begrænsninger.	Slet	ikke	en	fortælling	om	’at	

sådan	gik	det	altså	til	dengang’.	For	det	er	ikke	muligt	at	påstå	dette	uden	at	

lyve.”108	

Dermed	mener	Hansen,	at	levendegørelse	i	en	sproglig	forstand	er	umulig,	og	derved	

opstår	paradokset	sandhedsproblemet.	Derimod	mener	Hansen	at:		

”En	begivenhed	i	fortiden	kan	gøres	sanselig	for	mennesker	i	nutiden”.109	

Og	således	mener	Hansen	at	have	løst	problemet.		

Jeg	mener	dog	ikke	i	et	ANT‐perspektiv,	at	Hansen	tager	sit	eget	sandhedsproblem	helt	

alvorligt	nok,	idet	der	i	forbindelse	med	alle	rekonstruktioner	også	altid	vil	opstå	mate‐

rielle	sandhedsproblemer,	som	ikke	bare	kan	løses	sprogligt.	Lyngstrøm	underbygger	

ved	at	påpege	at:		

”Rekonstruktionen	skaber	en	helhed	af	fragmenter	–	med	den	postulerer	

arkæologen	at	hun	genskaber	fortiden.	(…)	de	der	tilbringer	én	eneste	

formiddag	i	af	deres	barndom	i	en	jernalderlandsby,	danner	sig	en	livslang	

forestilling	om	fortiden,	der	bliver	en	brik	i	deres	egen,	alment	menneskelige,	

selvforståelse.”110	

Hansen	sætter	derved	fokus	på	en	væsentlig	konflikt,	men	løser	den	ikke	med	sin	sanse‐

liggjorte	formidling,	hvorfor	jeg	stadig	holder	fast	i	begrebet	levendegørelse	–	dog	med	

problematikkerne	omkring	sandhedsproblemet	og	dets	materielle	sider	in	mente.	
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Hinterland	‐	’Drømme	om	middelalderen’	

I	en	rekonstruktion	forstærkes	det	billede,	der	vælges	af	en	fortid	‐	med	andre	ord	ska‐

bes	der	i	levendegørelse	en	konstrueret	virkelighed	om	fortiden.			

Law	skriver	om	Hinterlands,	at	disse	skal	forstås	som	et	fremmed	land.	Begrebet	referer	

til	et	område,	der	ligger	udenfor	det	kendte,	altså	noget	som	er	uudforsket.	Når	Law	bru‐

ger	det,	forklarer	han	det	som	en	samling	af	litterære	eller	materielle	relationer,	der	og‐

så	rummer	udsagn	om	virkelighed.	Disse	strækker	sig	uendeligt,	og	kan	være	mere	eller	

mindre	skemasat	samt	mere	eller	mindre	værdifulde111.	Hinterlands	kan	forstås	som	en	

slags	bagkatalog.	

Et	eksempel	på	et	Hinterland,	set	i	forhold	til	levendegørelse	af	middelalderen,	kunne	

være	det,	som	jeg	har	valgt	at	kalde	’drømme	om	middelalder’.	’Drømme	om	middelal‐

der’	referer	til	de	billeder	og	ideer,	der	måtte	være	i	samfundet	og	i	det	enkelte	individ	

om	denne	tidsperiode,	herunder	både	dem	der	afbilleder	et	mytisk	eventyr,	og	dem	der	

beskriver	den	mørke	middelalder,	såvel	som	de	arkæologiske	aflejringer	der	måtte	væ‐

re.		

Et	Hinterland	beskriver	netop	det	bagland,	som	alle	virkeligheder	kan	pilles	ud	af,	og	

dermed	gøres	virkelige.	Når	noget	bliver	enactet	bliver	det	samtidig	gjort	fælles	og	vir‐

keligt,	og	kommer	dermed	til	at	sætte	rammen	om,	hvad	virkeligheden	består	af,	og	kan	

så	bliver	black	boxet.		rumme	muligheden	for	at	den	givne	fortolkning	derved	og

Dette	ligger	i	tråd	med	det	Kirsten	Søholm	skriver	i	bogen	Middelalderens	verden,	ver‐

densbilledet,	tænkningen,	rummet	og	religionen,	hvor	hun	beskriver	myter,	der	har	fået	

karakter	af	at	være	identitetsskabende	og	centrale	som	fortællinger	i	den	nutidige	Euro‐

pæiske	kultur112.	I	den	forbindelse	skriver	hun:	

”Afhængigt	af	hvilket	perspektiv	man	vælger	til	sin	konstruktion	af	epoken,	

bliver	resultatet	forskelligt,	og	alle	epokekonstruktionernes	relative	gyldighed	

bliver	evident.”113	
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Med	ANT‐begreberne	kan	det	siges,	at	disse	fortællinger	om	fortiden	er	blevet	enactet	‐	

gjort	sande	‐	og	nu	danner	grundlag	for	en	nutidig	selvopfattelse.		

Søholm	beskriver	i	den	forbindelse	også,	hvordan	et	billede	af	middelalderen	dannes	

som	en	del	af	nutidskulturens	behov	for	selvorientering114.	Fortællingen	får	til	formål	at	

lægge	distance	mellem	fortid	og	nutid	og	beskrive	hvor	anderledes	middelalderen	(eller	

en	anden	tid)	er	fra	vor	moderne,	højtudviklede	nutid115.	Konklusionen	bliver	at:		

”Det	fremgår	også	tydeligt,	at	middelalderen	ikke	kan	ses	som	en	enhed,	men	

først	bliver	det	gennem	de	mange	forskelligartede	konstruktioner	som	

eftertiden	har	opstillet”116.		

Også	Svend	Erik	Larsen	skriver	et	kapitel	ved	navn	’Middelalderen	som	kulturel	erin‐

dring’	i	bogen	’Middelalderens	Verden’.	Han	underbygger	Søholm,	når	han	indvender	at	

folk,	der	levede	i	middelalderen,	jo	ikke	vidste,	at	denne	periode	senere	skulle	komme	til	

at	blive	betegnet	som	middelalder.	Som	han	siger:		

”Sådanne	betegnelser	er	derfor	lavet	af	efterkommerne,	først	og	fremmest	for	

at	de	kan	karakterisere	deres	egen	tidsperiode,	men	sjældent,	om	nogensinde,	

for	at	forstå	den	tid,	de	finder	på	at	kalde	en	mellemtid.”117	

Først	i	løbet	af	oplysningstiden	begynder	man	at	bruge	begrebet	middelalder118.	Det	blev	

set	som	en	reference	til,	at	middelalderen	lå	i	mellem	andre	perioder,	der	blev	anset	for	

vigtige	i	samtiden,	henholdsvis	antikken	og	renæssancen,	og	at	perioden	i	sig	selv	ikke	

havde	vigtighed.	

Netop	fordi	betegnelsen	middelalder	ikke	skal	åbne	op	for	en	forståelse	af	tiden	som	så‐

dan,	mener	Larsen	at	begrebet	kan	fungere	som	et	reservoir	for	alle	de	forestillinger	og	

ideer,	der	senere	puttes	ned	i	dette	begreb.	Larsen	uddyber:		

																																																								
114	Søholm	in	Høiris	&	Ingesman	2010:479	
115 	

	
	Søholm	in	Høiris	&	Ingesman	2010:479

116	Søholm	in	Høiris	&	Ingesman	2010:489
117	Larsen	in	Høiris	&	Ingesman	2010:491	
118	Larsen	in	Høiris	&	Ingesman	2010:493	
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”Man	kan	trække	på	dette	lager	helt	uafhængigt	af	de	historiske	studier,	der	

omhyggeligt	fremstiller	middelalderens	materielle	realiteter.”119	

Larsen	mener,	at	dette	reservoir	af	forestillinger	bruges	til	at	kategorisere	nutiden	ved	

hjælp	af	spejling	i	den	forestillede	fortid.	Fortiden	bruges	som	et	negativt	modbillede	til	

den	oplyste	nutid.	Dette	ser	han	også	eksempler	på	i	vor	tid,	hvor	andre	steders	skikke	

og	kulturer	kan	betegnes	som	middelalderlige120.		

Omvendt	har	middelalderperioden	også	i	andre	perioder	været	brugt	som	et	positivt	bil‐

lede,	altså	som	et	billede,	der	skulle	give	associationer	til	en	stærk	fortid,	med	det	formål	

at	samle	nationalstaten	via	en	kollektiv	erindring.		

De	forskellige	måder	at	anvende	begrebet	er	med	til	at	forme	helhedsforestillingen	om	

middelalderen121	og	i	sidste	ende	også	vores	historiske	forståelser.	Det	handler	om,	hvad	

der	udvælges	og	enactes	fra	Hinterlandet	til	at	udgøre	ideen	eller	’drømmen	om	middel‐

alder’,	og	dermed	også	hvad	gøres	til	kulturarv.	

Kulturarv	og	enactment	af	historiske	forståelser	

Hvilket	kundskabsideal	der	anvendes	udmunder	i	diskussionen	om,	hvad	der	anses	som	

kulturarv	og	hvilke	historiske	forestillinger	der	opbygges,	når	der	udføres	levendegørel‐

se.	Produktet	af	den	levendegørelse	der	udføres	vil	i	sidste	ende	udmønte	sig	i	historiske	

forståelser.	På	samme	vis	vil	det	kundskabsideal,	der	er	fremherskende	som	paradigme	i	

samfundet,	også	indvirke	på	hvorledes	levendegørelsen	udføres.	

Niels	Lund	opstiller	grundlæggende	to	forskellige	måder	at	anskue	kultur	på.	Hvis	kultur	

ses	som	et	snævert	(normativt)	begreb	forbeholdt	aktiviteter	og	manifestationer	inden‐

for	de	traditionelle	områder	(kunst,	museer	osv.),	kan	man	tale	om	kulturarven	i	ental.	

Hvis	omvendt	begrebet	kultur	ses	fra	en	etnologisk	vinkel,	bliver	det	et	social‐

konstruktivistisk	(deskriptivt)	begreb,	der	ombefatter	hele	menneskets	livssituation122.		

																																																								
119	Larsen	in	Høiris	&	Ingesman	2010:494	
120 s	&	Ingesman	2010:494	

s	&	Ingesman	2010:495	
	Larsen	in	Høiri

121	Larsen	in	Høiri
122	Lund	2004:13	
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Ifølge	Jensen	eksisterer	der	tre	konkurrerende	diskurser	i	samfundet	i	dag,	med	hver	

deres	opfattelse	af	begrebet	kultur,	og	dermed	også	af	begrebet	kulturarv.	Disse	tre	di‐

skurser	er:		

1.	Først	den	professionsbaserede	diskurs,	der	findes	blandt	fagfolk,	som	arbejder	med	

kulturarven,	eksempelvis	museerne.	I	denne	diskurs	omhandler	kulturarven	kun	en	ud‐

valgt	del	af	kulturen123.	Dette	er	naturligt,	givet	at	museerne	arbejder	med	denne	udvæl‐

gelse	i	forhold	til	deres	udstillinger.		

2.	Dernæst	nævnes	den	parti‐politiske	diskurs.	Indenfor	denne	bruges	kulturarven	ifølge	

Jensen	i	et	forsøg	på	at	genoplive	et	dansk	folkefællesskab124.	Den	parti‐politiske	diskurs	

er	kendetegnet	ved	blandt	andet	at	benytte	sig	af	kanoniseringer	til	at	sikre,	at	den	’ret‐

te’	kulturarv	videregives125.	Kulturarven	angives	dermed	også	i	ental.		

3.	Sidst	definerer	Jensen	en	socialkonstruktivistisk	tilgang	til	kulturarven,	som	han	kal‐

der	for	den	samfundsteoretiske.	I	denne	diskurs	anses	begrebet	kulturarv	for	at	være	

alt,	der	vidner	om	hele	menneskets	livssituation.		

Disse	konkurrerende	diskurser	enacter	med	andre	ord	forskellige	tilgange	til,	hvad	der	

anses	som	kulturarv	og	hvordan	den	kan/bør	formidles.		

Lund	mener,	at	der	i	tiden	ses	et	behov	for	en	stærk	kulturarv,	og	at	dette	kan	ses	i	

sammenhæng	med	en	voksende	erkendelse	af	ændrede	samfundsstrukturer.	Han	ek‐

semplificerer	ved	blandt	andet	at	henvise	til	udryddelsen	af	gamle	håndværk	ift.	indu‐

strialisering,	urbanisering,	standardisering	og	så	videre.	Også	hastigt	forandrede	sociale	

mønstre	og	strukturer,	har	en	indflydelse.		

Han	finder	inspiration	i	den	engelske	sociolog	Anthony	Giddens,	når	han	argumenterer	

for,	at	traditioner	ikke	mere	findes	som	en	automatisk	ramme	for	vores	liv,	men	aktivt	

skal	vedligeholdes	for	at	eksistere126.	Således	ser	Lund	også	fokusset	på	kulturarv	som	

en	slags	protest	over	moderniteten127.	Lund	skriver:		

																																								 	
123	Jensen	2008:43	
124	Jensen	2008:16	
125	Jensen	2008:10	og	17	
126	Lund	in	Biblioteksarbejde	67/68	2004:8	
127	Lund	in	Biblioteksarbejde	67/68	2004:9	
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”Kulturarv	må	ses	i	sammenhæng	med	opbrud,	ophør	eller	tab	af	noget	

velkendt”.128	

og	derfor	ser	han	også	begrebet	som	et	slags	værn	mod	ændringer	eller	opløsningsten‐

denser129.		

Larsen	påpeger	betydningen	af,	hvad	kulturarv	gør	for	den	enkelte:		

”Fortiden	[bruges]	til	at	lave	en	helhedskonstruktion,	der	virker	troværdig,	

enten	den	er	det	eller	ej,	for	de	grupper	eller	folkeslag,	der	bruger	den	som	et	

kollektivt	eller	individuelt	identitetsgrundlag	i	deres	egen	samtid.”130	

Dermed	hænger	fremstillingen	af	fortiden	sammen	med	både	individuel	og	kollektiv	

identitet	såvel	som	national	identitet.	Vi	vender	hermed	tilbage	til	pointen	om,	at	måden	

middelalder	re‐enactes	på	vil	påvirke,	hvordan	vi	opfatter	os	selv,	men	også	omvendt	at	

vores	opfattelse	af	os	selv	vil	påvirke	enactment	af	middelalder.	I	dette	lys	forekommer	

det	derfor	også	rimeligt,	at	interessen	for	re‐enactment	af	middelalderen	(og	andre	pe‐

rioder	ligeså)	er	stor.	

Autenticitet,	et	tvedelt	begreb	

Begrebet	autenticitet	knytter	sig	til	begge	de	to	videnskabelige	idealer,	som	et	slags	kva‐

litetskriterium.	Der	indgår	ganske	vist	ingen	oprindelige	genstande	i	levendegørelse	af	

middelalder,	kun	rekonstruktioner,	men	der	lægges	alligevel	meget	vægt	på	autenticitet	

ederne.		i	forhold	til	mark

Aakjær	skriver:	

	”Autenticitet	kan	henvise	til	fremstillingen	af	fortiden	–	jævnfør	diskussionen	

om	’rigtig’	og	’forkert’	fremstilling	af	historie.”131	

Herved	refereres	der	til	diskussionen	om	sandhedsproblemet	og	de	forskellige	kund‐

skabsidealer.	Fælles	for	de	to	forskellige	måder	at	bruge	begrebet	på	er,	at	det	henviser	

																																																								
128 arbejde	67/68	2004:9	

arbejde	67/68	2004:9	
	Lund	in	Biblioteks

129 s
	

	Lund	in	Bibliotek
130	Larsen	2010:495
131	Aakjær	2008:35	
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til	kvaliteter,	og	dermed	bliver	autenticitet	en	del	af	målet	for	faglighed132,	uanset	hvil‐

ken	måde	begrebet	forstås	på.		

Begrebet	autenticitet	benyttes	således	i	begge	kundskabsidealer	og	ofte	også	i	de	samme	

situationer,	men	der	kan	blive	lagt	forskellige	betydninger	i	begrebet	alt	efter	overbe‐

visning	og	tilgang.	Dette	gør	ikke	forvirringen	mindre	i	forhold	til,	hvad	der	menes	med	

kvalitet	i	forhold	til	levendegørelse.	Autenticitet	kan	derfor	referere	både	til	følelsen	af	

ægthed,	såvel	som	det	at	en	genstand	er	historisk133.		

Derved	fremkommer	der	et	paradoks,	idet	følelsen	af	ægthed	ikke	nødvendigvis	sættes	i	

gang	af	en	ægte	genstand,	og	omvendt	at	følelsen	af	ægthed	sagtens	kan	opstå	af	en	ikke‐

historisk	genstand.		

Set	fra	et	rent	humanistisk	synspunkt	vil	den	følelsen	af	autentisitet	tingene	kan	frem‐

bringe,	veje	ligeså	tungt	som	genstandens	ægthed.	Hvorimod	disse	følelser	ikke	gives	

autoritet	i	det	naturvidenskabelige	syn.	

Ifølge	Vasström	fungerer	museet	som	garant	for	udstillede	genstandens	autenticitet134.	

Publikum	har	ikke	som	udgangspunkt	mulighed	for	at	undersøge	en	genstands	ægthed,	

og	må	vælge	at	tro	på	den,	fordi	museet	står	inde	for	den.	De	autentiske	genstande	udgør	

derved	en	kulturel	kapital	og	underbygger	derigennem	museets	autoritative	stemme.	

Vasström	kalder	det	for	’autoritetskapital’135.	Dermed	opstår	forholdet,	hvor	autentiske	

genstande	giver	museet	legitimitet,	og	museet	giver	genstandene	autenticitet.		

I	levendegørelsessammenhænge	fungerer	det	dog	lidt	anderledes,	ikke	mindst	fordi	der	

som	udgangspunkt	ikke	forefindes	nogen	autentiske	genstande,	idet	at	genstandene	er	

fremstillet	efterfølgende	og	typisk	nutidige	rekonstruktioner.	

I	min	empiri	har	jeg	imidlertid	alligevel	fundet	flere	eksempler	på,	at	et	tilsvarende	

kredsløb	finder	sted.		

Det	ses	f.eks.	at	Tøjhusmuseet	som	institution	giver	autoritet	til	middelaldermarkedet,	

som	Per	Brix	afholder,	og	at	han	derved	ikke	behøver	at	lægge	yderligere	vægt	på	auten‐

																																	 	
132	Aakjær	2008:35	
133	Peterson	2003:248	
134	Floris	og	Vasström	1999:97	
135	Floris	og	Vasström	1999:97	
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ticiteten	i	sit	arrangement.	Som	et	modstykke	til	dette	står	f.eks.	middelaldermarkedet	

på	Vitskøl	kloster,	som	hele	tiden	må	have	det	som	et	udtalt	formål	at	højne	autenticite‐

ten.		

Forholdene	mellem	middelaldermarkeder	og	kulturhistoriske	museer	beskrives	yderli‐

gere	i	analysen.	

Tilstedevær	

En	anden	måde	at	tale	om	autenticitet	på,	kunne	være	gennem	’presence	theory’,	eller	

det	som	på	dansk	kaldes	’nærværsteorier’.	Nærværsteorierne	undersøger	bl.a.	genstan‐

des	evne	til	at	skabe	tilstedevær	for	beskueren.	Tilstedevær	beskriver	en	følelse	af	au‐

tenticitet	(uanset	om	genstanden	er	det	eller	ej),	og	i	analysen	vil	jeg	også	beskrive	dette	

med	begrebet	indlevelse.		

Mordhorst	skriver	i	bogen	Materialiseringer	en	artikel	om	en	installation	på	British	Mu‐

seum	i	London.	Hun	analyserer	installationerne	ud	fra	flere	forskellige	teoretikere,	

blandt	andet	professor	i	litteratur	Hans	Ulrich	Gumbrecht	og	hans	teorier	om	presence,	

her	oversat	til	tilstedevær.		

Presence‐begrebet	anvendes	også	i	Aktør‐netværksteorierne,	hvor	begrebet	beskrives	

som	den	nødvendige	modsætningen	til	absence	‐	altså	fravær,	og	bruges	i	forhold	til,	

hvad	der	gøres	virkeligt.		

Damsholt	og	Simonsen	kommer	også	ind	på	begrebet	i	indledningen	til	Materialiserin‐

ger.	De	beskriver	her	presence	theory	som	en	gren	af	materialitetsstudiet,	der	især	kan	

ses	som	vigtigt	for	museumsområdet.	Begrebet	bliver	vigtigt,	da	det	netop	beskriver	

genstandes	evne	til	at:		

”[…]	skabe	en	forbindelse	til	den	verden	eller	kontekst	genstande	kommer	

fra.”136	

Dette	må	være	både	de	rekonstruerede	og	de	autentiske	genstandes	væsentligste	opga‐

ver.	Damsholt	og	Simonsen	påpeger	yderligere	at:		

																																																								
136	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:19	
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”Det,	disse	nærværsteorier	byder	ind	med,	er	således	måder	at	beskrive,	

hvordan	materialiteter,	rum	og	kroppe	kan	være	aktive	deltagere	i	vores	

oplevelser,	sansninger,	handlinger	og	erindringer.”137	

Dette	er	væsentligt	for	min	undersøgelse,	idet	det	giver	en	kobling	mellem	subjekters	

oplevelser	og	deres	identitet.		

Når	Mordhorst	analyserer	installationen	i	London,	beskriver	hun	følelsen	af	tilstedevær	i	

udstillingen,	som	en	overvældende	oplevelse.	Ifølge	Mordhorst	har	der	over	de	seneste	

årtier	været	et	ensidigt	fokus	på	genstandes	betydning	i	museal	praksis.	Dette	kommer	

sig	af,	at	den	humanistiske	forskning	i	den	vestlige	diskurs	i	samme	periode	har	haft	som	

projekt	at	vise,	hvordan	virkeligheder	og	sandheder	konstrueredes	og	var	i	evig	foran‐

dring.	Fokusset	i	forhold	til	det	materielle	felt	har	således	været	at	beskrive,	hvordan	

genstande	har	betydet	noget	forskelligt	i	forskellige	kulturer	og	på	forskellige	tidspunk‐

ter	i	historien.	Derved	er	tanken	om	at	genstande	kan	indvirke	på	os,	blot	fordi	de	er,	

gledet	i	baggrunden.		

At	en	udstilling	kan	påvirke	os	via	sit	materielle	tilstedevær	er	således	ikke	noget,	som	

museumsinstitutionerne	har	interesseret	sig	synderligt	for138.	Således	forsøger	nær‐

værsteorierne	at:		

”[…]	begrebsliggøre	de	relationer	vi	har	til	omverdenen	som	ikke	er	

betydningsrelationer.”139	

Mordhorst	uddyber,	hvordan	tilstedeværet	manifesterer	sig:		

”Verdens	fysiske	tilstedevær	spiller	imidlertid	ikke	samme	rolle	i	alle	kulturelle	

oplevelser,	men	optræder	snarere	som	intense	øjeblikke,	hvor	verden	’træder	

frem’	og	kommer	én	i	møde.”140	

Denne	måde,	hvor	verden	netop	kommer	én	i	møde,	minder	om	det,	som	mine	informan‐

ter	beskriver,	både	blandt	publikum,	men	i	ligeså	høj	grad	hos	formidlingsaktørerne	når	

																																																								
137	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:20	
138	Mordhorst	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:119	
139	Mordhorst	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:120	
140	Mordhorst	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:121	
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læreplan,	som	derved	afspejl

de	taler	om	historisk	korrekthed,	autenticitet	og	indlevelse	og	tilstedevær.	Dette	vil	jeg	

redegøre	yderligere	for	i	analysen.	

Mordhorst	fremhæver	at	dette	tilstedevær	er	en	af	museets	største	attraktioner,	ikke	

mindst	fordi	museets	opgave	består	i	at	fremvise	genstande.	Mordhorst	argumenterer	

gennem	Gumbrecht:		

”Alt	materielt	indbefatter	et	irredusibelt	tilstedevær	af	den	fysiske	verden,	der	

påvirker	vores	sanser	og	dermed	er	medskabende	for	vores	oplevelser	af	

verden.”141	

Dette	citat	indikerer,	at	vi	oplever	og	sanser	verden	gennem	det	materielle.	Hvis	vi	går	

ud	fra,	at	vores	oplevelser	af	verden	også	former	os	som	mennesker,	er	det	derved	også	

meget	tænkeligt	at	en	rekonstruktion	af	fortiden	(herunder	et	middelaldermarked)	også	

kan	udvikle	historieforståelser	og/eller	identitetsdannelser.	

Potentialer	i	levendegørelse	for	formidlingsaktørerne	

Eftersom	ANT‐modellerne	har	et	syn	på	alle	aktører	som	værende	ligeværdige,	lægges	

der	heller	ikke	vægt	på	det	enkelte	individs	og	dets	oplevelser,	sanser	og	erindringer.	Jeg	

mener	derfor,	at	selvom	levendegørelse	opstår	ud	af	socio‐materielle	relationer,	vil	de	

oplevelser	disse	relationer	skaber,	set	fra	individets	perspektiv	gribe	ind	i	det	menne‐

skelige	subjekt	og	bidrage	til	deres	oplevelse	af	verdenen.	Derfor	finder	jeg	det	væsent‐

ligt	også	at	undersøge	både	begrebet	’læring’	og	derunder	’identitet’	på	trods	af	det	

manglende	fokus	på	dette	i	ANT's	analysemodel.	

Jeg	har	valgt	at	benytte	mig	af	mesterlæren	som	grundlag	af	forståelse	af	læring.	Det	er	

der	flere	grunde	til,	blandt	andet	fordi	læring	indenfor	teorien	om	Mesterlære	ses	som	

noget,	der	griber	ind	i	det	menneskelige	individ,	og	på	den	måde	også	bidrager	til	identi‐

tetsdannelser.		

Overordnet	betragtet	er	læring	traditionelt	kendetegnet	ved,	at	der	altid	vil	være	nogen,	

der	har	en	intention	med	det,	der	skal	læres.	På	baggrund	af	dette	sammensættes	der	en	

er	hvad	der	anses	for	god	og	dårlig	viden,	og	hvad	der	anses	

																																																								
141	Gumbrecht	in	Mordhorst	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:124	
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for	værd	at	vide.	Indenfor	netop	mesterlæren	anses	læring	imidlertid	for	noget,	der	fin‐

der	sted	i	mange	sammenhænge	og	ikke	kun	i	forhold	til	skolesituationer,	og	i	sammen‐

hænge	udenfor	skoler	vil	der	derfor	typisk	heller	ikke	forefindes	en	læreplan.		

Derfor	vil	jeg	i	dette	afsnit	redegøre	både	for	læringsteoretiske	forhold,	der	griber	ind	i	

netværket	’middelalder’,	og	se	på	hvordan	identitet	knytter	sig	til	netværket	for	der‐

igennem	at	undersøge	potentialer	for	formidlingsaktører	i	levendegørelse	sammenhæn‐

ge.	

Til	at	undersøge	teorierne	om	mesterlære	har	jeg	benyttet	mig	af	professor	i	personlig‐

hedspsykologi	Ole	Dreier,	Ph.d.	og	professor	i	socialantropologi	Jean	Lave,	samt	profes‐

sor	i	filosofi	Hubert	Dreyfus	og	professor	i	industriel	ingeniørkunst	Stuart	Dreyfus,	der	

er	brødre.	Dernæst	vil	jeg	se	på	den	individuelle	del	af	mesterlære,	ud	fra	ph.d.	i	sløjd	

Bent	Illums	arbejder.	Sidst	vil	jeg	undersøge	identiteter	igen	med	hjælp	fra	Tine	Dam‐

holt,	og	sidst	undersøge	identiteter	i	forhold	til	beklædning	via	lektor	i	sociologi	Sophie	

Woodwards	teorier.	

Mesterlære	og	formidlingsaktører	

I	dette	afsnit	vil	jeg	undersøge	læringspotentialet	for	formidlingsaktørerne.	Formid‐

lingsaktørerne	er	en	del	af	et	socialt	fællesskab,	som	de	arbejder	indenfor	og	hvori	de	

oplærer	hinanden.	Dette	er	en	væsentlig	årsag	til	at	jeg	har	valgt	at	bruge	mesterlære‐

modellen,	idet	den	netop	tager	højde	for,	hvordan	læring	kan	foregå	i	fællesskaber.		

Mesterlære	

Det	er	væsentligt	at	læring	i	denne	optik	ikke	kun	ses	som	noget,	der	finder	sted	i	ud‐

dannelsesmæssige	sammenhænge,	men	netop	også	kan	være	en	del	af	alle	sammenhæn‐

ge	i	hverdagen142.	Læring	ses	derfor	ikke	som	noget,	der	kun	kan	opnås	ved	hjælp	af	et	

curriculum.	Mere	præcist	udtrykker	Lave	det	således:		

																																																								
142	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:38	
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”Læring	kan	forstås	som	led	i	subjekters	skiftende	deltagelse	i	bevægelse	

gennem	mange	forskellige	kontekster	i	deres	daglige	tilværelse.”143	

Igennem	sit	eksempel	med	skræddermesterlæring	i	Liberia	klargør	Lave,	at	der	læres	

andet	i	processen	end	eksempelvis	blot	at	tilskære	et	par	bukser.	Der	læres	også	noget	

om	de	politiske	og	økonomiske	praksisser,	som	bukserne	skal	befinde	sig	i,	ligesom	også	

sociale	ordner	og	hierarkier	bliver	en	nødvendig	del	af	processen	at	lære	at	tilskære	et	

bar	bukser.	Således	ophæves	altså	den	skarpe	skillelinje	mellem	det	sociale,	identitet	og	

viden;	mellem	uddannelse	og	beskæftigelse,	samt	mellem	form	og	indhold	i	læringsfor‐

hold144.		

Lave	redegør	for,	at	deltagelse	i	samfundet	på	mange	måde	kræver	ændringer	af	indivi‐

det.	Eksemplerne	er	mange	og	kunne	f.eks.	være	opdragelse,	socialisering,	kultivering	og	

anden	deltagelse	i	diverse	diskurser,	der	måtte	eksistere	i	et	samfund.		

Det	er	hvordan	den	enkelte	håndterer	disse	ændringer,	der	ifølge	Lave	forbinder	sig	til	

begrebet	læring145.	Hendes	definition	af	læring	lyder	som	følger:		

”[…]	læring	(ses)	som	et	spørgsmål	om	substantielle,	identitetsændrende	

transformationsprojekter,	der	kan	finde	sted	gennem	skiftende	partiel	

deltagelse	i	den	sociale	praksis,	der	finder	sted.”146	

Dermed	ser	Lave	læring	som	processer,	der	har	en	afgørende	indflydelse	på	identitets‐

processer.	Lave	uddyber:		

”At	skabe	identiteter	gennem	deltagelse	er	en	social	proces,	og	det	er	også	et	

aspekt	ved	deltagelse	i	social	praksis	at	få	større	vidensmæssige	færdigheder.	

Hvem	man	er	ved	at	blive,	når	man	giver	sig	af	med	det	sociale	livs	dagligdags	

gøremål,	former	på	afgørende	og	fundamental	vis,	hvad	man	’ved’.”147	

Identitet	og	læring	kobles	således	meget	nært	sammen	i	denne	teori.	Lave	mener,	at	læ‐

ring	forgår	i	deltagerbaner	og	at	forskellige	sociale	institutioner	skaber	forskellige	mu‐

																																																								
143	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:39	
144	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:40	
145	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:36	
146	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:36	
147	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:47	
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ligheder	for	deltagerbaner.	Deltagelse	igennem	disse	(individuelle)	deltagerbaner	ænd‐

rer	ifølge	Lave	gradvist,	hvordan	andre	opfatter	den	enkelte,	samt	hvordan	den	enkelte	

ser	sig	selv	som	socialt	individ148.			

