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Beta-lanceringer
Carina Serritzlew, formand for MiD

Museerne kan meget, især sammen! Vi har viden
og erfaringer, der bringes i spil i netværk og partnerskaber. Vi bygger bro mellem viden og oplevelser, og vi står overfor samme teknologiske udfordringer. Så man kan undre sig over, at dette
potentiale ikke allerede er forankret og bragt i spil
som et tværmusealt projekt i Kulturarvsstyrelsens
populære site ”1001 fortællinger om Danmark”.
En mulig udvikling af sitet er at udvide sitets database, hvor også museernes særlige faglige viden
sammen med allerede eksisterende kulturarvsrelaterede databaser (f.eks. Museernes Samlinger, Arkibas og KiD) formidles gennem en aktiv, fælles
museumsapplikation, der giver brugere adgang til
en større del af vores fælles kulturarv.

Leder

En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig
om at gøre vores kulturarv tilgængelig. Fortidens
spor, kunstværker, genstande, arkivalier og kulturmiljøer dukker op i nye former på nettet og er tilgængelig på mange forskellige platforme. Mange
kulturinstitutioner er i gang, og befolkningen får
konstant nye muligheder for at opleve, deltage og
gå i dialog med kulturarvseksperter og hinanden.
Brug af smartphones, QR-stregkoder og Facebook
på museer og andre kulturinstitutioner åbner op for
nye muligheder, hvor man i højere grad målretter
formidlingen til forskellige grupper af publikum,
der er tilgængelig på mange forskellige mobile og
digitale platforme og medier. Der udvikles, leges
og eksperimenteres for at sprænge rammerne for
den eksisterende formidling. Det er tvingende nødvendigt af flere grunde. Det er et kulturarvspolitisk
satsningsområde, men det er især påkrævet, fordi
brugerne efterspørger det, og fordi der ligger uanede muligheder for at udvikle innovativ, brugerinddragende og differentieret formidling, der sammen
med de eksisterende formidlingsformer styrker den
samlede museumsformidling.

MiD´s formål er at skabe fora for formidling af
den viden og de erfaringer, formidlere på danske
museer og kulturinstitutioner har. I dette MiDMagasin gives aktuelle, digitalbårne formidlingsprojekter derfor videre til dig. Vi erobrer nyt land,
og vi har meget at erfare af hinanden, museer, arkiver, biblioteker og øvrige kulturinstitutioner
imellem.

Arbejdet med digitale platforme og mobile teknologier stiller os overfor en række nye spørgsmål og
udfordringer, vi bør forholde os til, og som handler
om autenticitet, samlingsrepræsentation, kulturbegreb, læring, brugerinddragelse og oplevelsesøkonomi, og dét med brug af medier og platforme i
rivende teknologisk udvikling. Det er vilkårene. På
MiD´s temadag om applikationer til smartphones i
september 2011 var begrebet ”Beta-lanceringer”
derfor måske dagens mest centrale begreb. Med
beta-lanceringer er det muligt konstant at lancere
aktuelle e-projekter, der samtidigt kan udvikles og
videreudvikles – og gør det muligt for os hele tiden at formidle viden og give oplevelser, som vores brugerne ønsker at gribe og være medskabere af.
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En digital schweizerkniv
- applikationen kan både bruges i det fysiske museumsrum og i det åbne landskab
Lars Ulrich Tarp Hansen, kommunikationsmedarbejder, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. luh-kultur@aalborg.dk

En digital schweizerkniv

Fire museer i Nordjylland er gået sammen om
at udvikle en applikation til smartphones. Applikationen kan bruges både i det fysiske museumsrum og i det åbne landskab. Som en del af
projektet udvikles en database i samarbejde
med DR, så indholdet i applikationen kan bruges på flere platforme. Applikationen er midt i
udviklingsprocessen.
Nykredit udviklede i starten af 2010 en applikation, som hjælper brugeren frem til nærmeste kontantautomat. Den enkle applikation udnytter flere
af smartphonens funktioner. På tre måder får brugeren overblik. En listevisning, hvor automaterne
er oplistet afhængigt af, hvor tæt de er på brugeren. En visning af automaterne på ”google maps”
samt en visning via Augmented Reality (AR), hvor
der, når man ser gennem telefonens kamera, læg-

Der er allerede udviklet en del digitalt materiale, som kan bruges
i applikationen. Publikum får vist vej ved hjælp af telefonens GPS,
og da lydfilen ligger på telefonen skal turisterne ikke betale dyr
udlandstakst.

Augmented Reality kræver en præcis GPS-position, hvis det er
nødvendigt, at ”AR-laget” ligger præcist over det billede brugeren ser på skærmen. (Skitse fra forprojekt)

ges et filter ind på skærmen, så automaterne toner
frem. Hvis automaten er tæt på, er ikonet større,
end hvis automaten er længere væk. I praksis kræver det en præcis gps-position, da placeringen af
ikonerne på skærmen ellers er misvisende.
Applikationen gav dengang inspiration til at udvikle en digital kulturarvsguide. I stedet for kontantautomater skulle applikationen formidle skulpturer, gravpladser og anden kulturarv.
Fire museer gik sammen. Vendsyssel Historiske
Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Skagens
Museum og KUNSTEN. To kunsthistoriske og to
kulturhistoriske museer, der er en del af foreningen Kulturarv Nord, som består af de fleste statsanerkendte museer i Nordjylland. Vi gik sammen,
da det dels ville være ressourcekrævende at udvik-
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3. Scenarie: Filtrering ud fra interesser
Hvis man har interesse i et særligt område, fx “2.
Verdenskrig”, skal brugeren få information om
alle væsentlige steder og genstande i Nordjylland,
der omhandler dette emne. Eller hvis man ønsker
at se alle de lokaliteter, hvor landskabsmalere har
hentet deres motiver, skal applikationen opliste
dem ,og naturligvis hjælpe brugeren med at finde
frem til stedet (og det museum, hvor værket hænger.
Brugeren kan hente forskellige pakker via trådløst internet, så
brugeren ikke skal betale dyr datatrafik eller er afhængig af gode
modtageforhold. (Skitse fra forprojekt)

le hver vores applikation. Dels da det efterfølgende ville være hensigtsmæssigt kun at markedsføre
én applikation, som publikum skulle downloade
for at få adgang til den nordjyske kulturarv.

Forprojektet skal teste brugervenligheden. Er menupunkterne sigende og overskuelige? Skal menupunkterne vises
som tekst eller ikoner? (Skitse fra forprojekt)

En digital schweizerkniv

2. Scenarie: Kulturarv nær mig.
En turist har lejet et sommerhus og ønsker at få
information om kulturarven i lokalområdet. Personen ved ikke præcis, hvad han eller hun leder efter,
men kan se, hvad der findes i en radius af fx 10
km. Der er mulighed for at filtrere i informationerne alt efter interesse (kunst- eller kulturhistorie,
kultur for børn, hvad har åbent nu m.v.). Vores
ønske er desuden at få integration med fx Kultunaut.dk, så der også kan være oplysninger om
museernes arrangementer og udstillinger.

Fire brugerscenarier
De fire museer formidler kulturarv i forskellige
kontekster. Nogle primært i museumsbygningen,
andre i det åbne landskab. Vi opererer derfor med
fire scenarier, som alle tager udgangspunkt i brugeren. Den grundlæggende tanke bag de fire scenarier er, at publikum skal kunne hente hjælp i
applikationen, uanset om de ved, hvad de leder
efter, eller de ikke ved, hvad de leder efter.
1. Scenarie: Formidling i det fysiske museum
Her vil applikationen minde om en klassisk audioguide. Ved en museumsgenstand scannes en QRkode for at få informationer i form af lyd, video
eller tekst. I dette tilfælde ved publikum, hvad de
leder efter. Men applikationen skal også give mulighed for at fordybe sig yderligere i relaterede
informationer/genstande.
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4. Scenarie: Browserne
Dette scenarier dækker over de brugere, som ikke
leder efter noget bestemt, men som ønsker at få
information om kulturarven i Nordjylland. Det
kan også være brugere, der forbereder sit besøg.

En digital schweizerkniv

For at få et overblik over de forskellige typer information applikationen skal håndtere, samt hvilke
funktioner og hvilken struktur materialet skal have, valgte vi i foråret 2011 at igangsætte et forprojekt i samarbejde med en udvikler af iPhoneapplikationer. Med forprojektet vil vi undersøge,
hvilke strukturer og funktioner appen skal have,
samt udvikle en primitiv prototype, vi kan brugerteste. Det er vigtigt for os at teste applikationen
tidligt i processen. Dette for at undgå, at vi udvikler noget, som senere er omkostningstungt at ændre. Indholdet i applikationen er omfattende, men
skal være lettilgængeligt og intuitivt at navigere i,
så vi har et stort fokus på brugervenlighed. Brugeren opgiver hurtigt, hvis navigationen er ulogisk.

Workshop
Projektgruppen afholdte en workshop med medarbejdere fra de forskellige museer, hvor eksempler
på materiale blev lagt frem. Udviklerne noterede
ivrigt, så de senere kan præsentere prototypen.
Selvom projektet har fokus på slutbrugeren, er der
en teknisk struktur bag, og det skal være let for de

Applikationen giver mulighed for at få yderligere information
om kunstneren. (Skitse fra forprojekt)
Mulighed for at filtrere efter interesser, så kortvisningen er
overskuelig og målrettet. (Skitse fra forprojekt)

Eksisterende materiale
De deltagende museer har de seneste år udviklet
materiale, som umiddelbart kan bruges i en applikation. Eksempelvis giver Vendsyssel Historiske
Museum publikum mulighed for flere steder i området ved Rubjerg Knude at ringe til en audioguide. Det kræver dog at publikum kan finde frem
“telefonpælene”. ”Sandflugtens historie” er et af
de emner, der formidles, og det er ironisk nok også
en konkret virkelighed, der rammer
“telefonpælene”: De sander til, så publikum ikke
kan se dem.
KUNSTEN har udviklet Den Digitale Billedskole,
med blandt andet ”app-egnede” beskrivelser af
100 værker. Skagens Museum; projektet Zig-Zag
med app-egnet materiale og Nordjyllands Kystmuseum; materiale i forbindelse med Bangsbo Fort.
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Forprojekt

museumsansatte at lægge materiale ind. Et svært
og tidskrævende administrationsmodul vil afskrække personalet fra at opdatere og vedligeholde
applikationen.

Database til flere platforme

På nær få variationer i indhold og brugergrænseflade er indholdet på de forskellige platforme ens,
og det store arbejde med at lægge materiale ind og
relatere det til andet materiale kan udnyttes andre
steder.
Vi har derfor været interesserede i at opbygge en
database, der kan håndtere alt dette indhold på
forskellige platforme. Vi er endnu ikke stødt på
databasesystemer, der umiddelbart kan håndtere
vores behov. Vi skulle således opbygge en database fra grunden. En opgave, som vi hverken har
viden om eller økonomi til at opbygge eller vedligeholde alene. Vi tog derfor kontakt til Tobias
Golodnoff, som er leder af og redaktør på DR´s
kulturarvsprojekt under DR Medier. DR er med i
databasen CHAOS:\, som DR blandt andet bruger
til at opbevare deres digitale arkiv. DR og de fire
projektmuseer er derfor gået i dialog om at udvikle
CHAOS:\\, så basen kan anvendes som fundament
for applikationen.
I første fase er samarbejdet med DR overvejende
af teknisk karakter. På sigt er det ønsket, at det
også skal blive tale om et indholdsmæssigt samarbejde, hvor museerne kan anvende materiale fra
DR’s arkiver og omvendt.

Tæt ved museumsgenstanden er en qr-kode, som publikum
kan scanne for at få mere information. (Skitse fra forprojekt)

Perspektiver
At vi er fire forskelligartede museer, der går sammen om at udvikle en applikation og database,
betyder at også andre museer kan få glæde af applikationen, hvis de ønsker det. Alt udvikles i open
source, så det vil være lettere for andre museer at
koble sig på systemet. Når applikationen er udviklet, tilbydes den de øvrige museer i Kulturarv
Nord. Senere er vi meget åbne for, at andre museers publikummer får glæde af systemet.
Men først skal det udvikles – og idéerne blive til
virkelighed!

En digital schweizerkniv

Netop frygten for at skulle opdatere endnu et system har været en udfordring, som dette projekt
adresserer. I dag skal vi opdatere vores hjemmeside, info-skærme, diverse kalendere på nettet - og
nu også en applikation?
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Hvor’ du fra?
- 1001 fortællinger om Danmark
Mette Bom, kommunikationschef, Kulturarvsstyrelsen. metbom@kulturarv.dk

Hvor’ du fra?
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Danmarks store historiefortællere Karen Blixen og H.C. Andersen var meget forankret til
de steder, hvor de boede og skrev om stederne i
deres fortællinger. Kulturarvsstyrelsens oplevelsessite , 1001 fortællinger om Danmark
www.1001fortællinger.dk, bygger videre på
denne fortælletradition og på folks lyst til at
fortælle, hvor de kommer fra.

”1001 fortællinger om Danmark” har omkring 700
-1000 besøgende om dagen. Brugerne læser, kommenterer og bidrager med nye fortællinger om
dansk kulturarv og steder, de holder af. Siden sitet
blev lanceret i maj 2010, er der kommet flere
hundrede nye steder på, flere tusinde billeder og
kommentarer fra brugerne.

Interaktiv kulturturisme
Det er blevet sværere at tiltrække turister til Danmark, og i den globale konkurrence er det ikke
længere nok at lokke med sol, strand og sommerhuse. Vi ved, hvilken mangfoldig kultur og hvilken unik kulturarv vi har, og at hele landet er
spækket med kulturperler i både stor og lille format. Udfordringen ligger mindre i at opfinde eller
redesigne vores steder og attraktioner, og mere i at
få fortalt stedernes historie til andre i vores netværk, som så fortæller det videre i deres. Denne
netværkstankegang er tænkt ind i sitet; brugerne
kan gå på opdagelse i universet og fortælle, hvorfor stedet er væsentligt for dem, og selv bidrage
med indhold. Det åbner op for en diskussion og
dialog om kulturarv, gode turistmål og væsentlighed. Brugerne guider hinanden indbyrdes til at
finde gode lokaliteter og mere ”hemmelige” steder, som ikke normalt omtales i de traditionelle
guidebøger, akkurat som det foregår på de store
sociale rejsesites.

