
Bornholms Middelaldercenters dragtetikette. 

Vi vil gerne give vores gæster den bedst mulige oplevelse af et autentisk middelaldermiljø. Alle, der 

optræder i dragt på middelalderpladsen, vil af gæsterne blive anset som professionelle medarbejdere. 

Derfor er det vigtigt at imødekomme gæsternes forventninger til en autentisk historisk oplevelse – og at 

være venlig og imødekommende over for alle vores besøgende.  

Følgende retningslinjer kan hjælpe dig på vej:  

Autenticitet 

 Vær opmærksom på din optræden, sprog og taleform i åbningstiden. 

 Vær sød at tage synlige piercinger ud eller skjule dem når du er i dragt. Det gælder ligeledes 

nutidige smykker, ure, øreringe, hårspænder, farvet hår, solbriller m.m. 

 Vi accepterer, at man bærer nødvendige briller. 

 Moderne hjælpemidler eller genstande som f.eks. kameraer, mobiltelefoner, mp3-afspillere, 

moderne sokker, moderne tasker, barnevogne, cigaretter, lightere, plasticposer, rygsække, tasker 

og lignende, er ikke tilladt at bruge når man er i dragt. Er man nødt til at tale i mobiltelefon, må 

man skjule sig for gæsterne.  

 Brug helst nålebundne eller strikkede uldsokker, når du er i dragt. Moderne gummisko er kun 

tilladte ved stærkt regnvejr. Har du af medicinske grunde brug for særlige sko, henvend dig til 

centret så finder vi et kompromis.  

 Undgå at tale privat blandt gæster, men ”leg dig ind i tiden år 1350” (dvs. undgå private moderne 

samtaler med kollegaer i gæsternes påhør). Det er selvfølgelig tilladt at relatere til moderne ting i 

din formidling.  

 Har du moderne plastre, forbindinger, gips m.v., så skjul dem under en forbinding i hør.  

Har du håndværker-/pedelopgaver på pladsen, så vær opmærksom på ikke at lade moderne værktøj, 

trillebør, plastikspande etc. stå på pladsen, og lad være med at køre i moderne køretøjer på pladsen mens 

der er gæster. Det gælder den almindelige åbningstid, som er forskellig i løbet af sæsonen (se 

hjemmesiden), men også når vi har skoler eller grupper uden for den almindelige åbningstid (se opslag med 

den aktuelle guideliste i stuehuset på Rågelundsgård).  

Egne dragter 

 Hvis du kommer i egen dragt, skal den være syet efter et historisk forbillede, enten i form at 

centrets egne snitmønstre, forbilleder fra kalkmalerier eller middelalderlige billeder, andre museers 

historiske snitmønstre mv. 

 Dragten skal være i passende materialer, dvs. uld, hør, nælde m.v. Hvis din dragt afviger herfra, skal 

du kunne gøre rede for, hvorfor. Fodtøj skal være i skind/læder. 

 Varmt skiundertøj m.v. er tilladt, men skal skjules under den middelalderlige dragt.  

 Har du brug for vejledning omkring middelaldertøj etc., er du velkommen til at henvende dig til 

BMC.  

Alle undtagelser skal være aftalt med BMC (Lena). 