Dreier	tager	Laves	læringsdefinition	under	behandling	og	giver	hende	ret	langt	hen	af	

vejen:		

”[…]	læringen	foregår	i	kraft	af	personens	konkrete	deltagelse	i	

samfundsmæssig	praksis”.149	

Dernæst	påpeger	Dreier	imidlertid,	at	læringen	ikke	kun	handler	om	en	ændring	i	indi‐

videt	i	situationen,	men	også	en	ændring	der	går	ud	over	nutiden	og	griber	ind	i,	hvor‐

dan	personen	deltager	på	andre	tidspunkter	og	steder150.		

Dreiers	nye	definition	af	læring	bliver	således,	at	læring	ses	som	en	proces,	der	kun	kan	

eksistere	ved	de	lærendes	deltagelse	i	social	praksis.	Deres	deltagelse	heri	ændres	eller	

udvikles	gradvist	i	takt	med	læringen151.	Ved	at	deltage,	ændrer	personen	også	sin	funk‐

tionsmåde	‐	altså	opfattelse,	vurderinger,	formåen	og	muligheder152.		

Ole	Dreier	uddyber	ideerne	om	mesterlære,	blandt	andet	ved	hjælp	af	begrebet	situeret‐

hed,	som	er	kendetegnet	ved,	at	en	person	får	mulighed	for	i	forskellige	handlekontek‐

ster	dels	at	forfølge	forskellige	interesser	og	dels	at	have	forskellige	muligheder,	hvilket	

gør	at	de	som	mennesker	netop	ikke	er	’de	samme’	overalt.	Grundlæggende	handler	det	

ge	konteksterom,	at	der	er	forskellige	ting	på	spil	i	forskelli

En	handlekontekst	definerer	Dreier	som	en:		

153.		

”[…]	samfundsmæssig	arrangeret	socio‐materiel	enhed	på	en	særlig	lokalitet	og	

for	bestemte,	mere	eller	mindre	skarpt	afgrænsede	medlemmers	deltagelse	i	

dele	af	samfundslivet.”154	

																																																								
148	Lave	in	Nielsen	&	Kvale	2000:50	
149	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:76	
150	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:77	
151	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:83	
152	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:83	
153	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:79	
154	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:79	
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Der	kan	eksempelvis	være	tale	om	et	hjem,	en	skole	eller	et	middelaldermarked,	og	det	

der	i	en	ANT‐terminologi	kunne	kaldes	for	et	netværk.		

En	af	Dreiers	hovedpointer	er,	at	mennesket	altid	vil	være	situeret	‐	også	når	det	er	ale‐

ne,	idet	vi	er	hele	tiden	befinder	os	i	en	konkret	samfundsmæssig	praksis,	og	hvor	vi	

hver	især	deltager	på	hver	vores	særlige	måde155.	Dermed	har	de	sammenhænge	man	

indgår	i	også	en	forskellig	indflydelse	på,	hvordan	man	opfattes	og	opfatter	sig	selv,	altså	

på	identiteten.	Identitet	ses	derved	som	foranderligt	og	noget,	der	afhænger	af	situatio‐

nen,	hvilket	gør	identitet	til	noget	processuelt	og	kontekstuelt.		

Forskellige	handlekontekster	er	impliceret	i	forskellige	sammenhænge,	eks.	vil	skolen	

være	med	til	at	reproducere	og/eller	forandre	strukturelle	samfundsmæssige	uligheder	

vedrørende	eks.	køn,	etnicitet,	klasse	og	så	videre156.	Dette	hænger	også	sammen	med	

historieforståelse,	idet	reproduktionen	af	samfundsmæssige	strukturer	netop	er	et	red‐

skab	i	processerne	omkring	historieforståelse.	

Ekspertisemodellen	

Selvom	Lave	og	Dreier	beskriver,	at	læring	foregår	som	en	situeret	praksis,	siger	de	ikke	

noget	om	hvordan	læring	akkumuleres.	Det	gør	til	gengæld	de	to	amerikanske	brødre	

Hubert	og	Stuart	Dreyfus.	De	har	dannet	en	model	over,	hvordan	kropslige	færdigheder	

oparbejdes	og	forbedres,	kaldet	ekspertise‐modellen.	

Brdr.	Dreyfus	mener	i	modsætning	til	Lave	ikke,	at	læring	kun	kan	foregår	i	en	social	

kontekst.	De	mener	derimod	at:		

”Hvorvidt	forståelsen	af	en	bestemt	social	situation	eller	et	praksisfællesskab	er	

relevant	for	færdighedstilegnelse	og	mesterlære	afhænger	af,	hvilken	bestemt	

færdighed	der	læres.”157	

Forståelsen	af	et	praksisfællesskab	og	den	sociale	situation	hænger	sammen	med	at	

kende	de	sociale	spilleregler,	det	der	i	ANT	ville	blive	defineret	som	black	boxe.	Således	

handler	en	del	af	mesterlæren	også	om	at	lære	black	boxene	i	netværket	at	kende.		

																																																								
155	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:78‐79	
156	Dreier	in	Nielsen	&	Kvale	2000:79	
157	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000:73	
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Ekspertisemodellen	beskriver	en	udvikling	af	mestring.	Modellen	går	over	5	forskellige	

niveauer/trin;	først	fra	novice,	derefter	til	avanceret	begynder,	hvorefter	individet	op‐

når	kompetence,	dette	niveau	afløses	af	dygtighed,	og	sidst	opnås	ekspertise158.		

Dreyfus	brdr.	argumenterer	for,	at	man	i	en	tillært	færdighed	ikke	bevidst	tankemæssigt	

handler,	men	at	kroppen	derimod	instinktivt	reagerer	på	de	krav,	situationen	stiller159.	

Trinene	i	modellen	beskriver	den	vej,	man	kropsligt	må	gå,	for	ikke	kun	at	lære	at	me‐

stre	en	ny	disciplin,	men	eksempelvis	også	hvordan	man	gradvist	lærer	at	aflæse	sociale	

sammenhænge	eller	løse	intellektuelle	udfordringer160.	Modellen	rækker	derved	udover	

læring	af	rent	håndværksmæssige	færdigheder	og	strækker	sig	også	over	sociale	og	in‐

tellektuelle	udfordringer.		

	

Niveau	 Læring	 Grænser	 Eksempler	 Resultat	

Begynder	 Tilegne	sig	simple	regler	 Kontekstfrit	 Koblingsskift	ved	

20/40/60	km/t	

Kræver	koncentration/	

opmærksomhed	

Avanceret	begynder	 Tilegne	sig	avancerede	

regler	

Situationsbestemt	 Koblingsskift	efter	mo‐

torlyd	

Får	overskud	til	at	iagt‐

tage	trafikken	omkring	

sig	

Kompetence	 Tilegnet	sig	overblik	–	

lærer	at	prioritere	en	

gruppe	faktorer	

Situationsbestemt,	hie‐

rarkisk	beslutningsplan,	

ansvar	på	grund	af	selv‐

valg	

Kører	fra	A	til	B	med	

valg	af	rute,	tempo	og	

adfærd	i	forhold	til	mål	

Prioritere	sin	adfærd	i	

forhold	til	mål	–	pro‐

blemløsning	

Kyndighed	 Helhedsopfattelse,	holi‐

stisk	skelnen	og	associa‐

tion	

Kontekst	afhængig,	erfa‐

ringsbaseret	

Nedsat	hastighed	i	kurve	

ved	regnvejr,	vejhæld‐

ning,	risiko	

Reagere	bevidst	på	

grund	af	erfaring	

Ekspertise	 Intuitiv	handlen	på	grund	

af	holistisk	skelnen	

Kontekst	afhængig	og	

erfaringsbaseret	

Kører	bilen	intuitivt	 Reagerer	intuitivt	på	

grundlag	af	indsigt	og	

erfaring	

E

	

Undervejs	i	modellen	har	forskellige	emotioner	f.eks.	kedsomhed	eller	følelsen	af	succes	

en	påvirkning	på	om	deltageren	bliver	yderligere	motiveret	til	at	lære	mere,	eller	om	

vedkommende	stagnerer

kspertisemodel	af	Illum,	efter	H.	&	S.	Dreyfus’	teori161	

162.		

																																																								

60	158	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000:56‐
159 le	2000:54		Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kva
160	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000:57	
161	Illum	in	Otto	&	Kragelund	2005:119	
162	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000:58	
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På	de	sidste	stadier	tænkes	der	mindre	og	mindre	over	beslutninger	og	handlingerne	

bliver	mere	intuitive163.		

Måden	lærlingen,	som	bliver	dygtigere	på,	er	ved	at	imitere	sin	mester	eller	sidemand.	

Lærlingen	har	lyst	til	at	imitere	mester	(eller	sidemand)	fordi	han	beundrer	ham164,	men	

også	for	at	blive	en	del	af	fællesskabet.	Hvem	der	er	værd	at	efterligne,	uddyber	brødre‐

ne	efterfølgende:		

”Der	skal	desuden	tages	hensyn	til	de	magtrelationer,	der	bestemmer,	hvem	der	

er	autoritet,	hvilken	form	for	lydighed	der	er	nødvendig	etc.”165	

Denne	autoritet	kunne	eksempelvis	være	den	museale	institution,	en	markedsarrangør	

eller	en	ekspert	indenfor	miljøet,	der	dermed	bliver	værd	at	efterligne.	

Processens	dialog	

Bent	Illum	kritiserer	mesterlæren	for	kun	at	omhandle	den	sociale	side	af	læring	og	der‐

ved	identitetsdannelser.	Derfor	kommer	Illum	med	et	bidrag	til	teorierne,	som	han	kal‐

der	for	’processens	dialog’,	og	som	har	til	opgave	at	beskrive	den	individuelle	side	af	

håndværksmæssige	aktiviteter166.		

Modellen	kan	delvist	forklare	formidlingsaktørernes	udbytte	af	levendegørelse	f.eks.	i	

k.	forbindelse	med	produktionen	af	dragter	eller	ved	specialiseringen	i	fortidige	håndvær

Lyngstrøm	beskriver	i	sine	studier	af	eksperimentel	arkæologi,	at	der	ofte	udføres	for‐

søg,	der	indebærer	en	indsigt	i	håndens	viden.	Lyngstrøm	skriver:		

”I	eksperimentet	tilegner	arkæologen	sig	viden	uden	ord	og	uden	teori,	alene	

gennem	det	der	kunne	kaldes	det	praktiske	intellekt.”167	

Dette	er	tilsvarende	for	middelalderaktører,	der	gennemgår	en	kropslig	læring.	Det	er	

denne	proces	Bent	Illum	har	forsøgt	at	illustrere	med	sin	model	over	processens	dialog.		

																																																								
163

70	
	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000:58	

164 le	2000:67‐
:72	

	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kva
165	Dreyfus	og	Dreyfus	in	Nielsen	og	Kvale	2000
166	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:118	
167	Lyngstrøm	in	Danske	Museer	nr.	5	2003:13	
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Illum	finder	det	problematisk,	at	mesterlæren	ikke	skelner	mellem	læring	og	socialise‐

ring,	og	det	er	ud	fra	denne	antagelse	at	han	finder	behov	for	at	belyse	forskellene	heri‐

mellem168.	Læring	og	socialisering	vil	selvfølgelig	være	to	sider	af	samme	sag,	men	kan	

alligevel	ikke	reduceres	til	én	proces.	Det	handler	om	to	læringsforløb,	det	ene	forløber	

igennem	situeret	læring	og	vil	ifølge	Illum	fordre	individets	gruppeidentitet	via	sociali‐

sering,	og	det	andet	går	gennem	processens	dialog	og	giver	kropsbaserede	færdigheder	

og	kundskaber,	som	den	enkelte	besidder.	Illum	påpeger	at:		

”Begge	disse	læringsforløb	resulterer	i	identitet

Processens	dialog	skal	ses	som	et	bud	på	hvordan:		

sdannelse	hos	den	enkelte.”169	

”[…]	de	kropslige	færdigheder	og	kundskaber	dannes	hos	den	enkelte	som	følge	

af	mødet	mellem	mennesker	(og	værktøj)	og	materialer	i	arbejdsprocessen.”170	

Processens	dialog	er	en	model	over,	hvordan	æstetisk‐praktisk	arbejde	udføres	og	hvor‐

dan	læring	opstår	i	den	proces.	Han	giver	et	eksempel	på	dette,	hvor	et	søm	bliver	slået	i	

et	bræt	med	en	hammer.	Det	der	sker,	er	ifølge	Illum,	at	der	slås	på	sømmet,	hvorefter	

det	vurderes	hvorvidt	effekten	er	tilfredsstilende.	Hvis	ikke	sømmet	og	processen	arter	

sig	som	forestillet,	må	der	tages	forbehold	for	dette	ved	en	ny	handling,	der	retter	op	på	

den	tidligere.		

Handlingernes	resultat	aflæses	af	udøveren	som	visuelle,	auditive	og	taktile	tegn.		

Derved	introducerer	Illum	begrebet	dialog,	der	altså	ikke	henviser	til	en	samtale	af	ord,	

men	derimod	til	en	dialog	der	består	af	visuelle,	taktile	og	auditive	tegn	fra	materialet,	

som	udøveren	derefter	indretter	sine	handlinger	efter171.	Illum	stiller	modellen	op	ved	

hjælp	af	en	trekant,	der	i	det	ene	hjørne	rummer	mennesket,	evt.	med	et	værktøj,	i	det	

andet	hjørne	materialet	og	i	det	sidste	hjørne	rummer	produkt/hensigt.	Illum	slår	deref‐

ter	fast	at:		

																																																								
168	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:121	
169	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:122	
170	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:113	
171	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:118	
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”[…]	summen	af	erfaringer	fra	disse	refleksioner	i	arbejdsprocessen	udgør	

resultatet	af	den	læring	den	enkelte	opnår	gennem	processens	dialog.”172	

Hvis	vi	ikke	har	et	vist	kendskab	til	området,	og	på	et	tilpas	lavt	plan,	kan	vi	ikke	danne	

ny	læring.	Dette	stemmer	også	overens	med	Dreyfus’	ekspertisemodel.	Illum	mener	at:		

”Når	den	enkelte	er	klar	over,	at	vedkommende	besidder	viden,	færdighed,	eller	

erfaring	på	et	område,	vil	det	resultere	i	selvtillid	i	forhold	til	at	beskæftige	sig	

med	disse	områder,	og	dermed	en	forøgelse	af	den	enkeltes	selvværdsfølelse	i	

forhold	til	at	kunne	mestre	sin	tilværelse.”173	

Disse	selvværdsfølelser	vil	forplante	sig	til	også	at	give	selvtillid	og	kompetencer	i	livet	

generelt.	

Identitetsdannelser		

Som	beskrevet	ovenfor	er	mesterlære	en	læringsteori,	der	grundlæggende	ser	læring	

som	nært	forbundet	med	identitetsprocesser.	Derfor	vil	jeg	i	dette	afsnit	undersøge	be‐

grebet	identitet	nærmere	ud	fra	en	ANT‐vinkel.	

Som	Damsholt	og	Simonsen	påpeger,	betyder	den	socialkonstruktivistiske	frisættelse	af	

individet,	at	identitetsbegrebet	også	bliver	mere	flydende.	Hvis	identiteten	er	en	kon‐

struktion,	kan	den	i	så	fald	også	dekonstrueres	eller	forandres174,	og	ikke	mindre	rele‐

vant,	blev	det	således	også	muligt	at	have	mere	en	én	identitet	i	forskellige	sociale	sam‐

menhænge.	Ligeledes	indikerer	Dreier	at	forskellige	sociale	sammenhænge	vil	bevirke	

lser.	forskellige	identitetsdanne

Tine	Damsholt	har	i	bogen	Materialiseringer	beskrevet	en	konference	i	Istanbul,	hvor	

aktiviteterne	den	ene	dag	henlægges	til	et	tyrkisk	bad.	Damsholt	beskæftiger	sig	i	artik‐

len	primært	med	køn,	og	en	grundpointe	i	hendes	artikel	er,	at	det	er	i	den	konkrete	

kropslige	eller	rumlige	kontekst	at	kønnet	sker	eller	gøres175.	

																																																								
172	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:119	
173	Illum	in	Kragelund	&	Otto	2005:114	
174	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:11	
175	Damsholt	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:109	
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hverdagsliv	med	hverdagstø

Hendes	betragtninger	mener	jeg	at	kunne	overføre	til	identitet,	ikke	mindst	fordi	kønnet	

griber	ind	i	identiteten.	Det	væsentlige	i	Damsholts	analyse	er	at:		

”[…]	såvel	menneskelige	deltagere	som	materielle	elementer	var	medvirkende	

og	medkonstituerende	for	situationen.”176	

Således	er	det	ikke	kun	praksisfællesskaber,	der	skaber	identiteter.	De	materielle	relati‐

oner	er	også	medkonstituerende	for	identitet.	Dette	er	et	fokus,	som	mesterlæren	ikke	

har	i	forhold	til	identitet,	idet	materialiteten	ikke	inddrages	som	sådan,	foruden	i	Illums	

bidrag	til	teorierne.		

Med	dette	blik	bliver	identitet	både	processuelt	og	konkret	situeret177.	I	denne	specifikke	

materielle	situering	viser	stabiliseringen	af	den	akademiske	krop	som	neutral	sig	for	at	

være	umulig.		

Damsholt	viser,	hvordan	multiple,	men	gensidigt	sammenfiltrede	subjekter,	enactes178.	

Med	udgangspunkt	i	Mols	arbejder	om	multiple	praksis	i	forhold	til	hvordan	objekter	

gøres,	fører	Damsholt	teorien	et	skridt	videre	og	hævder	eksistensen	af	multiple	udga‐

ver	af	selvet,	der	blandt	andet	hænger	sammen	med	deltagelse	i	multiple	praksisfælles‐

skaber179.		

Identiteter	bliver	derved	noget,	der	skabes	hos	individet	i	forskellige	praksissituationer	

og	materielle	situeringer.	Forholdet	mellem	materialitet	og	identitet	går	desuden	begge	

veje,	idet	vi	påvirker	materialiteten	og	materialiteten	påvirker	os180.	Dermed	kan	disse	

ikke	adskilles	fra	hinanden,	hvorved	materialitet	indtager	en	væsentlig	position.		

Beklædning	og	identitet	

I	dette	afsnit	vil	jeg	tage	udgangspunkt	i	dragter,	hvorved	jeg	vil	undersøge	sammen‐

hænge	mellem	det	materielle	og	identiteter.	

De	folk,	der	optræder	på	middelaldermarkeder	i	dragter,	vil	selvfølgelig	også	have	et	

j.	Jeg	finder	det	dog	sandsynligt,	at	de	indgår	i	identitets‐

																																																								
176	Damsholt	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:109	
177	Damsholt	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:110	
178 rst	2009:110	

orst	2009:110	
	Damsholt	in	Damsholt,	Simonsen	&	Mordho

179	Damsholt	in	Damsholt,	Simonsen	og	Mordh
180	Damsholt,	Simonsen	&	Mordhorst	2009:18	
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mæssige	processer	i	forhold	til	begge	former	for	beklædning.	Middelalderdragten	vil	

selvfølgelig	være	begrænset	på	sin	vis	i	forhold	til	formsprog,	farver,	teksturer,	mønstre	

og	så	videre,	idet	der	er	en	række	arkæologiske	udsagn,	som	formidlingsaktører	og	fag‐

folk	forhandler	og	oplærer	hinanden	i	at	bruge.	Derved	er	middelalderdragten	særligt	

italesat	og	reguleret	i	forhold	til	anden	tøjbrug.		

Der	er	også	indikationer	i	min	empiri	på,	at	den	enkelte	formidlingsaktør	forbinder	en	

identitet	med	deres	middelalderdragt.	Jeg	ser	derfor	identitetsdannelser	gennem	hver‐

dagstøj	og	middelalderdragt	som	den	samme	mekanisme,	men	i	to	forskellige	praksis‐

ser.	

Sophie	Woodward	beskriver	i	bogen	Clothing	as	Material	Culture	tre	forskellige	kvinder,	

og	hvordan	de	klæder	sig	på	til	forskellige	lejligheder.	Woodward	stiller	skarpt	på,	at	

hun	ikke	bare	ser	beklædning	som	noget,	der	afspejler	bestemte	dele	af	en	persons	iden‐

titet,	som	andre	studier	traditionelt	har	vist.		

Selvom	hun	anerkender	det	materielle	som	medskabende	faktor	i	forhold	til	eksempel‐

vis	identitet,	seksualitet	og	social	rolle	mener	hun,	at	det	er	mindst	ligeså	væsentligt	at	

spørge	sig	selv,	hvilke	forståelser	af	identiteter,	der	opstår	når	man	ser	på	de	praksisser,	

der	bliver	konstitueret	gennem	beklædning181.		

Woodwards	undersøgelse	tager	udgangspunkt	i	de	processer,	hvor	beklædning	sam‐

mensættes,	og	hun	ser	det	ydre,	hvor	beklædningen	bæres,	som	et	multifacetteret	sted,	

hvor	selvet	konstitueres	gennem	både	ydre	og	indre	relationer182.	Beklædningsgenstan‐

de	skal	i	denne	sammenhæng	ikke	ses	som	passive	objekter,	der	sættes	i	spil	af	uafhæn‐

gige	individer.	Beklædningsgenstande	skal	nærmere	ses	som	noget,	der	er	fundamentalt	

for	mediering	og	forhandling183.	Woodward	understreger,	at	resultatet	af	hendes	under‐

søgelse	er	anderledes	end	hidtil	antaget	i	postmoderne	(konstruktivistiske)	studier:		

																																																								
181	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:21	
182	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:22	
183	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:22	
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læggende	kulturel	kompeten

”The	result	is	very	different	from	our	usual	assumptions,	as	championed	by	

postmodern	accounts,	that	this	would	become	simply	a	study	of	the	self	

expressing	itself	freely	through	clothing.”184	

Woodward	indtager	dermed	positionen,	at	det	ikke	er	helt	så	simpelt,	som	at	vores	iden‐

titet	udtrykker	sig	frit	gennem	beklædning.	Handlingen	at	sammensætte	et	sæt	tøj	in‐

volverer	ifølge	Woodward	en	forhandling	om,	hvorvidt	sættet	virkelig	’er	mig’	og	om	det	

lever	op	til	lejligheden,	som	det	bæres	til.		

Dermed	gengiver	Woodward	en	del	af	den	samme	pointe	som	Damsholt,	Simonsen,	Mol	

og	Law,	idet	hun	slår	fast,	at	der	ikke	er	én	suverænaktør,	men	at	identiteten	spiller	ind	

på	beklædningen	lige	så	vel	som	at	beklædningen	spiller	ind	på	identiteten,	at	beklæd‐

ning	skaber	praksis,	såvel	som	praksis	skaber	beklædning.	Woodward	konkluderer	efter	

sin	analyse	af	tre	kvinders	måde	at	klæde	sig	på	til	særlige	lejligheder,	at:		

”What	becomes	apparent	through	closer	analysis	of	all	three	cases	is	that	’how	I	

look	or	feel’	turns	out	to	be	anything	but	merely	a	personal	and	free	expression	

of	the	self.	One	of	the	supposed	characteristics	of	postmodern	is	that	’everyone	

can	be	anybody’.”185	

Gennem	de	viste	eksempler	slår	Woodward	derved	fast,	at	der	er	adskillige	regler	og	

forhindringer,	der	kontrollerer	en	fri	udførsel	af	agenda	gennem	beklædning186.	Disse	

kontrollerende	faktorer	er	blandt	andet	det,	som	man	kunne	kalde	paradigmer	eller	

black	boxes	i	et	netværk.	Dermed	viser	Woodward	endnu	engang	hvordan	hun	i	hvert	

fald	delvist	tænker	som	Law,	der	også	pointerer,	at	det	ikke	er	tilfældigt,	hvilken	virke‐

lighed	der	vælges,	men	at	det,	som	tidligere	angivet,	netop	er	bundet	af	blandt	andet	di‐

verse	black	boxes.		

Denne	proces,	hvori	beklædning	bliver	kombineret,	involverer	også	en	proces,	hvor	in‐

dividet	bliver	skabt	i	andres	øjne187.	Udover	personlig	smag,	kræver	det	også	en	grund‐

ce	at	kunne	klæde	sig	på188.	Dette	stemmer	overens	med	det	

																																																								
184	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:22	
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186	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:35	
187	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:22	
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fra;	ny	empirisme,	tanken	om

vi	lærer	af	mesterlæren,	hvor	vi	via	socialisering	lærer	at	begå	os	i	forskellige	praksis‐

fælleskaber.		

I	processen,	hvor	tøj	bruges,	mister	materialerne	farve	og	fibrene	forandrer	tekstur.	

Woodward	mener,	at	tøjet	derved	nærmest	bliver	som	en	del	af	kroppen	‐	et	ekstra	lag	

hud189.	Woodward	udtrykker	det	således:		

”When	the	clothing	is	already	worn	and	aged,	the	boundary	that	separates	the	

clothing	and	the	person	starts	to	disintegrate,	and	the	clothing	is	able	to	

’become’	the	wearer.”190	

Når	dette	tøj	bæres,	mærker	man	ikke	længere,	hvis	en	søm	kradser,	eller	hvis	der	er	et	

sted,	hvor	tøjet	strammer.	Kroppen	og	tøjet	går	i	symbiose	og	former	hinanden	i	en	gen‐

sidig	proces191.		

Sammenfatning	af	teori	

I	denne	del	af	opgaven	har	jeg	beskæftiget	mig	med	teorier,	der	grundlæggende	behand‐

ler	tre	forskellige	områder.	Først	har	jeg	undersøgt	Aktør‐Netværksteorierne,	og	hvor‐

ledes	jeg	kan	anvende	denne	analysemodel	og	dette	teoretiske	syn	i	forhold	til	mine	un‐

dersøgelser.	Dernæst	har	jeg	undersøgt	begrebet	levendegørelse,	hvorunder	jeg	er	dyk‐

ket	ned	i	forskellige	diskussioner,	problematikker	og	forståelser	der	knytter	sig	hertil.	

Til	sidst	har	jeg	undersøgt	forskellige	potentialer	i	forhold	til	identitetsdannelser	og	hi‐

storiske	forståelser	for	formidlingsaktørerne	igennem	levendegørelse.	

Aktør‐netværksteorierne	skal	forstås	som	en	analysemodel	af	verden,	men	også	et	gen‐

nemgående	syn	på	hvordan	forskning	bedrives.	I	ANT	er	teori	og	praksis	derved	heller	

ikke	adskilt.	Modellen	behandler	altid	specifikke	udvalgte	netværk.	Det	er	væsentligt	i	

disse	teorier,	at	alle	slags	aktører	betragtes	som	ligeværdige	i	forhold	til,	hvad	der	gøres	

virkeligt.	Analysemodellerne	søger	at	give	mulighed	for	en	anden	og	mere	følsom	måde	

at	anskue	empiri	på.	Jeg	har	valgt	tre	kriterier,	som	jeg	primært	anvender	modellen	ud	

	netværk,	samt	tanken	om	ligeværdige	aktører.		

																																																								
189	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:33	
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191	Woodward	in	Küchler	&	Miller	2005:33	
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Den	ny	empirisme	handler	om	en	ny	forståelse	for,	hvordan	virkelighed	gøres.	Virkelig‐

hed	set	med	ANT	øjne	er	ikke	bare	noget,	der	kan	ses	forskellige	steder	fra.	Det	er	der‐

imod	noget,	der	skabes	forskelligt	i	forskellige	netværk.	Når	noget	gøres	selvfølgeligt	og	

sandt,	kaldes	det	at	det	bliver	black	boxet.	Derved	opstår	sandheder	og	virkeligheder	i	

netværkene.	Alt	der	ses	som	en	effekt	i	netværket,	kan	defineres	som	en	aktør.	Det	er	

grundlæggende,	at	aktørerne	i	netværket	ikke	kan	udpeges	på	forhånd.	I	ANT	anskues	

alt	som	empiri,	og	forskeren	må	derfor	også	ses	som	en	del	af	feltet.	Pointen	er,	at	vi	gør	

det	materielle	lige	såvel	som	at	det	materielle	også	gør	os	i	netværk.	Alle	aktører	gøres	i	

den	specifikke	praksis,	de	befinder	sig	i,	og	herved	opstår	multiplicitetsbegrebet.	Dette	

begreb	henviser	til,	at	flere	forskellige	versioner	af	det	samme	objekt/fænomen/aktør	

kan	eksistere	side	om	side,	eller	kan	fungere	som	gensidigt	udelukkende.		

Herefter	undersøgte	jeg	begrebet	levendegørelse.	Dette	er	en	formidlingsform,	som	er	

attraktiv	fordi	den	er	involverende	og	giver	publikum	mulighed	for	at	deltage.	Museerne	

kan	derved	bruge	denne	formidlingsform	i	deres	kamp	for	legitimitet	og	publikumstal.	

Der	er	mange	forskellige	definitioner	af	levendegørelse,	og	de	gøres	alle	på	hver	deres	

måde.	Et	af	de	ord,	der	findes	for	levendegørelse,	er	re‐enactment.	Re‐enactment	henvi‐

ser	til	en	genopførsel	af	fortiden.	ANT‐begrebet	enactment	referer	til,	at	noget	gøres	vir‐

keligt,	så	når	levendegørelse	udføres,	kan	man	sige,	at	det	en	slags	virkeliggørelse	af	vo‐

res	forestillinger	om	fortiden.	Disse	forestillinger	om	fortiden	er	forbundet	med	det,	jeg	

har	valgt	at	kalde	’drømme	om	middelalder’.	I	ANT‐terminologi	kunne	dette	kaldes	hin‐

terland.	Når	forestillinger	om	fortiden	genopføres,	kommer	disse	forestillinger	et	sted	

fra.	Dette	sted	er	hinterlandet,	der	gemmer	på	alle	mulige	og	umulige	virkeligheder,	og	

ud	fra	disse	vælges	hvilke	forestillinger	der	gøres	virkelige.	Middelalder	fungerer	derved	

som	et	reservoir	for	alle	vores	forestillinger	om	middelalder.	Det	skal	dog	ikke	forstås	

sådan,	at	det	er	tilfældigt	eller	frit,	hvad	der	udvælges	‐	dette	er	strengt	styret	af	bl.a.	af	

black	boxene.		

Historisk	set	er	levendegørelses	ofte	blevet	anskuet	som	ufagligt.	Diskussionen	handler	i	

sidste	ende	om	to	forskellige	kundskabsidealer;	det	naturvidenskabelige	overfor	det	

humanistiske.	Disse	to	anerkender	gensidigt	ikke	hinandens	idealer	og	tilgange	til	kund‐

skab	og	derved	heller	ikke	hinandens	mål	for	levendegørelse.	Det	handler	om	oplysning	

overfor	oplevelse;	levendegørelse	i	1.	eller	3.	person,	fakta	imod	følelser	osv.	Sandheds‐
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problemet	beskriver	netop,	hvordan	disse	to	paradigmer	gensidigt	udelukker	hinandens	

validitet,	men	omhandler	derudover	også	hvordan	ethvert	forsøg	på	at	lave	en	fremstil‐

ling	af	fortiden	nødvendigvis	altid	kun	vil	blive	en	fremstillet	forestilling	‐	både	i	udsagn	

og	materialitet.	Re‐enactoren	vil	altså	via	sit	eget	billede	af	fortiden	påvirke	den	fremstil‐

ling	der	gøres.		