Hvor’ du fra?

Og det er præcis meningen med sitet. Det er vigtigt, at brugerne selv bidrager med deres fortællinger og opfattelser af, hvad kulturarv er. For én af
Kulturarvsstyrelsens opgaver er at synliggøre kulturarven og gøre den vedkommende. Erfaringen
viser, at jo mere folk ved om kulturarven desto
mere passer de på den. Sitet skulle derfor være en
ny måde at formidle vores fælles kulturarv på til
nye målgrupper – både nationalt og internationalt.
Arbejdsmarkedets Feriefond var med på ideen, gav
en massiv støtte til projektet.

Bredde i kulturarvsbegrebet
Besøgende på www.1001fortællinger.dk kan læse
om 1001 særlige kultursteder i Danmark. I udviklingen af sitet var det vigtigt for os at anlægge et
meget bredt perspektiv på, hvad kulturarv er, og at
de 1001 steder skulle dække hele vores historie op
til vor egen tid. Derfor er Roskildefestivalen med
som eksempel på dansk musikkultur, og derfor er
Danmarks første motorvej, Hørsholmsmotorvejen,
med som eksempel på velfærdssamfundets øgede
tempo, privatbillismen og infrastrukturens udvikling. På sitet findes der fortællinger om små landsbykirker, store herregårde, underjordiske gravhøje
og industrikultur - som for eksempel cementfabrikken Aalborg Portland. Sådan bliver 1001fortællinger ikke et ”fakta-ark” over Danmarks
kulturarv, men udvalgte steder, som indeholder en
god kulturhistorie, og som kan besøges.

Mobile muligheder og ruter
Sitet kan tilgås fra mange forskellige platforme.
Man kan downloade stederne til sin GPS eller bruge sin smartphone, så man kan køre rundt i landet
og lytte til nye historier om kendte eller ukendte
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steder. Der er udviklet både en iPhone-app og en
Android app til 1001. Den finder du i hhv. Appstore og Android Market. Vi er i gang med at få udarbejdet et rutemodul til sitet, så man kan planlægge
og lave sin egen tur i landet.

Sharing is caring
– widget og webservice

Hvor’ du fra?

Kulturarvsstyrelsen tilbyder alle interesserede at få
en såkaldt ”1001-widget” installeret på deres website. Widgetten eller Iframe er et lille kortudsnit af
1001-websitet, og gør det muligt for brugerne af
jeres website at se netop et udsnit af de 1001 fortællinger, som findes i denne region/område i både
tekst og billede. Widgetten kan tilpasses museets
website egne farver og fonte. Vi tilbyder også
snart andre sites at ’suge’ data fra 1001 i form af
en webservice.

FAKTABOKS
1001 i tal

 ”1001 fortællinger om Danmark” er Danmarks første sociale medie om kulturarv,
hvor både danske og udenlandske brugere
kan bidrage med indhold.
 De 1001 fortællinger er fordelt på alle landets 98 kommuner.
 Sitet indeholder 50 tværgående temaer og
1001 fortællinger om steder med politisk,
historisk eller kulturel betydning for Danmarks kulturarv.
 Teksterne er skrevet af 180 fagfolk fra museer, arkiver og universiteter, samt styrelsens egne medarbejdere.

Send en mail til Mette Bom metbom@kulturarv.dk
eller Morten Stenak stenak@kulturarv.dk i Kulturarvsstyrelsen, hvis du er interesseret i at dele trafik
med vores sites til gavn for jeres brugere.

 Sitet kan også tilgås via mobil og GPS og
via iPhone og Android.
 Sitets fortællinger er skrevet og speaket
både på dansk og engelsk.
 Sitet er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond.
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Energikrisen som app
- en måde at tilegne sig ny viden om teknologi, energi og ressourceforbrug
Michael Gyldendal, leder af Skoletjenesten, Danmarks Tekniske Museum.
mg@tekniskmuseum.dk

Brugen af smartphones på museer og andre kulturinstitutioner vil bliver mere og mere almindeligt i
de kommende år. Teknologien åbner op for nye
muligheder for formidlingen, hvor man i højere
grad kan tilrettelægge formidlingen til forskellige
grupper af publikum, uden at vi behøver at plastre
museet til med plancher og videoskærme. Informationerne bliver usynlige, fordi de bliver formidlet
via brugernes egne mobiltelefoner. Ved at anvende
en teknologi man normalt ikke forbinder med museumsundervisning, nemlig elevens egen mobiltelefon eller en iPad, opnår vi en motivation fra elevernes side til aktivt at tage del i den fortælling,
som museet vil formidle.

Fælles mål
Energikrisen i 1973 er fra 2009/10 en del af Undervisningsministeriets historiekanon og et emne,
som Skoletjenesten på Teknisk Museum derfor
valgte at inddrage i vores undervisningstilbud.
Med inspiration fra den øgede fokusering på energi, klima og CO2 udledning har vi udviklet et forløb til skoleklasser. Vi arbejder kontrafaktisk med
emnet og tager spørgsmål op som: Hvad nu hvis vi
ikke havde været afhængige af olie på samme måde som i dag? Hvad nu hvis atomkraften var blevet
indført i Danmark i 1970´erne? Hvad nu hvis elbilen havde været fremtiden, som en artikel i Illustreret Tidende forudsagde allerede i 1902: ”Den
dag vil komme, da benzinmotoren til vognbrug vil
være henvist til et museum.” Vi ville have en anden form for infrastruktur, hvor elopladningsstationer ville være fremherskende i
stedet for benzinstationer, og vi ville ikke længere
være afhængige af olie.

Energikrisen som app

Danmarks Tekniske Museum lancerede i december 2010 som det første museum i Danmark
en app til smartphones: ”Energikrisen”. Applikationen er en del af et undervisningsforløb om
Energikrisen i 1973, og eleverne skal tilegne sig
ny viden om teknologi, energi, ressourceforbrug
og deres betydning og indflydelse på samfundets udvikling. Alt dette sker via en app overført til elevernes egne smartphones.

Mange skolebørn i dag er ikke klar over, at energiproblematikken ikke er ny, og at vi længe før energikrisen i 1973 havde fokus på vores forsynings-

Test af forløb på pap og papir.
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Energikrisen som app
12

sikkerhed og afhængighed af energi. Under 2. verdenskrig blev tørv for en tid en væsentlig del af
Danmarks brændselsforsyning, og man ombyggede biler, så de ikke var afhængige af olie. Blandt
andet ombyggede den danske opfinder Ellehammer sin bil til at køre på elektricitet fra en vindmølle, og han arbejdede og tog patent på en motor,
der kunne køre på kartoffelsprit. Hvad nu hvis
Ellehammer ikke blot havde været en god opfinder, men også havde valgt at koncentrere sig om
denne opfindelse? Kan det så være, at hans tanker
om biobrændsel var slået igennem i efterkrigstiden, og den jyske hede i dag var plantet til med
kartofler? Energikrisen i 1973 øgede vores fokus
på og udvikling af alternative energikilder, såsom
vindmøller, solfangere og bølgekraft. Vi skruede
ned for varmen: ”Husk max 18 grader!” var rådet
fra Handelsministeriets Energispareudvalg. Vi
slukkede for lyset i de rum, vi ikke befandt os i, og
hver anden gadelygte blev slukket. Energikrisen i
1973 gjorde os, i hvert fald for en kort tid, til kompetente borgere, der tog medansvar for at nedbringe vores energibehov. Energikrisen 1973 trækker
dermed tråde helt op til i dag, hvor energiforbrug
og forurening også er aktuelle temaer.

Energikrisens app ikon

Elevernes mobiltelefoner

response.) Vi kontaktede derfor producenterne på
”Vera fra Vestbyen” og ”Dacman” og indgik i et
samarbejde med dem. Vi fik vores første erfaringer på området og besluttede, at vi kunne gå i gang
med et større undervisningsprojekt, hvor vi anvendte bluetooth og sms som formidlingsværktøjer. Emnet skulle være Energikrisen i 1973, og
med en bevilling fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspuljer gik vi i gang. Vores bevilling dækkede
også en brugerundersøgelse af målgruppen. Sammen med firmaet Anex, der stod for undersøgelsen, udformede vi en udgave på pap og papir af det
foreløbige forløb. Det blev afprøvet på to klasser
og gav nogle markante resultater, der stærkt var
med til at udforme det videre arbejde og den endelige version. Det blev især evident, at arbejdet med
det kontrafaktiske slet ikke var så nemt, som vi
havde forestillet os. Eleverne havde især svært ved
at hoppe rundt i tidsperioderne og ledte generelt
efter ”rigtigt” og ”forkert”, til trods for at der i
vores kontrafaktiske model ikke var noget, der var
forkert.

Brugerundersøgelsen
Selve udviklingen af undervisningsforløbet foregik
over to år. I 2009 fik Teknisk Museum midler fra
KulturnetDanmark puljen til at undersøge, hvorledes man kunne bruge bluetooth som formidlingsredskab på elevernes mobiltelefoner. Dette projekt
lå i forlængelse af tidligere formidlingsprojekter i
Nordjylland, hvor man ligeledes havde arbejdet
med bluetooth, sms og IVR. (interactive voice

Vi havde valgt at tage udgangspunkt i den kontrafaktiske metode, fordi den ligger op til interaktion
med historien, du kan simpelthen lave om på den.
En spilmekanisme, som mange af de unge computerspiller kender fra titler som Civilization, Europa
Universalis, Ages of Empire og utallige andre strategispil. Den kontrafaktiske historieformidling kan
gøre os bevidste om historien. Dannelsen af historiebevidsthed fordrer oplevelse og indlevelse,

Energikrisen som app

Eleverne afprøver vores app på museet.

medleven og engagement. Det åbner op for en
diskussion og perspektivering af, at vores fremtid
er et produkt af vores fortid, og her bliver ændringer i fortiden en vigtig brik i forståelsen af vores
nutid. Aktualiteten bliver således sat i centrum. Og
den kontrafaktiske metode kan være et vigtigt erkendelsesmæssigt værktøj til at forstå, hvorfor
verden ser ud, som den gør. Historien bliver levende og nyttig. Vi forstår, at ændringer i fortiden har
indflydelse på nutiden og dermed også på, hvad
der vil ske i fremtiden. Det er netop en pay-off
situation, som især skolebørn kan forholde sig til.
De ser gerne at, fortiden har nytte: ”hvad kan jeg
bruge det til i dag?”.
Vi konstruerede således et forløb, hvor eleverne
skulle rejse 100 år tilbage i tiden og derfra tage
stilling til vores teknologiske udvikling. Kunne vi
have valgt anderledes, og hvad vil det betyde for
vores nutid. Kunne vi f.eks. med andre valg slippe
uden om energikrisen, og kunne vi slippe for global opvarmning i fremtiden? Så skete der det, at
vores tekniske leverandør gik konkurs…

I sidste ende viste det sig måske at være til vores
fordel, for nu måtte vi gennemtænke hele projektet, for den teknologiske udvikling gik pludselig
rigtig hurtig. En af de ting, vi havde oplevet i vores undersøgelse var, at et højt antal af eleverne nu
havde smartphones, især iPhones, som ikke kunne
bruges på vores bluetooth sendere. Vi tog derfor
den drastiske beslutning, at tidspunktet var modent
til at skrotte vores oprindelige bluetoothprojekt og
lave en app i stedet for. På det tidspunkt i foråret
2010 begyndte udviklingen indenfor smartphones
at eksplodere og alle skulle med ét have lavet en
app. Museumsapp blev hurtigt et begreb, og teknikken åbnede også op for en lang række nye muligheder (se f.eks. www.museums-app.de). Udenlandske museer begyndte at lancere gratis apps via
Apples App Store. Louvre udgav en lækker app,
hvor man kan tilgå store dele af deres samlinger og
generelt var det især de store udenlandske kunstmuseer, der var først på området. MOMA og Tate
Modern lancerede flotte apps, hvor jeg især vil
fremhæve Tate Trumps, som nyskabende på området. Inspireret af de klassiske bilkort skal man ind-

13

Energikrisen som app

iPad

samle forskellige værker på museet. Værkerne har
forskellige egenskaber, og i sidste ende skal deltagerne samles og spille deres kort ud mod hinanden. Hvis man i dag på App Store søger på emnet
”museum”, dukker der hundredvis af apps op. Du
kan lære om dinosaurer på The American Museum
of Natural History, du kan udforske historiske steder i London via Museum of Londons Streetmuseum eller kigge på biler på Mercedes-Benz museet i
Tyskland.
For forholdsvis få midler lykkes det os at få skabt
en betaudgave af den første app om Energikrisen,
som vi kunne lancere i efteråret 2010. Vi gik dernæst i gang med den sidste del af brugerundersøgelsen, hvor vi kunne afprøve forløbet i praksis
med iPads på museet. En af opgaverne var at afdække de unges konkrete brug af moderne teknologi i mødet med udstillingen. Denne undersøgelsesdel skulle gå i dybden med de unges brug af
teknologien i praksis: Hvordan vil de unge faktisk
bruge iPads på udstillingen? Her blev vi så opmærksomme på nogle andre punkter vedrørende
brugervenlighed og interaktionsdesign. Generelt
var brugerne meget optaget af forløbet. For mange
var der naturligvis en fascination af, at det var første gang de holdt en iPad i hånden. Men ud over
begejstringen for selve teknikken, var der også et
stort fagligt udbyttet af indholdet. Eleverne havde
rent faktisk fanget pointerne. Men vi kunne også
mærke på eleverne, at de havde brug for at blive
styret mere igennem forløbet, end vi først havde
antaget. De havde også brug for, at der var et entydigt pay-off. Slutningen på spillet skulle være ty-
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deligere for dem. Opgaven var at lave om på danmarkshistorien. Alt efter hvilke valg man træffer,
kommer man til sidst frem til et nyt slutscenarie.
Måske havde du valgt meget tidligt at satse på
vedvarende energi og havde dermed løst nogle af
problemerne med fossile brændstoffer, eller også
havde du valgt en mere laissez faire-agtig tilgang
og var ved at drukne i forurening. Men de viste
sig, at eleverne valgte ”de politisk korrekte valg”,
vedvarende energi og elbiler, der kørte på strøm
fra vindmøller. De ledte helt instinktivt efter de
”rigtige” valg. Men der er naturligvis også en faglig pointe i, at vælge de ”forkerte”. Som en elev
udbrød, da jeg bad hende gøre det hele omvendt:
”men det er jo det samfund, vi har nu!” Det er derfor også vigtigt, at selve forløbet indgår i et dialogbaseret undervisningsforløb på museet, hvor eleverne får sat temaet ind i en større kontekst og får
mulighed for at diskutere deres valg med underviseren og de andre elever.
For at gøre det 100 % omkostningsneutralt for
brugerne besluttede vi at opsætte en WIFI anlæg
på museet, som vores gæster frit kunne logge sig
på. Men desværre viste det sig ikke at være lige så
let, som at installere et trådløst netværk i hjemmet.
Grundet vores bygnings særlige karakter var sendeforholdene ikke optimale. Det betød blandt andet, at videostreamingen gik langsomt og ustabilt.
Løsningen var at overføre alt materialet til app´en,
som således blev væsentlig større, men til gengæld
stabil. Vi gik således i gang med videreudviklingen og færdiggørelsen af vores app, som blev relanceret op til sommerferien 2011, nu både i en
udgave til App Store og til Android Marked.
Nu går projektet over i en driftsperiode, hvor det
gerne skulle vælte ind på museet med elever udstyret med smartphones eller iPads (det er muligt
at låne et klassesæt iPads på museet).
Vi er nemlig sikre på, at arbejdet med smartphones
-applikationer er kommet for at blive. Sammen
med Naturhistorisk Museum i Aarhus og J.F. Willumsens Museum er vi derfor gået i gang med et
fælles udviklingsprojekt.

