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MAPPING THE ONLINE EXHIBITION

Abstract
Museums, like the  rest  of society,  have entered into the  digital  age,  and  digitaly  enhanced 
exhibitions have  entered the museums. But  when  it  comes to the use of online media,  real 
exhibition  experiences are  rare, as museums tend  to view  the world wide web primarily  as a 

platform  for  marketing  the  physical museum, or  use it  to provide access to digital collection 
databases.  This project  takes as its starting  point the belief that  online media  offers unique 

opportunities for  displaying  museum  content,  thereby  offering  authentic  museum 
experiences online; complementing  the  offerings of  physical exhibits.  My  project  is a  study 
of this potential  through  academic  research  and  concept development.  The  growing 

influence  of new  media  and the realities of the experience economy  offers new 
opportunities as well as new  challenges for  museums; one important  aspect  being  a  focus 

on  ‘the user’. This paper  describes the user  experience in  museums and shows how  user 
behaviour  online  suggests the  need for  contextualisation  and storytelling  in  museum 
presentations. Hence,  simply  providing  information  or  allowing  access to online  collections 

has little value for  a  lay  audience.  In  the project case study,  focusing  on  The  Royal Library 
in  Copenhagen,  I suggest  how  the  current understanding  and offering  of online exhibitions 

could be challenged  and enhanced by  extending  the visions formulated for  the development 
of exhibitions onsite to include their  online iterations.  The paper  then  presents an  overview 
of strategies for  museums and exhibitions online,  based on  the  categories of W.  

Schweibenz and S.  Dietz and illustrated by  current  examples.  Arguing  that  these categories 
do not present  a  complete picture, I propose some additions based on  my  own  research, 

most notably  the concept  of ‘the  social museum’. Next, following  on  from  deliberations on 
‘the object  in  the  age of digital reproduction’, I will argue  that  the online  medium  holds 
certain  unique  inherent  qualities.  These  allow  for  representations of museum  artefacts that 

provide new  forms of experiences and engagement,  namely  through  interaction, 
exploration, immersion  and communication.  Yet, in  keeping  with  McLuhan,  media  also 

holds the power  to transform,  and the inclusion  of communicative  media  by  museums has 
played  a  part  in  a  shift  of paradigm,  meaning  that  the museum  no longer  speaks with  an 
unassailable voice but  is open  for  discussion. This change is not  only  induced by  media, 

however,  but also inspired  by  a  change in  the museum  discourse.  In  the understanding  of 
the  ‘new  museology’,  the museum  is a  discourse and  the exhibition  an  utterance within  that 

discourse; a  position  which  again  brings the interpretations and personal  meaning-making 
of the audience  into focus as the purpose  of museums.  I argue  that the same should apply  to 
the  online  exhibition.  I conclude this section  with  a  discussion  of the overall trends in 

museum  online  communication.  On  the  basis of my  theoretical  findings in  combination 
with  research  into and design  explorations of the subject  matter  of a  current exhibition  at 

The  Royal Library, I formulate a  set  of design  criteria  for  the concept  development of its 
online iteration. The  exhibition  Maps,  Myths and Narratives tells the story  of the historical 
mapping  of North  Greenland, but  also aims to convey  the complex  nature  of the  map.  In  the 

paper,  I describe how  the  concept  utilises media  qualities to engage  the  audience in  this 
dual subject-matter,  showing  consideration  to the actualisation  of the  collection; the 

exhibition  utterance; user  needs; personal learning; media  potential;  aesthetics and 
producability.  I conclude that  these design  criteria  and the research  that led  to them,  rather 
than the concept itself, is the unique contribution of this project.
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INTRODUKTION 
Everything You  Can Think  Of is  True.  Indhyldet  i  udstillingsrummets mørke og  dets 

sælsomme lydtapet  begynder  jeg  næsten  at  tro det,  for  det  undreland,  jeg  er  nedsteget i, 

synes at  tilhøre drømmens – eller  er  det  mareridtets? – virkelighed,  hvor  alt  er  muligt.  Det 

glitrende  kvartssand knaser  under  fødderne når  jeg  går,  og  allerede tanken  om  en  tur  i de 

ophængte  gynger  bidrager  til den  legelette  svimmelhed.  Jeg  må  snart dukke mig, snart 

strække hals for  at  kunne kigge  ind ad glughullerne,  hvor  finurlige skitser  og  kuriøse 

tableauer  præsenteres efter  tur.  Et  persongalleri  på  J.P.  Jakobsens skriveunderlag, en  hånd 

gjort  af sommerfuglevinger,  en  hvid kanin, håndtegnede postkort  fra  Matisse,  en  tegning  af 

Michael Strunge, en skovbund. 

Illustration fra Everything You Can Think Of is True

Med inspiration  fra  Lewis Caroll  og  en  titel  hentet  hos Tom  Waits har  scenografen  Robert 

Wilson  iscenesat  en  række  skitsebøger  fra  Det  Kongelige  Biblioteks (KB) samling. 

Udstillingen  blev  vist på  Den  Sorte Diamant  i foråret  2009,  og  eksisterer  nu  også  som 

webudstilling  på  KBs netsted 1.  Eller  gør  den? Kan  den  repræsentation  af udstillingen,  der 

ligger  på  nettet,  med  rette  betegnes som  en  udstilling?  Og  er  det  overhovedet den  samme 

udstilling, som den, der beskrives ovenfor, der er tale om? 

For  ligeså  sansemættet fabulerende den  fysiske udstilling  var,  ligeså  fantasiforladt  er  dens 

digitale modpart.  Den  tilnyttede  webudstilling  Skitsebøger åbner  ellers med en 

introduktion  til udstillingen  i  et  layout  som  trækker  på  det  originale  udstillingsdesign: hvidt 

på  sort,  titlens skriftsnit  som  tegnet  med kridt,  fotos fra  udstillingen  og  links til 

medieomtale. Teksten  giver  en  udemærket indføring  i  skitsernes særlige fascinationskraft 

og  tankerne bag  udstillingen.  Men  følger  man  opfordringen  til  at  se udvalgte skitser,  får 

man  blot  et  pop-up  vidue  med  et  standard  fremvisningsværktøj.  Det  funktionelle grå  look 

er  ikke tilpasset  udstillingsdesignet,  og  interaktions-mulighederne  er  begrænset  til  et 

zoomværktøj. Her  kan  man  gennemse de udstillede skitser,  33  stk,  tilføjet  kunstner  og 

årstal.  Ingen  uddybende information,  ingen  kontekst. Og  intet  spor  af de  greb,  som  gjorde 

Wilsons udstilling til en overvældende oplevelse. 
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Projektets formål og undersøgelsesfelt
Men  hvorfor  overhovedet  ulejlige  sig  med at udvikle  udstillinger  til nettet, som  i forvejen 

bugner  af både oplysninger  og  oplevelser,  hvis disse blot  er  en  hult  ekko af  the  real thing? 

Kan  en  berigende udstillingsoplevelse kun  finde sted i museumsrummet,  i  mødet med de 

autentiske objekter? Eller  kunne man  forestille  sig  at webmediet  kunne supplere museets 

fremstillingsformer og tilbyde særegne autentiske oplevelser?

Udgangspunktet  for  nærværende speciale  er  en  forestilling  om, at  der  i webmediet  ligger 

nogle unikke  muligheder  for  museumsformidling,  herunder  for  udviklingen  af egentlige 

webudstillinger.  Men  mens digitale medier  allerede anvendes af de  fleste  museer  som 

informationskanal  og  til tider  som  vidensportal,  er  det  sjældent  at udstillingens oplevelses-

aspekt  formidles tilfredsstillende online.  Udfordringen  er  derfor  at udnytte  medierne  bedre 

for  at skabe mere  engagerende og  mere  udbytterige  oplevelser  for  publikum, og  en  bedre 

forløsning af udstillingens indhold og museets formidlingsmæssige sigte.

Jeg  ønsker  med projektet  at  belyse dette  problemfelt  ved at  undersøge ‘webudstillingen’ 

gennem  teori,  analyse og  refleksion  samt  i  konceptudviklingen  af en  konkret  udstillings-

ramme, med  henblik på  udtræk  af generelle  guidelines.  Rapporten  her  vil  belyse  en  række 

forhold,  som  har  indflydelse  på  forståelsen  og  udviklingen  af webudstillingen,  generelt  og 

specifikt.