Derved	kan	vi	se,	at	levendegørelsesbegrebet	læner	sig	op	af	en	del	forskellige	traditio‐

ner.	Både	den	naturvidenskabelige	og	den	humanistiske	tradition	har	indflydelse	på,	

hvordan	formålet	for	levendegørelse	opfattes.	Med	begrebet	’experience’	forsøger	Aak‐

jær	at	bygge	sproglig	bro	over	diskussionen	mellem	oplevelse	og	oplysning,	idet	begre‐

bet	både	indeholder	betydningen	’oplevelse’,	men	samtidig	også	betegner	de	erfaringer	

der	sætter	sig	efter	en	oplevelse,	altså	’oplysning’.	

I	forhold	til	hvilke	billeder	af	fortiden,	vi	vælger	at	enacte,	bliver	begrebet	kulturarv	vig‐

tigt.	Kulturarv	kan	forstås	som	det,	der	vælges	ud	i	samfundet	til	at	virkeliggøre	vores	

historiske	forståelser.	Billedet	af	middelalder	kan	både	bruges	inkluderende	og	eksklu‐

derende.	Der	eksisterer	i	dag	tre	konkurrerende	diskurser	i	samfundet;	den	professi‐

onsbaserede,	den	partipolitiske	og	den	samfundsteoretiske	(også	kaldet	den	social‐

konstruktivistiske).		

Det	indikeres,	at	der	findes	et	behov	for	en	stærk	kulturarv	på	grund	af	forskellige	tradi‐

tionsmæssig	og	faglige	opbrud	i	samfundet.	Middelalder	re‐enactment	påvirker	vores	

selvopfattelser,	men	omvendt	påvirker	vores	selvopfattelser	også	hvordan	vi	re‐enacter	

middelalder.	Således	synes	det	forståeligt	at	interessen	for	middelalder	og	levendegørel‐

se	er	så	stor.	

Autenticitet	kan	ses	som	et	tvedelt	begreb.	Begrebet	anvendes	både	af	den	naturviden‐

skabelige	og	den	humanistiske	diskurs,	men	begrebet	har	en	forskellig	betydning,	alt	ef‐

ter	hvem	der	bruger	det.	Begrebet	referer	i	begge	betydninger	til,	at	noget	er	ægte,	men	i	

det	naturvidenskabelige	paradigme	henfører	det	til,	at	en	genstand	enten	er	original	el‐

ler	en	rekonstruktion	af	en	original,	hvorimod	begrebet	i	det	humanistiske	paradigme	

lige	såvel	kan	henføre	til	en	følelse	af,	at	noget	er	ægte.	Det	er	denne	følelse,	jeg	har	valgt	

at	beskrive	via	teorierne	om	tilstedevær.	Tilstedevær	beskriver	en	genstands	evne	til	at	

skabe	en	forbindelse	til	den	verden,	den	kommer	fra,	og	beskriver	derved	en	følelse	af	

netop	tilstedevær.		
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Dernæst	undersøgte	jeg	hvilke	potentialer	levendegørelse	har	for	formidlingsaktørerne	i	

forhold	til	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser.	Mesterlæren	tilbyder	en	læ‐

ringsteori,	hvor	læring	ikke	kun	opstår	i	uddannelsesmæssige	sammenhænge,	og	hvor	

læring	derved	ikke	tilrettelægges	og	måles	i	forhold	til	læreplaner.	I	mesterlæren	lærer	

man	ved	at	deltage	i	sociale	sammenhænge,	hvorigennem	man	oplæres.	Herved	skabes	

en	del	af	den	sociale	side	af	identitet.	Ekspertisemodellen	giver	et	bud	på,	hvordan	viden	

oplagres	i	den	enkelte,	og	hvordan	individet	derved	bevæger	sig	fra	novice	over	flere	

trin	indtil	det	bliver	ekspert	på	et	område.	Processens	dialog	beskriver	den	individuelle	

side	af	mesterlæren,	og	omhandler	hvordan	håndværksmæssige	kompetencer	opbygges,	

hvorved	også	følelsen	af	at	kunne	mestre	sit	liv	generelt	opstår.	

Hernæst	undersøgte	jeg	identitetsdannelser,	og	hvordan	identiteter	gøres	i	et	samarbej‐

de	med	de	materielle	relationer	og	praksisfællesskaberne.	Således	tildeles	materialite‐

ten	en	stor	rolle,	og	derunder	i	særdeleshed	beklædningen.	I	lighed	med	mesterlæren,	

hvor	der	kræver	kulturelle	kompetencer	at	være	med,	kræver	det	også	kulturelle	kom‐

petencer	at	klæde	sig	på.	Afsluttende	konkluderes	det,	at	det	ikke	er	så	simpelt,	at	vi	blot	

skaber	os	selv	gennem	beklædning,	men	der	i	lige	så	høj	grad	er	tale	om,	at	beklædnin‐

gen	gør	identiteten,	i	en	slags	vekselvirkning.	

ANALYSE		

Hvordan	middelalder	gøres	levende	af	formidlingsaktører	i	det	dan‐

ske	middelaldermiljø	

Da	hovedspørgsmålet	i	denne	undersøgelse	omhandler,	hvordan	middelalder	gøres	le‐

vende	af	formidlingsaktører	i	det	danske	middelaldermiljø,	vil	jeg	tage	udgangspunkt	i	

en	undersøgelse	af	formidlingsaktørerne	i	miljøet	og	deres	udsagn	om	de	processer,	som	

de	deltager	i,	når	middelalder	gøres	levende.		

Jeg	vil	undervejs	supplere	med	udsagn	fra	både	publikum	og	arrangører	samt	formid‐

lingsaktører,	der	ikke	er	en	del	af	miljøet,	når	disse	har	en	uddybende	effekt.	Det	er	

praksissen	omkring	levendegørelse	af	middelalder,	der	undersøges,	og	derfor	vil	udsagn	
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fra	publikum	og	arrangører	også	være	relevante	at	medtage.	Fokus	vil	dog	primært	være	

på	hvordan	formidlingsaktørerne	i	miljøet	levendegør	middelalder.	

Arrangører,	publikum	og	formidlingsaktører	er	alle	blandt	de	aktører,	der	medvirker	til	

skabelsen	af	levendegørelse	af	middelalder.	De	fungerer	således	som	overlappende	net‐

værk,	der	mødes	i	de	forskellige	sammenhænge,	som	de	to	udvalgte	middelaldermarke‐

der	udgør.		

Principielt	vil	et	netværk	som	dette	være	uendeligt,	og	det	samme	vil	antallet	af	aktører,	

der	er	en	del	af	levendegørelse	af	middelalder.	

Aktørerne	vil	ligeledes	fremstå	forskelligt,	alt	efter	hvem	det	er,	der	beskuer	dem,	hvil‐

ket	viser	hvordan	levendegørelse	af	middelalder	kan	og	vil	blive	enactes	af	mange	for‐

skelligartede	aktører,	hvilket	igen	bevirker	at	der	fremtræder	multiple	virkeligheder	

omkring	levendegørelse	af	middelalderen.	

De	aktører,	som	jeg	præsenterer	og	vælger	at	analysere,	skal	derfor	heller	ikke	ses	som	

en	færdig	liste	over	alle	de	aktører,	der	har	indgået	i	processerne	omkring	levendegørel‐

serne	på	de	to	markeder.		

Eksempelvis	vil	al	logistik	så	som	programmer,	toiletvogne,	billetsalg,	affaldshåndtering,	

mad	til	formidlingsaktørerne	osv.	være	vigtigt	for	at	markedet	kan	opstå	og	fungere,	

men	i	relationer	til	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser	er	de	mere	fjerne	som	

aktører.		

Jeg	har	valgt	ikke	at	analysere	disse	perifere	aktører.	De	aktører,	der	analyseres,	er	der‐

imod	valgt	ud	fra	undersøgelsens	underspørgsmål	om	hvilke	identitetsdannelser	og	hi‐

storiske	forståelser,	der	dannes	igennem	de	levendegørelsesprocesser,	der	udføres	af	

formidlingsaktører	i	middelaldermiljøet,	ligesom	at	de	aktører,	der	er	analyseret,	også	er	

undersøgt	med	disse	spørgsmål	in	mente.	

Præsentation	af	empirien	

Analysen	trækker	på	både	interviews	og	egne	observationer	af	materialitet	og	af	stede

Undersøgelsen	foregår	på	to	forskellige	markeder,	henholdsvis	Tøjhusmuseets	årlige	

middelaldermarked,	og	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’s	marked	på	Vitskøl	klo‐

r.		
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ster.	Markedet	på	Tøjhusmuseet	er	blevet	afholdt	i	26	år	i	efteråret	2011,	hvorimod	

markedet	på	Vitskøl	blev	afholdt	for	5.	gang	i	efteråret	2011.		

I	kraft	af	dette,	er	praksis	de	to	steder	meget	forskellig.	Hvor	Tøjhusmuseet	i	løbet	af	si‐

ne	26	år	har	opnået	en	status	af	at	være	en	black	boxet	aktør	både	internt	på	museet	og	i	

miljøet,	er	Vitskøl	derimod	ny	på	scenen,	og	det	fornemmes	at	formen	på	markedet	sta‐

dig	til	forhandling.		

Præsentation	af	arrangører	

Arrangøren	på	Tøjhusmuseet	er	den	42‐årige	eventmand	Per	Brix192	og	på	Vitskøl	er	det	

foreningen	’Den	Levende	Middelalder’.	Fra	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’	talte	

jeg	med	Hardy	Jensen193,	der	er	58	år	og	en	del	af	bestyrelsen	i	foreningen	samt	formand	

for	PR‐gruppen.	

Per	er	ansat	som	konsulent	af	Tøjhusmuseet	til	på	egen	hånd	at	arrangere	markedet,	

hvorimod	Hardy	er	et	af	flere	medlemmer	i	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’,	det	

står	for	arrangementet	på	Vitskøl.		

Præsentation	af	formidlingsaktører	

Interviews	Vitskøl	

Formidlingsaktører:	

 Interview	med	Jean	og	Trine,	der	er	gift	og	sammen	driver	handelsfirmaet	Anno	

Domini194.	

 Interview	med	Else	Marie	‐	en	pensioneret	håndarbejdslærer,	der	er	en	del	af	to‐

mandsgruppen	’Den	vilde	snerle’.	’Den	vilde	snerle’	syr	dragter	og	laver	middel‐

alder‐modeopvisninger	med	dragterne195.	

 Interview	med	Michael	og	Simon,	der	begge	er	studerende	og	henholdsvis	22	og	

ndegør	middelalder	som	en	del	af	middelalderforeningen	’Århus	

															

23	år.	De	leve

																																								 	
192	bilag	10	
193	bilag	4	
194	bilag	1	
195	bilag	3	
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middelaldersammenslutning’.	Michael	møder	jeg	igen	på	markedet	på	Tøjhusmu‐

seet,	men	denne	gang	som	en	del	af	handelsfirmaet	Venditio196.	

 Interview	med	Susanne,	der	er	54	år	og	er	uddannet	jurist.	Hun	er	som	regel	af	

sted	med	sine	børn,	når	hun	er	på	middelaldermarked.	Sammen	laver	de	dukke‐

teater197.	

 Interview	med	en	lokal	dame,	der	er	inviteret	af	foreningen	’Den	Levende	Mid‐

lder’	til	at	stå	og	lave	og	sælge	brændte	mandlerdela

Publiku

198.	

m	

 På	markedet	ved	Vitskøl	laver	jeg	5	interviews.	Disse	præsenteres	af	hensyn	til	

dervejs	i	analysenlæsevenligheden	un

seet

199.	

Interviews	Tøjhusmu 	

Formidlingsaktører.		

 Interview	med	Jane	på	31,	der	er	studerende	og	på	markedet	arbejder	i	Venditios	

bod200.		

 Interview	med	Søren,	der	er	36	og	som	på	det	seneste	er	blevet	løsgænger	i	mid‐

delaldermiljøet,	idet	han	ikke	længere	er	med	i	nogen	middelaldergrupper201.		

 Interview	med	en	ung	pige	på	18‐19	år,	der	går	i	gymnasiet	og	på	markedet	på	

husmuseet	er	ansat	af	Per	Brix,	til	at	lave	og	sælge	pandekagerTøj

Publiku

202.	

m	

 På	markedet	ved	Tøjhusmuseet	laver	jeg	4	interviews.	Disse	præsenteres	af	hen‐

syn	til	læsevenligheden	undervejs	i	analysen203.		

	

																																																							 	
196	bilag	5	
197	bilag	6	
198

,	11,	12,	13	og	14	
	bilag	2	

199	bilag	15
200	bilag	7	
201	bilag	8	
202	bilag	9	
203	bilag	16,	17,	19	og	20	
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De	udvalgte	aktører	er	følgende:	

Publikum	

I	dette	og	de	tre	kommende	afsnit	behandles	de	aktører,	der	i	empirien	udpeges	som	

forbundne	med	publikum.	

Publikum	repræsenterer	dem,	man	formidler	til.	Publikum	giver,	som	Susanne	siger	det,	

nogen	at	lege	legen	med.	Også	Janes	kommenterer,	at	publikum	giver	et	formål.	Dette	

indikerer,	at	publikum	gives	en	væsentlig	aktørstatus	i	det	at	levendegøre	middelalder.	

Søren	referer	til	markeder	i	udlandet,	hvor	publikums	rolle	er	væsentlig	anderledes:		

”Det	er	et	marked	for	markedet	skyld	(…)	for	re‐enacternes	skyld	eller,	for	

kampfolkenes	skyld	(…)	turister	må	godt	komme,	men	de	står	i	anden	række	

(…)	det	er	ikke	for	og,	at	de	skal	have	underholdning.”204	

Publikums	rolle	er	altså	anderledes	på	nogen	af	de	udenlandske	markeder,	hvilket	også	

ændrer	re‐enacterens	rolle.	Praksis	ændres	altså,	når	publikum	tildeles	en	anden	rolle	i	

levendegørelse,	hvor	formidling	ikke	længere	er	i	fokus.	

Publikum	er	for	arrangørerne	selvsagt	en	væsentlig	aktør.	Uden	publikum	er	der	ingen	

indtjening	og	intet	formål.	Det	er	udadtil	for	publikums	skyld,	at	markedet	holdes.	Alle	

tiltag,	der	tages,	er	i	sidste	ende	til	for,	at	publikum	kan	få	en	oplevelse.	Men	tiltagene	er	

ikke	nødvendigvis	helt	de	samme	på	de	to	markeder,	idet	publikumsgruppe	på	Vitskøl	i	

m.	høj	grad	består	af	lokale,	hvorimod	Tøjhusmuseet	henvender	sig	til	et	bredere	publiku

Således	er	det	for	Hardy	også	et	udtalt	formål	at	publikum	netop	skal	blive	klogere	på	

deres	lokalområde.	Hardy	siger:		

”[…]	og	i	og	med	at	det	er	jo	en	stor	del	af	dem,	der	kommer	her,	det	er	jo	

forholdsvis	lokalt	(…)	så	er	der	jo	en	masse	spændende	ting	at	få	at	vide	om	

omkring	det	område	folk	de	bor	i”205.		

																																								 	
204	bilag	8:24‐25	
205	bilag	4:2	
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har	så’n	en	sortkrudtgr

															

Jeg	tolker	det	derudover	også	sådan,	at	der	er	et	ønske	om	lokal	opbakning	til	forenin‐

gen	’Den	Levende	Middelalder’206.		

Publikum	har	således	dels	en	væsentlig	aktørstatus	i	netværket,	idet	både	formidlings‐

aktører	og	arrangører	er	afhængige	af	at	have	et	publikum.	Hvilke	tiltag,	arrangørerne	

tager,	er	imidlertid	også	indrettet	efter,	hvem	deres	publikum	måtte	være.	Derved	bliver	

praksis	forskellig	på	de	to	markeder.	Det	er	dog	et	fællestræk,	at	der	mellem	publikum	

og	formidlingsaktører	sker	en	formidlingsproces,	og	at	denne	proces	gøres	til	en	aktør	i	

sig	selv.	Dette	vil	jeg	kigge	nærmere	på	i	følgende	afsnit.		

Formidlingsprocesser	

Formidlingsprocesserne	indskriver	sig	som	væsentlige	aktører	i	netværket.	De	er	både	

væsentlige,	fordi	de	definerer	en	stor	del	af	formålet	med	markedet,	men	også	fordi	det	

at	formidle	er	en	væsentlig	del	af	det	at	levendegøre	middelalder	for	den	enkelte	aktør.	

Søren	forklarer,	hvordan	han	formidler:		

”Altså,	den	måde	som	jeg	formidler	på	det	er	at	jeg,	jeg	slås	(…)	og	laver	

kampshow	(…)	men	så	har	vi	så	de	der	ekstra	elementer	ik’	fordi,	der	er	jo	

mange	drenge,	den	indre	dreng	der	er	i	os	alle	sammen,	både	mand	og	kvinde,	

som	lige	skal	over	og	løfte	på	et	sværd	(…)	og	det	er	jo	netop	den	formidling	der	

ligger	i	at,	jamen	så	prøv	på	at	løfte	et,	i	anførselstegn,	et	ægte	sværd.”207		

Situationerne	er	langt	fra	ens,	når	der	formidles.	Formidlingsprocesserne	kan	både	fore‐

gå	direkte	fra	formidlingsaktør	til	en	enkelt	person	fra	publikum	eller	ved	at	udføre	en	

handling,	hvorved	der	formidles	til	et	større	publikum	af	gangen.	Simon	forklarer	hvad	

vellykket	formidling	er	for	ham:		

”[…]	(når	man)	snakker	med	nogle	der	kommer	og	spørger	om	nogle	ting	(…)	

hvor	de	får	lært	noget	nyt	(…)	hvor	de	lig’som	så’n	bare	kommer	på	markedet	

her	og	får	en	oplevelse	og	lærer	nogle	nye	ting	om	et	eller	andet	som	de	ikke	

vidste	før	(…)	for	eksempel,	der	er	en	anden	gruppe	hvor	jeg	er	med	i,	hvor	vi	

uppe	(…)	hvor	vi	skyder	med	kanoner	og	der	er	folk	

																																								 	
206	bilag	18	
207	bilag	8:11	
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meget	overraskede	over	at	havde	man	krudt	i	middelalderen	(…)	(der	er)	

mange	folk	der	får	en	aha‐oplevelse.”208		

For	Jane	er	det	også	rigtig	vigtigt	med	formidlingen:		

”Jeg	synes	det	er	en	stor	del	af	det	(…)	ellers	så	er	vi	jo	bare	en	flok	idioter	der	

dt	i	noget	mærkeligt	tøj.”		render	run

Jane	uddyber:		

”Der	skal	være	et	formål	med	det,	altså	der	er	det	personlige	formål,	indad	til	i	

gruppen,	fællesskab	og	hygge,	men	udad	til	der	mener	jeg	også	at,	at	hvis…	du	

vil	sætte	en	mærkat,	en	bestemt	mærkat,	så	er	du	også	nødt	til	at	opfylde	de	

præmisser	det	mærkat	det	(…)	bærer	med	sig	(…)	en	del	af	det	det	er	

formidlingen	(…)	for	ellers	så	(…)	kunne	det	jo	ligeså	godt	bare	være	et	marked,	

og	vi	kunne	ligeså	godt	stå	her	i	almindeligt	tøj.”209 		

Jeg	spørger	Simon,	om	de	ikke	ligeså	godt	kunne	slå	deres	telt	op	på	en	tilfældig	mark	og	

lege	middelalder	dér	for	sig	selv,	Simon	svarer:		

”Nej,	men	fordi,	det	er	jo	det	der	med	at	vi	gerne	vil	ud	og	formidle,	jeg	ved	ikke	

hvor	mange	der	kommer	ud	og	besøger	en	pløjemark,	hvis	man	bare	er	et	

telt.”210		

For	langt	de	fleste	formidlingsaktører	er	formidling	altså	et	væsentligt	element	for	deres	

deltagelse	i	levendegørelse,	idet	formidlingen	giver	formidlingsaktøren	et	formål,	altså	

en	grund	til	at	være	på	markedet,	og	at	have	dragt	på	samt	en	grund	til	at	bruge	materia‐

liteten.	Dermed	markerer	formidling	sig	som	noget	der	gøres	til	en	væsentlig	aktør.		

I	forhold	til	formidlingsprocesserne	forsøger	formidlingsaktører	at	lægge	en	distance	til	

rollespil	og	skuespil,	da	disse	praksisser	‐	i	det	naturvidenskabelige	ideal	‐	ses	som	use‐

riøse	i	formidlingsmæssigt	perspektiv.	Michael	forklarer	dette	forhold	på	følgende	må‐

de:		

																					 	
208	bilag	5:3	
209	bilag	7:8	
210	bilag	5:13	
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”Det	er	jo	nogen	der	går	meget	op	i	det	vi	laver	nu	her	re‐enactment,	jamen	at	

det	også	skal	være	indlevelse,	at	så	har	man	en	rolle	(…)	men	for	nogen,	der	har	

de	bare	en	aversion	imod	det	fordi	de	ser	det	meget	som	rollespil	(…)	eller	fordi	

der	er	nogen	som	prøver	at	lave	indlevelse,	som	gør	det	på	en	måde	hvor	det	

mere	bliver	dårligt	teater	(…)	og	så	er	det	det,	det	handler	om	i	stedet	for	at…	ja	

formidle	alt	det	der,	seriøsiteten	i	det…”211		

Dette	kunne	indikere	at	skuespil	og	rollespil	‐	i	formidlingssammenhænge	‐	anses	for	

useriøst.	

For	Hardy	som	arrangør	fremhæves	det	også,	at	formidlingen	og	interessen	herfor	er	

vigtig.	Hardy	fortæller:		

”[…]	vi	er	jo	så	no

Han	siger	yderligere:		

gen	der	interesserer	os	voldsomt	meget	for	at	formidle”.212	

”[…]	men	jeg	synes	jo	at	de	mennesker	der	kommer	her,	de	skal	dels	skal	have	

en	god	oplevelse,	men	de	skal	også	gerne	kunne	få	en	dybere	forståelse	af	

hvordan	det	var	at	være	(…)	menneske	i	middelalderen.”213	

For	Hardy	er	en	del	af	målet	altså	at	publikum	på	Vitskøl	middelaldermarked	skal	moti‐

veres	til	at	ville	lære	mere	om	middelalderen.	Han	fortæller	videre:		

”[…]	fordi	det	flytter	et	eller	andet	i	hovedet	på	folk,(…)	når	man	bliver	

udfordret	på	sådan	en	ting	så	tænker	man	måske	lige	lidt	efter	og	får	lyst	til	at	

kigge	lidt	mere	på	middelalderen	(…)	det	er	jo	hele	tiden	at	åbne	op	for	en	eller	

anden	form	for	bevidstgørelse	eller	interesse	i	øhh	i	historien	(…)	hvor	vi	

kommer	fra.”214	

Jeg	spørger	Hardy,	hvad	han	mener	levendegørelse	som	formidlingsform	kan.	Han	sva‐

rer:		

																					 	
211	bilag	5:7	
212	bilag	4:1	
213	bilag	4:7	
214	bilag	4:14	
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”Altså,	det	er	jo	netop	der	hvor	man	kan	røre,	mage,	øh	smage	og	mærke	og	

dufte	(…)		jeg	tror	jo	på	at	(…)	det	der	er	øhh	skubber	til	ens	nysgerrighed	(…)	

altså	de	der	påvirkninger	som	vi	jo	er	meget	hurtigere	end	den	intellektuelle	

formidling	(…)	altså	det	tror	jeg	gør	noget	ved	alle	mennesker.”215	

Dette	stemmer	overens	med	Lyngstrøms	ideer,	hvori	hun	hævder,	at	dem	der	tilbringer	

tid	i	et	rekonstrueret	billede	af	fortiden,	vil	huske	dette	for	evigt	netop	på	grund	af	de	

materielle	påvirkninger.	Det	vil	med	Lyngstrøms	ord	sætte	sig	som	en	del	af	individets	

forståelser	både	af	sig	selv	og	af	historien.	Således	forbindes	materialiteten	med	selvfor‐

ståelser	og	historieforståelser.	

I	forhold	til	Tøjhusmuseets	formidling	er	Per	inde	på,	at	formidlingen	på	middelalder‐

markedet	er	en	væsentligt	anderledes	formidlingsform	end	Tøjhusmuseets	sædvanlige	

formidlingsformer.	Han	siger	dette	om	Tøjhusmuseets	normale	udstillinger:		

”Traditionelt	har	(det)	været	temmelig	trist,	altså	lange,	lange	rækker	af	

geværer	og	sabler	(…)	og	ik’	særlig	meget	historie	og	interaktiv	

underholdning.”216	

Per	kalder	levendegørelse	for	en	aktiv	formidlingsform,	han	siger:		

”For	det	første	er	det	her	jo,	en	aktiv	formidling	(…)	man	kan	se	og	røre	og	pille	

og	høre	historier	og	stille	spørgsmål	(…)	det	kan	du	ikke	til	en	montre	(…)	hvor	

du	ser	danefæ	og	så’n	noget,	og	det	kan	være	nok	så	fascinerende,	men	de	

mindre	børn	de	har	ikke	tålmodighed	til	statiske	udstillinger	(…)	det	øhm….	

åbner	op	for	eventyrgenet	(…)	man	får	lov	til	at	så’n	forestille	sig	noget	som	

barn	og	opleve	aktion	og	heltedyrkelse	(…)	og	et	liv	i	en	anden	periode.”217	

I	dette	citat	viser	det	sig,	at	en	del	af	formidlingen	for	Per	handler	om	indlevelse,	og	om	

drømme	og	forestillinger	om	middelalderen.	Per	ytrer,	at	han	er	klar	over,	at	der	ikke	

var	særlig	mange	riddere	i	Danmark	i	middelalderen,	men	han	mener	at	formidling	gen‐

nem	ridderfortællinger	skaffer	flere	besøgende	og	giver	publikum	en	bedre	mulighed	for	
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styre,	hvilke	dele	af	hinterlan

																																			

at	relatere	til	det	de	ser.	Således	vælger	han,	at	historiske	fakta	er	mindre	vigtige	end	be‐

søgstal.		

Et	andet	sted	hvor	dette	fokus	kommer	til	udtryk	er	i	forhold	til	programmet.	Hvor	

Vitskøl	udnytter	muligheden	for	at	komme	med	historisk	information	i	programmet218	

er	der	slet	ikke	trykt	et	program	til	Tøjhusmuseet	i	2011.	

Jeg	spørger	Per,	hvorfor	han	har	valgt	at	levendegøre	netop	middelalder.	Per	siger:		

”Man	kunne	også	have	valgt	vikinge,	men	øh	der	er	bare	den	samme	så’n…	

historiske	øhh	vingesus	over	en	vikingekamp	med	ti	mand	som	der	er	med	

	historikken	og	kong	Arthur.”riddere	og

Han	forklarer:		

219		

”[…]	man	får	lov	til	at	så’n	forestille	sig	noget	som	barn	og	opleve	aktion	og	

	(…)	og	et	liv	i	en	anden	periode”.heltedyrkelse

Videre	siger	han:		

220	

”[…]	og	det	tror	jeg	er	sundt	at	man	så’n	får	et	indblik	i	øhmm	en	lidt	måske	

hårdere	tid.”221		

Pers	mål	med	gennem	markedet	at	give	publikum	et	begreb	om	heltedyrkelse	og	en	hår‐

dere	tid	er	således	en	forestilling	om	middelalderen,	som	bliver	formidlet	til	publikum.	

Med	andre	ord	er	det	disse	forestillinger,	Per	som	arrangør	sørger	for	bliver	enactet	i	re‐

enactingen.		

Det	virker	ikke	som	om,	arrangørerne	er	helt	bevidste	om,	at	de	i	deres	skabelse	af	et	

middelaldermarked	også	danner	et	bestemt	billede	af	middelalderen.		

Hardy	tager	på	sin	vis	alligevel	ansvar	for	det	billede,	der	via	markedet	på	Vitskøl	ska‐

bes,	idet	han	forsøger	at	højne	en	autentisk	standart.	Herudover	har	markedet	på	Vitskøl	

hvert	år	et	forskelligt	tema	for	formidlingen.	Derved	forsøger	de	også	til	en	hvis	grad	at	

det	der	bruges	i	opbyggelsen	af	markedet.	Det	til	trods,	så	
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stilles	der	dog	alligevel	ikke	spørgsmålstegn	ved,	hvad	denne	autenticitet	består	af,	lige‐

som	det	heller	ikke	forklares	hvorfor	det	valgte	tema	er	væsentligt	at	formidle	om.		

Per	vælger	at	pille	andre	dele	ud	af	hinterlandet,	og	han	styres	i	denne	udvælgelsespro‐

ces	af	publikumstal	og	historier,	som	han	mener,	må	have	en	høj	underholdningsværdi.	

De	emner,	der	derved	udvælges	til	Tøjhusmuseets	marked	består	således	at	meget	til‐

fældige	dele	af	hinterlandet,	hvilket	igen	fører	til	forskellige	historieforståelser	og	identi‐

tetsprocesser	‐	både	for	publikum,	men	også	for	formidlingsaktørerne.		

Sammenfattende	kan	det	siges,	at	formidlingsprocesser	er	en	væsentlig	aktør	i	formid‐

lingsaktørernes	levendegørelse	af	middelalder	i	middelaldermiljøet.	Uden	formidlingen	

og	processerne	deromkring,	har	formidlingsaktørerne	intet	formål.		

Disse	processer	kan	dog	også	være	meget	forskellige,	og	ideerne	om	hvad	afkastet	af	

processerne	er	og	bør	være	varierer	mellem	både	arrangører,	som	påvist	ovenfor,	men	

også	i	samspillet	mellem	arrangør	og	formidlingsaktører,	såvel	som	i	forholdet	til	publi‐

kum		

På	Tøjhusmuseet	spørger	jeg	en	mor	om,	hvad	hun	synes	om	formidlingsformen.	Hun	

siger:		

”Det	synes	jeg	jo	er	rigtig	godt,	for	det	appellerer	jo	både	til	børn	og	voksne	og	

	jeg	synes	det	det	er,	det	er	inspirerende	at	se	på”.		gir	så’n	en,	ja…

Jeg	spørger	videre:	”Føler	du	også,	at	det	giver	dig	en	ekstra	viden,	eller	noget	du	ikke	må‐

ske	ville	have	opdaget	ellers?”,	hvortil	hun	svarer:		

”Ja,	viden,	nej	(…)	nej,	det	ved	jeg	ikke,	det	er	bare	en	meget	god	måde	at	

formidle	på.”222	

Det	bør	give	anledning	til	overvejelser	om,	hvad	det	er,	som	bliver	formidlet,	hvis	det	ik‐

ke	er	viden	–	og	ikke	mindst	om	det	er	et	tegn	på,	at	markederne	i	publikums	øjne	er	

blevet	gjort	uvidenskabelige	og	til	et	rent	tivoli.	En	far	blandt	publikum	på	Tøjhusmuseet	

indikerer	netop	dette:	
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”Der	er	jo	den	risiko,	som	jo	selvfølgelig	er	åbenlys,	at	det	bliver	ren	

underholdning	(…)	og	det	ikke	bliver	nogen	forståelse	for	at	det	var	en	anden	

tidsalder	og	eller	hvad	udfordringerne	var	der	eller	(…)	hvem	der	bestemte	

dengang,	eller	hvordan	velstanden	var,	eller	hvordan	fattigdommen	var	eller	

(…)	kvindeundertrykkelsen,	eller	hvad	som	helst	(…)	at	det	bliver’,	altså	man	

kalder	det	også	tivolisering	(…)	det	er	risikoen	ved	det	(…)	så	det	skal	nok	

forbindes	med	forældre	eller	guider.”223	

Som	nævnt	fremfører	Lyngstrøm	den	tese,	at	et	individ	som	tilbringer	en	dag	i	et	rekon‐

strueret	miljø,	vil	blive	påvirket	for	livet,	og	at	denne	oplevelse	vil	blive	en	brik	i	deres	

egen	almene	selvforståelse.		