Museumsapp
Vi tror mobiltelefonen og smartphones har et stort
potentiale i museumsverden. Mange danske og
udenlandske museer har allerede gjort sig erfarin-

ger på området. Dog har ingen indtil videre stået
bag en fælles ”Museumsapp”, der kan dække flere
forskellige typer museer.
Det er derfor dette projekts ambition er, at udvikle
et stykke software til smartphones, der kan bruges
af alle interesserede museer, uanset om det er et
kultur-, kunst- eller naturhistorisk museum.

Ideen er at få udviklet en applikation, der kan lægge et eller flere ekstra lag henover museumsgenstande og lave en såkaldt augmented reality via
mobiltelefonens kamera. Når brugeren således
panorerer henover en genstand på museet, vil applikation i kraft af fotogenkendelse vise oplysninger om den valgte genstand. Det kan være som et
rent informationsfelt med fakta hentet fx fra Regin, Kunstindeks Danmark(KID) eller leksikonartikler fra Wikipedia. Den kan hente videoer om
genstanden fx fra Youtube eller billeder fra Flick.
Det kunne også være animationer af skeletter, der

Men det vil ikke udelukkende være museet, der
afsender oplysninger til brugeren. Brugerne vil
også blive inddraget som medforfattere til oplysninger og informationer om værket, da det vil være
muligt at efterlade sine kommentarer virtuelt til de
udstillede genstande. Andre gæster vil efterfølgende kunne se kommentaren og føje egne iagttagelser og fortællinger om genstandene til. På den måde blandes museets stemmer med publikums i formidlingen af de udstillede værker.
Vi håber at kunne skaffe midler til at starte projektet op i løbet af efteråret 2011, og andre interesseret museer og kulturinstitutioner må meget gerne
deltage i projektet.

Hvad nu hvis Hope Whisper ikke var kørt galt?
grafik Ignacio Pena

Energikrisen som app

Museernes store udfordringer, når de gerne vil
anvende digital formidling i udstillingerne, er dels
store udgifter til hardware, dels store udgifter til IT
-firmaer til udvikling og implementering af software. Ved at benytte sig af de besøgenes egne
smartphones, opnår man dels en stor besparelse i
anskaffelse af hardware og dels en nemmere tilgang til mediet, da ejerne er bekendt med anvendelse og funktioner. Ved at udvikle en skabelon
eller template til museumsapplikationer vil museerne spare det meget dyre mellemled af ITudviklingsfirmaer.

blive vakt til live. Det kunne være en veteranbil,
der pludselig starter, eller et kunstværk af Willumsen, hvor nogle lag af maleriet bliver fjernet eller
maleriets farveholdning ændret osv.
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På mediets eller museets præmisser?
- måske apps bare ikke egner sig til et historisk museum?
David Holt Olsen, formidlingsinspektør, Industrimuseet. david.olsen@industrimuseet.dk

På mediets eller museets præmisser?
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”Ideen er god, men der mangler et eller
andet, før I er i mål. Måske apps bare
ikke egner sig til et historisk museum?”
Ovenstående er en kommentar i en række af ellers
positive evalueringer af vores pilotprojekt med 2D
-stregkoder, som vi har fået støtte til at gennemføre fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje. Jeg er
uenig i, at apps ikke egner sig til museer, men jeg
er enig i, at en del museum-apps mangler et eller
andet. Den erkendelse gælder også for vores eget
pilotprojekt med 2D-stregkoder i vores arbejderboliger og maskinhal, som lige nu er ved at blive
lavet om til en app og udbredt til hele museet.
Potentialet er enormt: Formidlingen kan komme
ud til gæsten og tilpasses det behov, gæsten har in
situ. Onsite og online flyder sammen. Både den
tekniske udformning og indhold kan dog stadig
diskuteres. Skal indholdet bestå af tekst, video,
billeder eller spil? Sker det bedst med en egentlig
app eller mobiloptimerede websites, der tilgås via
en 2D-stregkodescanner som scanlife eller neoreader? På Industrimuseet valgte vi i vores pilotprojekt sidstnævnte løsning, da vi mente, at den passede bedst til vores formidlingsbehov.

Industrimuseet
Industrimuseet blev grundlagt i 1977 som Danmarks første arbejder-, håndværker- og industrimuseum. Tænkt som folkets museum: Her skulle
genstande ikke gemmes væk i montrer eller bag
reb, glas og lange tekster. Flertallet af museets
udstillinger er derfor miljøudstillinger uden særlig
brug af tekst eller andre traditionelle formidlingsformer. Fordelen ved denne formidlingsstrategi
har været, at museet, bl.a. i følge Kulturarvsstyrelsens store brugerundersøgelse, har godt fat i de
besøgsgrupper, der normalt ikke kommer på museerne. Vores udfordring er de yngre gæster, der
ikke er rundet af industrisamfundet og derfor finder det vanskeligt at aflæse vores miljøer. Der er

behov for en formidling, der ikke skæmmer de
eksisterende miljøudstillinger, som en stor del af
vores ældre besøgsgrupper er glade for.

2D-stregkoder
Her er 2D-stregkoder og gæsternes egne smartphones oplagte. Dels er stregkoderne diskrete i udstillingerne. Dels er der ikke problemer med udlevering af PDA, iPod eller andet udstyr, der altid er i
fare for at blive forældet. Teknologien bag 2Dkoderne bygger på, at indhold er placeret på en
central server, som den enkelte stregkode henviser
til. Når telefonens kamera aflæser stregkoden,
kommunikerer den med serveren. Herfra bliver en
URL pushet ud i telefonens browser.

Differentieret formidling
Indholdsmæssigt har balancen været mellem at
skabe en differentieret formidling tilpasset individuelle interesser samt en vægtning af, at det stadig
skal være en social oplevelse at gå på museum.
Gæsten kan vælge en rundtur med fokus på teknik
og opfindelser, der repræsenterer en teknologihistorisk vinkel på udstillingerne; en rundtur med
fokus på dagligliv, der repræsenterer en kulturhistorisk vinkel på udstillingerne, og en generel
rundvisning. Derudover er der en spildimension,
hvor gæsten skal træffe de rigtige valg på vegne af
børnene i lejlighederne.

Industrimuseets gør brug af udstillinger af hele miljøer. Her
er det et kig ind i museets lejlighed fra 1970.

gang. De gæster, der kommer i grupper eller to af
gangen, bruger ofte én telefon, selvom de egentlig
har flere. Dvs. de benytter sig ikke af den differentierede formidling på den måde, som vi havde
tænkt det, men de gør stadig guiden til en del af en
social oplevelse.

Projektets begrænsninger

Indholdet består dels af videoklip med museets
inspektører, der fortæller om udstillingerne, dels af
historiske fotos med en fortællerstemme. De forskellige historier er delvist overlappende, således
at gæsten opfordres til at dele historierne med resten af gruppen.

Evaluering
Vi har udleveret evalueringsskemaer, hvor vi kan
se, at det største flertal finder det let at komme i

Hovedmenu hvor gæsten kan vælge sin egen rundtur efter interesse.

Teknisk har de mobiloptimerede websites en begrænsning, da man hopper frem og tilbage mellem
forskellige programmer: Når man scanner koden
med f.eks. scanlife, sendes man til browseren, men
når man skal scanne næste kode, ledes man ikke
automatisk tilbage til scanlife. Brugen af mobiloptimerede websites tillader ikke brug af de native
features, en smartphone har, som kamera, GPS og
kompas.

På mediets eller museets præmisser?

Ved at scanne 2D-stregkoden får man adgang til mobiloptimerede websites.

Vores egen konklusion er, at pilotprojektet er endt
med at være for meget på museets, og ikke mediets, præmisser. Indholdsmæssigt er mulighederne
differentierede, men ikke differentierede nok.
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Fra mobiloptimerede websites til app

På mediets eller museets præmisser?
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En app giver os mulighed for at gøre flowet bedre
samt at gøre brug af telefonens native features. Det
åbner op for at integrere funktioner, der ikke som
vores videoer nødvendigvis holder sig inden for en
informativ ramme, men kan suppleres af en mere
individuel fortolkning og iscenesættelse af kulturarven. Her er vi inspireret af apps som hipstamatic,
oldbooth og fatbooth. Fælles for dem er, at de lægger et lag ind over det billede, man tager. Hipstamatic giver fotos patina, så de ligner fotos taget
med ældre kameraer. Old- og fatbooth viser, hvordan du ville se ud som overvægtig eller med frisurer fra 1950’erne og 60’erne. Det er naturligvis
ikke meningen, at vi vil gøre vores gæster voldsomt overvægtige, men selve funktionaliteten er
oplagt at gøre brug af. I vores boliger fra 1880,
1920, 1950 og 1970 skal man kunne scanne en 2D
-kode og tage et fotografi af sig selv, vennerne
eller familien med det mest populære kamera fra
den tid, man er i. I vores værksteder skal man kunne se, hvordan man selv ville se ud som typograf,
maskinarbejder eller telefonistinde og dele det via
de sociale medier for at skabe en mere emotionel
indgang til kulturarven: Det sociale kommer i fokus på en anden måde, når man selv er medskabende og medtolkende i præsentationen af de bearbejdede historiske billeder, når de deles via de
sociale medier.

Samtidig integrerer vi bl.a. vores ”Velfærdsspil”,
der indtil nu har fungeret på almindelige præmisser med 7 instruktører. Her trækker hver gæst en
rolle, og gruppen skal rundt på museet og løse
opgaver, hvor sværhedsgraden afhænger af, hvornår ens rolle er født. Jo ældre, jo hårdere opgave.
Tanken er, at instruktionen overføres til app’en,
hvorfor spillet kan gennemføres med et mere begrænset antal ansatte. Det spændende spørgsmål
for os er, om spillet virker ordentlig på en app,
eller om den menneskelige kontakt er bærende for,
at spillet bliver en god oplevelse.

Augmented reality
Desuden er der, siden vi startede vores projekt for
snart 2 år siden, kommet nye muligheder til for at
kombinere onsite og online. Det helt store er augmented reality, hvor der sker en hybridisering af
de to dimensioner. Et af de mest overbevisende
projekter, jeg har set, er ”Streetmuseum” af Museum of London, hvor man gør brug af kompas og
GPS til at placere historiske fotos fra London på
de steder, hvor de er taget, som kan ses, når man
holder sin smartphone op. Da vores udstillinger
ligger i Horsens’ gamle elektricitets- og gasværk,
er det oplagt at iscenesætte de historiske billeder
herfra på denne måde og give gæsten en mulighed
for at udforske de historiske bygninger.

Apps er ikke hjemmesider
Fotografi af maskinhallen som den så ud, da der stadig var
elektricitetsværk.

En del udenlandske museum-apps ligner i høj grad
museernes normale hjemmesider. Det minder mere
om en traditionel præsentation af museet, hvor der
mangler et eller andet. En app bør efter min mening i højere grad være et værktøj, der åbner museet op på nye måder. Vores mål med at omdanne
pilotprojektet fra mobiloptimerede websites til app
er således at lave en formidling, der i højere grad
tager udgangspunkt i mediets egne præmisser med
en valgfrihed mellem flere vidt forskellige typer
formidling fra det informative til det mere emotionelle. Men stadig med det dybereliggende formidlingsmæssige formål at åbne industrihistorien op
for vores gæster.

Aarhus på mobilen
- lokationsbestemt formidling
Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By. mbd@dengamleby.dk.

De nyere digitale formidlingsprojekter Hikuins
blodhævn og Aarhus StreetMuseum formidler
begge Aarhus’ historie gennem en mobiltelefon.
En gennemgang af de to projekter viser to forskellige greb i stedsspecifik formidling og fortæller om
udviklingen i brugen af mobiltelefonen som formidlingsredskab.
Hikuins blodhævn blev lanceret i 2009 og var et
samarbejde mellem Moesgård Museum, Teater
Katapult, Alexandra Instituttet, VisitAarhus, Midtjysk Turisme og Aarhus Kommune. Hikuins blod-

hævn er en vikingekrimi, der foregår i Aarhus
Midtby og et AudioMove drama, det vil sige dramatik, der afvikles ved hjælp af en mobiltelefon. I
Hikuins blodhævn kommer brugeren på en tidsrejse, der går små 1000 år tilbage – tilbage til dengang, hvor Aarhus var vikingebyen Aros.
Formidlingen foregår 12 udvalgte steder, hvor
Moesgård Museum har fundet spor efter huse eller
handlinger i vikingetiden. De steder er der placeret
en semacode, en to-dimensional stregkode. Når
koden fotograferes af mobiltelefonens kamera,
afspilles et afsnit i et lyttedrama skrevet af Maria

Aarhus på mobilen

En guide med paraply og en gruppe turister er
ikke et sjældent syn i de europæiske storbyer.
Det at få fortalt historien og se arkitekturen på
stedet har til alle tider været et stærkt formidlingsgreb. Ligesom det originale værk kan have
en kraft, så har det originale sted det bestemt
også. I de seneste par år er det blevet muligt at
lave lokationsbestemt formidling gennem mobiltelefonen.