Indledningsvis vil jeg  således beskrive  den  situation, museerne står  i idag, hvor  udbredelsen 

af digitale  medier  og  ændrede markedsvilkår  stiller  nye krav  til  online-tilstedeværelsen  og 

til  vedkommende formidling,  som  tager  udgangspunkt  i ‘brugernes’ ønsker  og  behov. Jeg 

vil derfor  opridse hvad der  overhovedet  motiverer  os til  at  besøge  museet,  og  hvad  det 

egentlig  er  for  en  oplevelse,  vi  tager  med derfra, samt  pege  på  hvilken  type formidling,  vi 

søger  online.  Denne adfærd har  således betydning  for  hvilke strategier  for  tilgængelig-

gørelse af den digitaliserede kulturarv, der har størst relevans for brugerne. 

Herefter  følger  en  beskrivelse af udstillingsstedet  Den  Sorte Diamant, som  har  fungeret 

som  casestudie for  projektet.  Jeg  vil her  belyse både den  udstillingsvirksomhed,  som  finder 

sted i  Diamanten,  og  de webudstillinger,  som  findes på  KBs netsted. Som  det  indledende 

eksempel  viser, hænger  kulturafdelingens (KULT)  udstillingspolitik,  som  er  bestemmende 

for  de fysiske udstillingers udtryk, dårligt  sammen  med den  eksisterende online formidling, 

som  varetages af forskere  og  IT  kyndige i  andre afdelinger.  Med udgangspunkt  i 

kulturafdelingens visionsrapport  vil  jeg  derfor  pege på  hvordan  de ambitioner,  som 

foreligger  for  Diamanten  som  kulturinstitution,  også  kunne danne  udgangspunkt  for 

udviklingen af KBs webformidling. 

Netop denne  manglende sammenhæng  og  de store visioner  gør  Den  Sorte Diamant  til  en 

interessant  case  for  dette projekts afsøgning  af webudstillingens potentiale.  Det  Kongelige 

Biblioteks unikke samling; udstillingsstedets tværkulturelle  felt,  som  samler  kunst  og 

8



kulturhistorie; og  kulturafdelingens ambitioner  om  at  skabe ‘tankevækkende og berigende 

oplevelser’  (KULT 2008: 7)  resulterer  således i  levende,  vedkommende udstillinger  i  det 

fysiske rum. Tænk,  om  de  også  kunne komme  til at  leve  online.  KULT nævner  da  også  i 

rapporten, at  det  skal undersøges ‘hvilke  muligheder der ligger på internettet for 

supplerende  formidling’ (KULT 2008:30).  Projektet her  kan  ses som  en  afsøgning  af dette 

spørgsmål.  Dog  forholder  det  sig  ikke  kun  til  perspektiverne for  Diamanten, men  har  også 

relevans i relation til andre museer.

Selvom  der  er  forskelle i  de præmisser  og  overvejelser,  der  gælder  for  kunst- og  kultur-

historiske  museer,  vil jeg  i  projektet  behandle  dem  samlet,  og  referere til ‘museet’ i  generel 

forstand.  Dette  er  en  konsekvens af at  Diamantens udstillinger  dækker  begge  fagområder. 

Samtidig  er  det  ikke de faglige forskelle,  men  de overordnede muligheder  i  at  udvikle 

webdudstillinger som del af et samlet formidlingstilbud, som er dette projekts fokus.

Digital museumsformidling  er  således et  langt  bredere felt  end webudstillinger  og  www: fra 

informationsstandere, multitouch  borde og  wii-spil  til  podcasts,  pda  og  mobile 

applikationer  til  brug  i  og  udenfor  museet.  Projektet her  afgrænser  sig  imidlertid  til den 

computercentrerede webformidling. Fravalget  af andre digitale formidlingsmuligheder  skal 

dog  ikke ses som  et  udtryk  for  at  disse ikke har  deres fortrin  og  berettigelse. Tværtimod  vil 

rapporten  argumentere for  at  museumsformidlingen  tænkes tværmedialt med udgangs-

punkt  i udstillingens sigte,  og  anvender  de  kommunikationsteknologier  og  formidlings-

mæssige greb,  som  bedst  forløser  dette sigte.  En  afgrænsing  af feltet  har  imidlertid været 

nødvendig  af hensyn  til projektets akademiske fokus.  Som  det  vil vise sig,  er  dette 

undersøgelsesområde i sig selv dog også overordentlig bredt.  

I rapporten  vil  casebeskrivelsen  således blive fulgt af en  afdækning  af de mange  forskellige 

former,  eksisterende  webudstillinger  antager. Denne afdækning  tager  udgangspunkt  i Steve 

Dietz’ og  Werner  Schweibenz’  kategorier  for  virtuelle udstillings- og  museums-strategier, 

som  bliver  belyst  gennem  en  række aktuelle danske og  udenlandske eksempler.  På 

baggrund af min  egen  research  vil jeg  herefter  pege på  og  beskrive nogle væsentlige 

tilføjelser til ovennævnte kategorier.

Herpå  følger  en  udredning  af de  udfordringer  og  muligheder,  digitale  medier  byder  på  i en 

museologisk  kontekst.  På  baggrund af  overvejelser  om  det  digitaliserede, autentiske objekt, 

vil jeg  således se på  hvilke kvaliteteter, der  kendetegner  computer- og  webmediet,  og 

hvordan  disse kan  udnyttes i formidlingsmæssig  sammenhæng. Dette  fører  videre til en 

afdækning  af hvorledes medierne medvirker  til  at  transformere museet.  Det 

paradigmeskifte,  som  præger  museernes aktuelle udvikling,  kan  dog  ikke alene  tilskrives 

medierne,  men  er  også,  som  rapporten  vil  vise, funderet  i den  ny-museologiske forståelse af 

museet  som  diskurs.  Specialet  vil følgelig  argumentere for  at  udstillingen  udgør  et 

kuratorisk udsagn; et  udsagn  som  også  må  understøttes i  en  tilknyttet  webformidling. 

Sektionen afsluttes med en diskussion af de overordnede tendenser, som tegner feltet.

9



På  baggrund  af  projektets teoretiske afsøgning  af webudstillingens fordringer  og  de 

muligheder, som  gives i webmediet,  har  jeg  opstillet  et  række designkriterier  for  koncept-

udviklingen  af en  webudsstilling.  Konceptet tager  udgangspunkt  i den  fysiske udstilling 

Kort, myter og  fortællinger, som  vises aktuelt  i  Diamanten.  Udstillingen  omhandler 

kortlægningen  af Nordgrønland,  og  præsenterer  således både  historiske  og  geografiske 

fakta  og  peger  også  ud  på  den  kartografiske disciplin  og  kortet  som  tegnsystem. Jeg  vil  i 

rapporten  beskrive  hvordan  dette dobbelte  udsagn  omsættes i et  webudstillingskoncept, 

som  tilsigter  at  hjælpe den  besøgende  til  at  se begge betydningslag.  Konceptet  udnytter 

således teknologien  til  at  lade de digitaliserede kort  danne  indgang  til  de historier, som 

ligger  til grund  for  deres udarbejdelse.  Ydermere søger  konceptet  at  anvende forskellige 

fremstillingsformer for at understøtte forskellige former for oplevelse og engagement.

Det  skal  her  pointeres,  at  en  produktion  af konceptet  ikke har  været  tænkt  til  at  skulle indgå 

i  projektet.  Konceptet  er  således et  rent  koncept,  ikke en  beskrivelse af en  eksisterende 

webudstilling.  Samarbejdsaftalen  for  projektet  har  da  også  bygget  på  en  fælles forståelse af, 

at  der  var  tale  om  en  konceptuel  ramme for  en  fiktiv  webudstilling,  som  kunne tjene som 

illustration af de generelle muligheder, der kunne ligge i denne form for webformidling.

Afslutningsvis vil  jeg  reflektere  over  hvordan  konceptet  honorerer  de opstillede design-

kriterier  og  hvorledes det  forholder  sig  til projektets teoretiske fund,  samt  over  projektet og 

processen som helhed. 

 

Metodisk tilgang 
I design  og  softwareudvikling  tales der  om  iterativ  udvikling,  som  beskriver  en  cyklisk 

proces hvor  faserne  planlægning,  analyse,  designudvikling  og  evaluering  gentages for  at 

føre frem  mod et  stadigt  mere  gennemarbejdet produkt  (Cadle & Yeates 2008). Indenfor 

den  humanistiske videnskab ses en  parallel  i  den  hermeneutiske  analyse, hvor  delen  infor-

merer  forståelsen  af helheden  og  vice  versa  (Eagleton  (1983)1996).  Også  her  er  der  således 

tale om  en  cyklisk afsøgning,  som  leder  frem  til  en  samlet  forståelse  af værket. Men  hvor 

den  iterative proces indikerer  et  struktureret  gennemløb af de  forskellige faser  indenfor 

hver iteration, beskriver den ‘hermeneutiske cirkel’ derimod en dynamisk dialektisk proces.