Et	andet	væsentligt	formål,	der	udpeges	som	aktør,	er	underholdning.	Dette	vil	jeg	ana‐

lysere	i	følgende	afsnit.	

Underholdning	

Publikum	betaler	en	entré	for	at	komme	ind.	Derfor	er	det	væsentligt	for	hele	eksistens‐

grundlaget,	at	der	er	underholdning	for	publikum.	Derudover	er	selve	underholdnings‐

elementet	også	det	centrale	for	mange	formidlingsaktører.	

Denne	underholdning	kan	tage	mange	former,	eksempelvis	et	håndværk	der	demonstre‐

res	eller	de	modeopvisninger	Else	Marie	laver.	Modeopvisningerne	foregår	ved,	at	pub‐

likum	iklædes	middelaldertøj,	mens	der	fortælles	om	dragterne.		

Derudover	er	der	på	både	Vitskøl	Middelalderdage	og	Tøjhusmuseets	Middelaldermar‐

ked	musikere,	gøglere	og	kampopvisninger.	På	Vitskøl	er	der	også	både	teater	og	det	

dukketeater,	som	Susanne	og	hendes	børn	laver.	Derudover	har	Vitskøl	inviteret	forskel‐

lige	foredragsholdere	ind	til	at	holde	foredrag	om	forskellige	historiske	emner.	

Disse	aktiviteter	står	forskellige	formidlingsaktører	for,	og	de	er	således	også	en	væsent‐

ligt	del	af	det,	der	udgør	et	middelaldermarked	for	både	publikum	og	formidlingsaktø‐

rer,	og	underholdningen	udpeges	dermed	også	som	en	aktør	i	netværket.		
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Boder	

Når	ikke	publikum	underholdes	af	shows,	går	de	rundt	på	markedet	og	kigger	‐	både	på	

håndværk	og	diverse	boder.	Søren	siger	således:	

”Du	kan	ikke	fylde	et	marked	op	med	ren	re‐enactere224	(…)	fordi,	men	så,	så	er	

der	lig’som	ikke	rigtigt	noget	fff,	i	pauseperioder,	eller	fyld	(…)	folk	de	går	også	

er.”efter	bod 225		

Madboder	

Grundlæggende	kan	man	spore	to	forskellige	slags	boder:	Dem	der	sælger	middelalder‐

relaterede	genstande	så	som	Jean	og	Trine	og	Jane,	og	så	dem	der	sælger	forskellige	

slags	madvarer,	eksempelvis	damen	med	de	brændte	mandler	fra	Vitskøl	eller	den	unge	

pandekagepige	fra	Tøjhusmuseet.		

Jeg	spørger	ind	til,	hvordan	pandekagepigen	gør	med	dragter.	Pandekagepigen	svarer:		

”[…]	man	kan	låne	dem	eller	man	kan	sy	dem	selv.”226	

Som	formidlingsaktør	er	pandekagepigen	ligesom	damen	med	de	brændte	mandler	ikke	

specielt	optaget	af	at	formidle.	Jeg	spørger	hende,	om	hun	har	stor	historisk	interesse,	

hvor	til	hun	svarer:		

”Altså	nu	her,	så	er	jeg	har	bare	fordi	jeg	tjener	penge	på	det	(…)	og	det	er	et	

godt	arbejde	ik’”227.	

Både	pandekagepigen	og	damen	med	de	brændte	mandler	er	mere	eller	mindre	direkte	

hyret	af	arrangørerne	af	markederne.	De	har	ikke	nogen	interesse	i	middelalder	og	rej‐

ser	heller	ikke	rundt	til	andre	markeder.	På	den	måde	kan	jeg	udlede,	at	de	ikke	kan	be‐

tegnes	som	en	del	af	middelaldermiljøet.		

Billedet	er,	at	det	primært	er	arrangørerne,	der	står	for	diverse	madboder,	og	at	det	i	lige	

så	høj	grad	er	herfra	som	fra	entréen,	at	indtjeningen	kommer.	Begge	arrangører	siger,	

s	mad	på	markedet	‐	både	fordi	folk	går	rundt	i	lang	tid	og	at	det	er	vigtigt,	at	der	sælge

																																																								

her	siger	re‐enactere,	taler	han	om	folk	der	har	fokus	på	formidling,	frem	for	på	salg.	224 	
	

	Når	Søren
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bliver	sultne,	men	ligeså	meget	fordi	det	kan	være	en	del	formidling	at	få	noget	anderle‐

des	at	spise.	Per	taler	om	mad	af	historisk	kvalitet,	han	siger:		

”Vi	har	madvarer	og	drikkevarer	der…	drejer	sig	lidt	hen	af	originalitet	i	gamle	

dage	(…)	altså	det	er	jo	ikke	hotdogs	fra	Gøl,	det	er,	øhm	vi	gør	meget	ud	af	at	

kvaliteten	den	hænger	sammen	med	så’n	lidt	historik.”228	

Her	findes	en	didaktisk	intention,	idet	Per	mener	at	maden	måske	kan	føre	til,	at	man	får	

indblik	i	det	han	kalder	for	en	hårdere	tid,	og	at	hverdagen	derved	sættes	lidt	i	perspek‐

tiv.	Hardy	kommer	med	en	tilsvarende	argumentation:		

”Det	er	jo	altså	også	en	del	af	formidlingen	fordi	(…)	det	øjeblik	man	kommer	

hen	og	man	stiller	spørgsmålstegn	til	jamen	kan	jeg	ikke	få	ketchup,	nej	de	kan	

(…)	og	selv	når	man	begynder	at	forklare,	aj	men	det	stammer	fra	en	tomat,	en	

tomat,	jamen	det	ved	jeg	jo	ikke	hvad	er	(…)	bare	alene	den	dialog	der	sker	der	

synes	jeg	jo	er	spændende	(…)	fordi	det	flytter	et	eller	andet	i	hovedet	på	

folk.”229	

Derved	bliver	madboderne	også	en	væsentlig	del	af	formidlingen	på	markedet.		

Derudover	ligger	der	en	del	indtjening	i	den	mad,	der	bliver	solgt	‐	en	indtjening	der	i	

hvert	fald	på	Tøjhusmuseets	marked	går	til	museet,	idet	formidlingsaktørerne	her	er	an‐

sat	under	Per	Brix.	

Boder	med	genstande	

Boder	der	sælger	genstande	er	også	vigtige	i	skabelsen	af	et	marked.	En	væsentlig	di‐

skussion	i	forhold	til	boderne	er,	hvilken	beskaffenhed	de	genstande	der	sælges	i	boder‐

ne	bør	være	af.	Jane	siger	om	de	ting,	de	selv	sælger	i	Venditio.	

”I	og	med	at	vi	har	ting	med	som	ikke	er	autentiske	for	middelalder,	som	er	med	

henblik	på	salg	til	børn	(…)	vil	[der]	være,	være	ting	hvor	at	man	krummer	tæer	

(…)	vi	prøver	så	vidt	muligt	at	undgå	dem	hvor	man	krummer	voldsomt	meget	
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men	det	øh	det	er	ikke	s
																																

tæer,	men	de	sniger	sig	ind	alligevel	og	det	har	også	noget	at	gøre	med	at	det,	

det	er	en	forretning.”230	

Det	er	disse	varer	som	Søren	referer	til	som	varer	lavet	af	børnearbejdere	i	Indien.	Han	

siger:		

”Der	er	for	mange	inder‐varer,	altså	ting	der	er	bestilt	i	østen	og	så	bare	er	

kommet	hertil	som,	ja,	vi	driller	lidt	nogen	af	de	folk	der	har	det	ik’,	som	er	lavet	

af	børnearbejdere	når	det	kommer	til	stykket	ik’	(…)	men	jeg	kan	jo	godt	forstå	

dem	også,	for	de	er	jo	billigere	at	få,	i	stedet	for	at	man	skal	få	en	eller	anden	

dansker	til	at	gøre	det	ik’	os’,	så	koster	den	jo	400	kr.	stykket.”231	

Jean	og	Trine,	der	også	driver	en	forretning,	har	derimod	en	eksplicit	holdning	til	de	hi‐

storiske	kilder	på	de	ting	de	sælger.	Trine	siger:	

”Vi	har	bestemt	at	vi	vil	ha’	vores	kilder	på,	eller	vi	vil	ha	nogle	kilder	på,	så	vi	er	

så’n	rim’lig	sikre	på	vores	kilder	(…)	men	stadigvæk	så	vil	vi	jo	ik,	altså	vi	vil	jo	

aldrig	kunne	sammenligne	og	med	et	historisk	museum,	altså	vi	vil	jo	aldrig	

skulle	(…)	(have)	den	samme	dokumentation	for	hvor	vi	har	tingene	fra	(…)	

nogen	af	vores	ting	kan	du	sige,	der	har	vi	ikke	nogen	kilder	på	at	det	er	fundet	

lige	præcis	der,	det	og	den	datering,	men	vi	kan	sige,	’amen	det	er	inden	for	det	

og	det	århundrede.”232	

En	af	forskellene	er,	at	Jean	selv	laver	mange	af	de	ting,	som	de	sælger,	og	de	har	derfor	

ikke	haft	væsentlige	udgifter	til	varerne.	De	bruger	selvfølgelig	stadig	penge	på	materia‐

ler,	men	det	virker	som	om	at	det	for	Jean	i	ligeså	høj	grad	skal	hænge	sammen	som	me‐

ningsfuld	fritidsaktivitet.	Der	er	altså	ret	forskellige	tilgange	til,	hvilke	krav	formidlings‐

aktørerne	stiller	til	de	genstande,	som	de	sælger	‐	eller	med	andre	ord,	hvor	vigtigt	den	

historiske	korrekthed	er	i	forhold	til	indtjening.		

Simon	starter	egentlig	med	at	sige	at	de	ikke	har	en	bod,	men	retter	så	sig	selv:		

”Det	er	meget	med	formidling	vi	har	ikke	bod,	eller	det	har	vi	selvfølgelig	også	

å’n.”	
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Jeg	spørger:	”Det	er	ikke	det	der	er	i	fokus?”	og	Simon	svarer:		

”Nej,	præcis…	og	det	er	meget	med	at	ha’	altså,	de	rigtige	ting	til	salg	hvis	man	

har	noget	til	salg	og	ikke	har	f.eks.	pip‐i‐røv‐fugle233.”234	

For	Simon	er	det	altså	nærmest	som	om,	at	de	ikke	har	en	bod,	hvis	bare	de	’rigtige’	ting	

sælges	‐	måske	fordi	at	formidlingen	derved	er	i	højsædet	frem	for	deciderede	salg	og	

overvejelser	om,	hvad	der	er	rentabelt.	Således	kan	det	siges,	at	genstandene	på	sin	vis	

også	definerer,	hvad	der	foregår.	De	’korrekte	ting’	har	et	ilagt	agency,	hvorved	der	gø‐

res	anderledes	med	tingene	og	praksis	ændres	herved.	

Hardy	og	Per	er	enige	om,	at	det	er	væsentligt	at	have	boder	med	forskellige	nips‐ting,	

der’som	kan	tages	med	hjem	i	form	af	det	Per	kalder	en	’oplevelses‐remin

Beskaffenheden	af	de	ting,	der	sælges	i	boderne,	taler	Per	om	sådan:		

235.		

”Altså	der	er	kun	en	der	sælger	plastikriddere	her,	det	er	undertegnede	(…)	og	

resten,	de	skal	sælge	noget…	der	er	så’n	lidt	middelalderligt	i	præget	(…)	men	vi	

ved	også	alle	sammen,	at	du	kan	ikke	sælge	dyrt	håndværk,	uden	til	entusiaster	

eller	ganske	få	mennesker”.236		

For	Per	er	der	altså	ikke	nogen	krav	om	historiske	kilder	eller	autenticitet,	idet	han	ikke	

mener,	at	det	kan	betale	sig	for	bodholderne.		

Hardy	lægger	også	vægt	på,	at	der	er	boder,	hvor	der	kan	købes	nips‐ting.	Han	siger:		

”[…]	men	jeg	synes,	det	er	jo	spændende	at	have	nogen	med	som	har	noget	

handel	(…)	altså	fordi	det	øh	det	er	også	attraktivt	for	gæsterne	at	de	kan	

simpelthen	købe	sig	en	souvenir	med	hjem	(…)	og	så	er	det	selvfølgelig	også	

godt	at	have	nogen	med	der	formidler”.237		

Et	andet	forhold,	der	gør	sig	gældende,	er	at	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’	invi‐

terer	lokale	til	at	komme	og	sælge	deres	ting.		

																																																								
233 	formet	som	fugle,	der	indeholder	vand	og	derfor	fløjter,	når	der	pustes	i	dem.	Sælges	oftest	af	

å	danske	markeder	som	en	billig	børnesouvenir.	
	Lerfløjter

østeuropæere	p
234	bilag	5:3	
235 	

10	
	bilag	10:13

236	bilag	10:9‐
237	bilag	4:13	
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I	ansøgningen	til	landdistriktspuljen	fremhæves	opbakningen	fra	lokalområdet238,	og	in‐

vitationen	til	de	lokale	om	at	blive	bodholdere	kan	ses	som	et	udtryk	for	ønsket	om	at	

styrke	denne	opbakning.	I	ansøgningen	står	der	ligeledes,	at	niveauet	for	de	frivillige	

(formidlings)aktører	skal	højnes,	og	dermed	kunne	det	se	ud	som	om,	at	Vitskøl	ligele‐

des	har	en	uddannelsesmæssig	intention	for	lokalområdet,	som	udleves	ved	hjælp	af	de	

lokale	bodholdere.			

Således	er	det	ud	fra	nogle	forskellige	overvejelser,	at	boderne	bliver	udvalgt,	og	dertil	

kommer,	at	den	forskellige	praksis	på	de	to	markeder	bevirker	at	boderne	også	gøres	

forskelligt	‐	ikke	mindst	i	forhold	til	økonomi	og	historiske	overvejelser.	

Markedet	som	aktør	

De	følgende	fire	aktører,	som	jeg	vil	analysere,	forbinder	sig	til	den	overordnede	praksis,	

som	et	marked	udgør,	og	viser	dermed	den	multiplicitet,	der	opstår	som	følge	af,	hvor‐

dan	de	forskellige	markeder	gøres.	

I	forhold	til	publikumsbesøget	er	det	selvfølgelig	væsentligt,	om	et	bestemt	middelal‐

dermarked	over	tid	har	etableret	sig,	men	også	for	formidlingsaktørerne	spiller	den	må‐

de,	et	marked	etablerer	sig	over	tid,	en	stor	rolle.	Det	handler	om,	hvordan	et	marked	

fungerer	som	en	black	boxet	aktør.	

Der	er	stor	forskel	på	middelaldermarkeder	og	hvordan	de	opfattes	i	miljøet.	Både	Su‐

sanne	og	Else	Marie	fremhæver	Middelaldercenteret	på	Nykøbing	Falster	som	et	sted,	

hvor	de	er	blevet	oplært,	og	også	Horsens	Europæiske	Middelalderfestival	bliver	omtalt	

af	flere.	Else	Marie	siger	følgende:	

”Jamen,	jeg	tror	sådan	set	alle	sammen,	så	har	vi	været	rundt	omkring	Horsens	

eller	middelaldercenteret	over	i	Nykøbing	Falster	(…)	hvor	vi	lig’som	er	blevet	

flasket	op	med	nogle	ting	og	hvor	vi	har	fået	smag	for	det	her	(…)	jeg	tror	det	

kører	den	vej	der	(…)	og	jeg	var	jo	med	i	Horsens	i	nogle	år	og	blev	meget	

inspireret	af	det.”239	
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I	modsætning	hertil	siger	Michael:		

”Horsens	middelaldermarked	det	har	meget	karakter	af	at	være	en,	at	være	en	

byfest	også	fordi	det	foregår	midt	inde	i	Horsens,	inde	i	gågaden,	så	det	er	jo	

mange	som	ikke	har	noget	med	markedet	at	gøre,	som	jo	ikke	kan	undgå	at	

komme	i	kontakt	med	det	(…)	så	bliver	det	jo	selvfølgelig	derefter.”240		

Nogen	markeder	indskriver	sig	altså	som	væsentlige	steder	og	fremstår	som	aktører,	

hvorigennem	formidlingsaktører	opdrages	ved	hjælp	af	de	vedtagne	rammer	(black	bo‐

xene)	for	markedet.	Men	det	fremkommer	også,	at	der	ikke	er	enighed	om,	hvilke	mar‐

keder	der	har	eller	bør	have	denne	status	som	opdragende	for	miljøet.		

Markedets	rammer	og	mål	vil	således	ændre	praksis,	og	dermed	forandres	aktørerne	

også,	idet	de	kun	eksistere	i	kraft	af	praksis,	sted,	sammenhæng,	tidspunkt	og	interne	

relationer	mellem	aktører/aktanter.		

Jeg	spørger	endvidere,	hvordan	Søren	opfatter	markedet	på	Tøjhusmuseet:		

”Tøjhuset	har	ændret	sig	meget	i	gennem	de	sidste	10	år	(…)	det	har	ændret	sig	

	at	være…	et	Netto‐marked	er	jeg	næsten	vemeget	til d	at	sige”,		

Jeg	spørger:	”Hvad	mener	du	når	du	siger	Netto‐marked?”,	og	Søren	uddyber:		

”Hvad	er	det	billigste	vi	kan	få	for	pengene	(…)	du	betaler	næsten	den	samme	

pris	som	du	altid	har	gjort,	men	du	får	mindre	og	mindre	for	de	kroner	du	er	

her	for.”241		

De	mere	eller	mindre	ubevidste	normer	for,	hvordan	et	bestemt	middelaldermarked	op‐

bygges,	vil	således	også	være	væsentlige	for	de	involverede	formidlingsaktører.		

Jeg	fornememner	i	den	forbindelse	en	resigneret	fornemmelse	blandt	formidlingsaktø‐

rerne	på	markedet	på	Tøjhusmuseet,	som	måske	kan	hænge	sammen	med	den	måde,	

markedet	er	blevet	black	boxet	på.	Det	står	i	kontrast	til	markedet	på	Vitskøl,	hvor	ram‐

merne	stadig	er	til	forhandling.		
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havde	sidste	år:		

																																

I	diskussionsafsnittet	vil	jeg	undersøge,	hvordan	de	forskellige	markedspraksisser	har	

en	indflydelse	på	formidlingsaktørernes	historieforståelse.	Her	er	det	især	arrangørrol‐

len	som	aktør,	der	har	væsentlig	indflydelse	på	markedets	karakter.	

Arrangørrollen	

Hvordan	det	enkelte	marked	gøres,	afhænger	også	af	dem,	som	arrangerer	markedet.	

Arrangørerne	udvælger,	hvem	de	inviterer,	hvilke	slags	boder,	hvilke	slags	shows	og	så	

videre.	Det	er	dog	ikke	altid	resultatet	af	bevidste	handlinger.	

Det	er	tydeligt,	at	arrangørerne	på	et	middelaldermarked	spiller	ind	på,	hvordan	marke‐

det	opbygges.	Hvor	middelaldermarkedet	på	Tøjhusmuseet	bærer	præg	af	at	være	Pers	

projekt,	er	markedet	i	Vitskøl	skabt	af	en	forening	og	bliver	derved	også	mere	et	marked	

for	formidlingsaktørernes	skyld.	Rollen	som	arrangør	er	derved	anderledes.		

Per	er	selv	inde	på	at	skelne	mellem	økonomisk	succes	og	succes	i	forhold	til	miljøet.	

Han	taler	her	om	et	marked,	som	han	tidligere	har	afholdt	i	København,	det	blev	en	kata‐

strofe	rent	økonomisk,	men	til	gengæld	mener	Per	selv	at:		

”[…]	alt	taget	i	betragtning	var	(det)	en	succes,	så’n	rent…	eventmæssigt	og	

sigt	for	entusiaster.”samlingsmæs

Han	siger	videre:		

242		

”Det	var	en	dyr	fornøjelse	og	jeg	tabte	rigtig,	rigtig	mange	penge	(…)	det	var	

markedsføringskroner	(…)	men	jeg	kan	leve	af	det	de	næste	10	år,	ved	bare	at	

sige	så’n,	kan	i	huske	(…)	og	så	har	jeg	jo	masser	af	scrap243 	fra	det.”244	

For	Per	er	det	væsentligt,	at	han	personligt	skal	leve	af	at	lave	events	deriblandt	marke‐

der,	og	han	er	derfor	afhængig	af	formidlingsaktørernes	goodwill.	Det	forholder	sig	selv‐

følgelig	anderledes	for	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’	inklusiv	Hardy,	da	de	selv	

er	en	del	af	miljøet.	Foreningen	har	således	et	andet	formål	end	Per,	hvilket	kommer	

frem	gennem	følgende	samtalebid	fra	interviewet.	Hardy	taler	om	det	tema	(mad)	de	

																							 	
242

vet	tilovers.	I	denne	sammenhæng	skal	det	forstås	som	goodwill	
	bilag	10:7	

243	Rester,	ble
244	bilag	10:6	
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være	af	den	rigtige	beskaffen

															

”Vi	bestærker	alle	sammen	i	foreningen	til	en	forståelse	af	hva’	hva’	man,	

hvilken	mad	man	havde	i	middelalderen	(…)	hvordan	blev	den	tillavet,	og	hvilke	

.”	råvarer

Jeg	spørger:	”Der	sker	vel	også	et	eller	andet	internt	i	foreningen,	at	i	bliver	også	klogere	

på	middelalder?”,	hvortil	Hardy	svarer:		

”Præcis,	det	er	meget	vigtigt.”245	

En	del	af	foreningens	mål	med	at	lave	et	middelaldermarked	må	altså	ses	som	et	ønske	

om,	at	medlemmerne	i	foreningen	skal	få	en	forståelse	af	middelalder.	For	Per	derimod	

ses	markedet	som	et	event.	Pers	egen	historie	er,	at	han	er	eventmand	og	ikke	middelal‐

derentusiast.	Derfor	vælger	han	også	anderledes,	når	det	kommer	til,	hvad	der	er	attrak‐

tivt	for	publikum.	

En	anden	væsentlig	forskel	ligger	i,	hvordan	de	to	arrangører	omtaler	miljøet	i	forhold	til	

sig	selv.	Hvor	det	er	tydeligt	at	Hardy	ønsker	at	de	lokale	skal	blive	en	del	af	miljøet	i	

form	af	mesterlæreprocesser,	er	det	derimod	helt	udtalt	fra	Pers	side,	at	han	ikke	anser	

sig	selv	som	en	del	af	miljøet,	når	han	har	arrangørkasketten	på.	Per	siger:		

”Det	er	nogle	skægge	mennesker	og	man	kan	få	nogle	gode	oplevelser,	hvis	man	

altså	kan	tåle	at	være	oppe	så	lang	tid	ik’,	og	være	fuld	i	så	mange	dage	i	træk	

(…)	men	det	er	jeg	så	ikke,	for	jeg	er	jo	professionel	(…)	og	har	lig’som	en	andet	

mål	med	det.”246	

Sammenfattende	viser	det	sig	således,	at	arrangørerne	vil	være	en	væsentlig	aktør	i	ska‐

belsen	af	den	praksis,	som	markedet	udgør,	hvilket	igen	vil	påvirke	både	formidlingsak‐

tører	og	den	materielle	setting	‐	med	andre	ord	de	socio‐materielle	forbindelser.	

Økonomier	

Levendegørelse	af	middelalder	koster	selvfølgelig	penge.		

Der	er	dels	tale	om	penge	til	anskaffelse	af	udstyr	og	materialer,	hvor	materialerne	skal	

hed	i	forhold	til	vævninger,	farvninger,	fibre	og	des	lignen‐
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lem	kulturelle	underholdnin

															

de.	Derudover	koster	det	også	penge,	hvis	man	ikke	selv	har	tid	eller	evner	til	at	sy	sin	

dragt.	Endelig	er	der	også	udgifter	til	øvrige	aktiver	så	som	telte,	møbler,	transport	og	

opbevaring	af	grej.		

Trine	fornemmer	en	stigende	professionalisme	blandt	formidlingsaktører	i	miljøet	og	

siger:		

”[…]	men	det	vi	kan	se	i	løbet	af	de	her	10	år,	det	er	at	man	bliver	mere,	mere	og	

mere	professionel,	altså	det	er	vi	også	selv	blevet	(…)	altså	det	er	blevet	så’n	lidt	

et	bierhverv	for	os	med	netbutik	(…)	men	det	vi	kan	set	det	er	at	de	forskellige	

grupper	bli’r,	ehmm	får	flere	og	flere	penge	mellem	hænderne,	eller	bruger	flere	

og	flere	penge	(…)	det	vil	sige	at	man	får	finere	tøj,	man	får	større	telte,	flottere	

telte.”247		

Dette	er	et	tegn	på,	at	der	er	en	stabilisering	inden	for	området,	der	gør	at	det	også	kan	

betale	sig	at	investere	i	dyre	ting	som	eksempelvis	telte.	Dermed	udbygges	den	materiel‐

le	praksis	på	markederne,	ligesom	at	praksissen	black	boxes	yderligere.	

Mange	andre	ting	gør	sig	også	gældende	økonomisk	i	forhold	til	at	levendegøre	middel‐

alder.	Eksempelvis	udspiller	debatten	fra	før	sig	om,	hvilke	markeder,	der	er	rentable	at	

tage	af	sted	til,	eller	hvilke	varer	det	kan	betale	sig	at	sælge.	Dette	holdes	op	imod	ønsket	

om	historisk	korrekthed.		

For	arrangørerne	er	det	økonomiske	aspekt	selvfølgelig	væsentligt.	Per	taler	eksempel‐

vis	om	konkurrencen	om	publikum	og	siger:		

”[…]	efter	Tivoli	er	åbnet,	som	jo	har	kørt	kæmpe	stort	Halloween,	det	har	bare	

kunnet	mærkes	herovre	sammen	med	krisen	(…)	man	kan	også	mærke	på	at	

folk	bruger	færre	penge	i	boderne	(…)	de	bruger	mere	på	mad,	men	mindre	på	

dimser.”248	

Dette	kunne	indikere,	at	der	for	publikum	ikke	er	nogen	forskel	på,	om	de	vælger	et	

middelaldermarked	eller	anden	underholdning.	Her	ses	tydeligt	den	konkurrence	mel‐

gstilbud	som	også	Skott‐Hansen	taler	om.	Som	konsekvens	
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overskud.”251		

															

af	konkurrencen	om	publikum	må	museerne	derfor	benytte	sig	andre	formidlingsformer	

og	tilbud	(eksempelvis	Middelaldermarkeder).		

Et	andet	økonomisk	aspekt	er	besøgstal.	Dette	hænger	i	sidste	ende	også	uløseligt	sam‐

men	med	markedets	økonomi	og	ønsket	om	autenticitet.	Besøgstal,	økonomi	og	autenci‐

tet	kan	betragtes	som	tre	forskellige	aktører,	men	set	fra	arrangørernes	synspunkt	vil	

der	nogle	steder	være	en	sammenfiltring	af	disse	aktører.		

For	Hardy	handler	det	om	at	skabe	en	balance	mellem,	hvad	der	er	attraktivt	og	hvad	

der	er	autentisk.	Hardy	siger:		

”Der	ligger	stadigvæk	en	opgave	i	og	blive	bedre	til	at	formidle,	blive	bedre	på	

det	autentiske,	men	så	stadigvæk	også	gøre	det	så	det	også	stadig	er	attraktivt	

(…)	og	så	folk	kan	forstå	det,	de	kan	kapere	det,	de	de	synes	også	at	de	får	en	

(…)	en	god	oplevelse.”249	

Eksempelvis	har	foreningen	besluttet	at	bygge	en	hoppeborg	af	halmballer	for	netop	at	

kunne	imødekomme	denne	balance.	Hardy	siger:		

”[…]	derfor	har	vi	også	børnelegepladsen	som	(…)	jo	ikke	ligefrem	er	

autenticiteten	der	er	i	højsæde.”250		

Hardy	nævner,	at	der	er	blandede	meninger	i	foreningen,	og	at	der	er	nogen	som	mener,	

at	det	er	meget	vigtigt	at	få	mere	publikum	til	at	komme	til	markedet.	Besøgstallet	har	

dog	ligget	forholdsvis	uændret	siden	markedets	første	sommer.			

Per	siger,	at	omkring	halvdelen	af	hele	Tøjhusmuseets	årlige	antal	besøgende	kommer	i	

efterårsferien,	hvor	markedet	finder	sted.	Det	er	sandsynligt,	at	Tøjhusmuseet	ikke	ville	

have	et	lige	så	stort	årligt	besøgstal	uden	markedet.	Således	opnås	der	legitimitet	gen‐

nem	høje	publikumstal	og	dermed	også	politisk	og	økonomisk	støtte,	som	Skott‐Hansen	

påpeger.		

Per	siger	i	forhold	til	det	økonomiske	aspekt	at:		

”[…]	det	skal	for	dem	(Tøjhusmuseet),	bare	gå	i	nul	(…)	men	de	vil	gerne	ha’	et	
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og	det	kunne	jeg	jo	aldrig	komme	til	jo	ik’	med	den	uddannelse	jeg	havde.”254			

																																																																																																																																																			

Så	selvom	der	skal	en	del	penge	til,	for	at	markedet	kører	rundt,	så	er	det	for	Tøjhusmu‐

seets	middelaldermarked	ikke	de	penge,	som	markedet	giver	dem,	der	tæller	mest,	men	

i	højere	grad	publikumstallet,	da	det	i	sidste	ende	vil	give	legitimitet	samt	økonomisk	

støtte.	

For	Hardy	og	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’	er	besøgstal	også	vigtige,	og	det	

hænger	for	dem	også	sammen	med	økonomi:		

”[…]	det	er	også	den	måde	at	foreningen	den	lever	rent	økonomisk,	der	er	jo	ved	

at	der	kommer	nogen	her	og	kigger	i	dag	(…)	og	hvis	vi,	hvis	vi	kan	få	lidt	flere	

herud,	så	ka’	vi	også	lidt	mere	(…)	vi	har	da	kunnet	tjene	penge	og	vi	har	også	

været	heldige	i	to	omgange	at	få	nogle	midler	fra	det	der	hedder	

landdistriktspuljerne.”252		

Midlerne	fra	puljen	er	blandt	andet	søgt	på	et	grundlag	om	at	højne	autenticiteten253.	

Foreningen	har	også	fået	støtte,	fordi	Vitskøl	henvender	sig	til	et	lokalt	publikum,	hvilket	

netop	har	sat	fokus	på	formidling	i	forhold	til	lokalområdet.		