Det billede af Store Torv og domkirken, der kan ses på telefonen i Aarhus StreetMuseum og billede af Store Torv i dag.
Foto: Lokalhistorisk Samling og Claus Dalby.
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og Svend Åge Madsen og udført af Teater Katapults instruktører og skuespillere. Derudover ses
på telefonen et billede af stedet, som det så ud i
vikingetiden eller en genstand fundet på stedet.
Projektet findes i en engelsk og dansk udgave og
kører stadig, men er planlagt til at lukke ned i løbet
af efteråret 2011 for muligvis at genopstå i en teknologisk opdateret version.

Aarhus på mobilen

Aarhus StreetMuseum er lavet af Den Gamle By i
et samarbejde med Brønnum kommunikation og
Appfactory og bliver lanceret i oktober 2011, indtil videre i en dansk version. Aarhus StreetMuseum er en app til iPhone og smartphones, der benytter Googles androidstyresystem. Et kort over Aarhus er indgangen til historierne. Markeringer i
kortet viser lokaliteterne, hvor historierne er, og på
kortet er det også muligt at se sin egen position,
hvis man tillader sin telefon at være forbundet med
GPS-satellitter. Ved de enkelte lokaliteter er der en
beskrivelse af, hvor man helst skal stå for at få det
samme udsnit af bybilledet, som det gamle fotografi viste. Med Aarhus StreetMuseum er det muligt at få historier om knapt 40 udvalgte steder i
Aarhus. Det centrale i formidlingen er et ældre
foto fra det pågældende sted, man befinder sig, og
derudover er der en kort fortælling om stedets historie.

alle mobiltelefoner, der kunne afvikle det nødvendige javaprogram. Blandt andet iPhones og telefoner med android styresystem har svært ved det.
Det viste sig i midlertidig, at blive to typer telefoner, det kunne have været fint at satse på i et produkt som Hikuins blodhævn, da det blev telefoner
kendt for deres evne til at installere eksterne programmer og dermed til at have ekstra indhold.
Aarhus StreetMuseum er en app, en teknologi som
netop iPhone og androidtelefoner har et stort mar-

Den teknologiske platform
Der er sket en markant udvikling indenfor mobiltelefonernes styresystemer og kunnen i de to år, der
er gået mellem lanceringerne af de to formidlingsprodukter.
Det javaprogram, der skal bruges til at afvikle
Hikuins blodhævn, kan gratis downloades ved
Vikingemuseet eller VisitAarhus’ velkomstcenter
gennem Bluethooth eller en WiFi-forbindelse.
Ideen var, at brugerne her nemt og gratis kunne få
programmet installeret, men selve downloadproceduren var ikke uden problemer. I en evaluering af
projektet gennemført af netværksgruppen Digitale
Informationspiloter fra de midtjyske turistdestinationer fremgår det, at projektets tekniske aspekt
volder mange problemer. Allerede fra lanceringen
af projektet blev denne problematik imødegået
ved, at der blev indkøbt telefoner med de rette
programmer installeret, som det var muligt at låne
i VisitAarhus’ velkomstcenter. Det var heller ikke
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ked med. I marts 2011 var der over 350.000 apps i
Apples App Store og over 250.000 i Googles Android Marked. Apps er i downloadfasen oftest meget brugevenligt og kræver ingen særlig teknisk
forhåndsviden.

Hvor er vi, og hvor er historien?
I Hikuins blodhævn bliver informationen ved de
enkelte lokationer kaldt frem gennem en semacode, der fysisk er placeret på en mur eller i et
vindue. Udover at semacoden sætter et afsnit af

historierne er valgt ud fra deres almene underholdningsværdi, men der er ikke noget fiktionelt lag i
formidlingen. Brugeren af Aarhus StreetMuseum
behøves ikke at følge en bestemt rute, se en bestemt lokation før en anden eller se et bestemt antal steder. Hver enkelt lokation er en fortælling,
der kan forstås isoleret, og det er op til brugeren,
hvor lang tid der skal bruges med app’en. Aarhus
StreetMuseum kan ikke skabe samme kompleksitet som i Hikuins blodhævn, og den stiller heller
ikke samme krav til brugeres engagement. Hikuins
blodhævn var tænkt som en kunstnerisk oplevelse,
hvor app’en mere har fokus på simpelt at levere
relevant og oplysende viden.
Et fælles kendetegn er, at begge projekter er kædet
sammen med andre formidlingstiltag. Historien i
Hikuins blodhævn tager sin begyndelse i Vikingemuseet under Nordea Bank på Skt. Clemens Torv,
og i dette museum er det også muligt at få informationer om de poster, som Hikuins blodhævn
besøger. Turen rundt i vikingetidens Aarhus er en
fin forlængelse af et besøg på museet.

Semacodene er placeret forskellige steder i Aarhus’ midtby.
Her ved et vindue hos Teater Katapult i Rosengade.
Foto: Jens Kirkeby, Moesgård Museum

Drama eller information
Indholdsmæssigt er Aarhus StreetMuseum og
Hikuins blodhævn repræsentanter for to forskellige
formidlingsgreb, der ikke har noget at gøre med,
hvornår projekterne blev lavet. Hikuins blodhævn
er i sin kerne et fiktionshørespil. Der er enkelte
gange, hvor lytteren kan træffe forskellige valg,
men der er et fast narrativt forløb, som strækker
sig over 1 t 30 min. Historien i Hikuins blodhævn
udspiller sig steder, hvor der var aktivitet i vikingetiden. Disse steders historie og anden viden om
vikingetidens Aarhus er skrevet i hørespillet, men
det er en fiktiv fortælling.

Aarhus på mobilen

historien i gang, blev der på telefonen gennem et
kort og en vejledning også fortalt, hvordan man
kommer hen til næste semacode. I Aarhus StreetMuseum er det gennem et klik på et kort over Aarhus, at historien kommer frem. Det klik kan man
gøre, hvor end man befinder sig. Brugeren kan
vælge at bruge GPS-lokationstjeneste på sin telefon og se, hvor man er i forhold til de knappenåle
på kortet, der viser, hvor historierne er. Denne
løsning kræver ikke nogle særlige skilte eller lignede i byrummet. Formidlingen i Hikuins blodhævn er derimod afhængig af, at de opsatte semakodes er på stederne, og at der ikke er lavet hærværk mod dem. Der må beregnes et større vedligehold med semacodesystemet.

Aarhus StreetMuseum er tænkt sammen med bogen og udstillingen Aarhus Flashback, der ligesom
applikationen bliver præsenteret 1. oktober. Den 1.
juli 2011 blev Aarhus Bymuseum slået sammen
med Den Gamle By, og disse tre projekter bliver
den første større markering af, at Den Gamle By
nu også varetager formidlingen af Aarhus’ historie.
At kombinere et digitalt projekt med andre formidlingsformer er ikke en selvfølge, men det er efter
min mening en god ide. Styrken ved de forskellige
formidlingsformer kan udnyttes, og de forskellige
formidlingsprodukter kan henvise til hinanden.
Inspiration
Inspirationen til Aarhus StreetMuseum kommer
blandt andet fra Museum of Londons Streetmuseum applikation. Der kan man på mobiltelefonen
udforske London til forskellige tider gennem billeder fra Museum of Londons store arkiv. Og ligesom ved projektet i Aarhus er det et kort, der er
indgangen til brugerens egen placering og de mange lokationer, der er lagt billeder ud til.

Aarhus StreetMuseum er en formidling af billeder
og faktuel viden. Teksten er gjort læseværdig og
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Aarhus på mobilen

Hikuins blodhævn havde fortilfælde i AudioMoveprojekterne Corridor og Gama, som Alexandra
Instituttet og Teater Katapult også var involveret i.
Corridor blev vist i Aarhus Festuge 2007 og Gama, der foregik i Horsens og fortalte dele af Vitus
Berings historie, blev vist i somrene 2008 og 2009.
I modsætning til Hikuins blodhævn var disse projekter ikke planlagt til at fungere på brugerens
egen telefon, men derimod på telefoner udleveret i
de respektive byers turistinformationer.

Fra Museum of Londons Streetmuseum. Her er det en
Queen Victoria Street set til forskellige tider.
(c) Museum of London
.

Bliver mobilformidlingen brugt?
Javaprogrammet til Hikuins Blodhævn er i tidsrummet september 2009 til august 2011 blevet
downloaded 948 gange og VisitAarhus har i alt
udlånet 364 telefoner med historien. Hikuins blodhævn blev godt markedsført gennem VisitAarhus’
Miniguide 2010 (udkom i 110.000 eksemplarer),
og gennem inspirationsfolder på dansk/engelsk,
som projektets partnere udleverede. Der kan have
været flere, som har fulgt historien på den samme
telefon, men antallet af download og udlån er ikke
overvældende.

En af de historier, der bliver foldet mere ud i udstillingen og i
bogen er Guldsmedegade 3-9. Steder blev bombet af nazistiske sympatisører i februar 1945 og samme sted åbnede Danmarks første Føtex i 1960.
Foto: Lokalhistorisk Samling og Claus Dalby
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Meget tyder på at app fra henholdsvis App Store
og Android Marked får en meget større udbredelse, eller i hvert fald bliver downloadet mere. Bysted A/S og Landskabsværkstedets Naturmobil er
en af de få kulturhistoriske app, der er blevet lavet.
Den foreløbige version formidler natur- og kulturhistorien omkring Hammerknuden og er siden juni
2011 blevet downloadet ca. 2000, gange på trods
af at produktet ikke er blevet bredt markedsført
endnu.

Martin har tidligere været formidlingschef på Moesgård Museum og sad i den forbindelse i styregruppen for Hikuins blodhævn.

Litteratur og link
Martin Brandt Djupdræt og Eva Mikkelsen: Historier on the move, i Digital museumsformidling - i
brugerperspektiv. Kulturarvsstyrelsen 2009
(artikel om Gama og Hikuins blodhævn).
Frank Allan Hansen, Karen Johanne Kortbek og
Kaj Grønbæk: Mobile Urban Drama – Interactive

Storytelling in Real World Environments. Accepted for publication in New Review of Hypermedia
and Multimedia (artikel om Hikuins blodhævn og
andre projekter, der bruger fiktionaliseret faglig
formidling og mobiltelefonen).
Connie Jantzen og Tove Engelhardt Mathiassen:
Aarhus Flashback. Klematis 2011 (bogen der bliver udgivet sammen med Aarhus StreetMuseum).
Thomas Bloch Ravn: Aarhus scenarier. Den Gamle Bys Årbog 2011 (artikel om Den Gamle Bys
forskellige tiltag med at formidle Aarhus’ historie,
blandt andet gennem apps).
www.hikuinsblod.dk (Hikuins blodhævns hjemmeside – aktiv i august 2011)
http://www.midtjyskturisme.com/Files/Filer2010/
Vidensbank/Oplevelsestemaer/Pilotprojekt%
20om%20Todimensionelle%20stregkoder.pdf
(Evaluringsrapport om Hikuins blodhævn lavet i
maj 2010 til Midtjysk Turisme, der blandt andet
omtaler en brugerundersøgelse af projektet. Aktiv i
august 2011)

Aarhus på mobilen

Både Hikiuns blodhævn og det kommende Aarhus
StreetMuseum er med til at formidle Aarhushistorie ude i byen, hvor forandringerne fandt sted. Projekterne har to forskellige formidlingsstrategier,
den fiktionaliserede styrede form i vikingedramaet
og den friere mere faktuelle form i Den Gamle Bys
projekt. De to projekter bruger også to vidt forskellige tekniske platforme. Hikuins blodhævn var
i 2009 med sin javabaserede semacodeteknologi
en first move, hvor Aarhus StreetMuseum bruger
den efterhånden velprøvede distributionsform gennem Googles Android Marked og Apples App
Store. Dette kan godt komme til at betyde noget i
forhold til udbredelsen af formidlingsprodukterne.
First moveprojekter kan give god omtale, men
afprøvede koncepter kan være med til at sikre flere
brugere.

Tak til Sonja Madsen, Visit Aarhus, for oplysninger om antallet af udlån af Hikuins blodhævn,
Frank Allan Hansen, Alexandra Instituttet, for
oplysninger om download og teknisk data omkring
Hikuin blodhævn, Søren Præstmark, Landskabsværkstedet, for oplysninger om Naturmobil.
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Min festival
- museum uden mure
Carina Serritzlew, formand for MiD. car_dk@yahoo.dk. og Anne Birgitte Stilling Jessen, museumsinspektør, Skive Museum/Museum Salling. ajes@museumsalling.dk

Min festival

Solen skinner. Danmarks tredjestørste musikfestival, Skive Festivalen 2011, er i gang. Skive
Museum er rykket udenfor i anlægget foran
museet og inviterer de forbipasserende festivalgæster ind i museets festivallounge. Spraydåserne i græsset fanger de unges opmærksomhed, får dem til at stoppe op og komme ind i
loungen, ofte med ordene "må vi prøve?" De
hænger ud, de slår sig ned. De, der tyvstartede
på festivalen, snupper en tiltrængt pause, andre
indtager loungen som en selvfølgelig del af festivalen. Festivalloungen byder på vand og øl,
loops at sidde i, graffitivæg og festivaludstilling.
De eneste mure, der eksisterer, er de graffitivægge, der skaber rammen om museets udendørslounge, og den sprayede skrift på væggen
taler sit eget sprog: Det´ fucking nice!