Projektet  her  kan  udfra  denne destinktion  beskrives som  en  hermeneutisk  udviklings-

proces, som  har  sammenført  humanistisk  videnskab med design- og  konceptudviklings-

metodik. Processen  er  således ikke  så  meget foregået i velordnede iterationer, men  som  en 

konstant  vekselvirkende  afsøgning  af  projektets videns- og  mulighedsområder.  Den  helhed, 

som  i den  traditionelle hermeneutiske analyse udgøres af værket,  består  således her  af et 

samspil  af teorier,  fakta,  eksempler  og  metoder, uden  samme på  forhånd givne 

afgrænsning. 
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Projektets teoretiske tilgang  bygger  altså  på 

en  humanistisk  videnskabstradition,  og 

præsenterer  en  kulturteoretisk afdækning  af 

hvordan  webudstillingen  kan  forstås og 

anvendes i relation  til  museums-

formidlingen.  Fremfor  at  være funderet i 

samfundsvidenskabelige undersøgelses-

metoder  og  dataindsamling,  henter 

undersøgelsen  således viden  i  teoretiske 

fremstillinger  med relation  til  museologi og 

digital kultur. Disse videns-felter  trækker 

igen  på  kultur-,  litteratur-, sociologi  og 

medieteori.  Mens jeg,  i  kraft  af mine  studier  i digital  design  og  kommunikation,  har  haft  en 

forhåndsindsigt  i digitale mediers muligheder  og  betydning  i  bred forstand,  har  tilegnelsen 

af en  forståelse  for  den  museologiske  diskurs, og  særligt  krydsfeltet  af museer  og  medier, 

udgjort en  væsentlig  del  af projektets research  og  vidensbearbejdelse. Dertil har  jeg 

foretaget  research  indenfor  den  aktuelle  webudstillings emne; og  har  således undersøgt 

kartografiske problemstillinger  og  nedslag  i  den  grønlandske kortlægnings historie.  I 

forlængelse af denne del  har  også  sparringen  med  den  fysiske  udstillings researcher  og 

projektkoordinator  Christopher  Jacob Ries og  udstillingsdesigner  Sidsel  Becker  haft  stor 

betydning for min forståelse af både indholdet og udstillingens kuratoriske sigte. 

I tilknytning  til  de teoretiske  undersøgelser  har  jeg  studeret  et  bredt  udvalg  af både danske 

og  udenlandske webudstillinger,  for  at  orientere mig  om  de mange forskellige  tilgange der 

findes til  museumsformidling  på  nettet.  Mens jeg  kun  i  mindre grad har  foretaget  egentlige 

analyser  af  disse  eksempler,  har  jeg  på  denne  baggrund dannet  mig  et  overblik  over  de 

tendenser  som  tegner  feltet.  Samtidig  har  interaktionen  med udstillingerne givet  anledning 

til  at  forholde  mig  kritisk  til deres formål,  funktionalitet  og  appel, hvilket  også  har  været 

med til at informere designudviklingen af projektets koncept. 

Konceptudviklingen  er,  som  angivet,  foregået parallelt  og  i  samspil  med disse  under-

søgelser.  Denne kreative proces har  således også  bidraget  til  forståelsen  af webudstillingen  i 

generel forstand, såvel som  til  at  indkredse den  designsituation  som  projektets konkrete 

webudstilling  udgør.  Dermed har  afsøgningen  af konceptets muligheder  også  været  med til 

at forme den række af designkriterier, som konceptets endelige form forholder sig til. 

I konceptudviklingen  har  jeg  gjort  brug  af metoder  til idegenerering, -udvikling  og 

screening.  Anvendelsen  af værktøjet  idesudoku  eller  ‘Ideku’2  har  således understøttet  en 

alsidig  afsøgning  af emnets mange formidlingsmæssige  muligheder 3.  Foruden  de grafiske 
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visualiseringer  gennem  udviklingen  af mock-ups og  prototype,  fandt  jeg  at  min  blog 4 var  et 

værdifuldt  arbejdsredskab  for  idescreening  og  -udvikling. Bloggen  har  fungeret  som  en  art 

skitsebog  for  både den  akademiske og  den  kreative proces,  jævnfør  interaktionsdesignerne  

Löwgren  & Stoltermans beskrivelse af skitsen  som  tænkeværktøj: “The sketch works as  a 

conversation partner by  presenting resistance,  drawing the  designer’s  attention to 

previously  unseen properties,  revealing obstacles  and openings, and talking  back  to  the 

designer.”  (Löwgren  & Stolterman  2004: 29).  Blogformatet  kræver  således ikke  samme 

stringens som  den  akademiske  argumentation,  men  tillader  flere uafklarede tankerækker 

og  spørgsmål.  Omvendt  er  den  skriftlige fremstilling  anderledes struktureret  end den 

visuelle skitse behøver  at  være det.  Selvom  bloggens funktion  som  kommunikationskanal 

har  været  begrænset,  har  publiceringen  online  således alligevel  tvunget  mig  til at  skabe en 

sammenhængende afsøgning  af en  række  spørgsmål som  ikke  nødvendigvis har  ført til  et 

svar, men  til  gengæld har  hjulpet  til  at  belyse spørgsmålets facetter  og  faldgruber. Formatet 

er  derfor  velegnet  i  processens divergerende  fase,  hvor  mange muligheder  skal  afsøges, 

mens en  fremstilling  som  denne rapport kræver  og  befordrer  konvergent  tænkning. En 

væsentlig del af projektets erkendelser opstår således i denne nedskrivning. 

For  afklaring  af konceptets realiserbarhed har  jeg  konsulteret med faglige eksperter  i 

informationsdesign  og  webudvikling.  Ligeledes har  jeg  inddraget  prototypetestere med 

kompetencer  indenfor  konceptudvikling  (men  uden  forhåndsviden  om  webudstillingens 

emne),  for  også  at  få  kvalificeret  kritik  på  koncept  og  udformning  ad  denne vej.  Jeg  har  på 

denne  måde søgt  at kompencere for  det  tunnelsyn, som  et  soloprojekt  som  dette kan 

medføre.  
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4 “Musings”: http://blatryk.wordpress.com/
Når blogindlæggene i overvejende grad er skrevet på engelsk skyldes det et ønske om at kunne henvise til mit 
projekt i forbindelse med deltagelse i den internationale konference Museums and the Web 2009. Indlæg som blev 
cross‐postet på Formidlingsnettet blev dog skrevet på dansk. 



MUSEERNES DIGITALE UDFORDRING
“As  new  technologies  become integral to  people’s  day-to-day lives,  there  will be 
an expectation that experiences  can be consumed on a variety of platforms 
and through a range  of media.  The onus is  on museums  to  discover how 
visitors  want to  interact and engage with content and services. They need to 
be able to  deliver a user journey that will be enjoyed across both the physical 
and digital spheres, with each element contributing to a wider and richer 
experience.” (Barry 2006: Next Steps and Lessons Learned section, para 6)

Mediestrøm og oplevelsesøkonomi
Nye medier  repræsenterer  en  dobbelthed  af muligheder  og  udfordringer  for  museerne.  Og 

mens dette  giver  anledning  til  nyskabende formidling,  vækker  fordringen  om  digital 

tilstedeværelse og formidling på nye præmisser også bekymring på en række områder. 

Nogle frygter  således,  at  de  fysiske museer  vil  opleve  faldende  besøgstal  eller  ligefrem  blive 

overflødiggjort,  hvis de museumsinteresserede kan  bese hele samlingen  og  hente al 

information  online.  Imidlertid er  de virtuelle  museer,  som  informationsforsker  Werner 

Schweibenz (2004) pointerer, ikke en  trussel  mod de fysiske museer,  og  der  er  da  heller 

intet  der  tyder  på, at  digitale  medier  medvirker  til  faldende besøgstal. De  fleste institutioner 

har  da  også  opdaget,  at  online  tilstedeværelsen  tværtimod er  en  forudsætning  for  at  sikre en 

stadig  tilstrømning  af besøgende,  idet  kulturbrugerne i stigende grad vænner  sig  til  at 

informere sig  om  det aktuelle kulturudbud og  planlægge deres museumsbesøg  online 

(Thomas & Carey  2005). Samtidig  øger  synligheden  online  interessen  for  også  at  se de 

originale værker  og  objekter  (Giarccardi  2004,  Huyssen  1995).  Imidlertid  rækker  de 

computerbårne mediers potentiale langt  videre  end til  blot  at  fungere  som  en  digitaliseret 

brochure for det fysiske museum (Pold 2007).  