På	den	måde	kan	man	sige,	at	forholdene	omkring	besøgsantallet	er	væsentlige	for	beg‐

ge	markeder,	og	i	begge	tilfælde	hænger	besøgstal	sammen	med	økonomi.	Der	er	dog	

alligevel	forskel	på	de	økonomiske	processer	for	det	statsanerkendte	museum	Tøj‐

husmuseet,	kontra	den	lokale	forening	’Den	Levende	middelalder’	

Kulturhistoriske	museer	

Else	Marie	kommer	ind	på	en	anden	aktør	i	netværket,	netop	de	kulturhistoriske	muse‐

er.	Else	Marie	fremhæver	muligheden	for	at	formidle	historie	uden	at	have	en	uddannel‐

get.	se	indenfor	selve	fa

Jeg	spørger	hende:	”Hvorfor	levendegørelse	og	hvorfor	på	den	her	måde?”,	hvortil	Else	

Marie	svarer:		

”Jamen	hvilke	andre	muligheder	er	der?	(…)	så	skal	man	jo	sidde	på	et	museum	
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Miljøet	bliver	således	også	en	mulighed	for	historisk	interesserede	uden	uddannelse	in‐

denfor	museale	fag	til	at	beskæftige	sig	med	og	formidle	historie.		

En	anden	måde,	museet	har	en	indflydelse	på,	er	som	autoritativ	institution.	De	er	en	ak‐

tør,	forstået	på	den	måde	at	de	sætter	rammerne	for,	hvad	der	stræbes	efter,	når	mid‐

delalderen	enactes.	De	paradigmer/black	boxes	der	findes	på	museerne,	vil	også	smitte	

af	på	levendegørelsen,	idet	miljøet	måler	historisk	korrekthed	i	forhold	til	den	viden,	

som	museerne	producerer	og	formidler.		

Forholdet	mellem	museerne	og	middelaldermarkeder	som	events	hænger	også	sammen	

med	diskussionerne	om	oplevelse	kontra	oplysning.	På	mange	måder	er	museerne	me‐

get	afgrænset	fra	middelaldermarkederne,	men	Trine	og	Jean	taler	her	om,	at	de	for‐

nemmer	en	forandring	i	dette	forhold,	Trine	starter:	

”Jeg	synes	museerne	begynder	at	lukke	op	for	at,	i	hvert	fald	at	samarbejde	med	

e	markeder.”	de	historisk

Jean	medgiver:		

”Jeg	tror	de

Trine	uddyber:		

t	er	fordi	der	er	et	potentiale	der,	de	kan	se	der	er	et	potentiale.”		

”Ja	det	tror	jeg	helt	sikkert,	jeg	tror	at	det	er	noget	med	at	altså	

oplevelsesøkonomien	den	boomer	(…)	altså	at	man	kan	se	det	er	egentlig	okay,	

vi	har	de	her	historiske	museer	og	så’n	noget	og	vi	skal	overleve,	der	er	benhård	

konkurrence,	hvad	skal	der	til	(…)	for	at	vi	kan	overleve	og	for	at	vi	kan	tjene	

penge	(…)	vi	forhandler	tit	i	museumsbutikker	(…)	og	det	er	vi	først	begyndt	på	

nu	her	det	sidste	halve,	hele	år	hvorimod,	vi	prøvede	også	for	5	år	siden,	og	der	

var	de,	museumsbutikkerne,	så’n	meget	lukkede.”255	

Noget	kan	altså	tyde	på,	at	middelaldermarkederne	ikke	anses	for	værende	lige	så	use‐

riøse	som	førhen,	hvilket	også	kan	hænge	sammen	med	museernes	behov	for	nye	for‐

midlingsformer,	der	kan	involvere	publikum.		

																																								 	
254	bilag	3:4	
255	bilag	1:5‐6	
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defineres	som	historisk	oply

																																

Flere	af	de	publikummer,	som	jeg	taler	med,	går	sjældent	eller	aldrig	på	museum,	men	

tager	alligevel	til	levendegørelse.	Eksempelvis	siger	en	mor,	der	besøger	Tøjhusmuseet,	

at	de	ikke	rigtig	tager	på	museum,	til	trods	for	at	hun	faktisk	befinder	sig	på	et,	mens	vi	

taler	sammen256.		

Noget	kunne	derfor	tyde	på,	at	levendegørelse,	i	hvert	fald	for	hende,	ikke	rigtig	tæller	

som	museumsvirksomhed,	selvom	det	er	et	museum,	der	afholder	markedet.		

I	flere	interviews	svares	der,	at	informanterne	blandt	publikum	sjældent	eller	aldrig	be‐

søger	museer,	men	ofte	besøger	arrangementer	med	levendegørelse.	Jeg	spørger	en	ung	

far	på	markedet	i	Vitskøl:	”Går	I	tit	på	museum?”,	hvortil	han	svarer:		

”Ej	det…	altså	vi	har	været	til	så’n	noget	middelalder‐noget	et	par	gange	i	år	

et	vikingemarked	(…)	men	ellers	nej.”	(…)	og	så’n	nog

Jeg	spørger	videre:	”Så	ikke	decideret	så’n	noget	kulturhistorisk	museum?”,	og	får	svaret	

”nej”.257		

Det	samme	går	igen	i	interviewet	med	en	anden	ung	far	‐	også	på	markedet	i	Vitskøl.	

Hans	familie	besøger	heller	ikke	museer,	men	tager	til	levendegørelse258.	Noget	tyder	alt‐

så	på,	at	museernes	håb	om	at	tiltrække	andre	målgrupper	gennem	andre	formidlings‐

former	såsom	levendegørelse	til	dels	er	lykkedes,	men	markederne	opfattes	ikke	som	

museal	virksomhed.		

De	kulturhistoriske	museer	spiller	en	rolle	for,	hvordan	levendegørelse	af	middelalder	

praktiseres.	På	Tøjhusmuseet	er	forbindelsen	indlysende,	idet	museet	er	et	kulturhisto‐

risk	museum.	Ifølge	Per	har:		

”Tøjhusmuseet	(…)	en	pligt	til	at	lave	noget	så’n	historisk	oplysende	

virksomhed.”259	

Dette	har	ifølge	Per	ført	til,	at	Tøjhusmuseet	for	26	år	siden	begyndte	at	afholde	middel‐

aldermarkeder.	Idet	Tøjhusmuseets	normale	virksomhed	ifølge	museumsloven	også	må	

sende	virksomhed,	er	det	dog	næppe	den	forpligtigelse,	som	

																							 	
256	bilag	20:1	
257	bilag	15:1	
258	bilag	13:1	
259	bilag	10:1	
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Per	er	inde	på,	er	årsagen	til	afholdelsen	af	markedet.	Derimod	handler	det	formentlig	

nærmere	om	nye	formidlingsformer,	der	kan	lokke	et	større	publikumstal	til	og	derved	

underbygge	museets	opbakning.		

På	Vitskøl	er	der	et	vist	samarbejde	med	Vesthimmerlands	Museum,	blandt	andet	fordi	

Hardy	også	er	formand	for	museumsforeningen.	Markedet	på	Vitskøl	har	således	et	

samarbejde	med	forskellige	foredragsholdere	deriblandt	arkæologer,	som	under	mar‐

kedet	holder	oplæg	i	det	de	kalder	for	Vidensteltet.		

På	den	måde	kommer	der	både	en	anden	form	for	formidling	ind	i	billedet,	end	den	for‐

midling	som	levendegørelse	ellers	traditionelt	benytter	sig	af.	Samtidig	med	det,	under‐

bygges	markedets	ramme	som	autoritativ	også.	

Således	indskriver	de	kulturhistoriske	museer	sig	som	en	aktør	i	opbyggelsen	af	de	le‐

vendegjorte	markeder,	om	ikke	direkte,	så	som	en	autoritativ	faktor.		

Middelaldermiljøet	

I	de	fire	følgende	afsnit	vil	jeg	analysere	de	aktører,	der	forbinder	sig	til	det,	der	kan	kal‐

des	middelaldermiljøet.	Miljøet	er	en	vigtig	aktør,	og	fungerer	som	en	slags	mester	i	me‐

sterlæreforstand,	herunder	gennem	oplæring	af	nye	personer.	Jane	uddyber	dette	for‐

hold:	

	”Jeg	vil	sige	at	folk	bliver	opdraget	ind	i	miljøet	(…)	til	at	ku’,	ku’	varetage	de	

ting	der	er,	men	selvfølgelig	også	lige	så	meget	for	at	bibringe	noget	nyt.”260	

Dette	kan	foregå	i	en	forening,	som	den	Simon	og	Michael	er	en	del	af.	Eksempler	på,	

hvordan	nye	medlemmer	opdrages	og/eller	uddannes	i	denne	forening	er	forskellige	sy‐

workshops,	grejaftner,	internetfora	og	en	dragtguide,	som	deres	foreningen	sørger	for	at	

nye	medlemmer	får	udleveret.		

Således	vil	der	i	lighed	med	mesterlæreprincippet	opstå	viden	hos	novicen	om	det	at	be‐

gå	sig	i	miljøet,	som	opstår	i	direkte	forlængelse	af	f.eks.	det	at	sy	en	dragt.		

																					 	
260	bilag	7:6	
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Miljøet	er	ikke	en	fikseret	størrelse.	Eksempelvis	kan	man	være	med	i	en	gruppe,	og	

melde	sig	ud	af	en	gruppe	og	blive	løsgænger	som	Søren,	eller	stå	helt	udenfor	miljøet	

som	Susanne,	der	nogle	gange	er	af	sted	med	sine	børn	og	andre	gange	med	en	flok	

jævnaldrende	veninder,	eller	blot	være	løst	tilknyttet	miljøet	som	med	Michael,	jeg	både	

møder	i	Vitskøl	med	Århus	Middelaldersammenslutning	og	på	Tøjhusmuseet	med	Ven‐

ditio.	Således	ændres	konstellationerne	i	miljøet	hele	tiden,	og	diverse	grupper,	boder	og	

så	videre	er	heller	ikke	nødvendigvis	aktører	af	fast	karakter.	Grupperne	kan	netop	op‐

løses	og	nye	sammensætninger	opstår.	

Miljøet	består	primært	af	formidlingsaktører,	men	som	beskrevet	i	forhold	til	arrangør‐

rollen	betragter	Hardy	eksempelvis	også	sig	selv	som	en	del	af	miljøet,	i	kraft	af	at	han	er	

en	del	af	en	forening.	Dette	står	i	modsætningen	til	Per.	Derudover	viser	det	sig	tidligere	

i	afsnit	om	boder	at	ikke	alle	formidlingsaktører	nødvendigvis	er	en	del	af	miljøet,	som	

eks.	damen	med	de	brændte	mandler	og	pandekagepigen.		

En	måde	at	forklare	miljøet	på,	kunne	være	som	en	sammenlagt	aktør	bestående	af	de	

formidlingsaktører,	der	turnerer	rundt,	samt	deres	dragter,	deres	telte,	og	anden	mate‐

rialitet.	

Formidlingsaktører	

Der	er	mange	forskellige	ord,	der	relaterer	sig	til	det	at	levendegøre	middelalder.	Måden	

at	omtale	aktiviteten	på	forbinder	sig	som	oftest	også	til	graden	af	den	enkeltes	engage‐

ment	i	forhold	til	autenticitet	eller	niveauet	af	indlevelse.	Således	er	betegnelserne	ikke	

r	på	multiple	praksis,	hvori	objekter	gøres	multipult.		synonyme,	men	derimod	eksemple

De	lokale	kontra	de	professionelle	

Der	er	stor	forskel	på,	hvordan	formidlingsaktørerne	gøres	af	arrangørerne	på	de	to	

markeder.	Hardy	omtaler	de	professionelle	kontra	de	lokale	som	to	måder	at	være	for‐

midlingsaktør.	Det	fremstår	af	nedenstående	citat,	at	der	sker	en	form	for	mesterlæring	

mellem	de	to	grupper	på	Vitskøl:		
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og	bedstemoren	fortsætter:		
																																

”[…]	altså	der	er	jo	efterhånden	en	enorm	masse	af	aktører	i	Danmark	som	

tager	rundt	til	markeder	(…)	altså	de	er	jo	dejlige	at	have	med	fordi,	de	har	jo	i	

dle.”hvert	fald	en	høj	grad	af	autentisitet	og	de	er	drøndygtige	til	at	formi

Hardy	forklarer	lidt	senere	i	samtalen	om	de	lokale	formidlingsaktører:		

261		

”[…]	dem	er	der	restriktioner	på	(…)	men	det	behøver	der	ikke	at	være	på	de,	på	

de	såkaldte	(…)	aktører	(…)	de	kan	det	(…)	det	er	os	der	skal	lære	af	dem	(…)	de	

er	jo	fantastiske,	de	er	meget	inspirerende	(…)	at	arbejde	sammen	med.”262		

For	Hardy	og	markedet	på	Vitskøl	har	de	formidlingsaktører,	der	kommer	som	tilrejsen‐

de,	således	en	mesterlærefunktion	og	er	en	vigtig	aktør	i	forhold	til	at	blive	bedre	til	at	

lave	middelalder,	såvel	som	til	at	blive	en	del	af	miljøet.	Således	fremgår	det	også,	at	de	

lokale	formidlingsaktører	ikke	er	en	del	af	miljøet	endnu,	men	måske	bliver	det	en	dag.	

Hardy	skelner	mellem	på	den	ene	side	dem,	som	han	kalder	’de	professionelle’,	eksem‐

pelvis	Susanne,	Jean,	Trine,	Simon,	Michael	og	Else	Marie,	og	på	den	anden	de	lokale.	Han	

siger	om	dem:	

”Altså	vi	har	jo	nogle	lokale	boder,	som	vi	kalder	det	(…)	det	vil	sige	det	er	

lokale	handlende	(…)	som	øh,	som	står	med	deres	øhhh,	deres	mad	eller	(…)	der	

står	jo	også	nogen	med	noget	filt	(…)	dem	flytter	vi	så’n	også	år	for	år	kan	man	

sige	(…)	på	autenticitet.”263		

En	bedstemor	og	mor	på	Vitskøl‐markedet	fortæller	om	deres	oplevelse	af	formidlings‐

aktørerne	(her	i	form	af	Jean).	Bedstemoren	starter:		

”Vi	får	mange	oplysninger	(…)	også	udover	det	så’n	man	almindeligvis	ved.	For	

eksempel	var	vi	(…)	inde	i	det	telt	der	var	der	nogle	døde…	(…)	dødemasker	(…)	

an	altså”,	og	der	fik	m

moren	hjælper:	

”der	fik	man	hele	historien	bag	altså”,		

																							 	
261

13	
	bilag	4:11	

262	bilag	4:12‐
263	bilag	4:12	
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som	Jean	og	Trine	indtræder

																													

”simpelthen	om	pesten	og	hele	vejen	op	og	var	altså	meget	meget	uddybet.”264	

	Dette	får	bedstemoren	til	at	slutte	af	omkring	hendes	indtryk	af	formidlingsaktørerne:		

”[…]	de	ved	me

Moderen	uddyber:		

get,	mange	af	dem,	altså	der	er	en	idé	i	det	de	gør.”		

”De	er	ikke	bare	statister,	selvfølgelig	er	der	sikkert	også	nogen	der	er	det	(…)	

er	ved	meget”.		men	der	er	mange,	d

Bedstemoren	slutter	af:		

”[…]	og	der	er	mange	der	virkelig	kan	deres	håndværk	af	dem	der	sidder	rundt	

omkring.”265	

Det,	som	de	to	publikum	her	omtaler,	er	præcis	det	forhold,	som	Hardy	også	nævner,	

nemlig	at	der	på	den	ene	side	er	de	lokale	formidlingsaktører	og	på	den	anden	de	såkaldt	

professionelle	formidlingsaktører,	og	at	forskellen	på	at	tale	med	de	to	er	ganske	stor,	

idet	rollen	som	formidlingsaktør	ikke	gøres	ens.	

For	Per	er	formidlingsaktørerne	også	vigtige,	for	som	Per	selv	er	inde	på,	er	der	ikke	no‐

get	marked	uden	dem.	Men	hans	måde	at	anskue	dem	på	er	lidt	alligevel	anderledes	end	

Hardys.	Hans	siger	eksempelvis:		

”[…]	hvis	vi	kigger	på	så’n	noget	som	bodeholderne,	det	er	jo	herinde	den	største	

del	af	aktørerne	(…)	resten	er	jo	professionelle	som	ikke	her	noget	som	helst	

med	middelalder	at	gøre	i	virkeligheden	ik’?”266		

Dette	kunne	indikere,	at	han	ikke	anser	formidlingsaktørerne	for	professionelle	på	

samme	måde	som	Hardy,	men	i	stedet	som	entusiaster,	hvilket	han	også	selv	kalder	dem	

flere	gange	i	interviewet.	Per	ser	altså	noget	anderledes	på	hvilke	kompetencer	formid‐

lingsaktørerne	besidder,	og	derved	tildeles	de	også	en	væsentlig	anden	aktørstatus.	

For	mig	at	se	er	der	to	yderpunkter,	hvor	de	såkaldt	professionelle	formidlingsaktører	

	i	den	ene	ende	af	skalaen,	idet	de	går	meget	op	i	formidlin‐

																										 	
264	bilag	12:2‐3	
265	bilag	12:4	
266	bilag	10:13	
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alle	andre	objekter)	kun	eksi

															

gen	omkring	de	genstande	som	de	sælger.	I	den	anden	ende	af	skalaen	findes	eksempel‐

vis	damen	med	de	brændte	mandler	på	Vitskøl.	Det	er	tydeligt,	at	middelalder	eller	for‐

	den	ikke	har	hendes	store	interesse.		midlingen	af

Jeg	spørger:	”Så	I	står	og	laver	brændte	mandler,	men	laver	I	noget	formidling?”,	og	hun	

svarer:		

”Nej,	vi	står	her	bare	og	sælger	brændte	mandler.”267		

Jeg	prøver	også	at	spørge	ind	til,	hvor	de	får	deres	dragter	fra,	hvortil	hun	svarer,	at	de	

har	lejet	dem,	og	at	de	kun	har	dem	på,	fordi	markedet	stiller	krav	om	dette.	Derved	op‐

står	det	andet	yderpunkt,	i	form	af	lokale	borgere	der	tilbydes	bodpladser	på	middelal‐

dermarkeder.		

Denne	version	af	formidlingsaktøren	har	ikke	synderligt	meget	med	formidling	at	gøre,	

men	er	nærmere	et	udtryk	for,	hvordan	markedet	organiseres.	De	kan	ikke	defineres	

som	en	del	af	miljøet,	idet	dragten	ikke	er	deres	egen	og	de	eneste	markeder,	som	de	del‐

tager	i,	er	de	to	respektive,	hvor	jeg	taler	med	dem.	I	et	ANT‐perspektiv	kan	man	sige,	at	

alle	disse	måder	at	være	formidlingsaktør	på	er	forskellige,	men	relaterede.		

Det	fremgår	således	af	de	to	interviews	med	arrangørerne,	at	synet	på	hvad	formidlings‐

aktørerne	kan	bidrage	med,	er	meget	forskelligt.	På	Vitskøl	betragtes	de	som	en	ressour‐

ce	eller	kapacitet,	der	ved	noget	om,	hvordan	levendegørelse	kan	udføres,	og	som	man	

kan	lære	af.	I	modsætning	hertil	står	Tøjhusmuseet,	hvor	Per	gør	det	tydeligt,	at	det	er	

ham,	der	sætter	rammerne.	Per	siger	eksempelvis:		

”[…]	alle	ved	jo	også	godt	at	jeg	er	arrangør,	jeg	er	ikke	middelalderentusiast	

(…)	og	det	bærer	min	omgangsform	også	præg	af	(…)	jeg	er	jo	chefen	her	og	jeg	

kan	ikke	være	nede	på	aktørniveau	hele	tiden.”268		

Pers	arrangørrolle	og	foreningen	’Den	Levende	Middelalders	arrangørrolle	bevirker,	at	

rollen	som	formidlingsaktør	ændres.	Der	er	altså	tale	to	markeder	med	to	forskellige	

praksisser,	der	derved	også	ændrer	aktørernes	rolle,	idet	Formidlingsaktørerne	(som	

sterer	som	en	specifik	form	i	en	specifik	praksis.	

																																								 	
267	bilag	2:1	
268	bilag	10:8	
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Fra	novice	til	ekspert	

Jean	kommer	med	endnu	et	eksempel	på	en	inddeling	af	formidlingsaktørerne,	idet	han	

taler	om	at	flere	i	miljøet:		

”[…]	går	væk	fra	(at	være)	re‐enacter	og	går	helt	over	til	at	være,	over	til	

historical	living	hvor	der	er	at	man	er	helt	nede	og	at	alle	detaljer	i	beklædning	

og	fodtøj	og	levevis,	hvad	man	har	med	af	udstyr,	det	selvfølgelig	skal	være	

100	%	replika,	kopier	af	fund	eller	afbildninger.”269		

Her	ses	det	altså	tydeligt,	at	der	er	en	form	for	niveauinddeling	af	praksis.	Denne	proces	

.	uddybes	yderligere	under	dragtafsnittet

Formidling	i	1.	person	kontra	3.	person	

Der	opstår	ligeledes	en	anden	niveauinddeling,	når	flere	af	mine	informanter	taler	om	

det	at	spille	skuespil	eller	at	spile	en	rolle.	Susanne	kalder	det	at	lege	legen.	Denne	form	

for	formidling	definerer	jeg	som	beskrevet	i	indledningen	som	formidling	i	1.	person,	

idet	formidlingsaktøren	vil	spille	en	rolle	og	i	alle	sammenhænge	tale	som	en,	der	lever	i	

middelalderen.	Simon	siger	om	denne	formidlingsform:		

”[…]	det	er	også	en	helt	anden	formidlingsform	(…)	i	forhold	til	det	er	nogle	ting	

man	ikke	kan	komme	til	at	snakke	om	(…)	så	man	kan	lave	associationer	med	

noget	folk	de	ved	noget	om	og	så’n	sige	at	ajmen,	for	eksempel	med	sortkrudt,	

aj	Kina	de	startede	allerede	tidligere	med	at	have	sortkrudt	og	så’n	noget	(…)	

men	det	vidste	man	jo	ikke	hvis	man	har	en	eller	anden	rolle	(…)	så	der	er	

lig’som	så’n	en	eller	anden	så’n,	viden	man	kan	bruge	hvis	man	ikke	har	en	rolle	

på	en	måde,	hvor	man	så’n	spiller	dum	eller	(…)	hvor	man	laver	så’n,	ajmen	jeg	

hedder	et	eller	andet	og	jeg	bor	i	1400	(…)	fordi	der	er	nogle	ting	som	de	ikke	

ved	som	vi	ved	i	dag,	som	man	kan	bruge	til	lig’som	at	hjælpe	folk	til	at	forstå	

nogle	ting	og	så’n.”270		

Det	Simon	her	taler	om,	er	det	faktum	at	man	som	nutidsmenneske	har	en	metaviden,	

rmidling	i	1.	person,	hvilket	besværliggør	formidlingen	til	som	ikke	kan	bruges	ved	i	fo
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publikum.	Det	hele	hænger	sammen	med	diskussionen	om,	hvorvidt	man	ønsker	at	pub‐

likum	forlader	markedet	med	forøget	korrekt	historisk	viden,	eller	om	målet	er	indlevel‐

se.		

I	sidste	ende	er	dette	en	diskussion	mellem	det	naturvidenskabelige	og	det	humanistiske	

vidensideal,	som	der	også	tidligere	er	redegjort	for.	Mine	informanter	virker	splittede	i	

deres	udsagn	om	formidling	i	1.	person	kontra	i	3.person.		

Ingen	af	dem	har	lyst	til	selv	at	formidle	i	1.person.	Eksempelvis	siger	Susanne:		

”[…]	nogen	steder	vil	de	helst	have	at	man	bliver	i	den	der	middelalderrolle	hele	

tiden	og	taler	som	om	vi	er	middelalder	(…)	og	det	har	jeg	nok	svært	ved	(…)	jeg	

synes	formidlingen	kræver	at	jeg	får	lov	at	tale	øhhh…	nutidigt	(…)	i	det	

mindste	overfor	børn,	for	de	forstår	det	ikke	(…)	så	kan	man	godt	overfor	nogle	

voksne	der	kommer,	kan	man	godt	lege	legen	helt	igennem.”271		

Simon	og	Michael	uddyber	i	den	følgende	samtale	hvad	de	tænker	om	de	to	forskellige	

formidlingsformer,	først	Michael:		

”Det	kommer	(…)	an	på	hvad	man	vil	altså	nu	øh	Company	of	Saint	George272 	

(…)	jamen	de	har	jo	alligevel,	med	at	der	spiller	man	for	så	vidt	en	rolle	i	

gruppen,	der	er	nogen	der	er	adelsfolk	og	så	er	der	er	nogen	der	er	tjenere,	og	

så	skal	man,	så	opfører	de	sig	som,	som	om	de	er	de	personer	(…)	og	det	er	jo	for	

så	vidt	fedt,	fordi	så	får	man	ideen	om	nå,	men	hvad	er	hans	funktion	og	

hvordan”.	

Simon	indskyder:		

”Man	k 	forskellige	måder”.		

Jeg	spørger:	”Altså	med	forskellige	forcer	og	forskellige	ulemper?”,	hvortil	Simon	svarer:		

an	vel	ikke	sige	om	der	er	god	eller	dårlig,	det	er	bare

”Ja	præcis	(…)	forskellige	fordele	og	ulemper	ved	dem	begge	to	(…)	og	det	er	så	

der	(…)	hvor	vi	tænker	at,	det	er	den	der	passer	bedst	på	os.”273		

																					 	
271

e‐enactorgruppe	
	bilag	6:3	

272	Engelsk	r
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Det	der	passer	bedst	på	Simon	og	Michael	er	formidling	i	3.	person,	men	de	synes	begge	

at	mene,	at	formidling	i	1.	person	vil	være	en	mere	livagtig	måde	at	beskrive	sociale	for‐

hold	på.	

Mine	undersøgelser	viser	således,	at	der	er	stor	forskel	på,	hvad	en	formidlingsaktør	gø‐

res	som.		

Hobby	kontra	firma	

Det	mål,	man	tager	på	markedet	med,	kan	også	udmønte	sig	i	forskellige	udgaver	af	for‐

midlingsaktører.	Susanne	formulerer	det	således:		

”[…]så	har	vi	to	slags	aktører	vi	har	dem	der	er	her	for	at	tjene	nogle	penge	(…)	

og	så	er	der	dem	der	er	her	fordi…	ej,	alle	er	her	fordi	de	synes	det	er	sjovt,	for	

ellers	så	gad	man	ikke,	for	der	er	ikke	nogen	der	bliver	rige	af	at	komme	på	et	

marked	(…)	men	der	er	nogen	der	er	skal	vi	sige	mere,	har	mere	bod,	end	de	har	

formidling.”274		

Således	opstår	endnu	en	variant	af	formidlingsaktør‐begrebet.		

Hvordan	formidlingsaktøren	gøres,	hænger	i	høj	grad	sammen	med	hvilke	historiske	

forståelser,	der	er	på	spil.	Formidlingsaktøren	som	aktør	i	netværket	er	på	flere	måder	

tydelig.	Eksempelvis	ville	der	ikke	være	levendegørelse,	hvis	ikke	der	var	formidlingsak‐

tører.	Derudover	fremkommer	det	også	i	empirien,	at	det	er	væsentligt	for	formidlings‐

aktørerne	at	have	andre	formidlingsaktører	at	udveksle	viden	med	og	formidle	med	og	

til,	hvilket	uddybes	i	følgende	afsnit	om	historisk	korrekthed.	

Historisk	korrekthed	

Begrebet	historisk	korrekthed	bruges	af	miljøet	som	et	vurderingsbegreb	af	ting	og	

praksissers	kvalitet.	Hvad	begrebet	indeholder,	er	diskutabelt	og	er	til	stadighed	til	for‐

handling	i	miljøet.	Det	forbinder	sig	til	hvilke	historiske	kilder,	der	udvælges,	og	hvordan	

disse	fortolkes	eller	enactes.		

Hvad	der	betragtes	som	historisk	korrekt	vil	derfor	i	høj	grad	handle	om,	hvad	der	i	

	værende	korrekt,	og	således	vil	begrebet	’historisk	kor‐middelaldermiljøet	gøres	som
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rekt’	også	være	flydende	på	trods	af	det	bagvedliggende	ønske	fra	miljøets	side,	hvor	

formålet	med	begrebet	er	at	stabilisere	hvordan	levendegørelse	af	middelalderen	visua‐

liseres.		

Således	fremstår	begrebet	historisk	korrekt	som	en	black	boxet	aktør	‐	altså	et	sæt	af	

indforståede	regler	for	hvilke	kilder,	der	er	troværdige,	og	hvordan	de	skal	tolkes,	samt	

begrebets	evne	til	over	tid	at	etablere,	bevare	og	underbygge	middelaldermiljøets	auto‐

ritet,	eksempelvis	overfor	forskellige	aktører,	så	som	publikum,	museer	eller	grupperne	

imellem.		

På	den	måde	kan	det	i	ligeså	høj	grad	siges	at	handle	om	det,	man	kunne	kalde	følelsen	

af	autenticitet.	Denne	følelse	er	identisk	med	hvad	jeg	tidligere	har	beskrevet	med	

Mordhorsts	begreb	tilstedevær.		

Når	historisk	korrekthed	spiller	så	stor	en	rolle	for	formidlingsaktørerne,	er	det	således	

blandt	andet	fordi	materialiteten	derved	fordrer	følelsen	af	tilstedevær.	

Succeskriteriet	for	de	historiske	kilder	er	for	formidlingsaktørerne,	at	de	er	veldoku‐

menterede.	Simon	beskriver,	hvad	en	god	kilde	er:		

”[…]	for	eksempel	når	dit	tøj	eller	et	eller	andet	som	har	et,	en	billedkilde	af	en	

eller	anden,	hvor	man	har	et	årstal	og	lig’som	ved	hvad,	hvor	man	ved	hvad	der	

foregår	på	billedet.”275		

Kilderne	udveksles	imellem	formidlingsaktørerne	som	både	links,	referencer	og	udveks‐

ling	af	viden,	men	også	i	form	af	rekonstruerede	ting.	Susanne	siger:		

”[…]	det	er	jo	så’n	at	vi	ved	nogle	ting	alle	sammen	(…)	og	så	kan	de	komme	og	

fortælle	mig	jam’	de	her	spænder	de	er…	helt	yt	(…)	altså	jeg	har	lige	afleveret	

et	par	nålebunde276	sokker	til	en	som	har	lovet	at	lavet	et	øh,	et	fingerbøl	til	mig	

som	er	helt	autentisk	fund	fra	England	ik’	(…)	fuldstændig	vanvittigt	ik’,	altså	

både	fra	hans	og	min	side	(…)	men	øh…	jeg	ville	da	gerne	ha’	det	fingerbøl	(…)	

																					 	
275	bilag	5:5	
276	Teknik	hvorved	garn	syes	i	løkker	med	en	stor	nål.	Teknikken	bruges	til	eks.	at	lave	strømper,	huer,	
osv..	Man	mener	ikke	at	strikning	har	været	alment	udbredt	før	i	starten	af	renæssancen,	men	man	har	
derimod	en	del	fund	af	nålebundne	genstande.	
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lære	noget	fra	sig	som	e

															

og	han	ville	gerne	have	nålebunde	sokker	(…)	og	så	finder	vi	ud	af	det	sammen	

øhmm,	og	han	han	kunne	jo	så	fortælle	mig	lidt	om	de	der	ting.”277	

Således	ses	der	her	et	eksempel	på	vidensudveksling,	der	er	knyttet	sammen	med	tinge‐

ne.	Denne	vidensudveksling	kan	ses	som	en	læreproces	i	en	mesterlæreforstand,	hvor	

deltagelse	i	en	bestemt	praksis	giver	viden	på	det	specifikke	område.	