Min festival – vores kulturarv
Festivaludstillingen byder på festivalhistorie med
udstillingstekst, fotos og ikonografiske genstande
som armbånd, T-shirts og plakater, loungehjørne
med sækkestole og diasshow, der løbende opdateres med aktuelle festivalfotos. Det centrale og aktive element i udstillingen er dog det indbyggede pc
-rum med computer med webcam, to røde barstole
og rødt plysforhæng. Her bag forhænget er ordet
frit – og i ord, video og tekster giver festivalgæsterne deres historier videre direkte på museets
Facebookside: MinFestivalSkiveMuseum
Museet inviterer festivalgæsterne til selv at skabe
festivalhistorie on location, og samtidigt indgår
Facebooksiden som et aktivt element i udstillingen, der gør, at historien konstant opdateres. På
den måde sprænges rammerne for den historiske
udstilling til også at være en udstilling om den
festival, man selv er en del af– det er min festival!
Brugerinddragende samtidsdokumentation kræver
museets tilstedeværelse. Derfor er Skive Museum
også synlig på festivalpladsen og i campområderne. Her kan alle via de ophængte QR-
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Banner med QR-stregkode MinFestivalSkiveMuseum

Et køligt, skyggefuldt hvil i festivalsudstillingen.
Foto: Anne Birgitte Jessen. Skive Museum 2011.

stregkoder, også uploade og kommentere deres og
andres historier direkte på Facebooksiden, der
hvor festivalen brager derudaf.
Invitationerne gribes, og historier uploades. Såvel
festivalgæsternes egne historier som museumsprojektet breder sig som ringe vandet - på Facebook, i
loungen, camp-områder og i etablerede medier
som Skive Folkeblad og Danmarks Radio. Mens
Danmarks Radio fokuserer på projektets innovative dokumentariske og formidlingsmæssige aspekter, beretter Skive Folkeblad om festivalen og hermed byens historier:

Festivalhistorier uploades til museets FBside - og så kan man jo
lige tjekke sin egen FBside, når man alligevel er online.
Foto: Anne Birgitte Jessen. Skive Museum 2011

Min festival

”Festivalhistorier er mange ting”, fortæller Carina
Serritzlew, museumsleder på Skive Museum. ”Vi
har fortællinger fra skibonitter, der mødes år efter
år til den festival, de siden teenageårene har deltaget i, københavnerne, der rejser langt og søger den
særlige stemning, som festivalen er for dem. Andre søger musikken og er noget mellemfornøjede
over årets program, der står i skyggen af festivalsprogrammet 2010 med stjernebands som Green
Day og Rammstein, mens andre aldrig kommer
længere end selve campingpladsen. Vi møder den
65 årige kvindelige flaskesamler fra Balling, der
arbejder hele festivalen for at skaffe det ekstra til
tilværelsen, som en for tidlig pension ikke kan
give. Blondiner, der fortæller om at gå i hegnet
som drengene, og som på Facebooksiden giver
festivalen topkarakteren 10 i en af de vindende
festivalhistorier.” (Skive Folkeblad d. 6. juni 2011)

Skive er for fed
Festivalprojektet gav os, som det korte aviscitat
ovenfor antyder, en stor viden om festivalen. Men
forud lå klare ambitioner både omkring dokumentation og formidling af festivalprojektet. Vi ville
dokumentere og formidle festivalhistorien på relevante innovative, brugerinddragende måder. En
vigtig del af projektet blev derfor at afsøge og indarbejde de mulige potentialer ved brug af stregkoder og sociale medier. Med andre ord skal digitale
og sociale medier kunne bringes i spil på måder,
hvor de anvendes, som mediet er tænkt, nemlig til
at række ud til og inddrage brugerne på sociale,
netværkskabende platforme, hvor brugerne kan
interagere både med museet og med hinanden og
sammen skabe en samtidsdokumentation, der bliver en del af vores fælles kulturarv.
Brugen af digitale og sociale medier blev et centralt og integreret element i festivalprojektets
”outreach” intension, nemlig at involvere den
gruppe af unge, der ikke normalt kom på museet.
Med festivalprojektet rykkede museet udenfor
museumsbygningen og hen, hvor kulturhistorien
var: på festivalen og blandt festivalgæsterne selv.
Og det på festivalens og de unge egne præmisser!
Loungestemning, graffiti og kolde øl og en tilgængelig (opstillet i loungen), brugerinddragende udstilling brød barrierer ned og åbnede op for nye
fællesskaber, som var nødvendige for, at de unge
ville involveres og involverede sig. Når vi udfor-
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igen, forudsætningen for at det lykkedes, skyldtes
netop projektets brug af de digitale og sociale medier, som de unge er fortrolige med som Facebook
og QR-stregkoder til smartphones. Med festivalgæsterne egne ord og oplevelser:

Min festival

Tilbagelænget festivalstemning i museets festivallounge med
grafitti, snak og kolde øl.
Foto: Carina Serritzlew. Skive Museum 2011.

drede rammerne for det traditionelle feltarbejde og
direkte inddrog og gav ordet til de mennesker, der
deltog i festivalen, gjorde vi det på platforme, der
ikke blot dokumenterede festivalen, men også
skabte rum for fællesskab og medindflydelse. Men

Festivalgæst Lauritz Kjeldgaard, 18 år:
”Hvor er det fedt, at museet er en del af festivalen,
for det er jo ikke sådan nogen som os, der normalt
kommer på museet,… at få lidt at drikke og kunne
fortælle sin festivalhistorie på Facebook.”
Og også de fem unge mænd af anden etisk baggrund, alle fra København, indtager loungen og
udbyder spontant:
”Fuck mand det for fedt – hold da kæft vi må bare
skrive – Skive er bare for fed”.

Ophæng af QR-stregkoder på festivalen. Der ER museumsprojekter, der er lettere at rekruttere frivillige til end andre.
Foto: Carina Serritzlew. Skive Museum 2011.
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KØS Kunstjagt
- et smartphonebaseret formidlingtiltag på KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Karen Hojer Bangert, projektkoordinator, KØS Kunstjagt og Kirsten Hegner, leder af KØS Skoletjeneste. kh@koes.dk

Kunst i det offentlige rum kan have mange udformninger, men et fælles træk er, at den indeholder et demokratisk aspekt. Det er nemlig i kraft af
den stedsspecifikke placering i det offentlige rum
et grundvilkår, at den er tilgængelig for alle samfundets borgere. Dette demokratiske aspekt ved
kunst er ofte udgangspunktet for den undervisning
og formidling, som foregår på KØS. Det er oplagt
at tale med eleverne om, hvordan kunsten påvirker
steder og stemninger, hvad den betyder for os, og
hvad den gør ved os. I museumsundervisningen er
der ikke entydige sandheder om kunsten. Vi opfordrer i stedet til aktiv deltagelse og vil gerne opnå
en flerstemmighed i dialogen med eleverne. Med
de nye digitale og webbaserede teknologier er der
gode muligheder for at tilrettelægge undervisningstiltag, som opfordrer eleverne til at deltage
aktivt. Børn og unge i dag er vokset op med de
digitale medier, og det er for dem en selvfølge at
dele deres viden og liv med andre via mobilen og
internettet. Så hvorfor egentlig ikke benytte elevernes vante platforme i museets konstruktivistiske
undervisningstilgang?

Brugerdemokrati i undervisningen
For KØS Skoletjeneste har det i udviklingen af de
digitale undervisningstilbud været afgørende, at
give eleverne en stemme og udvise en ægte interesse for deres oplevelser, historier, talent og viden
og indgå i en åben, ærlig og lydhør debat om kunsten og dens betydninger. Hvis museumsundervisningen skal leve op til det, man kan kalde ægte

KØS Kunstjagt

KØS Museum for kunst i det offentlige rum er
landets eneste museum for den kunst, som er
tænkt til os alle, nemlig den kunst vi eksempelvis møder på vores vej gennem byen, når vi
passerer skulpturen på torvet eller ved stationspladsen. Når vi går igennem rådhushallen, biblioteket eller skolens aula og bemærker den
kunstneriske udsmykning, eller når vi ser op og
får øje på gavlmalerier på husenes facader.

brugerdemokratisk formidling, må eleverne og
deres budskaber anerkendes som ligeværdige med
museets faglige viden.

KØS Kunstjagt
På baggrund af tidligere erfaringer med mobilbaseret formidling af kunsten i det offentlige rum,
har KØS Skoletjeneste udviklet et nyt digitalt formidlingsprojekt, som benytter sig af de nye mediers muligheder for brugerinddragelse. Det nye
formidlingstilbud, KØS Kunstjagt, startede som et
pilotprojekt om offentlig kunst på Nørrebro og har
siden udviklet sig til at være et formidlingstilbud
til alle, der besøger gadekunstudstillingen Walk
This Way. Til KØS Kunstjagt anvender vi smartphoneapplikationen SCVNGR. Det er en applikation, som tilbyder brugerinddragelse på bl.a. museer. Applikationen giver mulighed for at spotte
udendørs kunstværker via GPS, løse udfordringer,
tjene point og dyste mod andre brugere. De enkelte
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udfordringer er del af et samlet 'trek' og hver udfordrings placeringssted findes via applikationens
indlagte Google Maps funktion. Ved hver placering er der knyttet en udfordring, som kan besvares
via billed- eller tekstuploads til applikationen og
således bliver besvarelserne synlige for andre deltagere af 'trekket'.

til museets samling og til kunsten i det offentlige
rum. I foråret 2011 åbnede KØS sit samlingssite,
hvor der allerede er lagt 2500 værker ind, og hvor
man kan orientere sig i museets skitser og modeller og samtidig har mulighed for at se fotos af de
færdige kunstværker. Erfaringerne fra den digitale
mobilbaserede formidling vil naturligvis blive
brugt i forbindelse med udviklingen af ”Kunsten er din”.

KØS Kunstjagt

Den lokationsbaserede tjeneste SCVNGR skaber
rammer for, at brugernes stemmer kommer til orde, og at deres bidrag bliver en del af museets
samlede kunstformidling. Demokrati-tanken er
derfor ikke blot emne for selve undervisningen om
kunsten i det offentlige rum, men den er også præmissen for den mobile skattejagt, fordi der her
udvises respekt for og anerkendelse af elevernes
forskellige ytringer og bidrag.
KØS Kunstjagt har haft stor tilslutning fra især de
ældre klassetrin (som jo, i modsætning til de yngre
elever, har smartphones, der er forudsætningen for
deltagelse) og vi har også fået positiv feedback på
forløbet. Eleverne har generelt givet udtryk for, at
det er en sjov måde at arbejde med kunst og demokrati. 'Det er jo vores skulptur' udbrød en elev, der
havde deltaget i KØS Kunstjagt og som efterfølgende stødte på samme skulptur ved et besøg på
KØS. Citatet vidner om, at eleverne ved selv aktivt
at bidrage til formidlingen af kunsten i det offentlige rum, i høj grad også kommer til at føle et ejerskab i forhold til den kunst, de har arbejdet med.

KØS Kunstjagt' udfordring ved pilotprojektet på Nørrebro.
Udfordring: Find på en skulptur som passer til stedet. Stil jer
selv som denne skulptur, giv jeres kunstværk en sigende titel
og tag et billede.
Svar: Alexander P.: Kors

Museets digitale fremtid
KØS Skoletjeneste har netop modtaget støtte fra
Kulturarvsstyrelsens E-Museumspulje til at udvikle et nyt digitalt, brugerdemokratisk undervisningssite, som gør det muligt for skoler i hele landet at benytte museets undervisningstilbud. Som
landets eneste museum for kunst i det offentlige
rum indeholder samlingen på KØS over 18.000
skitser og forarbejder til kunstværker placeret på
offentlige steder i hele Danmark. Derfor er det
oplagt, at en klasse i eksempelvis Nordjylland kan
søge information, dele viden og løse opgaver om
et kunstværk placeret i deres nærområde og samtidig indgå i en dialog med klasser andre steder i
landet om kunstværker og kunstens rolle i samfundet. Undervisningssitet, der foreløbig har arbejdstitlen ”Kunsten er din”, er en videreudbygning af
museets langsigtede strategi om at øge kendskabet
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'KØS Kunstjagt' udfordring ved udstillingen 'Walk This Way',
Udfordring: Lav en opstilling rundt om Basco5s paste ups,
som fortæller en historie. Tag et billede og giv din fortælling
en titel.
Svar: Søren J.: På hovedet

Den digitale gravhøj
- et formidlingsprojekt med historier i!
Merete Essenbæk, Museum Sønderjylland - Arkæologi, Haderslev. mees@museumsonderjylland.dk

Den digitale gravhøj med børn der graver Foto: Egil Søeby

Udgravningen af den originale Skrydstrup-høj
foregik i sommeren 1935. Det var Haderslev Museums daværende leder, Christian M. Lund, der
stod for arbejdet. Højen var forstyrret, så man regnede ikke med at finde noget specielt. Men man
tog fejl. Ti dage efter, at arbejdet var begyndt,
stødte man på de første sten. De lå tætpakket om
kisten og den afdøde.
Den døde viste sig at være en ung kvinde, 18-20 år
gammel, 170 cm høj, med en meget speciel håropsætning og en utrolig velbevaret dragt. Et enestående fund, som hurtigt blev sendt til Nationalmuseet for videre udgravning, analyse, konservering
og udstilling.

Skrydstrupkvinden som hun ser ud i dag i sin kiste. Foto: Egil
Søeby

Men historien har vi da lov at ha`
Flere gange, siden Skrydstrupkvinden for første
gang blev udstillet 2. juledag 1938 på Nationalmuseet, har museet i Haderslev forsøgt at få hende
”hjem” til Sønderjylland. I 1983 anmodede Haderslev Museum en sidste gang om at få Skrydstrupkvinden uddeponeret. Daværende rigsantikvar
Olaf Olsen svarede bl.a.: ”Skrydstrupgraven er
blandt de fund, der uden tøven må karakteriseres
som et nationalt klenodie. Hvis der overhovedet
skal være nogen mening med et Nationalmuseum,
høre fundet hjemme her...”. Den sag var dermed
afgjort!

Den digitale gravhøj

Fundet af Skrydstrupkvinden i en bronzealderhøj tæt på Vojens i Midtsønderjylland er unikt.
Hun er i dag udstillet på Nationalmuseet, men
historien om hende har Arkæologi Haderslev.
Den digitale gravhøj åbnede i januar 2011 og
henvender sig til en yngre målgruppe. De skal
ved hjælp af graveskeer, digitale billeder og
tryknapper undersøge og finde historien om
Skrydstrupkvinden, hendes liv og død en sommerdag for 3200 år siden.

