
GODE RÅD TIL DIG SOM SKAL MED PÅ MARKED FØRSTE GANG. 

Når man skal på marked sammen med IWAZ for første gang, kan der dukke mange 

spørgsmål op omkring ”hvordan gør man lige det her?” 

 

                               
 

 

1. Vi hjælper hinanden med at stille lejren op. 

2. Hjælp hinanden med at gemme alle moderne ting væk, såsom plastikposer, 

sodavandsflasker, rygsække, soveposer mm. Det er en god ide at gemme 

den slags under hør- eller uldstof i naturfarver eller skind, så det ikke er 

synligt for publikum. 

3. Sørg for at holde lejrdisciplin.  Alle holder styr på egne ting, så de ikke ligger 

og roder. 

4. Vores udstyr, f. eks. kopper/krus er tidskorrekte, så vidt at det er muligt. Øl/ 

vand, kaffe og te drikkes af disse. Vi spiser ikke af engangsservice i 

åbningstiden   

Et sted hvor du evt. kan handle udstyr:  http://baaringhandelshus.dk/wp-

content/uploads/2014/07/museums_katalog__2014_juni_24..pdf 

5. Så vidt det er muligt skal tøj og sko være af datidens mode.  

Se guiden på fb eller Iwaz’ hjemmeside  

6. Husk selv at tage et eller flere håndværk med; håndværk, som du kan sidde 

og arbejde med under hele markedet. Det giver en rigtig god oplevelse for 

publikum, at vi sidder og arbejder med et af datidens håndværk. 

7. Det er rigtig godt, hvis du kender baggrundshistorien for dit håndværk. 

Erfaringen siger, at publikum spørger meget  

 

 

 

http://baaringhandelshus.dk/wp-content/uploads/2014/07/museums_katalog__2014_juni_24..pdf
http://baaringhandelshus.dk/wp-content/uploads/2014/07/museums_katalog__2014_juni_24..pdf


8. Så vidt det er muligt, spiser vi morgenmad og aftensmad sammen. Under 

morgenmaden aftaler vi, hvem der laver aftensmad, hvem der handler ind 

og hvornår vi spiser. På de markeder, hvor vi selv skal stå for forplejningen, 

deles vi om udgifterne. 

 

                                          

 

9. Vi hjælper hinanden med at lave mad og vaske op bagefter. 

10. Vi hjælper hinanden med at hente brænde og vand til lejren, så der altid er 

varmt vand til både kaffe og te  

11. Vi hjælper hinanden med at pakke sammen. Start evt. med det telt du har 

sovet i. 

12. Vi siger farvel på IWAZsk. 

                                

 

 

  

 

 