Hvilke	kilder	der	udvælges,	og	hvordan	de	fortælles	videre,	vil	påvirke	historieforståel‐

sen	både	hos	formidlingsaktøren	og	hos	publikum,	idet	udvælgelsen	er	lig	med	enact‐

ment.	Dette	kunne	eksempelvis	være	forestillingen	om	den	mørke	middelalder	eller	an‐

dre	enactments	af	historie,	der	udvælges	fra	hinterlandet.		

Det	ses	i	flere	sammenhænge	at	formidlingsaktørerne	taler	om	at	distancere	sig	fra	både	

renæssance,	vikingetid	og	rollespil	ved	at	referere	til	den	historiske	ramme.	Eksempelvis	

taler	Trine	om	distancen	til	rollespil	således:		

”Jeg	tror	at	nogen	af	de	områder	hvor	man	også	prøver	at	distancere	sig,	det	er	

fra	rollespillet	(…)	rigtigt	mange,	altså	meget	publikum	der	blander	rollespil	og	

historiske	markeder	sammen	(…)	og	det	tror	jeg	at	det	er	det	man	ligesom	

ille	på	en	måde	ik’?”		gerne	vil	adsk

Hertil	spørger	jeg:	”Ja,	men	hvorfor	er	det	så	det	er	vigtigt	at	lave	den	der	skelnen,	hvad	er	

det	man	gerne	vil	distancere	sig	fra?”,	og	Trine	uddyber:		

”Jamen	fordi	det	er	jo	et	historisk	marked	(…)	rollespil	det	er	fantasy	(…)	der	er	

jo	(…)	ren	og	skær	fantasi	(…)	det	er	det	man	gerne	vil	skelne	i	mellem.”278		

Distanceringen	til	rollespil	handler	her	om	Trines	opfattelse	af,	at	et	marked	skal	være	

historisk	korrekt,	hvilket	forholder	sig	til	udvalgte	dele	af	hinterlandet.	Simon	og	Micha‐

el	taler	også	om	historisk	korrekthed,	men	som	et	ansvar	for	at	give	den	’rigtige’	viden	

videre,	og	etablere	miljøet	som	noget	andet	end	fantasy,	her	Simon:		

”Man	vil	jo	gerne	lære	dem,	vil	jo	gerne	vise	dem	så	godt	man	kan,	det	hører	

ikke	til	i	middelalderen	(…)	altså	man	føler	lidt	et	ansvar	for	at	man	ikke	skal	

r	forkert	(…)	at	man	ikke	gir’	folk	et	forkert	indtryk	af,	
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hvad	der	er	middelalder	(…)	det	er,	det	lidt	det	vi	arbejder	imod	(…)	for	

eksempel,	der	er	den	mørke	middelalder.”279		

Dermed	underbygges	og	styrkes	historisk	korrekthed	som	black	box	yderligere.	Denne	

black	box	varetages	af	middelaldermiljøet,	hvor	man	opdrages	ind	i	dens	vedtagne	

sandheder.	Disse	sandheder	afspejler	formidlingsaktørernes	historiske	forståelser.	Su‐

sanne	er	i	sin	tid	startet	med	at	være	aktiv	på	middelaldercenteret	på	Falster.	Hun	siger	

om	denne	proces	indenfor	miljøet:	

”[…]	[vi]	blev	så’n	opdraget	og	fik	nogle	sjove	diskussioner,	fordi	hvor	går	

grænsen	altså,	når	man…	når	man	syr	tøj	(…)	hvorfor	køber	vi	ulden	færdig	(…)	

i	stedet	for	og,	og	spinde	den	selv	og	så	videre.”280		

Citatet	viser,	at	opdragelse	er	en	væsentlig	faktor	for	middelaldermiljøet,	som	også	tidli‐

gere	anført.	

Følelsen	af	at	have	en	dragt	på,	der	lever	op	til	kravene	om	historisk	korrekthed,	kan	gi‐

ve	en	form	for	tilfredsstillelse.	Simon	siger	følgende	om	vigtigheden	af	at	have	en	dragt,	

der	lever	op	til	kriterierne:		

”[…]	så	har	jeg	det	bedre	med	at	selv	at	gå	i	det,	hele	mit	tøj	det	har	jeg	syet	i	

hånden	og	det	har	jeg	det	bedre	med	at	gå	i.”281	

Det	handler	om	at	blive	en	del	af	miljøet,	eller	at	blive	ved	med	at	være	det,	og	til	det	

fordres	den	rigtige	dragt.	Miljøets	fokus	på	historisk	korrekthed	forbinder	sig	i	sidste	

ende	til	den	faktor,	at	historisk	korrekthed	giver	autoritet.	Jo	flere	kilder,	der	kan	sættes	

på	det	som	rekonstrueres,	des	mere	seriøst	tages	formidlingen,	præcis	som	det	naturvi‐

denskabelige	videnskabsideal	foreskriver.		

Hardy	fremlægger,	at	et	af	målene	man	har	for	markedet	er	at	gøre	det	mere	auten‐

tisk282.	Autenticitet,	eller	historisk	korrekt,	bliver	således	også	for	arrangørerne	en	aktør	

i	deres	arbejde	med	at	opbygge	et	marked.	Hardy	forklarer	det	på	følgende	måde:		
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i	hvert	fald	ikke	så	længe	det	forbindes	med	rollespil	og	teater.	Dette	kunne	måske	hæn‐

			

”[…]	[vi	skal]	hele	tiden	på	at	løfte	autenticitetsniveauet	(…)	altså	det	er	hele	

tiden	vores	konstante	udfordring	(…)	men	vi	vil	gerne	skubbe	den	så	langt	vi	

overhovedet	kan	år	for	år,	på	autenticiteten.”283		

Hardy	ser	det	som	en	proces,	hvor	markedet	gradvist	bliver	mere	og	mere	autentisk	og	

dermed	i	hans	øjne	også	bedre	til	at	lave	middelalder.	Denne	proces	er	formidlingsaktø‐

rerne	en	stor	del	af.	For	Per	derimod	nævnes	ordet	autentisk	ikke	i	interviewet,	men	han	

siger	alligevel	indirekte	noget	om	det	i	dette	citat:		

”Det	vi	lavede	synes	jeg	holdt	vand,	så	har	folk	også	haft	lyst	til	at	være	med	

tidligere	(…)	jeg	prøver	at	gøre	meget	ud	af	(…)	vores	aktører,	fordi	uden	dem,	

intet	show.”284		

Derved	fremgår	det,	at	autenticitet	også	er	væsentlig	for	Per,	men	i	højere	grad	for	at	

sikre	at	formidlingsaktørerne	kommer	igen.		

Således	giver	autenticitet	for	markedet	på	Vitskøl	autoritet	både	i	middelaldermiljøet	og	

det	lokale	samfund	og	i	sidste	ende	overlever	foreningen	’Den	Levende	Middelalder’	på	

at	højne	autenticiteten.	I	modsætning	hertil	behøver	Tøjhuset	ikke	at	være	ligeså	udtalte	

omkring	autenticitet	for	at	blive	taget	seriøst,	idet	de	har	en	betydelig	autoritet	at	træk‐

ke	på	i	kraft	af	at	være	en	del	af	en	museal	institution.	Derimod	er	det	væsentligt	for	

markedet	på	Tøjhusmuseet	at	blive	taget	alvorligt	af	formidlingsaktørerne,	så	de	har	lyst	

til	at	deltage	igen.		

Indlevelse	og	tilstedevær	

Indlevelse	er	et	andet	element,	der	gives	aktørstatus	i	netværket,	og	som	jeg	har	valgt	at	

beskrive	ved	at	bruge	begrebet	tilstedevær.		

Indlevelse	udgør	lidt	et	paradoks,	fordi	det	på	den	ene	side	er	tydeligt,	at	det	for	formid‐

lingsaktørerne	spiller	en	stor	rolle,	men	omvendt	vil	ingen	af	dem	rigtig	anerkende	det	‐	

																																																																																																																																																																									 	
282	Når	Hardy	her	nævner	autenticitet,	defineres	det	ikke	yderligere	om	han	mener	i	den	forstand,	at	der	
sk toriske	kilder	på	alt	der	gøres	på	markedet,	eller	om	han	med	autenticitet	referer	til	

enticitet	og	tilstedevær.	
al	kunne	findes	his

følelsen	af	aut
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de	grunde,	der	fremføres	for

ge	sammen	med	det	naturvidenskabelige	kundskabsideal,	hvor	følelser	ikke	gives	nogen	

videnskabelig	autoritet,	hvilket	også	Petersson	er	inde	på.	

Derfor	har	jeg	valgt	at	undersøge	denne	indlevelse	ved	hjælp	af	tilstedeværelseteorierne	

for	derved	at	kunne	forklare	følelsen	på	et	andet	grundlag.	

Da	der	ikke	er	nogen	originale/historiske	genstande	i	levendegørelse	af	middelalder,	er	

den	verden	som	der	skabes	forbindelse	til	i	stedet	forestillingen	om	middelalder.	Man	

kan	sige,	at	tilstedevær	er	det	der	gøres	virkeligt,	altså	det	der	udvælges	til	at	være	en	

del	af	levendegørelsen.	af		

Det	er	ikke	kun	i	forhold	til	publikum,	at	der	kan	tales	om	indlevelse,	eller	følelsen	af	til‐

stedevær.	Eksempelvis	taler	Simon	og	Michael	om,	at	de	med	deres	middelalderforening	

tager	på	det	de	kalder	’hyggetur’.	Dette	er	en	tur,	hvor	de	tager	af	sted	i	dragt	med	telt,	

og	hygger	og	sløjder285,	meget	som	på	et	marked,	men	uden	publikum.	Dette	synes	jeg	er	

et	tydeligt	eksempel	på,	at	opretholdelsen	af	illusionen	og	følelsen	af	tilstedevær	ikke	

n	også	gælder	for	formidlingsaktøren	selv.		kun	er	vigtig	i	forhold	til	publikum,	me

Susanne	omtaler	et	lignende	forhold:		

”[…]	men	selv	når	vi	sidder	alene	og	hygger	os,	så	synes	jeg,	øhh,	hvis	vi	har	så’n	

en	karton	rødvin,	jamen	så	hælder	vi	den	op	i	en	kande	og	sidder	og	drikker	af	

en	stob286,	det	det	en	del	af	legen.”287		

Dette	indikerer	netop	hvordan	følelsen	af	tilstedevær	er	vigtigt	for	formidlingsaktører‐

ne.	Tilstedeværet	ift.	levendegørelse	eksisterer	således	ikke	kun	i	form	af	enkelte	gen‐

stande	og	deres	evne	til	at	fordre	dette	tilstedevær,	men	opstår	i	ligeså	høj	grad	af	hele	

den	materielle	setting,	der	i	et	samarbejde	giver	følelsen	af	tilstedevær.		

Formidlingsaktørernes	motivation		

I	de	kommende	afsnit	vil	jeg	gennemgå	nogle	forskellige	veje	ind	i	miljøet	samt	nogle	af	

	at	blive	i	det.	
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sanne	omtaler	værdien	af	mi

Susanne	taler	om,	at	hendes	lyst	til	at	lave	levendegørelse	også	hænger	sammen	med	at	

få	lov	til	at	være	i	en	mindre	industrialiseret	verden,	hvor	man	i	højere	grad	kan	bruge	

sine	hænder.		

Jeg	starter	med	at	spørge:	”Så	det	er	lidt	et	tilfælde	at	du	havnet	her,	altså	at	det	er	blevet	

middelalder?”,	Susanne	svarer	hertil:		

”ja,	det	er	det	faktisk	(…)	det	kunne	det	sagtens	ha’	været	ok’,	det	ku’	sikkert	ha’	

r,	det	ku’	ha’	været	…	ja,	mange	andre	ting.”		været	jernalde

Jeg	spørger	videre:	”Kunne	det	også	have	været	andelslandsbyen	Nyvang288?	Kunne	det		

have	været	sådan	moderne?”,	og	Susanne	uddyber:		

”Nej	det	tror	jeg	ikke	fordi,	noget	af	det	der	fanger	mig	ik’,	det	er	det	der	med	at	

få	lov	at	lave	mange	ting	i	hænderne	selv	(…)	og	der	var	det,	noget	af	det	var	

ved	at	gå	af	det	der.”289	

Vi	taler	videre,	og	det	kommer	frem,	at	en	del	af	det	Susanne	godt	kan	lide,	er	ideen	om	

et	mere	simpelt	liv,	bare	for	en	lille	tid.	

Det	går	igen	i	mine	interviews,	at	levendegørelse	af	middelalder	ses	både	som	en	hobby	

og	som	en	livsstil	af	mine	informanter	i	miljøet,	og	ikke	bare	en	salgsaktivitet	eller	et	ar‐

bejde.	Jane	taler	om	denne	distinktion	og	angiver	det	som	årsag	til,	at	hun	i	en	årrække	

holdt	en	pause	fra	middelaldermiljøet.	Jane	siger:		

”Der	er	jo	folk	der	går	hen	og	gør	det	til	en	del	af	deres	liv	og	prøver	på	at	leve	

af	det	og	(…)	altså,	så	det	også	både	er,	jam’	så	deres	hobby	går	hen	og	bliver	

deres	forretning	og	deres	liv,	og	der	er	jeg	ikke	(…)	plus	at	jeg	har	fundet	ud	af	

værdien	i	og	ha’	noget	der	udelukkende	er	hobby	(…)	fordi	hvis	du	blander	

arbejde	og	hobby	for	meget,	så	mister	du	også	den	rekreationsværdi	der	ligger	i	

en	hobby.”290		

For	Jane	er	det	altså	en	vigtig	ting	at	hendes	gøren	af	middelalder	er	en	hobby.	Også	Su‐

ddelalderture	i	forhold	til	afstresning:		
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”Det	er	lækkert	når	man	har	været	på	så’n	en	middelaldertur	(…)	fordi	man	

kommer,	man	kommer	5	hundrede	tusinde	kilometer	væk	(…)	eller	som	jeg	

plejer	at	sige	på	arbejde,	jeg	kommer	700	år	væk	(…)	jeg	slapper	virkelig	af	(…)	

jeg	synes	virkelig	at	jeg	psykisk	lader	op.”291		

Flere	har	således	gjort	det	til	en	livsstil,	som	også	påvirker	deres	liv,	når	de	ikke	er	på	

marked.	Således	er	der	en	væsentlig	forskel	på,	hvordan	man	vælger	at	deltage.	

Sløjde	

For	Else	Marie	er	den	væsentligste	årsag	til	at	deltage	i	levendegørelse	af	middelalder,	at	

hun	kan	lave	håndværk.	Hun	siger:		

”Waow	sagde	jeg,	her	er	noget	jeg	kan	kaste	mig	over	(…)	hvor	jeg	kan	få	afløb	

for	min	syglæde	(…)	ja	og	min	trang	til	at	lave	håndarbejde.”292		

Således	giver	middelalder	hende	et	forum,	hvori	hun	kan	sløjde,	og	hvori	der	er	et	for‐

mål	med	hendes	udfoldelser.		

Simons	forhold	til	det	at	sløjde	rummer	tre	aspekter.	Han	synes	både,	at	det	er	vigtigt	at	

have	håndsyet	tøj,	og	må	derfor	lave	det	selv,	men	for	ham	er	det	også	noget	at	foretage	

sig	på	markedet,	samt	noget	at	formidle	ud	fra.	Simon	siger:	

”[…]	så	har	man,	det	er	det	jeg	laver	lig’som	(…)	sidder	og	syr	mit	tøj.”293		

Her	ses	et	eksempel	på,	hvor	vigtig	processens	dialog	er	for	formidlingsaktørerne.	Der‐

udover	er	det	også	i	foreningssammenhænge	noget	man	kan	være	sammen	om.	Simon	

fortsætter:		

”[…]	vi	mødes	om	at	lave	grej	og	nørde.”294	

Jeg	spørger	Simon,	om	hvordan	det	har	påvirket	resten	af	hans	liv	at	lave	levendegørel‐

se,	hvortil	han	svarer:		
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hobby	(…)	fordi	at	det	e

																																

”Altså	jeg	ville	aldrig	have	begyndt	at	sy	hvis	jeg	ikke	[var	begyndt	at	lave	

middelalder]	(…)	jeg	havde	lavet	noget	andet.”295	

Formidlingsaspektet	er	selvfølgelig	væsentligt,	idet	formidling	gennem	gammelt	hånd‐

værk	er	en	yndet	form	for	formidling.	Herudover	er	det	at	sløjde	eller	at	lave	et	hånd‐

værk	en	aktivitet,	der	også	tildeles	aktørstatus	for	formidlingsaktørerne.	De	hånd‐

værksmæssige	processer	i	forhold	til	identitetsdannelser	vil	jeg	se	på	i	diskussionsaf‐

snittet.	

Socialt	samvær	

Når	jeg	spørger,	hvordan	folk	er	kommet	ind	i	miljøet,	og	hvorfor	de	stadig	er	der,	lyder	

en	væsentlig	del	af	svarene,	at	det	skyldes	det	sociale	samvær.	Dette	kan	være	i	mange	

former	‐	både	med	familie	og	venner	og	de	andre	i	miljøet.	Simon	fremhæver	især	det	at	

have	noget	at	være	sammen	om,	eksempelvis	at	lave	grej.	Han	sammenligner	med	andre	

foreninger:		

”Ja,	hvis	man	nu	er	en	håndboldklub,	så	mødes	man	(…)	om	håndbold,	vi	mødes	

om	at	lave	grej	og	nørde.”296		

Også	Trine	bidrager	til	billedet	af	et	socialt	miljø:		

”Altså	personligt	så	foretrækker	jeg	de	markeder	der	lukker	kl.	4‐5	stykker,	

fordi	så	kan	man	få,	så	har	du	det	der	lejrliv,	bålliv,	altså	så	er	det	mad	på	bål	

og	hvor	man	sidder	og	hygger	sig	om	aftenen	og	så	øhm,	så	er	det	virkelig	(…)	

hyggeligt…	og	så	også	som	familie,	nu	har	vi	to	små	børn	med	og	der	er	det	jo	

super	fedt	at	man	kan	være	sammen	hele	tiden.”297		

Susanne	tilkendegiver	det	samme,	og	siger	at	hun	også	synes	at	det	er	hyggeligt,	når	

publikum	tager	hjem	om	aftenen,	og	formidlingsaktørerne	kan	sidde	og	hygge	sig	sam‐

men.	Trine	beskriver	at	mange	i	miljøet:		

”[…]	udelukkende	har	det	som	en,	en	øh	hvad	hedder	det	social	aktivitet,	eller	

r,	altså	det	er	simpelthen	for	at	sidde	ved	lejr,	hvad	
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”[…]	så	lidt	miljøskadet	

																																

hedder	det	for	at	side	ved	bålet	om	aftenen	og	drikke	en	masse	mjød	og	nogle	

øller	(…)	bare	være	sammen	med	nogen	man	kender	(…)	og	det	er	altså	også	

det	vi	kan	se,	at	her	i	sommers	der	snakkede	vi	lidt	om	at	det	skulle	hedde	cirkus	

middelalder,	fordi	det	er	så’n	meget	de	samme	vi	rejser	rundt	i	hele	landet	på	

middelaldermarkeder.”298		

Det	sociale	element	i	at	dyrke	middelalder	kan	jeg	herved	udlede	er	et	væsentligt	inci‐

tament	til	at	gøre	levendegørelse.	Muligheden	for	at	være	mere	intensivt	sammen	med	

sin	familie,	sin	middelaldergruppe,	sine	venner	eller	andre	fra	miljøet	er	en	drivkraft	og	

tildeles	således	en	aktørstatus	i	netværket.		

Også	muligheden	for	at	møde	publikum	og	være	sociale	med	dem	indgår	undertiden	

som	motivation.	Susanne	siger	således:		

”Jamen	publikum	er	jo	så’n	set	en	del	af	min	leg	fordi	jeg	synes	jo	at	der	er	sjovt	

at	snakke	med	publikum	(…)	jeg	kan	godt	li’	hele	den	der	kontakt	med	de	her	

mennesker	der	kommer	og	spørger,	hvad	er	det	for	noget	og	hvorfor	gør	i	

så’n.”299		

Læreprocesser	

Læreprocesser	opstår	flere	steder,	og	er	for	Jane	også	en	af	de	ting,	som	hun	godt	kan	

lide	ved	at	være	med.	Hun	siger:	

”[…]det	er	nørderiet	i	at	finde	frem	til	de	rigtige	ting	(…)	og	lære.”300	

Også	Simon	og	Michaels	glæde	ved	at	’nørde’	kilder	indikerer,	at	læreprocesserne	i	at	

levendegøre	middelalder	er	vigtige	for	dem.	Således	får	læreprocesserne	også	tildelt	ak‐

tørrolle	‐	ikke	mindst	fordi	de	oplære	de	nye	til	at	kunne	være	en	del	af	miljøet.	

Som	angivet	tidligere	i	afsnittet	om	mesterlære	ses	det,	at	der	i	kølvandet	på	disse	lære‐

processer	også	opstår	identitetsprocesser	for	dem,	der	oplæres	i	miljøet.	Michael	siger	

eksempelvis	om	sit	valg	af	historiestudiet:		

er	man.”301		
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Således	breder	hans	hobby	sig	til	også	at	omfatte	valg	af	karriere.	Trine	kommer	også	

med	en	kommentar	om,	at	de	selv	startede	meget	amatøragtigt	op,	hvilket	giver	mig	an‐

ledning	til	at	anskue	Trine	og	Jeans	læreprocesser	som	et	udsagn	om	deres	egne	identi‐

et.		tetsdannelser,	som	følge	af	deres	opdragelse	ind	i	miljø

Jane	taler	også	om	muligheden	for	at	få	lov	til	at	lære:	

”Det	er	nørderiet	i	at	finde	frem	til	de	rigtige	ting	(…)	og	lære,	og	jeg	synes	det	er	

spændende	at	se	hvor,	hvor	mange	ting	der	i	dag	kommer	fra	dengang	og	man	går	

rundt	og	tror	at	de	var	helt	vildt	primitive,	men	det	var	de	egentlig	ikke	(…)	de	var	

på	deres	egen	måde	mindst	lige	så	sofistikeret	som	man	er	i	dag	(…)	så	stor	en	æn‐

dring	er	der	jo	ikke	menneskeligt	(…)	og	viljemæssigt”302	

I	dette	citat	laver	Jane	også	en	sammenligning	sætter	her	sit	eget	nutidige	liv	i	spil	i	et	

forsøg	på	at	føle	fortidige	vilkår.	Derved	sætter	hun	også	sit	eget	liv	i	perspektiv.	

Materialitet	

I	de	kommende	afsnit	vil	jeg	koncentrere	mig	om	dele	af	den	materialitet,	der	er	til	stede	

ved	levendegørelse	af	middelalder,	og	derved	se	på	materialiteten	som	en	aktør.		

For	Susanne	er	materialitet	en	vigtig	aktør	i	det	at	formidle.	Genstande	åbner	for	formid‐

lingen	og	skaber	rummet,	hvori	formidling	er	tilladt,	og	hvori	Susanne	har	autoritet	til	at	

tale,	fordi	hun	har	adgang	til	genstandene.	Hun	siger	det	selv	således:		

”Ja,	men	det	åbner,	det	er	en	åbning	ik’	os	(…)	hvis	jeg	bare	stiller	mig	op	et	eller	

andet	sted	og	fortæller	om	middelalderen	(…)	så	er	der	ikke	nogen	der	gider	at	

høre	på	mig	vel	(…)	men	når	nårøhh	jeg	står	her	og	siger	noget	om	det,	så	sker	

det	alligevel	noget.”303		

Susanne	siger	selv,	at	det	hun	gør	blandt	andet	er,	at	hun	viser	ting.	Således	er	materiali‐

teten	en	væsentlig	faktor	i	formidlingen	på	middelaldermarkeder,	og	en	meget	stor	del	
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af	middelaldermarkedet	er	opbygget	omkring	materialitet	‐	Genstande	der	vises,	sælges	

og	fortælles	om	middelalder	igennem.		

Jeg	har	valgt	at	behandle	dragterne	som	en	særlig	aktør,	idet	de	for	mig	at	se	får	en	sær‐

lig	betydning	for	formidlingsaktørernes	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser.	

Det	er	blandt	andet	dragten	Susanne	henviser	til,	når	hun	påpeger,	at	der	er	en	forskel	

på,	hvornår	hun	har	ret	til	at	tale.	Derudover	er	levendegørelse	stort	set	umulig	uden	en	

dragt.	

Dragter	

Der	er	stor	forskel	på	dragters	beskaffenhed.	Materialerne	spiller	en	afgørende	rolle	for,	

hvorvidt	dragten	med	Dreyfus	&	Dreyfus’	begreber	kan	betegnes	som	er	en	novices	eller	

en	eksperts	middelalderdragt.	Også	forskellene	i	syteknik,	som	eksempelvis	om	dragten	

er	håndsyet	og	maskinsyet,	skiller	novicers	dragter	fra	eksperters.	Jean	siger	således:		

”[…]	det	behøver	ikke	nødvendigvis,	når	det	er	finere	at	være	finere	på	den	

måde	at	det	er	enormt	overdekoreret,	det	kan	lige	såvel	være	at	man	går	fra	at	

have	maskinsyet	udstyr	til	at	have	håndsyet	udstyr.304”		

Også	Susanne	taler	om	processerne	i	forbindelse	med	at	lave	dragter.	Det	handler	for	

hende	om	at	finde	ud	af,	hvad	man	vil	have.	Susanne	siger	følgende:		

”Vores	dragter	de	er	vokset,	efterhånden	som	vi	har	fundet	de	ting	som	vi	synes	

vi	ville	ha’	(…)	der	gik	mange	år	før	vi	fik	kapper	for	eksempel,	fordi,	vi	va,	vi	

skulle	lige	blive	enige	om	hvad	var	det	vi	skulle	ha’.”305		

Der	er	altså	tale	om	en	proces,	hvori	man	beslutter,	hvilken	slags	dragt	man	vil	have.	

Jean	uddyber:		

”Historien	den	er	rigtigt	vigtig	at	man	lig’som	får	det	formidlet,	hvis	der	er	folk	

de	går	ind	og	køber,	at	de	køber	noget	der	passer	til	deres	sociale	standart	(…)	
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længere	tid.	Dette	kræver	fle

																																		

de	skal	ha’	forklaringen	og	historien	med,	så	de	selv	får	bygget	deres	identitet	

op	som	middelalder	menneske	(…)	helt	historisk	korrekt.”306		

Således	ses	tydeligt	en	proces,	hvori	dragten	udvælges	som	led	i,	hvordan	den	enkelte	

ønsker	at	gøre	sig	selv.	Den	historiske	identitet	som	middelaldermenneske	opbygges	i	og	

med	dragten.	Følgende	bid	af	en	samtale	viser,	hvordan	processen	med	gradvist	at	få	en	

bedre	dragt,	og	dermed	blive	bedre	til	at	lave	middelalder,	forløber.	Først	Jean:		

”[…]	men	det	handler	jo	også	om	at	(…)	mange	går	fra	så	har	de	deres	kostume,	

som	de	kalder	det,	til	at	så	begynder	de	at	få	middelaldertøj	og	så	har	man	

mange	sæt	tøj	med	og	så	man	kan	skifte	fordi	man	er	af	sted	i	mange,	i	lange	

perioder	(…)	så	på	den	måde	så	er	man	jo	nødt	til	at	have	udstyr	nok	til	at	man	

.”kan	leve	der

Trine	følger	op:		

307		

”Man	går	også	typisk	fra	at	så	at	først,	først	så	køber	vi	måske	kjolen,	eller	

noget	tøj	og	så’n	(…)	’amen	og	så,	så	vil	man	så	gerne	prøve	at	sy	den	selv	(…)	

og	så	det	så	bare	noget	uldstof	man	køber,	og	så	næste	stadie	det	er	så	måske	at	

man	køber	noget	plantefarvet	stof	(…)	eller	hvor	man,	man	måske	oven	i	købet	

røver	at	plantefarve,	på	den	måde	så	bliver	det	sselv	p å’n	mere	og	mere.”		

Jeg	svarer:	”Ja,	og	så	kommer	man	til	at	man	håndsyer	den”.	Trine	medgiver:		

”ja,	præcis	(…)	men	først	er	det	kanterne	og	så	ja	så	er	det	det	hele.”308		

Det	man	lærer,	er	altså	gradvist	at	blive	bedre	til	at	gøre	middelalder,	og	dette	sker	

blandt	andet	ved	hjælp	af	de	håndværksmæssige	processer,	hvori	dragten	gradvist	gøres	

mere	og	mere	lig	opfattelsen	af	det	’historisk	korrekte’.		

I	samtalen	viser	det	sig	derudover	ret	tydeligt,	at	man	ikke	kan	tale	om	dragten	som	én	

enkelt	aktør,	men	nærmere	som	flere	relaterede	aktører.	Dragterne	bliver	til,	efterhån‐

den	som	formidlingsaktøren	bliver	en	del	af	middelaldermiljøet	og	opholder	sig	der	i	

re	sæt	tøj,	og	dermed	får	formidlingsaktørerne	mere	viden	
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om,	hvad	der	anses	som	historisk	korrekt	samt	om	de	’historisk	korrekte’	håndværks‐

mæssige	processer.	

Groft	set	kan	man	niveauinddele	dem	efter	Dreyfus‐brødrenes	taksonomi,	der	går	fra	

novice	til	ekspert.		

Med	Dreyfus’	model	kan	jeg	se,	at	der	vil	være	forskel	på	novicerne	og	eksperterne	i	le‐

vendegørelse	af	middelalder.	Dette	bliver	især	tydeligt	i	forhold	til	det	dragtmæssige	

aspekt,	hvor	en	novicedragt	vil	være	af	en	anden	beskaffenhed	end	en	ekspertdragt.		

At	vær	ny	i	miljøet	har	selvfølgelig	ikke	kun	nogen	med	dragten	at	gøre,	men	det	er	et	af	

stederne,	hvor	Dreyfus‐brødrenes	model	bliver	tydeligt.	Således	vil	formidlingsaktør‐

med‐novicedragt	være	en	anden	aktør	end	formidlingsaktør‐med‐ekspertdragt.	Også	

forholdene	omkring	den	oplæring,	der	følger	med	opbygningen	af	en	ekspertdragt,	vil	

gøre,	at	der	er	forskel	på	en	ekspertformidlingsaktør	og	en	noviceformidlingsaktør.		

Hvordan	man	bevæger	sig	fra	et	novice‐stadiet	og	til	det	næste	stadie,	ses	her	i	model‐

len.	

Niveau	 Læring	 Grænser	 Eksempler	 Resultat	

Begynder	 Tilegne	sig	simple	regler	 Kontekstfrit	 Tager	kostume	på,	fordi	

man	skal	(det	kan	enten	

være	lån/lejet,	eller	egen	

første	dragt,	som	regel	i	

hør/bomuld)	

Kræver	koncentration/	

opmærksomhed	(miljøet	

iagttages)	

Avanceret	begynder	 Tilegne	sig	avancerede	

regler	

Situationsbestemt	 Blive	bevidst	om,	at	der	

findes	forskellige	materia‐

ler,	dragtmønstre	osv.	