I 2006 lykkedes det om end kun for en kort bemærkning at få den sønderjyske skønhed hjem!
Særudstillingen om Skrydstrupkvinden på Arkæologi Haderslev foranledigede, at nye fortællinger
om fundet dukkede op, og ideen om at formidle
museets vigtigste fund blev født.
KUAS`Formidlingspulje 1 blev søgt og derfra blev
der i 2007 bevilliget 465.000 kr. til et avanceret 3D projekt, hvor Skrydstrupkvindens sidste minutter filmisk skulle rekonstrueres og iscenesættes
bl.a. ved hjælp af morphing og 3-d scanning af
liget.
Vi fik Skrydstrupkvinden 3-D scannet og gennemfotograferet. Vi indledte samarbejdet med først det
ene IT-firma og så det andet og projektet udviklede sig. Skæbnen ville i imidlertid, at der skulle et
tredje firma til. I juni 2008 indledte vi samarbejdet
med CAVI (Center for Avanceret Interaktion), der
henviste os til deres underleverandør Redia als
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Alexandra Instituttet. Vi holdt møder og workshop
om interaktiv formidling, de var i Haderslev og i
Skrydstrup ”on location”, og langsomt udviklede
projektet sig til noget helt andet end det oprindelig
startede med, og den digitale gravhøj begyndte at
tage form og få indhold.

Hele tre ting

Den digitale gravhøj

Med projektet om Skrydstrupkvinden ønskede
museet, at oldtidsudstilling skulle få et formidlingsmæssigt kvalitetsløft, der formåede at engagere og aktivere museets brugere. Den primære målgruppe i projektet er børn og unge fra ca. 10 år, der
allerede har erfaring med digital og interaktiv teknologi og som kan læse en tekst på ca. 300 anslag
uden besvær. I projektet blev der fokuseret på følgende tre punkter, som også skulle være centrale i
udviklingen af projektet.
1. Arkæologien - som er museets fagområde
dvs. den arkæologiske udgravning og metode anvendt som ramme for historien om
Skrydstrupkvinden.
2. Aktiviteten – som er brugerens interaktion
med gravhøjen. En interaktion der foregår
skiftevis gennem leg, engagement og motivation.
3. Genstanden - som er museets kerneprodukt,
det der udstilles på museet og det publikum
kommer for at se - den autentiske genstand!

Her vil den kvikke læser opdage, at der er noget
galt og udbryde:” Jamen, de har jo ikke genstanden!” Nej, men museet har historien og den gøres

Den digitale gravhøj og brugerne foto: Egil Søeby
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til genstand gennem aktiviteten ved at lade de besøgende gæster udgrave og undersøge digitale
objekter i en virtuel udgravningskasse.

En virtuel udgravningskasse
Den digitale gravhøj består af et 3 x 2 m aflangt
bord med en 10 cm høj kant . I kassen ligger ca. 78 cm fint sand.
Rundt om kassen er der monteret store marksten,
som illustrerer det stenleje, hvorpå Skrydstrupkvindens kiste stod i den originale gravhøj. Bordet
er tilgængeligt fra alle sider og i to højder således,
at museets mindste brugere også kan nå. På væggen for enden af bordet er monteret tre LEDskærme med trykknapper. På midterskærmen introduceres man til aktiviteten, her vises også de
genstande, man graver frem, og her vælger man
den historie om genstanden, som man gerne vil
læse. De to øvrige skærme viser henholdsvis de
tekster, der er valgt, og et rekonstruktionsfoto af
Skrydstrupkvinden.
Omgivelserne i rummet er pyntet op med et udgravningsskur med gummistøvler, madpakke og
diverse udgravningsudstyr bl.a graveskeer, som
skal bruges ved gravhøjen. På væggene langs med
bordet er opsat bannere med historien om Skrydstrup-højen før og efter udgravningen.
Når museumsgæsten graver i sandet på bordet,
fremkommer der digitale billeder af genstande,
som alle er fra Skrydstrupkvindens grav f.eks.
hornkam, guldøreringe, frisure, kranie, skørt, bluse, sko, strømper og potteskår. Når museumsgæsten alias udgraveren har fundet en genstand lyses
den op og en grøn cirkel tegnes om genstanden .
Herefter glider den over på LED-skærmen, som er
foran graven og i et par sekunder ses den originale
Skrydstupkvinden på sandoverfladen. Til hver
funden genstand er knyttet tre historier, som udgraveren skal vælge imellem ved at aktivere trykknapperne under skærmen. De tre historier går på
det narrative, det generelle og det fortolkende og
er dedikeret henholdsvis ”Lillesøsteren”,
”Leksikonet” og ”Arkæologen”.
Når museumsgæsten har valgt en tekst til den
fundne genstand glider teksten over på højre LEDskærm i ”udgravningskassen”, og udgravningen

kan fortsætte. Der er i alt tretten digitale genstande
i graven, men når man har fundet frem, slutter
udgravningen, og man kan printe sin historie ud.
En udgravningsseance tager 6-8 minutter og man
kan ideelt være op til syv udgravere omkring bordet.

grupper ville bemærke. Det gjorde de ikke, og
fagfolkene godtog helhjertet løsningen.

Den digitale gravhøj med udgravningsbordet, plancher og
det arkæologiske redskabsskuret. foto: Merete Essenbæk

Design, motivation og engagement
– og kompromis
Designet af installationens form og indhold hænger nøje sammen med motivation og engagement.
Det var fra projektets start tre elementer som projektudviklerne arbejdede målrettet og bevidst med.
Ved projektets start var det naturligt nok et ønske
fra museets involverede arkæologer, at de digitale
gengivelser af gravens genstande var fotos af de
originale genstande og at de var placeret korrekt i
graven. Men hurtigt viste det sig, at de originale
glasplader med s/h foto af alle genstande fra
1930´erne, fremstod for flade og uforståelige. Alle
digitale objekter i graven er derfor rekonstruktioner og i farver. Den originale grav vises kun et
kort øjeblik hver gang udgraveren graver en genstand frem.
Placeringen af genstandene måtte der også gives
køb på. De fleste lå oprindeligt i kistens hovedende. Blev dette bibeholdt ville det vanskeliggøre, at
flere kunne grave på en gang og at aktiviteten blev
for gennemskuelig. Vi valgte derfor at sprede genstandene i graven og endda lade computeren flytte
rundt på dem efter en udgravningsseancen. Vi var
spændte på om manipuleringen med den arkæologiske sandhed var noget, som de involverede test-

Andre motivationsfaktorer er en lysende grøn
scanner, der kontinuerligt kører hen over sandet og
lysende digitale pletter, der glimtvis giver hints
om, hvor det næste digitale objekt skal findes. Det
har også en motiverende effekt, at det er rigtig
sand og rigtige arkæologiske graveskeer der bruges. Efterfølgende observationer, af museumsgæster ved installationen, har også vist, at ingen graver med hånden, og at man graver forsigtigt som
en arkæolog- hvilket rengøringspersonalet også er
glade for!

Den digitale gravhøj

´
Skrydstrupkvindens sko. De originale og de rekonstruerede!
foto: Nationalmuseet og Martin Kofod Ludvigsen

Engagementet skabes i samspil med motivationen,
men også i selve den fysiske aktivitet at man grave, og at man aktivt skal trykke historierne frem
og selv design sin egen historie om Skrydstrupkvinden.

Jamen, vi troede at…..
Gravhøjen skulle naturligvis testes af brugergruppen inden den blev endelig frigivet. I alt syv skoleklasser fra 4.-9. klasse og fem personer i gruppen
35-65 år afprøvede gravhøjen.
Inden besøget fik brugerne at vide, at de skulle
hjælpe museet med at teste en formidlingsaktivitet,
og at de skulle arbejde som arkæologer. Inden
testgrupperne blev sluppet løs, fortalte museets
formidler kort om Skrydstrupudgravningen før og
efter, men ikke om, hvad de skulle finde i udgravningen. Desuden var der hver gang en kort dialog
med skoleeleverne om, hvad arkæologi dækker
over og hvad der menes med at noget er digitalt!
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Resultaterne fra testgruppernes besøg var værdifulde. Det mest overraskende var, at på trods af
den forudgående samtale omkring, hvad digital
dækker over, var der flere af eleverne, der udtrykte
skuffelse over, at der ikke var rigtige ting i graven.
Eleverne var meget forsigtige, når de gravede,
hvilket resulterede i at motivationsfaktoren faldt.
Det tog simpelthen for lang tid at finde noget, og
interessen dalede. For at afhjælpe dette problem
blev genstandene skiftevis oplyst på sandfladen og
dermed gav man brugeren et hint om, hvor der er
noget at grave efter. Vi fandt også ud af, at graveskeerne larmede for meget - hvilket gaffa-tape var
løsningen på! Det viste sig endvidere, at teksterne
var for lange og endelig måtte vi erkende, at der
skulle mere instruktion til udgravningen. Det sidste løste vi i form af en mere instruktiv tekst på
LED-skærmen og en papirtekst i udgravningsskueret kaldet ”Arkæologens gode råd”.

Fremtiden for et fortidsprojekt
Den 3. februar 2011 stod ”Den digitale gravhøj”
klar til at blive indtaget af målgruppen og hvem

der ellers ville lege arkæolog. Og hvordan er det så
gået? De færreste brugere læser de tre korte instruktive sætninger på skærmen før de går i gang.
Det har desværre den effekt, at motivationen og
engagement svækkes og i værste fald udebliver.
En løsning kunne være, at der blev installeret lyd
når man nærmede sig installationen og dermed
ville brugeren skærpe opmærksomheden. En anden observation er historierne. De er stadigvæk for
lange. Mange gider simpelthen ikke læse dem.
Heldigvis kan vi selv og løbende redigere teksterne, men ellers ville lyd måske også her være løsningen. Så er der de udenlandske gæster. Al tekst
er oversat til engelsk og tysk og lagt frem i udgravningsskuret i form af en folder. Men var der
økonomiske midler ville den bedste løsning være
at man kunne vælge sprog på skærmen.
Det mest overraskende og som vi ikke havde forudset, er imidlertid, at museet har fået en gruppe af
børn på 10-12 år, der kommer igen flere gange og
på egne hånd. De har i den grad taget gravhøjen og
museet til sig, fordi de lige skal op og grave fem
minutter for at finde de ting, som de endnu ikke
har fundet.
Om den digitale gravhøj har en fremtid vil tiden
vise, men projektet har i hvert tilfælde givet et
traditionelt kultuhistorisk museum med traditionelle udstillinger et nyt udtryk, der både overrasker
brugerne, fornyer udstillingen og inspirerer museets formidlingsafdeling til nye idéer indenfor den
digitale formidlingsverden.

Litteratur: Dindler, C., Iversen O.S. og Krogh,
P.G. ”Engagement Through Mixed Modalities” i
Interactions, Volume XVIII July - August 2011.
Foto: Skoleklasser afprøvede Den digitale gravhøj i januar
2011. Læg mærke til den grønne scanner Foto: Egil Søeby
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De smukke unge mennesker
- gymnasieelever i samlingen
Laura Vibe Hobolt, cand.mag. i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet og tidl. praktikant ved
Thorvaldsens Museum. lauravibe@hotmail.com

Elever fra Gefion Gymnasium. Foto: Iben Mondrup Salto

Museerne har for alvor vendt deres blik mod gymnasierne i en erkendelse af, at den unge målgruppe
rummer et kæmpe potentiale for inddragelse i museets samlinger. De unge kan aktiveres på et niveau, hvor de reflekterer over udstillingsmediet og
diskuterer komplekse problemstillinger relateret til
samlingen. Selv mindre samlinger som antiksamlingen på Thorvaldsens Museum rummer et stort
potentiale for læring og tilbyder materiale til flere
forskellige workshops med gymnasieelever. Lysten og mulighederne for at lave god museumsundervisning til det unge publikum mangler ikke.
Vanskelighederne kan opstå i forbindelse med
indfangelsen af gymnasieelever og etableringen af
solide samarbejder skole og museum imellem. I
min kandidatafhandling undersøger jeg forholdet
mellem museum og gymnasieskole, for at give et
billede af gymnasieskolen som målgruppe for museumsundervisning. ”Kend dit publikum” er en af

De smukke unge mennesker

Der bliver lavet museumsundervisning til gymnasieskolen som aldrig før. Med det revolutionerende
tiltag intrface som flagskib er der opstået en bølge
af samarbejder mellem museum og gymnasieelever, hvor eleverne i den grad inddrages som aktive
medspillere og til tider endda som kuratorer. Man
kunne næsten fristes til at tro at en ny æra er indledt i den danske museumsverden, hvor den tidligere så oversete målgruppe endelig kommer til sit
ret. Kunstnerworkshoppen ”Inspirationens Skatkammer” på Thorvaldsens Museum står som et
klasseeksempel på et sådant museumstilbud til
gymnasieelever, og udgjorde i den kapacitet, omdrejningspunktet for en kandidatafhandling ved
Afdeling for Klassisk Arkæologi på Aarhus Universitet. Med afsæt i Thorvaldsens antiksamling
undersøgte denne afhandling antiksamlingers læringspotentiale og undervisningsforløb om antikken henvendt til gymnasieskolen.
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de gyldne regler inden for salg og kommunikation,
og det forholder sig ikke anderledes for god museumsundervisning. Når man kender sin målgruppe,
er det langt nemmere at forme sit materiale efter
deres behov og præmisser – og dermed lettest ramme publikum med sit budskab.

Museum kend din gymnasieunderviser
Gymnasieundervisere er underlagt visse restriktioner i form af fagmål, læremål og pensum og er i
deres undervisning, meget bevidste om den afsluttende eksamen. Museerne har på den anden side
kun den agenda, at få deres samlinger brugt mest
muligt af den unge målgruppe i gode museumsoplevelser, der fører til videre brug af museet. Det
kan ofte føre til en skævvridning i forholdet mellem museum og skole, hvor museerne vil stå på
hovedet og gøre badutspring for at få en aftale i
stand med en målgruppe, der kan have svært ved
at se museumsbesøgets potentiale og relevans i
forhold til pensum, og derfor automatisk vælger
det fra. Når det alligevel lykkedes museer, at skabe
gode kontakter med gymnasieundervisere og konstruere vellykkede undervisningsforløb, er det fordi museet har opfyldt gymnasieunderviserens behov, på en måde så underviseren kan se fordelen
ved museumsbesøg. Sådanne forløb er ofte kendetegnet ved at have rigeligt materiale tilgængeligt til
forberedelse og efterbehandling, som en hjælpende
hånd fra museet til gymnasieunderviseren og en
vis grad af medbestemmelse hos gymnasieunderviseren i selve udarbejdelsen af forløbet.