De nye mediers indmarch  betyder  også, som  vi vil  se  i  sektionen  ‘Museologien  online’, at 

centrale begreber  som  værkets eller  objektets autencitet,  og  fagpersonernes vidensmæssige 

autoritet  igen  bliver  debateret.  Ligeledes får  spørgsmålene om  betydningen  af interaktivitet 

og  forholdet  mellem  læring  og  underholdning  en  ny  dimension. Men  som  professor  i media 

studies Alison  Griffiths peger  på,  er  denne  institutionelle selvrefleksion  er  ikke ny. 

Tværtimod er  den  en  gentagelse af samme reaktion  på  tidligere epokers teknologiske 

udvikling  og  eksperimenteren  med nye præsentationsformer  i udstillingsrummet  (Griffiths 

2004),  på  samme måde som  nye medier  i  en  lang  række andre sammenhænge løber  ind i 

nye versioner af gamle diskurser (Lister 2006).

At  debatten  ikke er  ny  betyder  dog  langtfra,  at  den  ikke  er  aktuel eller  relevant.  Den 

eksplosive  vækst i  brugen  af digitale og  sociale  medier,  i kombination  med de ændrede 

vilkår,  danske museer  opererer  på,  gør  tværtimod diskussionen  vældigt  presserende.  Der  er 

absolut brug  for  både selvrefleksion  og  nytænkning,  hvis museerne vil  udnytte medierne til 
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at positionere sig i kulturlandskabet, så ikke museet selv ender som museumsgenstand. 

Webmediet  er  nemlig  blevet et  centralt  omdrejningspunkt  for  denne synliggørelse og 

profilering. Men  det  er  ikke altid let  at  følge med.  I takt  med  at  både kulturinstitutioner  og 

kommercielle firmaer  bliver  mere  og  mere sofistikerede i  deres online  kommunikation, 

stiger  kravene til  museernes tilstedeværelse på  nettet. Samtidig  har  de sociale  medier  også 

har  været  med  til  at  sætte en  ny  dagsorden  og  vække nye forventninger  til interaktion 

blandt brugerne.  Vore ferieoplevelser  på  de store  internationale institutioner  øger  vores 

forventninger  til hvad en  museumsoplevelse kan  være,  og  hæver  dermed bommen  for  de 

danske  museer.  På  samme måde er  vi på  nettet  blevet  forvænte med state-of-the-art 

formidling, underholdning  og  markedsføring  (ofte  det hele  på  en  gang). Og  mens et  smut 

på  Louvre ikke lige  er  en  mulighed på  en  lørdag  formiddag  i København, er  man  på  nettet 

hele tiden  oppe imod alverdens lokkende tilbud (Peacock 2007).  En  simpel  statisk 

hjemmeside med praktiske informationer  vil i  dagens mediebillede fremstå  bagstræberisk; 

selvom  samlingen  er  historisk må kommunikationen  altså  ikke være  det.  Online 

tilstedeværelsen  forudsætter  derfor  stadig  opdatering  og  udvikling  af indholdet, og  er 

således ikke et  afgrænset  projekt  som  kan  udliciteres,  implementeres og  overstås (Løssing 

2008).  Når  udviklingen  samtidig  går  så  hurtigt,  og  mulighederne er  så  mangfoldige,  at  det 

kan  være  svært  at  gennemskue,  hvordan  man  som  institution  skal gribe web-formidlingen 

an, er det forståeligt, at nogle museer værgrer sig mod at komme med på den digitale bølge.

I rapporten  Museerne i den danske  oplevelsesøkonomi peger  kultursociolog  Dorte  Skot-

Hansen imidlertid på, at 

“[i]ndførelsen af it kan ses  som  en katalysator for en udvikling,  der længe  har 

været tiltrængt i museumsformidlingen.  Den har nemlig  “tvunget”  museerne  til at 

tage  aktivt stilling til nogle  af de  mere generelle  krav, der ligger bag aktuel kultur- 

og  museumsformidling,  nemlig  kravene  om:  Brugerorientering  og –involvering 

(dialogbaseret formidling)  - Individualiseret formidling  (differentieret 

formidling)  - Sammenhæng mellem  det virtuelle  og det fysiske  rum  (udvidelse af 

kulturens rum)” (Skot-Hansen 2008: 87) 

Skot-Hansens vurdering  bekræftes af Thomas Bloch  Ravn, leder  af Den  Gamle  By,  som 

også  ser  de oplevelsesøkonomiske  vilkår  ikke kun  som  en  begrænsning  men  også  som  en 

mulighed for  udvikling.  Han  refererer  således, at  udviklingen  går  mod at  museerne  sætter 

publikum  i centrum  og  tænker  i indhold,  der  har  relevans for  dem,  fremfor  i  emner,  der  er 

interessante  udfra  et  akademisk  perspektiv  (Ravn  2006/04/08). Som  museologen  Stephen 

Weil beskriver  det  i  bogen  Making Museums  Matter er  museerne  gået  fra  et  ‘selling  mode’, 

som  søgte at  overbevise befolkningen  om  at  forbruge museernes traditionelle tilbud,  til  et 

‘marketing  mode’ hvor  udgangspunktet  i stedet  er  at  forstå  og  imødekomme 

kulturbrugernes behov  og  interesser  (Weil 2002: 31).  Dette  fokus på  at  please  publikum 

fører  dog  også  til  en  bekymring  for  trivialisering  og  tivolisering  af museernes formidling, og 

en  generel  forflytning  af  fokus væk fra  forskning  og  bevaring  over  mod letbenet 
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underholdning  (Skot-Hansen  2008) 5.  Med kunsthistoriker  Anders Troelsens ord er 

udstillingsvæsenet  “blevet del af en generel event-kultur,  der er tvunget til at byde på 

stadigt nye og stedse mere spektakulære oplevelser” (Troelsen 2005: 141). 

Udviklingen  ses som  en  konsekvens af,  at museerne i  stignede grad henter  inspiration  fra 

underholdningsindustrien  og  ikke mindst  at  de skal klare sig  på  sammes markedsvilkår 

(Skot-Hansen  2008). ‘Oplevelsesøkonomien’ kaldes dette  med  et at  tidens store  buzzwords, 

som  bruges som  betegnelse for  en  økonomisk og  administrativ  realitet  i form  af politisk 

besluttede begrænsninger  i  tilskud,  afhængighed af indtægter  og  sponsorater, øget  ind-

byrdes konkurrence og  nye forbrugermønstre.  Begrebet  betegner  samtidig  en  ny 

marketingsideologi,  som  handler  om  af kæde  forbrug  og  serviceydelser  sammen  med 

oplevelser,  for  derigennem  at  skabe en  emotionel tilknytning  til det  givne brand  (Pine & 

Gilmore 1998, Jantzen & Østergaard 2006). 

Derfor  er  museerne  også  blevet  afhængige af at  forstå,  hvad  der  interesserer  og  motiverer 

deres potentielle besøgende, og  hvad det  er  for  en  oplevelse, museet  byder  på 6.  Dette  gælder 

både på  museet,  men  også  indenfor  det  nye mediefelt  (Sanderhof 2009/05/12). Imidlertid 

er  det  meget  begrænset  hvad der  findes af undersøgelser, som  specifikt belyser  brugeres 

interaktion  med og  udbytte af webudstillinger. Som  udgangspunkt  for  en  forståelse  at 

museets online  publikum  kan  man  imidlertid  se  på, hvad der  kendetegner  oplevelsen  i  det 

fysiske museum.