(tilbehør	anskaffes	lang‐

somt)	

Begynder	at	afkode	mil‐

jøet	(tilegner	sig	kultu‐

relle	kompetencer)	

Kompetence	 Tilegnet	sig	overblik	–	

lærer	at	prioritere	en	

gruppe	faktorer	

Situationsbestemt,	hie‐

rarkisk	beslutningsplan,	

ansvar	på	grund	af	selv‐

valg	

Syr	kjole	i	uld	syntetisk	

farvet	på	maskine,	med	

kanter	syet	i	hånden	

Prioriterer	sin	adfærd	i	

forhold	til	mål	–	pro‐

blemløsning	(vurdering	

af	tid/penge	ift.	hvad	der	

er	synligt	for	publikum)	

Kyndighed	 Helhedsopfattelse,	holi‐

stisk	skelnen	og	associa‐

tion	

Kontekst	afhængig,	erfa‐

ringsbaseret	

Håndsyet/plantefarvet	

dragt,	anskaffer	flere	sæt	

tøj	

Reagere	bevidst	på	grund	

af	erfaring	(forholder	sig	

miljøets	normer,	ikke	

nødvendigvis	til	histori‐

ske	kilder)	

Ekspertise	 Intuitiv	handlen	på	grund	

af	holistisk	skelnen	

Kontekst	afhængig	og	

erfaringsbaseret	

Historical	living	–	alt	har	

kilder,	og	vurderer	kil‐

der/materialitet	intuitivt	

(ingen	synlig	plastik,	heller	

ikke	når	markedet	er	luk‐

ket)	

Reagerer	intuitivt	på	

grundlag	af	indsigt	og	

erfaring	(begynder	selv	

at	researche	kilder	og	

bidrager	dermed	med	ny	

viden	til	miljøet)	
Egen	model	over	formidlingsaktør‐rangstigen	–	ændringer	er	foretaget	i	kategorierne	’eksempler’	og	’resultat’.	Efter	Illum.	
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Jeg	har	i	modellen	indsat	middelalderaktiviteter	ud	fra	min	empiri.	Man	kan	ikke	se	mo‐

dellen	som	færdig,	idet	der	i	miljøet	‐	som	alle	andre	levende	miljøer	‐	hele	tiden	vil	blive	

tænkt	nye	tanker	om,	hvad	det	er	at	være	ekspert.	Det	er	et	generelt	problem	i	modellen,	

at	man	på	et	tidspunkt	bliver	’færdig’.	Ideelt	set	måtte	stigen	fortsætte	opad	i	en	uende‐

lighed,	i	takt	med	at	man	bliver	dygtigere.	

Jane	taler	om	de	dragter,	der	kan	købes	på	markeder,	men	som	ifølge	hende	ikke	er	be‐

regnet	til	at	formidle	ud	fra	men	derimod	som	salgsgenstand.	Hun	siger:		

”Jeg	tror	de	fleste	af	dem	der	tager	ud	og	er	på	middelaldermarkeder	og	

arbejder	med	middelalder	de	prøver	så	vidt	muligt	at	sy	selv	eller	få	nogen	de	

kender	godt	til	at	sy	til	dem	(…)	der	er,	der	er	noget	salg	af	middelaldertøj,	men	

det	er	øhhh,	hvad	kan	man	sige	så’n	lidt	mere	en,	en	hvad	kan	man	sige,	i	mine	

øjne	en	populistisk	form	med	middelalder	så’n,	øhhm	hvad	man	nu	har	set	i	film	

	der	kan	lokkes	med	af	kundeog	hvad r”.		

Jeg	spørger:	”Altså	til	turisterne	primært?”,	og	Jane	medgiver:		

”Ja,	det	er	riddervesten	med	stort	emblem	på	og	prinsessekjolerne.”309		

Dette	hænger	sammen	med,	at	publikum	indgår	i	en	væsentlig	anden	praksis	end	for‐

midlingsaktørerne	på	markederne,	og	derfor	er	de	dragter	der	sælges	til	publikum	også	

anderledes.	Disse	dragter	forbinder	sig	i	langt	højere	grad	til	’drømmen	om	middelalder’,	

og	indeholder	ikke	de	samme	muligheder	for	identitetsdannelser.		

Således	distancerer	formidlingsaktørerne	i	miljøet	sig	fra	publikum,	ligesom	distancen	

holdes	ved	lige	blandt	andet	ved	hjælp	af	dragterne.	Som	nævnt	i	det	forudgående	afsnit	

om	historisk	korrekthed	kan	det	dog	muligvis	diskuteres,	om	den	drøm	formidlingsak‐

tørerne	udlever	overhovedet	er	så	forskellig	fra	den	drøm	som	publikum	udlever.	

Dragten	besidder	den	væsentlige	egenskab,	at	man	anerkender	bæreren	som	en	del	af	

miljøet.	Dette	hænger	også	sammen	med	forholdene	omkring	mesterlære	og	det	at	være	

en	del	af	en	gruppe.	Susanne	siger:		

																										 	
309	bilag	7:9‐10	
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”[…]	men	det	er	nok	noget	med	så	kan	jeg	bedre,	så	er	jeg	jo	en	del	af	miljøet	

når	jeg	har	den	på,	så	er	jeg,	så	er	jeg	lig’som	inde,	altså	der	er	ikke	nogen	der	

kan	se	på	mig	hvis	jeg	bare	kommer	i	mit	tøj,	ligesom	når	du	går	rundt	der	med	

dit	eget	tøj,	så	er	der	ikke	ingen	der	kan	se	på	dig	at	du	kender	miljøet	

indefra.”310	

Søren	nævner	fællesskabet	mere	direkte:		

”Den	bedste	måde	jeg	nok	kan	formulere	det	på	(…)	er	når	vi	sidder	om	aftenen	

og	får	en	øl,	eller	to,	eller	tre	og	drikker,	så	føles	det	dybt	underligt	og	sidde	i	

civiltøj		(…)	sidde	i	sit	normale	tøj	og	sidde	og	drikke	nogen	øl,	sammen	med	

gutterne	der	har	middelaldertøj	på	(…)	stemningen	den	er	bare	anderledes	(…)	

men	så	når	du	har	middelaldertøj,	så	er	du	en	del	af	en	gruppe	(…)	det	er	mere	

det	der	sker	tror	jeg	(…)	du	bliver	en	del	af	noget	større	(…)	så	du	bliver	en	

arbejder,	en	myre.”311	

For	Susanne	giver	dragten	hende	en	større	frihed	til	at	’lege	legen’,	som	hun	kalder	det:		

”Når	jeg	tage	min	dragt	på,	så,	så	blir’	jeg,	øhhh,	så	er	det	mere	legalt	at	jeg	

leger	på	en	eller	anden	måde	(…)	ja	jeg	kan	nok	lege	med	bedre.”312		

I	et	ANT‐perspektiv	er	dette	et	eksempel	på,	at	to	aktører	kan	smelte	sammen	til	en	tred‐

je	aktør.	Man	kan	sige,	at	Susanne	smelter	sammen	med	sin	dragt	og	at	de	tilsammen	

bliver	den	tredje	aktør	’Susanne‐med‐dragt’,	der	hverken	kan	reduceres	til	den	ene	eller	

den	anden	aktør,	og	både	pga.	af	diverse	tilhørsforhold,	såvel	som	at	denne	tredje	aktør	

kan	indgå	i	nogle	særlige	relationer,	bevirker	at	det	føles	forkert	at	være	i	en	middelal‐

dersammenhæng	uden	dragt.	

Jane	uddyber	forholdet,	ved	at	understrege	at	dragten	også	giver	hende	autoritet	til	at	

formidle,	samt	en	didaktisk	fordel,	idet	kropslig	læring	ifølge	Jane	vil	indgå	i	situationen:		

”[…]	det	er	det	visuelle	der	fanger	og	så	hænger	ordene	ved,	frem	for	hvis	du	

bare	står	og	snakker,	så	er	du	jo	bare	en	person	der	står	og	snakker.”313	

																							 	
310	bilag	6:10	
311	bilag	8:16	
312	bilag	6:10	
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dragten	også	en	autoritet,	der	giver	formidlingsaktøren	autoritet	til	at	formidle.		

																																																																																																																																				

Identitetsprocesser	kan	være	svære	at	spore	i	interviews,	måske	fordi	det	er	noget,	der	

er	meget	intimt	for	de	fleste	og	samtidig	meget	abstrakt	at	tale	om.	Ikke	desto	mindre	er	

der	flere	forhold,	jeg	tolker	som	sammenhængende	med	identitetsdannelser	og	proces‐

ser.	Relationerne	til	læreprocesser	gennem	mesteroplæring	forbinder	sig	til	identitets‐

processer.	Disse	vil	foregå	både	gennem	dragtens	tilblivelse	samt	gennem	det	at	bære	

den.		

Det	er	denne	sammenhæng	med	identitetsdannelse,	jeg	undersøger	i	følgende	tekstbid.	

Samtale	er	mellem	Susanne	og	jeg,	og	jeg	starter	med	at	spørge:	”Men	jeg	tænker,	den	der	

følelse	kender	jeg	godt	ik’,	af	at	gå	rundt	på	et	markedet	og	tænke,	hvorfor	har	jeg	ik’	min	

dragt	på	og	nu	føler	jeg	mig	helt	udenfor	og	fuldstændig	forkert	(…)	fordi	jeg	har	det	i	

å	min	dragt	gør	noget	ved	mig,	når	jeg	får	den	på”,		hvert	fald	sådan	s

Susanne	svarer:		

”Jamen,	det	gør	den	også.”	

Jeg	forsøger	at	få	hende	til	at	uddybe:	”Kan	du	prøve	at	forklare	hvad	den	gør	ved	dig?…	

det	øhh	jeg	ved	godt	det	er	(…)	et	lidt	abstrakt	spørgsmål”.	Susanne	responderer:		

”Men	jeg	kan	godt	følge	hvad	du	mener,	men	jeg	skal	lige	så’n	tænke	hvor’n…	

jeg	tror….	Nu	siger	jeg	at	vi	laver	dukketeater	(…)	og	det	er	helt	tydeligt	med,	

når	vi	stiller	os	op	og	skal	lave	dukketeater,	så	påtager	vi	os	nogle	roller	(…)	og	

jeg	tror	lidt	at	det	er	det	samme	der	sker	her.”314		

For	mig	udpeger	dette	klart	de	aspekter	Woodward,	som	er	inde	på,	omkring	hvordan	vi	

skaber	os	gennem	vores	beklædning,	men	at	beklædningen	ligeledes	skaber	os.	Susanne	

påtager	sig	delvist	en	rolle	‐	eller	med	andre	ord,	så	gøres	hendes	identitet	i	et	samar‐

bejde	mellem	hende	selv	og	andre	aktører.	

Dragten	har	derved	mangeartede	funktioner	for	formidlingsaktøren.	Den	danner	og	op‐

drager	aktørerne	i	miljøet	i	kraft	af	den	proces	hvor	den	laves.	Dragten	viser,	at	man	er	

en	del	af	miljøet	samt	hvilken	position	der	indtages	i	miljøet.	Sidst	men	ikke	mindst	giver	

																																								 	
313	bilag	7:11	
314	bilag	6:9	
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Delkonklusion	på	analyse	

Publikum	og	formidlingsprocesserne	mellem	dem	og	formidlingsaktørerne	er	to	vigtige	

aktører	i	netværket,	idet	de	udgør	et	formål	med	at	gøre	middelaldermarkedet	som	hel‐

hed.	Det	har	dog	vist	sig,	at	ideerne	om	hvad	sådanne	processer	bør	indeholde,	varierer	

		meget	hos	både	de	to	forskellige	arrangører	og	formidlingsaktører	samt	hos	publikum.

Boderne	fungerer	både	som	en	aktivitet,	som	publikum	kan	bruge	tid	til	at	kigge	på	og	

som	et	middel	til	formidling	for	publikum.	Derudover	udgør	boderne	også	en	mulighed	

for	at	markedet	kan	tjene	penge,	på	Vitskøl	har	de	desuden	også	en	særlig	uddannelses‐

mæssig	funktion	i	forhold	til	mennesker	fra	markedets	lokalområde.			

Miljøet	kan	forklares	som	en	sammenlagt	aktør,	der	består	af	formidlingsaktørerne	samt	

deres	dragter,	telte,	samt	deres	forskellige	aktiviteter	eks.	diverse	former	for	sløjd.	I	den	

kontekst	agerer	miljøet	som	en	slags	mester	i	mesterlærerforstand,	hvor	miljøet	sørger	

for	at	nye	medlemmer	oplæres.		

Det	viser	sig,	at	ikke	alle	de	formidlingsaktører	der	levendegør	middelalderalder	rent	

faktisk	er	en	del	af	middelaldermiljøet.	Damen	med	de	brændte	mandler	og	pandekage‐

pigen	er	eksempler	på	nogen,	der	ikke	er	en	del	af	miljøet,	da	de	hverken	ejer	egen	dragt	

eller	besøger	andre	markeder	end	de	to,	hvor	jeg	taler	med	dem.	Baseret	på	udsagn	fra	

de	formidlingsaktører	som	er	i	miljøet,	er	det	dog	sandsynligt	at	de	kunne	blive	det	på	et	

tidspunkt,	hvis	miljøet	har	fanget	dem.		

Inden	for	selve	miljøet	er	der	flere	måder	og	niveauer	at	være	formidlingsaktør	på,	og	

derved	mange	forskellige	slags	gøren	af	levendegørelse	af	middelalder.	I	formidlingsak‐

tørerne	hersker	der	de	to	diskurser,	den	naturvidenskabelige	kontra	den	humanistiske,	

men	i	deres	levendegørelse	ser	disse	ikke	ud	til	at	støde	ind	i	hinanden.	Det	er	altså	i	

denne	sammenhæng	to	praksisser	der	godt	kan	leve	side	om	side.	Forskellige	gøren	af	

Formidlingsaktørerne	vil	derved	også	fordre	forskellige	identitetsdannelser	og	forskelli‐

ge	historiske	forståelser	hos	de	mennesker,	der	udgør	formidlingsaktørerne.		

Aktører	og	arrangører	af	markeder	spiller	en	væsentlig	rolle	for,	hvordan	levendegørel‐

se	udføres.	Aktører	eksisterer	kun	i	kraft	af	den	praksis	de	eksisterer	i,	og	dermed	er	ak‐

tørerne	multiple	men	relaterede	på	de	forskellige	markeder.	Dermed	tvinges	formid‐
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lingsaktørerne	indirekte	til	at	deltage	i	den	levendegørelse,	der	laves	på	de	forskellige	

d.		markeder,	og	at	være	en	del	af	den	måde	middelalder	fremstilles	på	det	specifikke	ste

Der	er	stor	konkurrence	mellem	diverse	kulturelle	tilbud	i	samfundet	generelt,	og	le‐

vendegørelse	repræsenterer	et	forsøg	på	en	formidlingsform,	der	kan	indgå	i	denne	

konkurrence.	Især	for	Tøjhusmuseet	handler	det	om	at	få	høje	besøgstal,	idet	dette	giver	

politisk	og	økonomisk	støtte.	Også	for	markedet	på	Vitskøl	er	besøgstallet	vigtigt,	idet	

det	handler	om	opbakning	i	lokalsamfundet,	hvilket	også	i	sidste	ende	hænger	sammen	

med	politisk	og	økonomisk	støtte.		

Markederne	har	længe	været	anset	som	useriøse	af	museer	og	andre	fagfolk,	men	noget	

tyder	på	at	denne	anskuelse	er	ved	at	vende	inden	for	museumsverdenen.	De	kulturhi‐

storiske	museer	fungerer	som	en	slags	autoritativ	ramme	for	middelaldermiljøet	i	for‐

hold	til	udvælgelse	af	kilder	og	deslige,	og	måske	fordi	miljøet	fokuserer	så	meget	på	hi‐

storiske	korrekthed,	kunne	noget	tyde	på	at	ideen	om	markederne	som	uvidenskabelige	

er	ved	at	skifte.		

Det	virker	dog	også	som	om,	at	der	stadig	blandt	publikum	er	en	holdning	til,	at	man	ik‐

ke	opnår	’rigtig	viden’	via	levendegørelse.		

Grundene	til	at	lave	levendegørelse	af	middelalder	er	mangeartede.	Eksempelvis	kan	det	

være	det	at	sløjde.	Gennemgribende	er	dog	også	det	sociale	aspekt,	som	både	involverer	

venner,	familie	og	at	have	et	forum	at	mødes	om	denne	interesse	i,	og	det	sociale	synes	

at	være	blandt	de	væsentligste	forhold,	for	formidlingsaktørerne.		

Materialiteten	er	grundlæggende,	idet	den	er	nødvendig	i	levendegørelse,	og	især	drag‐

ten	er	vigtig	i	den	sammenhæng.	Derudover	åbner	materialiteten	op	for	formidlings‐

rummet.	Dragt	og	formidlingsaktør	smelter	sammen	og	bliver	til	én	aktør.	Det	at	føle	til‐

stedevær	ved	materielle	genstande	i	levendegørelse	ses	også	som	særdeles	væsentligt	

for	formidlingsaktørerne.	Dragten	har	derudover	til	formål	at	opdrage	og	danne	nye	

medlemmer	ind	i	miljøet,	og	derved	kan	aktørerne	ved	hjælp	af	dragten	også	vise,	at	de	

er	en	del	miljøet,	og	at	de	dermed	har	opnået	autoritet	til	at	formidle.		

Det	teoretiske	afsnit	viste	blandt	andet,	at	de	materielle	påvirkninger	vil	sætte	sig	i	indi‐

videt	og	blive	en	del	af	vedkommendes	selvforståelse	og	historiske	forståelser.	Det	gør	

det	særlig	bemærkelsesværdigt,	at	ingen	af	arrangørerne	på	de	to	markeder	bevidst	har	
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besluttet	sig	for,	hvilket	billede	af	middelalder	de	gerne	vil	videregive.	Det,	som	de	har	

valgt	at	enacte	i	deres	levendegørelse	af	middelalder,	vil	i	en	større	eller	mindre	grad	

påvirke	den	historiske	bevidsthed	hos	en	betydelig	flerhed	af	personer,	herunder	både	

publikum	men	også	hos	de	personer,	der	deltager	i	levendegørelsen.		

De	aktører,	som	jeg	har	valgt	at	gå	videre	med	i	diskussionsafsnittet,	er	dem	der	forbin‐

des	med	identitetsdannelser	og	historiske	forståelser	gennem	levendegørelsesproces‐

ser.		

DISKUSSION	

ANT	skal	som	tidligere	beskrevet	forstås	som	en	analysemodel.	ANT	prøver	netop	at	åb‐

ne	for	muligheden	for	at	undersøge	et	felt	og	at	lade	empirien	komme	til	orde.	Derfor	vil	

jeg	i	dette	diskussionsafsnit	anvende	den	viden,	som	den	teoretiske	og	analytiske	del	af	

	dette	speciale	har	givet	mig,	og	diskutere	denne	viden	ved	hjælp	af	mit	blik	som	forsker.	

I	diskussionsafsnittet	vil	jeg	primært	diskutere	anden	del	af	problemformuleringen,	der	

lyder	som	følger:		

‐	Og	hvordan	forbindes	aktører	og	dragter	i	levendegørelsesprocesser	på	

henholdsvis	Tøjhusmuseets	Middelaldermarked	og	Vitskøl	Klosters	

middelalderdage	i	efteråret	2011	og	hvilke	former	for	identitetsdannelser	og	

historiske	forståelser	dannes	herigennem?	

Derved	tages	der	udgangspunkt	i	formidlingsaktørerne	og	dragterne	som	aktører,	og	

hvordan	disse	i	samarbejde	med	andre	aktører	indgår	i	skabelsen	af	identitetsdannelser	

og	historiske	forståelser.		

Det	følgende	har	jeg	opdelt	i	tre	afsnit:	Historiske	forståelser,	social	identitet	og	indivi‐

duel	identitet.		

Disse	forskellige	former	for	identitetsdannelser,	hænger	selvfølgelig	sammen,	ligesom	at	

de	forskellige	historiske	forståelser	også	vil	være	en	bidragende	faktor	til	identitetsdan‐

nelser.	Jeg	har	dog	valgt	at	lave	denne	opdeling	for	læsevenlighedens	skyld.	
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Individuelle	identitetsdannelser	

I	teorien	om	mesterlære	forslår	Illum,	at	der	eksisterer	to	sider	af	identitet:	Den	sociale	

og	den	individuelle.	Den	individuelle	mener	Illum	opstår	som	et	led	i	processens	dialog,	

hvor	den	der	sløjder	via	de	håndværksmæssige	processer	opnår	en	generel	følelse	af	

selvværd	og	tillid	til	at	kunne	håndtere	sit	liv.	Derved	vil	processen,	hvori	dragten	til	

middelalderbrug	fremstilles,	bidrage	til	både	det	sociale	og	det	individuelle	felt	af	identi‐

teten.	Når	Trine	siger,	at	de	selv	startede	meget	amatør‐agtigt,	viser	dette,	hvordan	hun	

er	selv	er	blevet	bedre	til	at	lave	middelalder	med	tiden.	Derved	har	hun	fået	et	andet	

syn	på	sig	selv	i	processen,	hvilket	har	ledt	til	identitetsdannelser,	der	gør	at	hun	kan	

evaluere	sin	egen	tidligere	praksis.	

Når	man	taler	om	identitet	skal	det	ifølge	Damsholt	ikke	ses	om	at	man	har	én	identitet,	

men	derimod	at	den	enkelte	vil	vælge	imellem	flere	overlappende	identiteter.	Det	skal	

forstås	sådan,	at	vi	gøres	som	noget	forskelligt	i	forskellige	sammenhænge	‐	det	kunne	

for	eksempel	være	Susanne,	der	tager	af	sted	med	sine	børn	til	nogle	markeder	og	af	

sted	med	sine	veninder	til	andre.	Men	det	kunne	også	være	det	der	sker	i	den	situation	

hvor	dragten	tages	på.	Man	kommer	som	Susanne	siger	700	år	væk,	og	har	mulighed	for	

at	gøre	sig	selv	anderledes.	Identiteter	skabes	i	de	specifikke	praksisfællesskaber,	som	

den	enkelte	befinder	sig	i,	i	et	samarbejde	med	materialitet.	Dette	er	hvad	man	kan	defi‐

nere	som	multiple,	men	relaterede	versioner	af	selvet.		

Selvom	min	empiri	peger	på,	at	der	sker	noget	særligt	med	den	enkeltes	selvopfattelse,	

når	dragten	tages	på,	et	det	således	ikke	nødvendigvis	det	samme,	der	sker	hver	gang	og	

alle	steder,	hvor	dragtens	tages	på.	Det	lyder	f.eks.	som	om	at	der	er	stor	forskel	på	at	

være	en	del	af	Tøjhusmuseets	praksis	og	Vitskøls	praksis,	eller	Nykøbing	Falsters	Mid‐

delaldercenter	og	Horsens	Europæiske	middelalderdage.	Forskellene	heri	ligger	bl.a.	i	de	

black	boxes	som	markederne	og	miljøet	i	sammenfiltring	opbygger,	om	eks.	historisk	

korrekthed.	Dragter	og		formidlingsaktører	forbindes	derved	på	forskellig	måde	på	de	to	

markeder,	pga.	af	den	forskellige	praksis	de	to	markeder	udgør.	Så	selvom	menneskerne	

og	dragterne	kunne	være	de	samme,	så	bevirker	den	version	af	formidlingsaktøren	der	

gøres	på	det	respektive	marked,	at	forbindelsen	mellem	dragter	og	aktører	er	anderle‐

des.	Det	må	således	også	antages	at	de	muligheder	for	historiske	forståelser	og	identi‐

tetsdannelser,	der	opstår	på	de	to	markeder	er	forskellige.	
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Dragten	gør	at	man	kan	gå	ind	i	en	rolle	‐	en	rolle	hvor	man	kan	vælge	at	være	et	(lidt)	

andet	menneske,	det	er	det	Susanne	påpeger	når	hun	siger	at	hun	påtager	sig	en	rolle	

når	dragten	iføres.	Normale	regler	for,	hvad	der	et	prestigefyldt,	er	udskiftet	med	et	an‐

det	regelsæt,	der	bl.a.	følger	den	black	boxede	aktør	’historisk	korrekthed’.	Grundlæg‐

gende	er	principperne	de	samme	som	i	megen	dagligdags	mode,	hvor	det	den	enkelte	

også	i	forhandling	med	dragten	gøres	i	forhold	til	stil,	subkulturer	osv.	Dragten	bruges	i	

levendegørelse	til	mediering	og	forhandling	af	både	identiteter	og	status.	Det	kan	være	

et	eksempel	på	det	når	Simon	påpeger	at	det	er	vigtigt	for	ham	at	hans	tøj	er	syet	i	hån‐

den.	

Når	dragten	bruges,	bliver	den	slidt	og	smelter	sammen	med	kroppen.	Der	opstår	så	at	

sig	en	symbiose,	og	opnås	også	en	form	for	identitet,	fordi	man	føler	sig	som	ét	med	

dragten.	Det	er	bl.a.	være	derfor	at	Søren	nævner	hvordan	at	det	føles	forkert	at	være	i	

en	middelaldersammenhæng,	uden	sin	dragt	på.	Dertil	kommer	selvfølgelig	også	det	at	

være	en	del	af	en	social	sammenhæng.		

Susanne	oplyser	selv,	at	hun	har	brugt	meget	lang	tid	på	at	beslutte,	hvilke	slags	kapper	

de	skulle	have.	Derved	bliver	det	tydeligt,	hvordan	hun	har	forskellige	overvejelser	om,	

hvordan	hun	skal	gøre	sig	selv.	I	tråd	med	dette	står	Jeans	udtalelser.	Han	påpeger,	hvor	

vigtigt	det	er	for	ham,	at	formidlingsaktørerne	har	mulighed	for	selv	at	vælge,	hvilken	

middelalderidentitet	de	ønsker.	Alt	dette	vidner	for	mig	om,	at	andre,	men	relaterede	

versioner	af	identitet	enactes,	når	dragten	tages	på.	

Woodward	er	inde	på,	at	når	dragten	bæres,	vil	individet	gøre	sin	identitet	igennem	

dragten,	lige	såvel	som	dragten	undervejs	vil	gøre	identiteten.	Dette	giver	anledning	til	

at	spørge,	om	der	ikke	vil	være	en	forskel	på	at	bære	en	novicedragt	og	en	ekspertdragt?	

Når	dragten	er	lånt	og	ikke	er	skabt	gennem	nøje	udvælgelse,	må	der	nødvendigvis	også	

være	en	forskel	på,	hvor	meget	identitetsdannelse,	der	ligger	i	at	bære	den.		

Det	handler	nok	også	om	at	kunne	identificere	sig	med	dragten,	før	dragten	vil	have	en	

indvirkning	på	eventuelle	identitetsdannelser.	Hvis	dragten	blot	føles	som	et	fremmed	

objekt,	der	i	situationen	er	påkrævet	at	man	skal	bære,	er	det	usandsynligt	at	den	vil	ha‐

ve	den	store	indvirkning	på	den	enkelte.	Måske	vil	dragten	i	stedet	blot	være	besværlig,	

og	føles	forkert	at	have	på	og	være	irriterende.	Man	fornemmer	eksempelvis	en	mod‐
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stand	mod	at	have	dragten	på,	når	damen	med	de	brændte	mandler	i	et	let	modvilligt	

tonefald	siger,	at	man	’jo	skal	have	dragten	på’.	

Der	er	indikationer	på	identitetsdannelser	flere	steder	i	processerne	omkring	dragterne.	

Allerede	fra	man	starter	med	at	lave	middelalder	skal	der	syes	en	dragt.	Hvordan	den	

laves	og	af	hvilke	materialer,	med	hvilke	metoder	og	efter	hvilke	kilder	afgøres	af	(for‐

skellige	personer	i)	miljøet,	der	fungerer	som	mester	i	en	mesterlæreforstand.	Man	bli‐

ver	gennem	miljøet	og	den	gruppe/sammenhæng	man	er	en	del	af	oplært	i	at	blive	bedre	

til	at	lave	middelalder.	Dette	kunne	eks.	være	de	syworkshops	som	Simon	og	Michael	ta‐

ler	om.	Vi	skaber	således	os	selv	gennem	beklædning,	men	beklædningen	skaber	også	

os.	Der	er	her	tale	om	en	intern	og	en	ekstern	form	for	individuel	identitet.	

Man	kan	sige,	at	individet	gør	sig	selv	via	sin	middelalderdragt,	hvorved	en	middelalder‐

identitet	vælges,	som	Jean	udtrykker	det.	Væsentligt	er	det	selvfølgelig	at	dette	ikke	gø‐

res	frit,	men	ud	fra	de	black	boxe	og	paradigmer,	der	måtte	være	i	miljøet.	Således	ænd‐

res	kriterierne	for	udvælgelsen	sig	også	undervejs,	efterhånden	som	man	bliver	en	mere	

integreret	del	af	miljøet.	Hvor	’historisk	korrekt’	dragten	er,	peger	således	på	hvilket	ni‐

veau	man	er	i	miljøet.	Således	giver	dragten	både	en	autoritet	internt	i	miljøet	i	kraft	af	

sin	autencitet,	men	også	eksternt	giver	dragten	en	særlig	autoritet	til	at	formidle,	og	gør	

derved	også	individet.		

Men	hvad	med	dem,	der	ikke	syr	deres	dragter	selv?	Rummer	deres	middelalderproces‐

ser	lige	så	mange	muligheder	for	identitetsdannelser?	I	forhold	til	processens	dialog	må	

det	siges,	at	de	former	for	identitetsdannelser,	der	måtte	opstå	herigennem,	i	hvert	fald	

ikke	er	tilgængelige	for	dem	der	bestiller	deres	dragter	og	andet	håndarbejde	hos	andre	

i	miljøet.	Eksempelvis	taler	Susanne	om,	at	hun	bytter	et	fingerbøl	for	et	par	nålebundne	

strømper.	Den	mand	hun	bytter	med,	kunne	ikke	selv	lave	strømperne,	men	han	kunne	

til	gengæld	lave	fingerbøllet.	Derved	indgår	han	i	andre	processuelle	dialoger,	end	når	

dragten	skabes.	Han	vil	derfor	stadig	have	mulighed	for	at	indgå	i	de	identitetsdannelser,	

der	opstår	gennem	processens	dialog.	Men	ikke	alle	har	jo	et	håndværk.		

Opsummerende	kan	man	sige	at	der	er	to	måder	hvorpå	dragten	er	medvirkende	til	in‐

dividuel	identitetsdannelse.	Det	ene	er	skabelsesprocessen	omkring	dragten.	Hvori	pro‐

cessens	dialog	bliver	relevant.	Denne	giver	selvværd,	tillid	til	egne	evner,	samt	status	i	

miljøet,	og	tegner	altså	identitet	indad	til.	Den	anden	er	når	den	bæres.	Når	man	har	
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dragten	på,	giver	det	identitet	udadtil.	Denne	består	både	af	en	autoritet	overfor	publi‐

kum,	placering	af	status	inden	for	miljøet,	samt	funktionen	som	middelaldermenneske.		

Derved	kan	dragten	godt	påvirke	identitetsdannelser	udadtil	i	miljøet,	selvom	bæreren	

af	dragten	ikke	nødvendigvis	har	lavet	den	og	derved	opnået	en	identitetsdannelse	ind‐

adtil,	i	tilvirkningen	af	den.	