På et museum som Thorvaldsens Museum anvender man digitale hjælpemidler til at kompensere
for den fysiske samlings pladsmangel og uoverskuelighed. Det sker i form af et slags virtuelt sjette rum kaldet ”Tilbygningen”. Med hjemmesiden
”Tilbygningen” har museet henvendt sig specifikt
til den unge målgruppe og det på de unges digitale
hjemmebane. De fysiske samlinger og de iboende
temaer bliver uddybbet og suppleret med let spiselig information i en række forbundne tekster. Derudover er det muligt at ligge elevernes arbejde fra
museets Skoletjeneste-forløb ud på hjemmesiden,
hvor eleverne kan kommentere og diskutere de
forskellige billeder. Af den grund egner hjemmesiden sig fremragende til at fremme en interaktion
mellem elever og museum, og har efter min mening, et kæmpemæssigt potentiale, der venter på at
blive udnyttet til fulde. Thorvaldsens antiksamling,
en samling indhyllet i 1800-tallets antik reception
og udstillingsteknikker, bliver på det virtuelle plan
åbnet op og tilbudt til de moderne, unge brugere.
Samlingen bliver så at sige opdateret og relanceret
til det nye publikum, men i en bevarelse af samlingens originale læringspotentiale.

Museumssamling luk dig op!

Det gode museumsbesøg
- gymnasieudgaven

Når netop kunstnerworkshoppen ”Inspirationens
Skatkammer” bliver fremhævet i min kandidatafhandling, er det fordi kunstnerworkshoppen er et
godt eksempel på, hvordan man kan forsøge at
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bygge bro mellem en svær tilgængelig samling og
det unge publikum. I Thorvaldsens Museums tilfælde spænder denne bro tværs over flere århundreder, fra samlingens opstillelse i midten af 1800tallet op til nutidens gymnasieelever. I denne proces har museet anvendt en samtidskunstners ekspertise til at drage paralleller fra antikken og
Thorvaldsens levetid, og op til nutiden. Eleverne
blev gjort til en del af et stykke videokunst og sat
til at reflektere over antiksamlingens rolle som
inspirationskilde for Bertel Thorvaldsen. Dermed
dækker forløbet to gennemgående temaer for museumsundervisning til gymnasieskolen, nemlig
reflekterende diskussionsspørgsmål relateret til
samlingen, og brug af teknologi og digitale hjælpemidler. Sidstnævnte er nærmest et must, for når
det kommer til indfangelsen af den unge målgruppe, har museerne for længst indset nødvendigheden af digitalisering.

I min kandidatafhandling konstruerer jeg en prototype på et undervisningsforløb til gymnasieskolen
på baggrund af relevant læringsteori og en evalue-

ring af ”Inspirationens Skatkammer”. I denne arbejdsgang nærmede jeg mig forholdet mellem museum og gymnasieskole med de inkvisitoriske briller på, og begyndte at tænke på mulige lappeløsninger. Den gymnasielle målgruppe kan være lige
så svær tilgængelig som enkelte samlinger, selvom
reformen med de nye AT-forløb unægteligt har
løst lidt op for de stramme krav for undervisningsplaner og dermed skabt luft til museumsbesøg.
Men første regel er stadig gældende: Det skal være
pensumrelevant. Når museet og gymnasieskolen
skal nærme sig hinanden må det så, efter mit hoved, ske i en forventningsafstemning, hvor man
skaber et forløb afpasset efter gymnasielærernes
behov for pensumrelevans, museumsundervisernes
behov for optimal benyttelse af samlingen og sidst,
men ikke mindst, gymnasieelevernes behov for en
lærerig og underholdende oplevelse. Forløb målrettet gymnasieskolen må således tage sit udgangspunkt i de enkelte fags fagmål og derefter forme
det efter samlingens muligheder og undervisningspotentiale. Til sidst kan man så tilsætte et underholdende eller ungdomsrelevant tvist, der kan tiltale den unge målgruppe.

undervisningsplanens øvrige tekster. På denne
måde opnår selv mindre samlinger målet, at blive
en legitim medspiller i gymnasielærernes sammensætning af pensum og et fuldt ud integreret supplement til gymnasiernes undervisning.

I tilfælde som Thorvaldsens Museum, hvor samlingen er udstillet i rum, der fungerer uoptimalt til
formidling og undervisning af større grupper, kan
man benytte sig af flere løsningsmuligheder. Dels
kan man dele forløbet op i flere værksteder, hvor
eleverne fordeles ud i samlingens rum i mindre
grupper. Dels kan man anvende hjemmesiden konstruktivt som et virtuelt ekstra rum i samlingen,
hvor genstande og information kan bruges også
hjemme i klasseværelset. En sådan hjemmeside
med masser af tilgængeligt materiale og elementer
af interaktivitet kan således hjælpe til at fremme
integrationen af museumsbesøget i den regulære
klasseværelseundervisning og dermed lette efterbehandlingen af besøget. ”Tilbygningen” kan bruges i kampen om gymnasieskolen som en ressource i den forberedelse og efterbehandling, der er så
vigtigt et aspekt af det gode museumsbesøg. Tilbage står så opgaven med at inddrage samlingens
genstande i pensumrelevante temaer og problemstillinger, der kan stimulere eleverne og ophøje
museumsbesøget til et brugbart supplement til

E. Hooper-Greenhill (ed.), Museums and their
visitors, Routledge, London, 2000.
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At formidle Bjørn Nørgaards værker
- i det offentlige rum
Anne Grethe Uldall. annegrethe.uldall@gmail.com

At formidle Bjørn Nørgaards værker
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Jeg så det for mig: Man træder ind i et rum.
Man er omgivet af billeder og lyd, der kommer
i et rytmisk flow fra alle sider. Man bliver en
del af det. Lader sig rive med af én ”historie”,
mens man måske blot aner andre af de fortællinger, der er på spil. Det skal være flot, sanseligt, poetisk, man skal blive inspireret, nysgerrig… De ansatser, der gives her, skal både skabe refleksion i forhold til det, man allerede har
set i udstillingen, og til det, der følger i de næste
sale…
Vi skal lave en retrospektiv udstilling om Bjørn
Nørgaard(Bjørn Nørgaard. Re-modelling the
World Statens Museum for Kunst, 2010). Men en
stor del af hans værker er udsmykninger i det offentlige rum, hvor de ikke kan flyttes fra – hvordan skal vi (udstillingsarkitekt, forsker og formidler) forholde os til det i udstillingstilrettelæggelsen?
Hvilken form skal formidlingen af disse værker
have? Plancher med foto? Modeller? Som udgangspunkt tænker vi det tidligt som noget digitalt,

og vi kan vælge helt enkelt at vise små dokumentarfilm om en række af udsmykningerne. Men af
flere grunde ender vi med en helt anden løsning.

Hvor starter formidlingen?
Set ud fra et formidlingssynspunkt bliver udstillingen visuelt og indholdsmæssigt stærkest, hvis man
fra starten tænker den som en række formidlingslag, der på forskellig vis underbygger og supplerer hinanden, og som tilsammen danner udstillingens koncept. Et omdrejningspunkt for dette arbejde er: Hvad er det, vi gerne vil have, at publikum
opdager og bliver nysgerrige på ved Bjørn Nørgaards værker? Ud fra dette grundlag arbejdes der
med den overordnede idé, værkudvalg, disponering af værkerne i rumlige forløb, blikfang og vuer, lys, design, siddepladser og forskellige supplerende formidlingsmaterialer som fx tekster, guidebøger eller film. Med andre ord ligger grundlaget
for formidling af Bjørn Nørgaards offentlige udsmykninger i det veldefinerede udstillingskoncept
og i en præcisering af de forskellige formidlingslag, der defineres i det. Et vigtigt aspekt for mig
at se er at tage i betragtning, at publikum oplever

Formidling uden ord
Bjørn Nørgaard-udstillingen havde en guidebog
med tekster til udstillingens værker. Her har jeg
vægtet at få publikum til først og fremmest at se på
værkerne, få en fornemmelse for materialer og
materialesammenstød og prøvet at åbne for værkernes mange lag og fortællinger for på den måde
at skabe nysgerrighed og refleksion. Måden teksten er skrevet på forsøger at åbne, ikke lukke, for
oplevelse og fortolkning. Her er masser af ord, og
har man brug for flere, så er der mere tekst at hente i udstillingskataloget. I modsætning til dette var
en af målsætningerne for formidlingen af Bjørn
Nørgaards offentlige udsmykninger, at jeg her
primært ville lade det være billeder og samstillingen af billeder, der skabte nysgerrighed og refleksion. Det skulle være en kombination af film og
fotos, men fotos lagt ind i et dynamisk filmisk
forløb.
Fem værker blev valgt udfra geografi, kronologi
og karakter: Monument til Ikast, 1974. Arkitektoniske kommentarer, Gladsaxe Bibliotek, 1981.
Amagertorv, 1993. Dronningens gobeliner, 2000.

Borgerne fra Holstebro, 2004. Værkerne introduceres ved, at et Danmarkskort rulles ned over en af
væggene, små labels med titler og geografisk placering angiver i en lind strøm kunstnerens værker i
det offentlige rum. Et enkelt større label markerer
til slut, hvilket værk det efterfølgende handler om.
Herefter følger en filmoptagelse af værket, hvor
der er fokuseret på relationen mellem værk og
rum. For Amagerstorvs vedkommende projekteres
pladsens belægning først på udstillingssalens gulv,
hvorefter pladsens omgivelser dukker op på salenes vægge, dette for at underbygge publikums
følelse af at befinde sig ”i værket”, på pladsen. For
hvert værk er der valgt en række særlige vinkler,
som uddybes på forskellig vis. Det kan være formelle og indholdsmæssige træk, eller det kan være
henvisninger gennem avisartikler og lignende til
den offentlige debat, som også er et centralt element i Bjørn Nørgaards arbejde med værker i det
offentlige rum. Der bliver sat fokus på enkeltelementer i kunstnerens værker fx et sted på
”spiralen”, hvor der viser sig et billedflow med alt
fra Tatlins tårn, Breughels Babelstårn, til spiret på
Vor Frelsers Kirke og en spiralformet moske i
Tunesien. Og hvor kommer disse referencer fra?
Nogle enkelte er kunstnerens egne, men langt de
fleste er fremkommet ved, at jeg har bedt udstillingens arkitekt, forsker og vores to studenter om at
lave et mindmap med associationer ud fra de valgte værker. Dette gav en meget stor og bred mængde af materiale, som kunne danne grundlag for
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forskelligt og har forskellige behov for formidling.
Nogen vil primært være visuelt orienterede, mens
andre har et stort behov for at læse om det, de ser.
Selv vægter jeg det visuelle højt, men dermed ikke
sagt at publikum selv må tænke sig til det hele.
Tværtimod stiller det store krav til værkudvalg og
udstillingsopbygning.
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vinklinger og yderligere research. Det er ud fra
dette materiale, at jeg har valgt vinklingerne, ud
fra det som efter min mening kunne åbne værkerne
på den visuelt bedst mulige måde samtidig med, at
materialet også skulle indgå i et overordnet afvekslende og retorisk forløb.
Materialet vises samtidigt på tre vægge og er lagt
ind i et grid. Griddet fortsætter ud over væggen og
indikerer hermed at det kunne billedflowet også.
Publikum kan selv fortsætte. De billeder, vi har
valgt at vise, er blot et lille udsnit af virkeligheden.
Griddet er et greb, Bjørn Nørgaard selv benytter
sig af. Vi brugte det også i selve udstillingsdesignet, og herved knyttes formidlingen af de offentlige udsmykninger visuelt til resten af udstillingen.
Indholdsmæssigt etableres der en sammenhæng
med et af formidlingsgrebene i guidebogen. Her
arbejder jeg med en række ”visuelle
spor” (markeret med pink skrift), som jeg forfølger
i teksten til de værker, hvor de forekommer: fx
kaffekoppen og tallet 12. Så vidt muligt forfølger
jeg de samme spor i den digitale formidling. Men
her har jeg i langt højere grad mulighed for at vise
et stort, visuelt referencemateriale som fx billeder
fra de mange begivenheder, store som små, hvor
der bliver drukket kaffe: her er billeder af alt lige
fra officielle møder i Forsvarskommisionen og
SSP-udvalget på Københavns Rådhus til det årlige
møde i Frøsamlerforeningen i en have på Amager,
en børnefødselsdag for Zofia og formiddagskaffe
på en solbeskinnet gårdsplads på en bondegård i
Jylland. Det hele bindes sammen og understreges
af en lydside sammensat af forskellige lydeffekter,
reallyd, et værk af Henning Christiansen og et
enkelt citat af Bjørn Nørgaard.

Er alt så sagt?
Der er mange billeder og referencer i det digitale
billedflow. Billederne er i bevægelse på væggene
omkring publikum og til tider også på gulvet: det
er på ingen måde muligt at overskue hele materia-
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let på en gang. Det er heller ikke meningen. Tanken er, at formidlingen skal åbne for en række
mulige referencer, og at nogle af disse forhåbentlig
virker genkendelige for publikum ”dér har jeg
været”, ”dét maleri kender jeg” eller ”som barn
byggede jeg en hule i min mormors have”. Den
personlige reference interagerer med en række
andre referencer og aktiverer en række nye erfaringer og refleksioner, som kan være med til at åbne
Bjørn Nørgaards værk. Og så er der alligevel fokuseret for publikum. Den primære ”handling” foregår på én væg, men oplevelsen skal være, at man
er midt i det, at verden summer omkring en… Alt
bliver ikke sagt, men der bliver lagt en række
(kvalificerede) muligheder frem, som forhåbentlig
virker ansporende for oplevelsen af værket.
Nogle besøgende vil måske udelukkende forholde
sig til udstillingens rumlige forløb og værkudvalg,
nogle vil læse teksten i guiden, andre se billederne
i den digitale formidling. Nogen vil bemærke samspillet og forhåbentlig opleve, hvordan formidlingsgrebene understøtter hinanden. Formidlingen,
det være sig værkudvalg, udstillingsopbygning,
guidebog eller digital formidling, er meget styret
og styrende for det blik, som publikum bliver udstyret med: men det mener jeg er god formidling.
Blot håber jeg, at det er gjort på en åben måde,
hvor jeg giver plads til publikums egne refleksioner og tanker.