Besøgende og ‘browsers’ 
”Det at ses  er det vigtigste.  At vi så kan se lidt kunst oven i købet er bare godt”  (Uldall 

2009/06/09). Citatet  er  plukket  fra  Det  Digitale  SMKs blog  og  stammer  fra  en  publikums-

undersøgelse  fra  museet.  Og  det  er  meget  sigende. Mens intellektuel nysgerrighed og 

informationssøgning  således absolut er  motiverende faktorer  for  museumsbesøg,  så  er  det 

altså  kun  er  en  del  af det,  der  trækker  (Roberts 1997). Vi  kan  således besøge  udstillinger  for 

at  genkende  og  mindes og  løse  op  for  personlige  historier;  for  at  få  pirret  fantasien,  opleve 

fremmede tider  eller  horisonter;  eller  for  at  opnå  et  personligt  engagement,  som  giver 

15

5 Ifølge museumsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12017), som er gældende for alle 
statslige og statsanerkendte, efter loven støttede, museer, er disse forpligtede til at sikre og belyse Danmarks kultur‐ 
og naturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Formidlingen  udgør altså kun en del 
af det samlede arbejdsområde, og det debateres livligt hvordan de forskellige områder skal vægtes, og hvad der er 
museets kernefunktion (se eksempelvis Hans Dam Christensens paper "Hvad er et museum? Den danske 
museumslov mellem teori og praksis", in: Papers for The Third Nordic Conference on Cultural Policy Research, Bø, 
Telemarken, Norge, 2007: http://www.hit.no/main/af/senter_for_kultur_og_idrettsstudiar/all_papers)

6Kulturarvsstyrelsen står således bag en national brugerundersøgelser som gennemføres fra 2009‐11, og støtter 
også lokale brugerundersøgelser gennem øremærkede puljemidler: 
http://www.kulturarv.dk/kulturarv/formidlingsplanen/bruger/index.jsp
På Statens Museum for Kunst forsker Mette Houlberg Rung i voksnes oplevelser i den permanente samling: http://
www.smk.dk/smk.nsf/5a8a7f63d33b85d8c125697a007844f9/3b87ed002694abb0
c12573a900407b54!OpenDocument



anledning  til læring  og  (selv)erkendelse.  Vi  kan  også  komme blot for  at  finde afslapning og 

adspredelse i museerne,  som  tilbyder  et særligt  mentalt  rum, i hvert  fald for  de museums-

vante (Gade 2006). Og  endelig  er  altså  den  sociale  interaktion  en  afgørende faktor  for  en 

stor  del  af de besøgende. Gennem  udstillingens objekter  og  i museets rum  kan  vi  forbinde 

os med hinanden og skabe fælles oplevelser.

Men  selvom  det sociale aspekt er  en  væsentlig  del  af motivationen  for  at  besøge en 

udstilling,  så  udgør  det  ikke  hele oplevelsen.  At  vi har  haft  en  god fælles oplevelse  på 

museet  betyder  således ikke, at  vi  har  haft  den  samme oplevelse.  Hvad  vi  oplever  i 

udstillingen  afhænger  nemlig  også  af vores forforståelse  af  emnet  og  farves af vore  smags-

præferencer og kulturelle referencer.

John  H. Falk  og  Lynn  D. Dierking,  som  har  forsket  i  hvordan  vi lærer  og  oplever  i  museer, 

sammenfatter  resultaterne af en  lang  række studier  i  deres ‘Interactive Experience Model’.  

Her  beskrives den  besøgendes museums-

oplevelse  som  en  interaktion  mellem  den 

personlige kontekst,  den  sociale kontekst 

og  museets fysiske kontekst  (Falk  & 

Dierking  1992).  Den  personlige  kontekst 

handler  således om  den  besøgendes 

interesser,  viden,  motivation  og  forvent-

ninger; generelt  og  i forhold  til  det 

aktuelle  udstillingsemne og  museum. 

Den  sociale  kontekst  handler  både om 

den  besøgendes eventuelle  ledsagere  og 

deres personlige  kontekst,  men  også  om 

museets øvrige besøgende og  ansatte, 

som  er  med til  at  skabe  den  sociale 

ramme for  besøget.  Endelig  spiller  de 

fysiske rammer  ind på  vores museumsoplevelse,  både  de  faste  arkitektoniske og  den  måde, 

den  aktuelle udstilling  præsenteres for  os.  Udfra  denne interaktion  mellem  det  personlige, 

det  sociale  og  udstillingens fysiske  mulighedsrum  danner  vi  hver  især  vores egen  mentale 

udstilling (Falk & Dierking 1992, Ingemann 2006, Roberts 1997).

Den  udstilling, vi  hver  især  oplever,  er  altså  ikke identisk  med den  udstilling  kuratoren, 

formidleren  og  udstillingsarkitekten  har  skabt,  men  et  resultat  af kombinationen  af  denne 

med den  besøgendes personlige og  sociale  kontekst.  En  sådan  forståelse  af museets 

formidling  udspringer  af den  litteraturvidenskabelige receptionsteori.  Ifølge  denne 

forståelse er  læseren  ikke bare en  passiv  modtager  af tekstens udsigelse,  men  selv  aktivt 

medskabende; teksten  eksisterer  først  i  modtagelsen  (jvf.  Iser  i Eagleton  1996, Witcomb 

2003,  Mason  2006). Kulturteoretiske studier  af museer  trækker  således både på  medie- og 

litteraturteori,  og  inkluderer  museet og  udstillingen  i det udvidede tekstbegreb.  Herved 
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lader  de sig  aflæse som  diskurs og  ytring,  hvilket  jeg  vil  uddybe i afsnittet  ‘En  ny  museologi.’ 

Men  også  den  besøgendes betydning  bliver  herigennem  italesat: “[A]  benefit of the textual 

analogy  is  that it can shift emphasis  away from  the curator-as-author and his/her 

intentions  toward the visitor-as-reader and his/her responses. The visitor is  therefore 

understood  to  be  a crucial participant in  the  process  of meaning-making”  (Mason  2006: 

27).  Vores møde med udstillingen  handler  således ikke bare om  vores sanselige og  sociale 

oplevelse,  men  i høj  grad også  om  kognition  og  erkendelse. I mødet  med udstillingen  skaber 

vi betydning og mentale narrativer.

Webudstillingen  er  på  samme måde et  møde mellem  udstillingens og  den  besøgendes 

mulighedsrum. I visse tilfælde kan  man  endda  tale  om  at  den  virtuelle  besøgende i en  mere 

konkret forstand end læseren  medvirker  til  at  skabe ‘teksten’ gennem  digital interaktion. 

Den  fysiske  og  sociale  situation  er  dog  væsentligt  forskellig  fra  det  fysiske museums. Mens 

udflugten  til  det  fysiske museum  og  den  arkitektoniske iscenesættelse,  som  møder  os her, 

er  med til  at  sætte  os i et  særligt receptivt  modus (Gade 2006),  er  det en  anden  form  for 

modtagerposition, vi indtager  på  nettet. Således tilgår  vi typisk  webudstillingen  fra 

hjemmet  og  måske som  del af et  længere  browsing-flow. Fremfor  at  være en  særlig,  separat 

oplevelse,  bliver  udstillingsoplevelsen  på  nettet  del  af den  hverdagspraksis,  interaktionen 

med computeren udgør (Mørk 2007).

Imidlertid  findes der  ikke meget forskning  i  præcis hvordan  webudstillinger  modtages og 

opleves,  eller  hvad der  motiverer  brugerne til  at  komme  her  (Peacock  2007, 

Kulturministeriet  2006).  Det  har  heller  ikke inden  for  dette projekts rammer  været  muligt 

at  foretage en  empirisk  undersøgelse af dette. En  undersøgelse fra  Birmingham  Museums 

and Art  Gallery  i  2004, citeret i Nørskov  & Larsen  (2009),  giver  dog  et billede af brugenes 

adfærd på  museernes netsteder.  Ifølge undersøgelsen  kan  man  således tale om  fire bruger-

typer: ‘Browsers’ surfer  tilfældigt  rundt  indtil  et  objekt fanger  deres interesse,  hvorefter  de 

søger  uddybende  information  om  dette.  ‘Followers’ ønsker  derimod, at  museerne 

fremhæver  bestemte  objekter  eller  emner  med ledsagelse af fortællende forklaringer. 

‘Searchers’ søger  viden  om  ganske bestemte genstande,  og  endelig  er  der  ‘Researchers’,  som 

har  ekspertviden  og  forventer  faglig  adgang  til diverse oplysninger.  Undersøgelsen  viser,  at 

‘Browsers’ og  ‘Followers’,  som  har  brug  for  meget  forklaring  om  få  emner,  udgør  ca. 90  %  af 

brugerne, men  ‘Searchers’ og  ‘Researchers’,  som  har  brug  for  detaljeret  information  om 

hele samlinger kun udgør 10%. 

På  den  baggrund konkludereres det,  at  museerne fremover, for  at  kunne  tilfredstille  den 

langt  største  brugergruppe,  bør  fokusere formidlingen  af  samlingerne på 

“kontekstualisering,  struktureret og  tematisk vidensdeling, storytelling og emotionel 

påvirkning”  (Nørskov  & Larsen  2009:21).  En  webformidling  som  kun  stiller  digitaliserede 

objekter  og  fakta  til  rådighed vil derimod  kun  have anvendelighed  for  en  begrænset 

målgruppe. 
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Den digitaliserede kulturarv
I visse institutioner, herunder  Det  Kongelige Bibliotek,  synes holdningen  imidlertid at  være 

den, at  den  primære opgave  i  forhold til digital formidling  er  et  spørgsmål om  at  retro-

digitalisere samlingen  og  gøre den  tilgængelig  (Nielsen,  E.  2009).  Denne prioritering 

afspejler  da  også  den  herskende kulturpolitiske dagsorden,  selvom  der  dog  også  her  er 

kommet et øget fokus på udvikling af formidlingen (Løssing 2008). 

