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Det nye KONGERNES JELLING 

 



Give de besøgende mulighed for at komme 
tættere på historien. 







De overordnede temaer 
• Religionsskiftet 

• Monumenterne 

• Vikingernes Verden 



Alt for mange historier… 



 
KRITERIER - udvælgelse af historier  

  
 

• RØRE-GØRE 

      Historier der giver mulighed for at ”gøre noget”, ”mærke noget” . 

   

• KENDIS-EFFEKT: 

      Komplicerede sager forstås ofte lettere, når det kan bindes op på enkelte 
kendte personligheder.  

 

• DEN STÆRKE FASCINATION: 

       Tænk, at det kunne lade sig gøre! Tænk at det kan lade sig gøre!  

 

• DEN MEGET VÆSENTLIGE: 

      Det er måske ikke fantastisk fascinerende, men denne historie er så 
væsentlig for stedet, at den bør være med. 
 



Hjælp fra eksperter 



HAR VI DET HELE MED? 
Dette skal den besøgende have ud af et besøg i formidlingscentret. 

 

• TROVÆRDIGHED 
       Tror jeg på det, jeg får at vide? 
       Kan jeg stole på det, jeg oplever? 
  
• DYBDE 
       Bliver jeg klogere? 
       Får jeg noget mere at vide? 
 
• ORIGINALITET 
       Bliver jeg overrasket? 
       Er det fortalt på en opfindsom måde? 
 
• KLARHED 
       Bliver jeg ført godt gennem centret? 
       Kan jeg forstå formidlingen? 
 

 

 

• NÆRVÆR 
        Vedkommer det mig? 
        Handler det om mig? 
  
• DYNAMIK 
        Er det spændende? 
        Er det afvekslende? 
        Føler jeg mig godt underholdt? 

 





De findes 



Mere typisk 



”Hvilke historier” er på plads, men 
HVORDAN? 



Fra BMW 327 til Kong Gorm? 



Det rigtige greb 



Ikke alt skal bimle og bamle… 



Gode råd 

• Variation i historier og rum 

• Udvælg genstande med omhu og lad dem leve 

• Kombinér digital og gammeldags formidling 

• Korte tekster, der ikke skræmmer 

• Giv gæsterne overblik – flere gange 

• Sommetider er oplevelsen drivkraften  

 

 

 



Mens det andre steder vælter op…  



Få genstande i Jelling  



Tæt på…… 



den er ikke kun skabt til montrer… 













Pepper’s Ghost 



Et kig med en håndsrækning 

 





Genstande… 
 

• Skal kunne fascinere 

• Skal give en fornemmelse af historiens 
vingesus 

• Skal kunne tale til gæsten 

• Skal sættes ind i kontekst – nåh.. det er det 
den er til! 

• Fundsted og alder er ikke nok længere...og har 
aldrig været! 

 



Uoverskuelighed, enkelthed og humor 

 



Tapet, projector og et glimt i øjet 



Afprøvet i alverdens børneværelser, 
men med et nyt greb 



Testperiode i åbningstiden 



 





 

I’M WORTH 
IT! 



.....og ænder kan også li’ det 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling 