Eksempler	på	denne	trininddeling	er	netop	det,	som	Jean	og	Trine	taler	om	i	forhold	til,	

hvordan	formidlingsaktører	kan	blive	bedre	til	at	lave	middelalder.	Også	det	udtrykte	

ønske	om	at	højne	autenticiteten	i	miljøet,	som	Hardy	kommer	med,	knytter	sig	hertil,	

idet	det	handler	om	at	hæve	niveauet	og	derved	stige	i	oplysning.		

Når	det	antages,	at	identiteter	ikke	er	noget	man	besidder	eller	har	i	ental,	bliver	det	væ‐

sentligt	at	spørge,	hvad	der	sker	hver	gang	et	’middelaldermenneske’	tager	dragten	af	

igen?	Det	kommer	til	udtryk	i	min	empiri,	at	aktiviteterne	i	middelalderen	også	påvirker	

formidlingsaktørerne	udenfor	livet	i	middelalderen,	blandt	andet	i	form	af	hvilke	valg	

mine	informanter	tager	i	forhold	til	uddannelse,	interesser,	job	og	så	videre.		

Hvis	disse	spørgsmål	skulle	undersøges	til	bunds,	havde	det	krævet	interviews	med	

formidlingsaktørerne,	også	når	de	var	udenfor	middelaldersammenhænge,	hvilket	om‐

fanget	af	specialet	næppe	havde	kunnet	bære,	og	som	derfor	heller	ikke	er	forfulgt	yder‐

ligere.		

Social	identitetsdannelse	

Miljøet	opdrager	medlemmer	til	at	besidde	viden	om	middelalder	på	et	meget	højt	og	

ganske	professionelt	plan,	og	i	Vitskøl	ses	det	desuden,	hvordan	de	professionelle	for‐

midlingsaktører	anskues	som	en	ressource	i	forhold	til	at	uddanne	lokalbefolkningen,	

der	deltager	i	markedet	som	formidlingsaktører.	Det	er	tydeligt	at	mærke	og	høre	i	in‐

terviewene	at	optimisme	og	entusiasme	kendetegnede	de	formidlingsaktører,	der	be‐

søgte	Vitskøl,	mens	træthed	og	en	opgivende	følelse	var	fremherskende	på	Tøjhuset.	

Dette	fik	mig	til	at	overveje,	om	en	af	grundene	til	dette	netop	kunne	være	denne	mulig‐

hed	for	at	formidlingsaktøren	kunne	fungere	som	mester.		

Det	fremgår	af	min	empiri	at	flere	af	dem	der	er	i	miljøet	også	er	drevet	af	muligheden	

for	at	blive	bedre	til	at	lave	middelalder,	eller	at	lære	noget.	Således	er	rollen	som	me‐
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ster/sidemand	er	en	væsentlig	grund	til	at	lave	middelalder.	Jeg	hæfter	mig	i	den	forbin‐

delse	ved,	at	det	i	rammerne	for	Tøjhusmuseets	marked	ikke	indgår	muligheden	for	at	

blive	klogere	og	bedre	til	at	lave	middelalder,	idet	markedet	ses	som	et	event,	hvorved	

der	kun	fokuseres	på	publikum.		

Markedets	rammer	vil	altså	også	bidrage	til,	hvad	formidlingsaktørerne	i	miljøet	kan	gø‐

res	som,	idet	aktører	opstår	i	kraft	af	den	praksis	de	eksisterer	i.	Eks.	har	formidlingsak‐

tørerne	muligheden	for	at	være	mester	for	andre	på	Vitskøl,	hvorimod	de	gøres	som	en	

slags	statister	på	Tøjhusmuseet,	og	dette	må	også	antages	at	gøre	noget	forskelligt	for	

formidlingsaktørernes	identitetsdannelser.	

Den	form	for	identitet,	der	opstår	ved	at	være	en	del	af	en	gruppe,	er	bidragende	til	det	

sociale	felt	af	identitet.	Aspiranten	starter	på	noviceniveau	med	eks.	en	hørkjole	og	en‐

der	(hvis	vedkommende	fortsætter	i	miljøet)	eksempelvis	på	ekspertniveau	med	en	

håndsyet,	plantefarvet	uldkjole.	Måske	ved	novicen	ikke	til	at	starte	med,	hvorfor	dette	

er	værd	at	styre	efter,	men	styrer	i	den	retning	helt	intuitivt	for	at	kunne	være	en	del	af	

praksisfællesskabet,	hvor	dette	er	standarten	for	autenticitet.		

I	denne	proces	vil	miljøet	også	begynde	at	anskue	individet	anderledes,	hvorved	ved‐

kommende	bevæger	sig	op	af	i	Dreyfus’	taksonomi.	Dette	vil	sandsynligvis	afstedkomme	

forskellige	former	for	identitetsdannelser	som	det	ses	ift.	Trines	udsagn	om	hvordan	

man	gradvist	bliver	bedre	til	at	lave	middelalder.	

Dette	giver	mig	anledning	til	at	konkludere	at	dette	miljø	utvivlsomt	udgør	en	institution	

i	samfundet,	som	står	for	opdragelse	og	(ud)dannelse	af	dele	af	befolkningen.		

Historiske	forståelser		

Først	og	fremmest	kan	det	diskuteres,	hvad	historiske	forståelser	overhovedet	dækker	

over,	og	hvad	målene	er	for	disse	forståelser.	Hvis	dette	defineres	som	evnen	til	at	sætte	

eget	liv	i	perspektiv,	så	virker	det	som	om	at	flere	af	mine	formidlingsaktører	netop	fin‐

der	disse	muligheder	i	middelalderlevendegørelse.	Og	ikke	mindst	er	dette	også	et	af	de	

mål	Hardy	har	for	formidlingen	i	Vitskøl,	når	han	taler	om	at	det	skal	rykke	noget	i	ho‐

vedet	på	folk.		
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Men	hvis	man	skal	tale	om	historiske	forståelser	som	noget	der	gør,	at	man	oprigtigt,	og	

kropsligt	kan	erfare	fortidige	vilkår,	synes	jeg	det	er	værd	at	overveje	om	dette	overho‐

vedet	kan	lade	sig	gøre.	Jeg	må	her	stille	samme	spørgsmål	som	Hansen,	har	vi	overho‐

vedet	mulighed	for	at	sætte	os	ud	over	egne	vilkår	og	egen	kultur,	og	derved	kunne	føle	

konsekvenserne	af	andre(s)	vilkår?	Måske	intellektuelt	‐men	også	kropsligt?		

Men	med	begrebet	tilstedevær	kan	man	tale	om	en	følelsen,	og	derved	måske	også	en	

fornemmelse	af	at	verden	har	været	anderledes	engang.	Grundlæggende	mener	jeg	ikke	

at	vi	har	mulighed	for,	til	fulde,	at	forstå	et	liv	i	middelalderen,	men	jeg	tror	til	gengæld	

at	vi	kan	føle	et	tilstedevær,	der	kan	hensætte	os	til	at	overveje	vores	eget	livs	mulighe‐

der.	Men	ikke	desto	mindre	synes	jeg	også	at	det	er	et	væsentligt	træk	ved	levendegørel‐

se,	at	kunne	sætte	sit	eget	liv	i	perspektiv.	Og	det	er	også	i	det	lys	jeg	vælger	at	se	histori‐

ske	forståelser.	

I	levendegørelse	udvælges	de	dele	der	enactes	til	virkelighed	om	fortiden.	Dette	gør,	at	

der	i	udvælgelsesprocessen	også	vil	være	fravalg,	man	kan	således	spørge	sig	selv,	hvad	

der	udvælges	og	hvorfor?	Kulturarv	kan	bruges	til	mange	forskellige	formål,	eksempel‐

vis	at	underbygge	det	ene	eller	det	andet	ekskluderende	synspunkt,	hvis	kulturarvs‐

begrebet	anvendes	i	en	normativ	forstand.	Jensen	indikerer	at	kulturarv,	set	i	en	parti‐

politisk	diskurs,	kan	bruges	som	et	ekskluderende	redskab,	eks.	i	forhold	til	nationale	

selvforståelser.		

Hvis	en	social‐konstruktivistisk	indgang	til	kulturarv	derimod	anvendes,	kan	de	forskel‐

lige	billeder,	som	markederne	skaber	af	fortidige	virkeligheder	(forestillede	eller	ej),	dog	

formentlig	også	bruges	som	et	mere	inkluderende	forståelsesgrundlag,	der	derved	kan	

give	plads	til	en	større	kulturel	mangfoldighed.		

Jeg	mener	derfor	at	det	må	være	nok	så	vigtigt	at	arrangørerne	bevidstgøres	om,	hvilket	

billede	af	middelalder	de	bringer	til	liv	i	deres	fremstilling,	både	materielt	og	historiefor‐

tællingsmæssigt.	Det	vil	aldrig	være	muligt	at	undgå	disse	optikker,	og	derfor	må	idealet	

også	være	bevidstgørelse	om	dem.	

Dette	er	nok	nemmere	sagt	end	gjort,	idet	der	i	flere	tilfælde	vil	være	en	interessekon‐

flikt	mellem	formidlingsaktørerne	og	arrangøren,	omkring	hvilke	historiske	forståelser,	

der	skal	fremmes	gennem	levendegørelsen.	Eks.	trækker	Per	på	billedet	af	’den	sorte	
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middelalder’,	fordi	han	mener	at	det	er	nemt	at	forholde	sig	til.	Hvorimod	formidlingsak‐

tørerne	Simon	og	Michael	netop	ønsker	at	eliminere	billedet	om	’den	sorte	middelalder’,	

fordi	de	mener	det	er	for	unuanceret.	

Mine	analyser	viser	at	markederne	gøres	meget	forskelligt,	både	markederne	imellem,	

men	også	internt	på	markedet	er	de	billeder	af	fortiden,	der	dannes	multiple.	Således	

kan	man	altså	ikke	sige,	at	markederne	enacter	én	fortidig	virkelighed,	men	nærmere	

flere	forskellige,	relaterede	versioner	af	fortidig	virkelighed.	Således	kan	man	heller	ikke	

tale	om	at	der	ud	af	en	markedspraksis	opstår	én	form	for	historisk	forståelse,	men	

nærmere	flere	forskellige	historiske	forståelser,	der	optimalt	set	kan	få	formidlingsaktø‐

ren	til	at	sætte	sit	eget	liv	i	perspektiv.	Hvilket	hinterland	den	enkelte	vælger	at	enacte	

ud	fra,	hænger	sammen	med	vedkommendes	historiske	forståelser.	Det	foregår	således	

en	tovejs‐proces,	hvori	formidlingsaktøren	via	de	historiske	forståelser	vedkommende	

besidder	i	samarbejde	med	netværket	af	aktører	vil	gøre	historiske	forståelser.	Dette	

samtidig	med	at	de	historiske	forståelser	der	gøres	vil	enacte		historiske	forståelser	i	in‐

dividet.		

Mængden	af	mennesker	der	er	involveret	i	levendegørelse	af	middelalder	(dertil	kom‐

mer	viking,	jernalder,	bronzealder,	stenalder,	samt	re‐enactment	af	nyere	tid),	må	bringe	

overvejelser	om	hvilket	samfund	det	er	der	har	brug	for	disse	fortællinger.	Hvorfor	er	

middelalderen	blevet	noget,	vi	har	brug	for	at	drømme	om?	Susanne	taler	om,	at	noget	af	

det	hun	søger	i	levendegørelse,	er	ideen	om	at	leve	i	en	lidt	simplere	tid,	samt	at	kunne	

få	lov	til	at	lave	mere	arbejde	i	hånden	‐	bare	for	et	øjeblik.	Dette	stemmer	i	hvert	fald	

delvist	overens	med	Lunds	teorier	om	opbrud	og	traditionsopløsninger	i	forbindelse	

med	industrialisering.	Måske	ligger	der	også	en	form	for	eskapisme	i	det,	at	få	lov	til	at	

være	en	anden,	et	øjeblik.	At	kunne	slukke	sin	telefon	og	være	uden	for	verden	og	dens	

bekymringer,	og	en	understregelse	af	dette	kunne	være	dragten	når	tages	på.	

At	levendegørelse	i	så	høj	grad	gøres	af	privatpersoner	i	et	interessefællesskab	er	måske	

årsagen	til	at	levendegørelse	er	som	beskrevet	blevet	beskyldt	for	at	være	uvidenskabe‐

ligt	og	ufagligt.	En	af	de	diskussioner,	der	til	stadighed	føres	i	museumskredse,	omhand‐

ler	den	tidligere	omtalte	debat,	oplysning	versus	oplevelse,	eller	anderledes	stillet	op;	

det	naturvidenskabelige	paradigme	overfor	det	humanistiske.		
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Dette	begrebspar	er	som	oftest	blevet	stillet	op	over	for	hinanden	som	noget	gensidigt	

udelukkende.	Flere	gange	er	diskussionen	forsøgt	brolagt.	Eks.	gennem	Aakjærs	forsøg.	

Dette	er	som	udgangspunkt	rent	sprogligt,	og	rummer	derfor	ikke	så	meget	en	reel	løs‐

ning	på	problematikken,	men	er	til	gengæld	en	indikation	af,	at	det	muligvis	ikke	er	et	

enten‐eller	spørgsmål.		

For	formidlingsaktørerne	udelukker	det	naturvidenskabelige	blik	dog	ikke	nødvendigvis	

det	humanistiske	og	vice	versa.	Gennem	miljøet	skaber	de	et	forum	for	udveksling	af	kil‐

der	på	et	meget	højt	fagligt	niveau,	hvor	kriterierne	for	gode	kilder	er	baseret	på	natur‐

videnskabelige	parametre.	Samtidig	oplever,	føler	og	mærker	de	tilstedeværet	når	de	

laver	levendegørelse,	i	tråd	med	de	humanistiske	kundskabsidealer.	På	den	måde	har	

formidlingsaktørerne	dermed	også	formået	at	skabe	en	gensidig	forståelse	og	anerken‐

delse	mellem	de	to	forskellige	paradigmer.	De	to	paradigmer	virker	i	stedet	som	befor‐

drende	for	hinanden,	når	det	kommer	til	formidlingsaktørerne.	

Når	autenticitetsbegrebet	anvendes	så	flittigt	i	levendegørelse,	er	det	måske	netop	på	

grund	af	dets	tvetydighed,	og	dermed	evne	til	at	forbinde	de	to	paradigmer.	Ved	ikke	be‐

vidst	at	tilslutte	sig	det	ene	eller	det	andet	paradigme,	bliver	levendegørelse	i	stand	til	at	

have	et	ben	i	begge	lejre,	så	at	sige.	Formidlingsaktørerne	har	brug	for	den	naturviden‐

skabelige	anerkendelse	for	at	have	autoritet,	både	til	at	formidle,	samt	til	at	være	aner‐

kendt	som	vidensproducerende.	Men	de	har	ligeså	høj	gad	brug	for	at	kunne	føle	materi‐

alitetens	tilstedevær,	hvis	de	skal	kunne	føle	at	de	sætter	sig	selv	i	spil	og	sætter	deres	

eget	liv	i	perspektiv.	

Søren	kommenterer,	at	der	er	mange	der	sælger	hvad	han	kalder	for	’inder‐varer’.	Det	er	

tydeligt	i	forhold	til	det	han	siger,	at	han	synes	at	det	er	et	problem,	men	hvorfor?	Sørens	

svar	ville	nok	være,	at	det	var	fordi	varerne	ikke	er	autentiske,	men	er	det	i	sig	selv	et	

argument,	hvis	man	tager	i	betragtning	at	autenticitet	også	er	et	variabelt	begreb?		

Man	kunne	måske	overveje	om	det	faktum	at	tingene	fra	Indien	optræder	på	markedet,	

måske	også	vil	spille	ind	på	hvordan	vi	oplever	tingene.	Sådan	at	vi	tænker	det	hører	

sammen	–	at	der	netop	er	en	forbindelse	mellem	vores	middelalder	og	indiske	varer.	

Hvis	man	sammenligner	dem	der	sælger	’inder‐varer’	med	dem,	der	sælger	ting	med	kil‐

der,	hvilke	forskellige	historiske	forståelser	fremmer	de	to	så?	De	fleste	vil	nok	være	be‐

vidste	om,	at	den	materielle	kultur	i	vores	middelalder	ikke	har	lignet	den	materielle	
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kultur	i	det	nuværende	Indien.	Derved	opstår	et	materielt	sandhedsproblem.	Tilstede‐

vær	opstår,	hvis	en	genstand	rummer	evnen	til	at	få	os	til	at	føle	en	forbindelse	til,	hvor	

genstande	kommer	fra.	Muligvis	kan	’inder‐varerne’	frembringe	følelsen	af	tilstedevær,	

men	hvad	forbinder	genstanden	os	til?	Indien?		

Man	kan	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvordan	genstande,	der	kommer	fra	en	anden	kultur,	

skulle	kunne	få	os	til	at	føle	tilstedeværet	af	vores	egen	fortidige	kultur	–	forestillet	eller	

ej.		

Tilstedeværet	har	en	indflydelse	på	identitetsdannelser,	idet	tilstedeværet	netop	får	os	

til	at	sætte	os	selv	i	spil	og	får	os	til	at	føle	os	forbundne.	Dermed	er	det	også	de	genstan‐

de,	der	kan	vække	følelsen	af	tilstedevær,	der	kan	være	potentielt	identitetsdannende.	

Derved	kan	man	også	stille	spørgsmålstegn	ved	om	der	kan	opstå	nogen	identitetsdan‐

nelser	i	forbindelse	med	de	såkaldte	’inder‐varer’.		

Autenticitet	kommer	derved	til	at	handle	om	meget	mere	end	blot	historiske	kilder,	men	

også	om	tilstedevær	og	identitetsdannelse	derigennem.	Det	er	selvfølgelig	en	væsentlig	

pointe,	at	det	ikke	kun	er	genstande	skabt	ud	fra	historiske	kilder,	der	giver	følelsen	af	

tilstedevær.	Men	for	den,	der	allerede	besidder	en	smule	(eller	meget)	viden	på	området,	

vil	eksempelvis	genstande	man	kunne	genkende	fra	en	udstillingsmontre	eller	fra	en	an‐

den	verificeret	kilde	uden	tvivl	bringe	individet	tættere	på	følelsen	af	fortiden	end	et	eks.	

plastiksværd	vil.		

Jo	mere	man	går	op	i	historisk	korrekte	kilder,	jo	mere	vil	dragten	også	kunne	virke	

identitetsdannende	på	den	enkelte.	Og	derved	vil	genstande	med	historiske	kilder	også	

have	et	større	potentiale	for	at	kunne	skabe	identitetsdannelser	i	ekspert	formidlingsak‐

tøren.	

Materialiteten	er	en	underforstået,	men	væsentlig	aktør,	idet	dragter,	telte	og	anden	ma‐

teriel	kultur	udgør	den	visuelle	virkelighed,	i	forhandling	med	formidlingsaktørerne.	Le‐

vendegørelse	kan	altså	ikke	opstå	uden	den	socio‐materielle	forbindelse	mellem	menne‐

sker	og	ting.	Således	kan	det	tilføjes,	at	det	forekommer	paradoksalt	at	man	ikke	kan	gø‐

re	middelalderen	levende	uden	’døde’	ting.		
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METODEKRITISKE	OVERVEJELSER	

Selvom	ambitionen	for	ANT‐analysemodellen	er	at	give	en	mulighed	for	at	kunne	under‐

søge	et	felt	uden	normative	forskrifter,	er	jeg	klar	over	at	jeg	kan	forsøge,	men	aldrig	helt	

frigøre	mig	fra	mine	egne	forståelser.	Ligeledes	må	jeg	som	forsker	betragtes	som	en	del	

af	feltet.	Da	alting	regnes	som	empiri,	kan	forskeren	naturligvis	heller	ikke	sige	sig	fri	fra	

en	være	en	del	heraf.	

For	mig	er	ANT‐metoden	derfor	både	en	fordel	og	en	ulempe	‐	En	fordel	fordi	jeg	har	

mulighed	for	at	se	og	opfange	ting,	som	måske	ville	være	skjult	for	en	udefra	kommende,	

men	samtidig	en	ulempe	da	jeg	måske	netop	er	så	tilvænnet	den	måde	som	levendegø‐

relse	finder	sted	på	ved	middelaldermarkeder,	at	jeg	ikke	stiller	spørgsmål	ved	dem.		

At	jeg	har	valgt	primært	at	benytte	mig	af	interviews	i	min	empiri	gør,	at	man	kan	ind‐

vende,	at	det	giver	et	sprogligt	fokus,	som	måske	ikke	er	helt	repræsentativt	i	en	ANT‐

forstand,	i	og	med	at	ANT	kritiserer	netop	dette	træk	ved	konstruktivismen.	

I	min	empiri‐indsamling	har	jeg	mest	haft	talt	med	folk,	der	er	en	del	af	håndværker‐

grupper	eller	laver	håndværk	i	andre	sammenhæng.	Den	identitet,	der	derved	opstår	for	

disse	informanter	eks.	i	ved	processens	dialog,	vil	ikke	nødvendigvis	kunne	overføres	på	

formidlingsaktører,	der	ikke	har	et	håndværk.	Derved	har	de	formidlingsaktører,	som	

jeg	har	udvalgt,	også	givet	et	bestemt	billede	af	miljøet	og	identitetsdannelser,	som	

sandsynligvis	ville	have	set	anderledes	ud,	hvis	andre	formidlingsaktører	var	udvalgt.	

I	forhold	til	tabellen	over	markeder,	vil	det	kunne	indvendes	at	stigningen	i	markeder	år	

for	år	også	kan	hænge	sammen	med,	at	Middelalderinfos	side	er	blevet	mere	kendt	og	

brugt	med	årene,	og	at	derfor	ikke	nødvendigvis	kun	er	kommet	flere	markeder,	men	at	

flere	eksisterende	markeder	er	blevet	optegnet.		

KONKLUSION	

I	forhold	til	første	del	af	min	problemformulering	om,	hvordan	middelalder	gøres	leven‐

de	af	formidlingsaktører	i	det	danske	middelaldermiljø,	kan	jeg	konkludere	at	det	var	
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vanskeligt	at	argumentere	for,	at	middelalderen	gøres	levende	i	den	traditionelle	for‐

stand,	derimod	er	det	forestillinger	om	perioden,	der	enactes.		

Derudover	var	der	mange	aktører,	der	i	mangeartede	netværksrelationer	levendegjorte	

forestillinger	om	middelalder.	Man	kan	derfor	heller	ikke	sige,	at	middelalderen	kun	le‐

vendegøres	af	formidlingsaktører,	eller	formidlingsaktører	i	middelaldermiljøet,	idet	ik‐

ke	alle	formidlingsaktører	var	en	del	af	miljøet.		

Grundlæggende	har	det	i	undersøgelsen	vist	sig	at	være	sådan,	at	uden	materialiteten	er	

der	ikke	noget	der	gøres	levende,	men	det	samme	er	tilfældet	uden	formidlingsaktøren,	

undersøgelsen	viste	derfor	at	det	var	de	socio‐materielle	forbindelser,	der	i	fællesskab	

levendegjorde	forestillinger	om	fortiden.	Det	var	således	den	sammenlagte	aktør	’for‐

midlingsaktør‐med‐materialitet’,	der	gjorde	forestillinger	om	perioden	levende.	Derved	

fremkom	også	det	paradoksale	forhold,	at	levendegørelse	af	middelalder,	var	afhængig	

af	de	’døde	ting’,	for	at	kunne	blive	gjort	levende.	

Levedengørelsen	udførtes	bl.a.	ved	hjælp	af	den	black	boxede	aktør	’historisk	korrekt‐

hed’,	idet	brugen	af	denne	gav	den	nødvendige	autoritet	både	internt	og	eksternt	til	at	

kunne	formidle	en	forestilling	om	middelalderen.		

I	forhold	til	problemformuleringens	andet	afsnit	om,	hvordan	dragterne	som	aktører	i	

samarbejde	med	andre	aktører	indgår	i	skabelsen	af	identitetsdannelser	og	historiske	

forståelser,	har	jeg	kunnet	konkluderer	følgende:	

Det	har	vist	sig	i	diskussionen,	at	forskellige	former	for	identitetsdannelser	og	historiske	

forståelser	kan	være	på	spil	for	formidlingsaktøren	i	levendegørelse.	Både	interne	og	

eksterne	individuelle	identitetsdannelser,	såvel	som	sociale	identitetsdannelser	og	hi‐

storiske	forståelser	har	mulighed	for	at	finde	sted	på	de	to	markeder.	Jeg	valgte	at	an‐

skue	historiske	forståelser	som	muligheden	for	at	sætte	sit	eget	nutidige	liv	i	perspektiv.	

Om	end	potentialerne	på	de	to	undersøgte	markeder	ikke	var	ens.	Mangel	på	mulighed	

for	at	blive	bedre	til	middelalder	eksisterede	ikke	på	Tøjhusmuseet,	hvorved	ny	læring	

og	identitetsdannelser	ikke	havde	mulighed	for	at	opstå	som	følge	heraf.	Processer	hvori	

dragter	og	aktører	forbandtes,	var	forskellige,	hvilket	ledte	til	at	mulighederne	for	histo‐

riske	forståelser	og	identitetsdannelser,	som	udgangspunkt	heller	ikke	var	de	samme	på	
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de	to	markeder.	Markederne	enacter	med	andre	ord	multiple	fortidige	virkeligheder,	

f.	hvorved	også	forskellige	historiske	forståelser	kan	opstå,	og	identiteter	som	følge	hera

De	individuelle	interne	identitetsdannelser	foregik	igennem	processer,	hvori	dragten	

lavedes.	De	eksterne	identitetsdannelser	opstod	til	gengæld	fortrinsvist	igennem	pro‐

cesser	hvori	formidlingsaktørerne	bar	dragterne.	De	sociale	identitetsdannelser	opstod	

som	følge	af	de	mesterlæreforhold	der	var	i	miljøet,	heri	brugtes	dragten	bl.a.	til	for‐

handling	af	identitet	og	status,	i	miljøet.	Miljøet	udgør	således	en	institution	i	samfundet	

der	uddanner	dele	af	befolkningen.	

Vi	besidder	alle	flere	forskellige	overlappende	versioner	af	identiteter,	der	gøres	i	sam‐

arbejde	med	både	praksisfællesskab	og	materialitet.	Forskellige	men	relaterede	versio‐

ner	af	identiteten	enactedes,	når	formidlingsaktørerne	tog	dragten	på.	Dragten	gav	for‐

midlingsaktørerne	en	mulighed	for	at	en	anden,	men	relateret	identitet	kunne	vælges,	

men	som	i	hverdagen	krævede	det	grundlæggende	kulturelle	kompetencer	at	kunne	

klæde	sig	’rigtigt’	på.	Dragten	vil	derudover	med	tid	og	slid	gå	i	en	slags	symbiose	med	

kroppen,	der	gør	at	det	føles	’rigtig’	at	have	den	på.	Dermed	enactedes	en	relateret	ver‐

sion	af	identiteten,	når	dragten	iførtes.	Individet	skabte	gennem	middelalderdragten	sig	

t.		selv,	men	valgene	kunne	ikke	udføres	frit.	De	styredes	derimod	af	black	boxene	i	miljøe

Følelsen	af	tilstedevær	havde	en	indflydelse	på	de	individuelle	identitetsdannelser	for	

formidlingsaktørerne,	fordi	det	er	i	forhold	til	disse	at	vi	som	mennesker	sætter	os	selv	i	

spil.	Genstande	der	forholdt	sig	til	kilder,	havde	derfor	for	ekspert‐formidlingsaktører	et	

større	identitetsdannende	potentiale,	end	genstande	der	ikke	gjorde.	

PERSPEKTIVERING	

Afslutningsvis	forekommer	det	mig,	at	hvis	museerne	i	stedet	for	kun	at	fokusere	på	

publikum,	anså	markederne	som	identitetsopbyggende	og	historisk	dannende	for	de	

deltagende,	ville	de	i	højere	grad	være	udrustet	til	at	indgå	i	den	nye	rolle,	som	museer‐

ne	må	opfylde	for	at	få	legitimitet	i	samfundet.		
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Dette	kunne	eksempelvis	gøres	ved,	at	flere	museer	lavede	levendegørelsesarrangemen‐

ter.	Derigennem	kunne	museerne	også	skabe	muligheder	for,	at	man	som	udefrakom‐

mende	havde	mulighed	for	at	overnatte	og	få	lov	til	at	være	med	’bag	forhænget’,	og	så‐

ledes	også	som	publikum	havde	mulighed	for	at	blive	en	del	af	miljøet,	i	hvert	fald	et	

øjeblik.	Dette	skulle	selvfølgelig	gøres	i	et	forhold,	hvor	miljøet	ikke	blev	fuldstændig	

overrumplet,	og	i	et	tempo	som	miljøet	kunne	følge	med	i	forhold	til	oplæring	af	folk	

osv..	

ENGLISH	SUMMARY		

Disposition:	

“How	is	medieval	being	enacted	by	actors	of	dissemination,	in	the	Danish	re‐enactment	so‐

ciety?	

‐And	how	are	actors	and	costumes	connected	through	processes	of	re‐enactment,	in	both	

Tøjhusmuseet’	(The	Royal	Danish	Arsenal	Museum)	medieval	market,	and	days	of	medieval	

on	Vitskøl	monastery,	in	the	fall	of	2011,	and	which	kind	of	identity	processes	and	historic	

nderstandings	derives	here	from?”			u

	

I	have	divided	the	theory	in	to	three	parts;	first	I	examined	the	Actor‐network	theory	

that	is	the	foundation	of	this	master	thesis.	Secondly	I	explained	the	concept	of	re‐

enactment,	through	debates	of	the	outcome	of	this	concept,	and	different	other	concepts	

that	is	connected	with	it.	Thirdly	I	have	investigated	in	the	potentials	of	identity	and	his‐

toric	understandings	through	re‐enactment,	for	the	actors	of	dissemination,	with	the	

theories	of	apprenticeships.		

In	the	analysis	I	present	the	chosen	actors,	and	divide	them	into	4	categories;	1	the	audi‐

ence,	2	the	medieval	market	as	an	actor,	3	the	re‐enactor	society,	and	the	actors	of	dis‐

seminations,	4	the	motivation	for	doing	re‐enactment.		

In	the	following	discussion	I	have	primarily	debated	the	second	question	of	the	disposi‐

tion:		
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And	the	final	conclusion	was	as	follows:	

The	medieval	times	are	not	being	re‐enacted,	instead	it	is	imaginations	of	medieval	

times	that	are	being	enacted.	It	is	not	the	actors	of	dissemination	that	singlehandedly	

enacts	the	imaginations	of	medieval,	it	is	instead	the	socio‐material	relations	that	to‐

gether	enacts,	the	imaginations	of	the	past.	

Different	forms	of	identity	processes	and	historic	understandings	for	the	dissemination	

actor,	is	made	possible	through	re‐enactment.	Historic	understandings	were	made	pos‐

sible,	along	with	social,	and	individual	identity.	

In	conclusion,	the	museums	might	be	better	fit	for	the	struggle	of	legitimacy	in	the	soci‐

ety,	if	they	started	focusing	on	the	medieval	markets	as	identity	building	and	as	a	poten‐

tial	for	historic	understanding	for	the	participants,	instead	of	only	focusing	on	the	audi‐

ence.		
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