Et  udvalg  under  Kulturministeriet giver  i  rapporten  Digitalisering af kulturarven7  tre 

forskellige forslag  til hvordan  den  samlede nationale  digitaliseringsindsats kan  gribes an. 

Forskellen  på  de tre  forslag  går  primært  på  omfanget  af  digitaliseringen; hvor  meget 

materiale af forskellige typer  der  ville  kunne  digitaliseres ved en  given  investering. 

Digitaliseringen  er  i sig  selv  en  udfordring,  idet  dette arbejde er  så  omfattende, at  det  er 

svært  for  mange institutioner  at  finde ressourcerne til det  her  og  nu. Samtidig  er  der 

uenighed om  hvordan,  hvorfor  og  for  hvem  det  skal gøres,  ligesom  der  endnu  ikke  er  truffet 

beslutning  om  fælles standarder  for  digitaliseringsformater  og  metadata. Så  selv  om 

digitaliserings-processen  efterhånden  har  været  mange år  undervejs,  og  selvom  den  har 

haft  politisk  medvind – omend måske mere af retorisk  end økonomisk  art  – er  der  stadig 

lang vej igen. Tilgængeliggørelsen, som  igen  og  igen  anvendes som  et  væsentligt  argument 

for  digitaliseringen,  har  udvalget imidlertid  ikke andre bud på  end  at  lade de digitaliserede 

arkiver  være tilgængelige gennem  søgninger  i  f.eks.  Google eller  portaler  som  Europeana 

eller Det Kongelige Biblioteks ‘KulturPerler’ 8. 

Der  er  således ikke  tvivl  om  den  bevaringsmæssige nødvendighed  eller  de forsknings-, 

forvaltnings- og  formidlingsmæssige  fordele på  sigt  i  at  digitalisere kulturarven. Imidlertid 

er  en  sådan  tilgængeliggørelse  dog  ikke tilstrækkelig,  hvis man  ikke alene  vil  bevare,  men 

også  gøre kulturarven  relevant  (Løssing  2008,  Nørskov  & Larsen  2009). For  hver  enkelt 

museum  udgør  kravet om  digitalisering  og  digital tilstedeværelse derfor  også  en 

formidlingsmæssig  udfordring.  For  ligesom  museerne godt  er  klar  over,  at  formidlingen  i 

det  fysiske museum  ikke er  gjort med at slå  dørene til  arkiverne  på  vid gab (Ingemann 

2000),  har  også  de digitaliserede artefakter  behov  for  at  blive  formidlet  ind i  en  kontekst. 

Kurator Andrea Witcomb slår således fast, at:

“it is  not enough  to  simply provide information. Rather, the  museum  must 

interpret the information  or […]  add value to  the  information it posesses. The 

most straightforward way of achieving this  is  to become involved in  storytelling 

rather than simply providing lists. Thus  online-exhibitions,  for example,  can be 

extended by  linking it to collection databases but in ways  which are  framed by  the 

act of interpretation. Another way  of putting this  would  be to  argue for the need 

for curatorial staff to  be  involved in web site  design and content as well as 

collection managers.” (Witcomb 2003: 121)
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7 http://www.kum.dk/sw84616.asp

8 www.europeana.eu & http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/

http://www.europeana.eu
http://www.europeana.eu


Langt  fra  at  være den  endelige løsning, skulle digitaliseringen  og  tilgængeliggørelsen 

således hellere ses som  forudsætningen  for  og  starten  på  helt  nye formidlingsmæssige 

muligheder. Med digitaliserede  samlinger  har  museerne mulighed for  både at  supplere og 

uddybe formidlingen  i den  fysiske udstilling, men  også  for  at  skabe udstillinger  som  det 

ikke er muligt at fremvise onsite. 

Et  eksempel  på  nødvendigheden  af en  sådan  udvidet  formidling  af den  digitaliserede 

samling,  og  et  forslag  til  hvordan  det  kunne  gribes an,  beskrives i  konceptet  i  afsnittet  ‘Kort, 

myter og fortællinger’, som tager afsæt i Det Kongelige Biblioteks udstilling af samme navn.
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CASE: DEN SORTE DIAMANT 
“Det Kongelige Bibliotek  skal med sine  udstillinger skabe så værdifulde 
oplevelser for publikum,  at vi bliver talk of the town - det sted alle historier 
bliver spændende,  uomgængelige  oplevelser. Det skal i forlængelse heraf 
undersøges, hvilke muligheder der ligger på internettet for supplerende 
formidling” (KULT 2008: 29f)

Udstillingsstedet Den Sorte Diamant 
Det  Kongelige Bibliotek  (KB) på  Slotsholmen  i  København  er  Danmarks nationalbibliotek 

og  universtitetsbibliotek  for  Københavns Universitet, men  også  et  kulturhus med 

udstillinger, foredrag  og  koncerter  på  programmet.  KBs bygning  bruges i det  daglige  særligt 

af forskere  og  studerende,  som  arbejder  i bibliotekets læsesale.  Samtidig  er  Den  Sorte 

Diamant  et  arkitektonisk  tilløbsstykke,  som  sikrer  en  vis tilstrømning  af turister, ligesom 

beliggenheden  ved  havnefronten  gør  stedets café og  restaurant  til  attraktive mødesteder  for 

de lokale.

Nytilbygningen  Den  Sorte Diamant  (Diamanten)  rummer  både Det  Nationale Fotomuseum, 

Museet for  Dansk  Bladtegning  og  Danmarks Bogmuseum,  og  byder  hertil på  tværkulturelle 

udstillinger  med udgangspunkt  i  bibliotekets samlinger  og  i sammenhæng  med de over-

ordnede temaer  for  kulturaktiviteterne.  Selvom  der  således er  tale  om  adskilte  ‘museer’, 

med hver  deres område og  udstillingspolitik,  vil jeg  her  behandle dem  samlet, idet  de alle 

hører  under  kulturafdelingen  (KULT),  og  fordi man  som  besøgende ikke nødvendigvis vil 

være bevidst  op  denne opdeling.  Udstillingerne arrangeres og  produceres af KULT,  både 

udfra  eget  initiativ  og  på  foranledning  af bibliotekets forskere og  øvrige afdelinger,  og 

financieres af en kombination af statslige støttemidler 9 og private fondsmidler. 

Som  udstillingssted er  Diamanten  atypisk i  kraft  af sin  forankring  i KB,  hvilket  betyder  at 

udstillingsaktiviteterne ikke hører  til institutionens kerneydelse,  og  at  forståelsen  af 

samlingen  henholder  sig  til  en  biblioteksfaglig,  fremfor  en  museumsfaglig,  tradition. 

Samtidig  adskiller  Diamanten  sig  fra  andre museer  i  sammenkoblingen  af kunst  og 

kulturhistorie.  Med undtagelse af den  semipermanente bogudstilling  ‘Fra  støv  til  guld’ i 

Montanasalen  præsenterer  Diamanten  skiftende udstillinger  af typisk  2-5  måneders 

varighed. Fotomuseet  har  sit  eget  udstillingslokale i kælderetagen, hvor  også  Søjlesalen,  der 

fortrinsvis huser  de  kulturhistoriske udstillinger,  ligger.  Herudover  anvendes både  udlåns-
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9 Det Kongelige Bibliotek, og dermed også KB/KULTs museer og øvrige udstillingsaktivitet hører under 
biblioteksloven, og ikke, som øvrige statsstøttede museer, under museumsloven. De krav til indsamling, registrering, 
bevaring, forskning og formidling, som pålægges museerne under museumsloven (https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=12017) er således ikke gældende for KB; alligevel efterstræber KULT at efterleve dem. 
Tilhørsforholdet betyder dog samtidig, at visse af de særlige puljemidler,  som kulturarvstyrelsen har afsat til 
udviklingen af museernes formidling (www.kulturarv.dk/forvaltning/museumsdrift/ansoegning/formidling/
index.jsp), ikke kan søges af KB. Dog henviser KULT selv i visionsrapporten til muligheden for at financiere 
udviklingen af netformidlingen gennem disse puljemidler (KULT 2008).



broen  og  montrene ved Dronningesalen  i foyeren  også  til både separate udstillinger  og  som 

en  udvidelse  af udstillingsarealet  i  kælderen.  Programmet  byder  på  både  kunstneriske 

soloudstillinger  og  tematiske eller  biografiske udstillinger,  som  de aktuelle udstillinger  i 

sommeren  2009: ‘A  Building is  not a  Building’  med arkitektoniske  fotografier  af Ola 

Kolehmainen  og  ‘Carl Nielsen – et stridens  æble?’ om  den  danske komponists liv  og  virke; 

fint illustrerer 10. 