Og det der med teknik!
Sideløbende med udstillingsarbejdet begyndte jeg
at lede efter en samarbejdspartner, der kunne klare
den mere tekniske side af sagen: filme, billedredigering, animering, integrering af rumlige virkemidler. Valget faldt på Anne Haaning, der er uddannet arkitekt, men arbejder med forskellige former for digital formidling. Netop hendes baggrund
som arkitekt, er vigtig at kende til for at kunne
forstå, at der ikke var tale om en ”skærm på væg
løsning”, men derimod nærmere en rumlig installation. Hun har en god fornemmelse for billedflow

Så er der rundkreds!
Undersøgelser viser at danskerne vægter de sociale
aspekter ved et museumsbesøg meget højt og i
denne udstilling ville jeg gerne fremme ”den fælles reflekterende oplevelse” dvs. at flere museumsgæster kunne opleve formidlingen på en gang og
samtidig have en dialog om det oplevede. Optimalt
kunne jeg ønske mig at skabe en stemning, hvor
publikum ville føle sig ansporet til at dele deres
oplevelse også selv med nogen, de ikke kendte i
forvejen. Disse tanker ligger også i forlængelse af
Bjørn Nørgaards egne forestillinger om refleksion,
deltagelse og dialog, men dermed ikke sagt, at det
ikke er eftertragtelsesværdige mål i mange formidlingssammenhænge – der vil dog også være udstillinger, hvor en sådan tankegang kan være i direkte
modstrid med udstillingens basale idé, hvor man i
stedet vil søge en formidling, der er udpræget individfokuseret. Formidlingen må naturligvis ikke
modarbejde værket.

digvis skaber interaktivitet og dialog), men her
forstået som en mere sanselig, poetisk rumlig oplevelse, hvor den åbenhed, refleksion og nysgerrighed, som det afstedkommer, forhåbentligt har en
dialogisk og interaktiv virkning i en kropslig og
mental forstand.

”Visuelt udfordrende”
Og publikum? Hvordan tog de imod dette formidlingstilbud? Publikumsundersøgelsen fra udstillingen viser at 74,3% af udstillingens besøgende benyttede sig af salen – af disse blev en del af dem,
45%, i salen ”et stykke tid”, mens 42,9% angiver
at de så hele det samlede forløb på godt 9 min.
81,8% af dem der benyttede salen valgte at sætte
sig ned. De der så formidlingsinstallationen havde
mulighed for at vælge forskellige udsagn de mente
karakteriserede oplevelsen: Ligegyldig 4,5%, Inspirerende 47,2%, Poetisk 20,2%, Forvirrende
13,5%, Informativ 48,3%, Ikke faktuel nok 4,5%,
Gav sammenhæng 25,8%, Blev nysgerrig 42,7%,
krævende 4,5%. Interessant synes jeg måske især
det er, at hele 48,3% fandt oplevelsen ”informativ”
til trods for at informationerne primært er båret af
billeder. Og så lige én ting til: ca. 80% angiver at
oplevelsen efterfølgende gav anledning til dialog!
Videooptagelse fra formidlingsinstallationen kan
ses på: www.rodsandcones.org under projekter,
Bjørn Nørgaard
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og grafiske virkninger, men ikke mindst har hun
en poetisk sans, som kan være med til at flytte
formidlingen fra ”information” til ”oplevelse”. Og
vel og mærke en ”oplevelse”, der er rundet af en
velfunderet sammenhæng mellem form og indhold, og som i høj grad afstedkommes af Anne
Haanings lydhørhed og analytiske evner. Ud fra
mit oplæg lavede Anne Haaning et storybord, der
beskriver et billedflow fordelt over tre vægge og
udstillingsalens gulv. Fire projektioner i alt, der
styres centralt fra en computer, som synkroniserer
de fire spor til en samlet oplevelse, hvor billedelementer bevæger sig mellem de tre væge, som om
der er tale om én stor film. Det var mere kompliceret, end jeg umiddelbart havde regnet med: fordelen ved min tekniske uvidenhed er, hvis jeg skal
vende det til noget positivt, at det bliver selve formidlingsidéen, der bliver det bærende i projektet.

”Her er der så digital formidling”
Det har været vigtigt for mig, at udstillingens formidlingstilbud kom til at virke integrerede i det
samlede udstillingsdesign. Med formidlingen af
udsmykningerne i det offentlige rum var det vigtigt at få publikum til at tænke ”Gad vide hvad det
er…?” og ikke: ”Her er der så digital formidling”.
Det har været vigtigt, at formen blev dialogisk og
interaktiv, her ikke forstået som ”hvis jeg trykker
på en knap, så sker der…” (hvilket ikke nødven-
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Museum+Skole
Museumsundervisning MidtNord står i efteråret 2011 bag et nyt initiativ – Museum+Skole – der vil understøtte samarbejder mellem museumsundervisere og lærere til gennemførelse af undervisningstilbud og materialer.
I efteråret 2011 udbydes 10 Museum+Skole-projekter i regionerne Midt og Nord.
Den økonomiske ramme er 15.000 kr. til frikøb, således at museumsunderviseren og læreren kan holde 3-4
møder og arbejde sig frem til et produkt på relativ kort tid. Beskrivelser af de færdige produkter bliver lagt
ud på www.ulfimidtnord.dk sammen med en kort evaluering fra de implicerede parter. De 10 projekter bliver desuden præsenteres ved en konference 6. februar 2012.
Målet med disse Museum+Skole-projekter er at skabe eksemplariske undervisningsforløb og materialer, der
kan tjene som inspiration for andre museumsundervisere og lærere. I foråret 2012 håber Museumsundervisning MidtNord at kunne åbne for en ny pulje, således at der kan skabes en hel række sådanne forløb og materialer. Denne form for mini-projekter skaber på en hel unik måde kvalificerede dialoger mellem museumsundervisere og lærere. Der er ingen ansøgningsfrister, men de første 10 projekter skal være gennemført inden d. 31. december 2011.
Der vil desuden være mulighed for rådgivning undervejs fra CFU-konsulenter i regionerne Midt og Nord.
I foråret 2011 gennemførte Skagens Museum det første Museum+Skole-projekt, der resulterede i et undervisningsmateriale, der ligger på museets hjemmeside: Anna Ancher var skagensmaler. Evaluering fra dette
projekt og ligger på www.ulfimidtnord.dk. Her kan man finde yderligere oplysninger om hele
Museum+Skole- projektet.
Steen Chr. Steensen
Projektleder, Museumsundervisning MidtNord
Mail: cs@museumsundervisningmidtnord.dk
Tlf: 20 56 62 12

Centre for Museumsundervisning
og Skoletjenesten
MUSKO-Museumsundervisning Syd

Siden er tillige krydret med artikler, idéer og erfaringer med museumsundervisning, så lærere og formidlere
sammen kan udvikle, finde inspiration og oplysning om undervisning på museerne og andre læremiljøer
udenfor skolen i Region Syddanmark. Siden henvender sig især til grundskoler, gymnasier og museer i Region Syddanmark!
Der er relevante links til resten af Danmark. Vi modtager gerne ris/ros til videreudvikling af vores hjemmeside.
Hjemmesiden er støttet af Kulturregion Trekantområdet, som beding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner og MUSKOning Syd. Den udvikles og administreres af MUSKO – Museumsundervisning Syd, et projekt finansieret af Kulturarvsstyrelsen under University College Syddanmark.
Skoleleder Troels Ravn, Gesten Skole, Vejen Kommune:
”Umiddelbart fremstår hjemmesiden MUSKO meget brugervenlig og overskuelig. Blikket fanger med det samme
mulighederne i UV-forløbene og MUSKO-menuen.
Jeg fik som lærer lyst til straks at kaste mig over de
muligheder, der er for besøg i Vejen Kommune - og
det er flot med de mange detaljer i søgningen, således at mit behov for emne ift. fag, klassetrin, lokalitet m.m. kan tilgodeses.
Alt i alt - en særdeles lovende hjemmeside.”
Tilmeld dig evt. vores nyhedsbrev på hjemmesiden og se også vores nye facebookside:
MUSKO-Museumsundervisning Syd.
Trine Hyllested
Projektleder, ph.d. MUSKOMuseumsundervisning Syd
mail: th@cfu.dk
Tlf.: 7266 5905

står af Billund, Fredericia, KolMuseumsundervis-
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MUSKO’s hjemmeside - www.musko.dk - er blevet opdateret med undervisningstilbud fra museerne i Region Syddanmark.
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Temadage i Skoletjenesten 2011/2012
Skoletjenesten har i mange år afholdt interne temadage for medarbejdere og samarbejdspartnere.
Fra efteråret 2011 vil vi åbne temadagene op for alle interesserede, der til daglig arbejder med udvikling og
gennemførsel af undervisning på museer og andre kulturinstitutioner. Temadagene er en kombination af
oplæg, diskussion og gruppearbejde med udgangspunkt i emner, foreslået af medarbejderne og gerne på baggrund af erfaringer fra projekter, studiegrupper og lignende.
Temadagene varer fra kl. 10-16 og foregår i Skoletjenesten, Artillerivej 126, København S. Pris: 100 kr. til
forplejning (gratis for samarbejdspartnere). Der kan være begrænsede pladser på nogle af dagene.

Førskolebørn og pædagogiske læreplaner. Torsdag d. 27. oktober 2011.
Førskolebørn er en forholdsvis ny målgruppe i Skoletjenesten, men efter indførslen af pædagogiske læreplaner er der et godt grundlag for at udvikle målrettede tilbud til daginstitutionerne. Temadagen vil sætte spot
på de særlige forhold, der kendetegner børn i daginstitutioner og arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Med udgangspunkt i arbejdet fra Skoletjenestens studiegruppe om samme emne vil dagen byde på diskussioner om læringsteori til målgruppen, hvilke pædagogiske metoder man med fordel kan bruge til førskolebørnene, samt hvordan daginstitutionernes praktiske rammer gør det muligt at bruge museerne.

Brugerinddragelse. Torsdag d. 19. januar 2012.
Brugerinddragelsen er et vigtigt redskab i udviklingen og kvalificeringen af undervisningsaktiviteter. En
studiegruppe har i 2011 arbejdet med at afprøve og vurdere brugerinddragelse i praksis, og dagen vil byde på
eksempler på metoder, der indgår i eksisterende praksis på flere museet. Derudover vil dagen også sætte
fokus på aktuelle udfordringer i forbindelse med brugerinddragelsen, fx hvordan man implementerer resultater fra brugerundersøgelser.

Æstetiske læreprocesser – i et tværfagligt perspektiv. Tirsdag d. 17. april 2012.
Æstetiske lærerprocesser diskuteres oftest i forhold til i kunstens verden, men er i virkeligheden et greb, der
kan bruges som indgange til læring i mange fag, og som kan være særlig relevant i de museale og uformelle
læringsrum. En studiegruppe har i efteråret arbejdet med emnet, og på denne baggrund præsenteres nye teoretiske perspektiver og diskussioner af, hvordan man i praksis kan arbejde tværfagligt med de æstetiske læreprocesser.

Kompetenceudvikling af undervisere. Torsdag d. 7. juni 2012.
Gennem projekter og ph.d’er er der gennem de seneste år blevet skabt megen ny viden om undervisning på
museer. Men hvordan sikrer vi, at den viden kommer helt ud i de yderste vitale led – ud til underviserne, der
skal omsætte den til en forbedret undervisningspraksis? Temadagen tilrettelægges på baggrund af erfaringer
fra Skoletjenestens underviserkurser, studiegruppen vision og praksis samt Medborgerskabsprojektet, hvor
bl.a. Olga Dysthe har undersøgt undervisningspraksis på flere museer.

ICOM CECA

CECA udførte forrige år en medlemsundersøgelse vedr. forventninger og ønsker til CECA. Der var et stort
ønske om at få etableret en database over medlemmernes forskellige kompetencer, således at det var muligt
at trække på kollegaer, f.eks. i forbindelse med konference og seminarer. Før sommerferien har alle CECA
medlemmer på mail modtaget et spørgeskema, hvori man kunne udfylde information om sig selv og sine
særlige kompetencer. I løbet af efteråret vil der komme en opsamlingsrunde, for de, der ikke fik udfyldt skemaet. Databasen eller oversigten vil være en del af en ny hjemmeside, hvor CECA medlemmer kan præsentere sig selv med deres fagområder, og hvor andre kan se og finde kolleger med den form for ekspertise, de
har brug for.

ICOM CECA

Den årlige CECA konference foregår i Zagreb fra den 16. september – 21. september. Fra Danmark vil der
være oplæg fra Mette Boritz, Nationalmuseet: Flirt, Philosophy and Facebook og Michael Gyldendal, Danmarks Tekniske Museum, New media in museums education.
Læs mere om konferencen i næste MiD magasin.

CECA Europe Bulletin
Tre gange årligt udsendes CECA Europe Bulletin til de europæiske medlemmer. Har du nyt om internationale begivenheder, konferencer eller nye publikationer, så send information til:
National koordinator for ICOM CECA Michael Gyldendal, Danmarks Tekniske Museum/Skoletjenesten på
Sjælland. mg@tekniskmuseum.dk
Se mere: www.ceca.icom.museum
OBS. Danske CECA medlemmer, der ikke modtager information fra CECA, må meget gerne sende deres
mail til mg@tekniskmuseum.dk , da al korrespondance forgår via mail.
National koordinator er Michael Gyldendal, Danmarks Tekniske Museum/Skoletjenesten på Sjælland.
mg@tekniskmuseum.dk
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Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Museumsfomidlere i Danmark
mandag den 27. februar på Brandts Klædefabrik i Odense kl. 10.

Dagsorden:
 Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsens beretning
 Regnskab til godkendelse
 Fastsættelse af kontingent
 Indkomne forslag
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Eventuelt

Forslag skal være formanden Carina Serritzlew i hænde senest den 13. januar og
kan sendes til: car_dk@yahoo.dk

GENERALFORSAMLINGEN ER VEJEN TIL AT BLIVE HØRT I DIN FORENING!

Efter generalforsamlingen afholder MiD en Temadag om brugen af sociale medier i
museumsformidlingen. Nærmere om program og tilmelding følger på MiD´s hjemmeside og på Formidlingsnet.dk