Udstillingsvirksomheden  præsenterer  altså  et  bredt  spektrum  af kunst  og  kulturhistoriske 

emner,  men  en  stor  del af  disse findes kun  på  nettet  i form  af omtaler,  der  tydeligvis 

primært  er  tænkt som  en  optakt  til et besøg  i udstillingen.   KBs forskningsbibliotekarer  og 

IT-kyndige har  ellers udviklet  webudstillinger  gennem  en  årrække,  både i  forbindelse med 

udstillinger  og  som  selvstændige online tilbud.  En  forespørgsel  hos KULT viser  imidlertid, 

at  afdelingen  ikke har  været  involveret  i udviklingen  af de eksisterende  webudstillinger,  og 

dårligt  nok  ved  hvem  der  så  står  bag 11, hvilket afslører  en  vis opsplitning  i  institutionenens 

formidling. KULTs ambitioner  og  kompetencer  indenfor  kultur  og  formidling  understøttes 

ikke altid af KBs biblioteksfaglige  fokus på  registrering  og  bevaring. Dette viser  sig  også  i 

webudstillingerne, som  overvejende tilsigter  at  overbringe viden  og  information,  mens 

KULTs flair  for  kulturelle  oplevelser,  formidling  og  visuel  kommunikation,  som  viser  sig  i 

det fysiske udstillingsdesign, ikke slår igennem.

Det Kongelige Biblioteks webudstillinger 
18  udstillinger  står  således oplistet  på  kb.dk’s indgangsside  til  webudstillinger 12,  og  med 

flere  indgange både til  denne oversigt  og  de enkelte  udstillinger  indgår  webudstillingerne 

som  en  relativt  lettilgængelig  ressource på  KBs omfattende netsted. Mange er  også  mere 

veludbyggede end den,  der  repræsenterer  Wilson-udstillingen,  ligesom  de også  lader  til  at 

være udviklet  med det  formål  at  fungere  som  online ressource,  og  ikke  blot  netbaseret 

markedsføring  for  en  fysisk  udstilling,  som  det  synes at  være tilfældet  for  Everything You 

Can Think Of Is True.

Emnerne – under  hovedoverskrifterne  ‘Skatte’,  ‘Dansk  kultur’ og  ‘Natur’ - spænder  fra 

nedslag  på  danske  forfattere over  sjældenheder  i  samlingen  til  (illegale)  tryksager,  fabeldyr 

og  musik. Der  er  således nok  at  gå  på  opdagelse i,  og  indholdet  er  både  rigt  og  inspirerende. 

Det  er  fremstillingsformen  bare ikke.  Fremstillingsformerne – i  flertal – er  nok mere 

korrekt; ‘udstillingerne’ er  vidt  forskellige i  opbygningen.  ‘Alle tiders tryk’13  fremviser 

eksempelvis montre for  montre  hvad der  har  været  vist  i  det  fysiske  udstillingsrum; 
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10 http://www.kb.dk/da/dia/udstillinger/index.html og http://www.kb.dk/da/dia/udstillinger/tidligere/index.html

11 Jævnfør uformelle samtaler med KULT

12 http://www.kb.dk/da/nb/tema/webudstillinger/index.html

13 http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/da/samlinger/smaatryk/udstilling/Forside/

http://www.kb.dk/da/dia/udstillinger/tidligere/index.html
http://www.kb.dk/da/dia/udstillinger/tidligere/index.html
http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/da/samlinger/smaatryk/udstilling/Forside/
http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/da/samlinger/smaatryk/udstilling/Forside/


‘Danmarksbilleder’14,  derimod,  er  en  præsentabel,  men  stort  set  uformidlet,  søgemaskine 

til  KBs billedsamling,  mens en  udstilling  som  ‘Skitsebøger’,  som  beskrevet  ovenfor,  mest  af 

alt  er  at  betegne  som  en  digital  brochure. Og  mens forskelligheden  for  så  vidt  er  ganske 

udemærket,  idet hver  udstilling  naturligvis må  tage  udgangspunkt  i det  stof der  skal 

formidles, så  er  det  ikke  altid til  at  gennemskue hvorfor  netop disse ‘webudstillinger’ samles 

under  denne betegnelse.  En  del præsenteres såledees også  som  ‘Temaer’ (som  i sitets 

arkitektur  ligger  over  ‘Webudstillinger’, og  som  også  rummer  en  hel del andre nettilbud), 

andre ikke; forfatterportrætterne går  også  under  betegnelsen  ‘udgivelser’ og  undersiderne 

for  de forskellige  webudstillinger  ligger  alle  mulige steder  på  det  omfattende netsted. 

Kommer  man  til  udstillingerne  ad  disse  andre indgange er  det  altså  ikke givet,  at  man 

overhovedet vil opfatte det som en webudstilling. 

Man  kan  derfor  heller  ikke tale  om  en  en  særligt typisk  ‘kb.dk-webudstilling’,  og  det  vil  være 

for  omfattende  her  at  skulle 

beskrive,  endsige  analysere, 

samtlige udstillinger.  Trusler og 

Tyvekoster 15 kan  dog  tjene  som  et 

eksempel.  Webudstillingen  blev 

udviklet  som  digital  pendant  til 

udstillingen  af samme navn  i  Den 

Sorte Diamant  i 2006, og  om-

handler  de mange farer  som  truer 

bevaringen  af den  skriftlige kultur-

arv.  Under  en  række letforståelige  

overskrifter  (såsom  ‘Brand’; 

‘Bevaring’ og  ‘Bogtyverier  og 

mutilering’) giver  webudstillingen  en  grundig  indføring  i emnet,  bekrevet  udfra  en  række 

historiske  hændelser,  og  illustreret  – ironisk,  men  nødvendigvis – af bevarede bogværker. 

Illustrationerne er  samtidig  links til uddybende information  om  de enkelte værker  med 

flere  affotograferinger  der  hver  især  kan  åbnes som  forstørrelse  i  et  pop-up vindue. 

Navigationen  er  et  envejssystem; man  kan  ikke komme  videre til  et  nyt emne eller  en  ny 

værkpræsentation uden at gå tilbage.

Samtidig  er  webudstillingen  låst  fast  i en  måske nok forgrenet, men  indenfor  hver  gren 

ensporet  lineær  opbygning,  og  anvender  altså  end ikke mediets hyperlinkpotentiale til  at 

lade den  besøgende følge forbindelser  på  tværs. Den  simple  opstilling  af afsnit  på  startsiden 

uden  en  oversigtsgivende dynamisk  menu  som  ledetråd kan  ikke  stort  mere end  en 

indholdfortegnelse i  en  bog. En  udgivelse  i bogform  ville  måske have været  en  mere 

tilfredsstillende  løsning,  idet  den  trykte tekst  ville have været mere  læsevenlig,  og 

Screenshot af Trusler og Tyvekoster
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14 http://www.kb.dk/image_client_static/danmarksbilleder/

15 http://www2.kb.dk/elib/mss/tt/index.htm

http://www.kb.dk/image_client_static/danmarksbilleder/
http://www.kb.dk/image_client_static/danmarksbilleder/
http://www2.kb.dk/elib/mss/tt/index.htm
http://www2.kb.dk/elib/mss/tt/index.htm


modtageren  derfor  ville  have  haft  en  bedre  mulighed for  at  fordybe  sig  i stoffet.  Fordelene 

ved at  præsentere dette indhold online  ligger  således primært i den  nemme  tilgængelighed 

og  muligheden  for  at  præsentere  et  omfattende materiale,  inklusive  store farve-

illustrationer, uden at skulle tage hensyn til sidetal og trykfarver. 

Layoutet  er  simpelt  og  funktionelt  (jævnfør  Thorlacious 2007); en  enkelt  midtstillet  spalte, 

illustrationerne ensartede  i størrelsen, designet  tilpasser  sig  dynamisk til  browservinduets 

bredde. For  hver  underside skifter  baggrunds- og  skriftfarven,  ellers gør  designet  ikke 

meget  væsen  af sig.  Det  mest  karakteristiske ved webudstillingen  er  da  også  dens stærke 

tekstlighed.  Hver  overskrift  åbner  til  en  side der  først  præsenterer  en  lang  tekst før  man  når 

frem  til de udstillede objekter,  og  også  de linker  videre til  en  ny  side der  igen  lægger  for  med 

en  – mere moderat  mængde – tekst. Ydermere gør  teksten,  uden  at  være  akademisk 

argumenterende, brug af et akademiseret sprog.

En  stor  tekstmængde og  et  avanceret  sprogbrug  er  et  gennemgående  træk  i  KBs 

webudstillinger,  som  dermed primært er  henvendt  til et veluddannet læsende publikum. 

Samtidig  betyder  det biblioteksfaglige  perspektiv,  at  mange af KBs eksisterende web-

udstillinger  er  såkaldt  ‘kolde’ udstillinger,  som  særligt  er  møntet  på  en  lille,  fagligt 

interesseret  gruppe. Selvom  forskerne nok  vil  mene at  udstillingerne  repræsenterer  en 

populærvidenskabelig  version  af deres vidensfelt,  og  som  sådan  ikke  taler  til  egentlige 

fagfolk,  så  er  de ikke møntet  på  den  brede  masse.  En  institution  som  Det  Kongelige 

Bibliotek må  naturligvis udnytte  og  udbrede sit  bogfaglige vidensfelt.  Men  spørgsmålet  er 

om  det  er  hensigtsmæssigt,  at  det  eksisterende  webudstillings-tilbud alene  satser  på  at 

appellere til en begrænset brugergruppe. 

Som  webdesign  er  udsstillingerne heller  ikke fulgt  med tiden,  hverken  grafisk  eller 

funktionelt.  Mange  af udstillingerne synes således lettere bedagede.  Og  mens dette ikke kan 

klandres de ældre  webudstillinger,  den  hastige udvikling  indenfor  netkommunkationen 

taget  i  betragtning,  er  der  dog  påfaldende lidt  forskel på  den  overordnede designtilgang  for 

ældre og nyere webudstillinger.

Mens tilgangen  til  KBs eksisterende  webformidling  således primært  er  et  spørgsmål om  at 

stille viden  og  genstandspræsentationer  til rådighed for  de,  der  måtte være interesserede,  så 

har  KULT  andre  tanker  for  udstillingernes potentiale,  tanker  som  med fordel  kunne 

overføres også til webformidlingen. 
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Visioner for Diamanten – også online 
I 2008  forfattede KULT kollektivt det  interne  arbejdsdokument ‘Visioner og handlingsplan 

2008-2014’,  som  beskriver  ambitioner  og  konkrete planer  for  den  fremtidige udvikling  af 

KBs kulturaktiviteter. Rapporten  er  baseret  på  research  af afdelingens nuværende virke, 

med henblik  på  at  afdække KULTs ideologiske  grundlag.  Der  lægges vægt på  at rapporten 

betragtes som  et  ‘levende’ dokument  og  som  et  grundlag  for  fortsat  dialog.  Målet  er  både 

det  konkrete  at  trække  flere folk  til  huse,  men  samtidig  at  gøre det  ved at omsætte højt-

svævende visioner  som  at  “Diamanten  skal være et af de mest eftertragtede  intellektuelle 

og  folkelige  mødesteder for folk  i Europa”  (KULT 2008: 10)  til  konkrete  oplevelser  for 

publikum. 

KULT  identificerer  KBs nuværende kulturpublikum  som  havende en  overrepræsentation  af 

midaldrende, højtlønnede,  kulturinteresserede københavnere (KULT  2008: 40) 16. 

Imidlertid  ønsker  institutionen  at  nå  ud til et  større  publikum, og  har  identificeret  fire 

målgrupper,  som  skal  tænkes med i de fremtidige tilbud: børnefamilier;  nydanskere med en 

længerevarende uddannelse; unge med  interesse i digitale  medier  og  IKT  og  endelig 

studentergruppen. Særlige tiltag  i  forhold  til  de  studerende er  allerede  sat  i  værk gennem 

studenterklubben  Students Only,  som  holdes underrettet  om  arrangementer  gennem 

elektroniske nyhedsbreve; det  er  tanken  at  tilbuddene og  kommunikationen  skal  udvikles 

yderligere.

For  udstillingsområdet  handler  ambitionerne om  “gennem  formidling  [at]  realisere  det 

oplevelsesmæssige  potentiale”  i  KBs skatte  (KULT  2008: 29),  så  de historier,  som 

repræsenteres af samlingen  vækkes til live og  gøres vedkommende. Formidlingen  skal 

således fokusere på  oplevelser  og  historier  fremfor  på  de enkelte  genstande der  indgår  i 

udstillingen. KULT  har  også  planer  om  at  lade de  fagligt  orienterede  udstillinger  blande 

med ‘varme’ udstillinger  med  en  bredere appel,  og  gerne lade flere udstillinger  supplere 

hinanden. Kvalitet,  dristighed, aktualitet  og  historie er  nøgleord  som  trækkes frem  i 

rapporten, idet  der  lægges vægt  på,  at  kvaliteten  og  historien  allerede kendetegner  KBs 

kulturelle  profil,  hvorfor  KULT i  fremtiden  vil satse mere på  at  vinde anderkendelse også 

for sin dristighed og aktualitet. 

KULT  har  således en  agenda, der  handler  om  at  skubbe til vore forestillinger  og  gerne 

vække røre,  og  lægger  op til en  udstillingspolitik  der  kommer  med aktive  indspil  i både 

kulturdebatten  og  kulturdannelsen.  Idékataloget  for  kommende udstillinger  rummer 

således også  kontroversielle  tematikker  som  ‘Erotika/pornografi’ og  ‘Very  bad things - om 

ondskab, trusler,  despekt’,  samt  svære størrelser  som  ‘Lykken’ og  ‘Kunst  som  idé’.  Og 

selvom  ikke alle disse vil  finde plads mellem  de mere traditionelle udstillinger  og  ‘bundne 

opgaver’,  så  bliver  det ikke  bare  ved ordene,  som  ovenfor  beskrevne  iscenesættelse  af 
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16 Det Kongelige Biblioteks kulturafdeling udtrykker i visionsrapporten at institutionen bør tage initiativ til en 
kvalitativ målgruppeundersøgelse (KULT 2008:41); en sådan findes altså ikke nu. Ligeledes har det ikke være muligt 
at indhente data om KBs brugere på nettet.



Robert  Wilson  bevidner.  Til gengæld viser  eksemplet også  tydeligt, at visionerne ikke bliver 

ført igennem når det gælder udnyttelsen af de muligheder, der ligger på nettet. 

I visionsrapporten  peger  KULT derfor  også  på  at  det  skal  undersøges,  hvilke  muligheder 

der  ligger  på  internettet  for  supplerende formidling  (KULT 2008: 30), uden  dog  at  uddybe 

denne  målsætning  synderligt.  Udviklingen  af interessante  webudstillinger  kunne indgå  i 

denne  nytænkning.  For  selvom  ikke alle  de kunst- og  kulturhistoriske udstillinger,  der 

produceres af KULT, vil egne sig  til  at  overføre til  nettet,  så  er  det  dog  stadig  oplagt  også  at 

udnytte  webmediet  til  at  ‘realisere  det  oplevelsesmæssige  potentiale’,  både i relation  til 

kommende udstillinger i det fysiske rum, og som særlige nettilbud. 

Også  oplevelsesorienterede  udstillinger  som  ‘Everything  You Can Think  Of Is  True’ kunne 

således komme til  live  også  på  nettet.  For  selvom  det ikke ville være muligt  at genskabe den 

fysiske udstilling  i  virtuel form, så  kunne  man  med ret enkle  midler  have  bibeholdt  noget  af 

dens særegne atmosfære online.  Et  ‘quick&dirty’ koncept  kunne  for  eksempel se  sådan  ud: 

Lydtapetet  genanvendes,  og  ville genkalde den  fysiske  udstilling  hos de,  der  havde besøgt 

den, og  slå  stemningen  an  for  nye gæster. Kaninhulsmetaforikken  i udstillingsdesignet 

kunne oversættes i et  dynamisk  grafisk  interface, så  man  stadig  som  besøgende på  nettet 

måtte  strenge sig  en  smule an  for  at få  overblik  gennem  kighullet  (og  dermed pirret 

fantasien).  Samtidig  kunne online versionen  give  plads til  at  det  enkelte  værk  kunne hentes 

frem  i  stort  format  med  tilhørende (kon)tekst.  Eftersom  mange af skitsebøgerne er 

gennemdigitaliserede,  ville  det  være oplagt ligeledes at  give mulighed for  ikke blot  at  kunne 

se  det  enkelte opslag, der  blev  vist  i Diamanten,  men  også  at  bladre i  bogen  og  se den 

udvalgte  skitse i sammenhængen. Endelig  kunne en  webudstilling  have inkluderet  ekstra 

materiale som  interviews eller  behind-the-scenes optagelser,  som  kunne  medvirke til at 

skabe engagement  hos de  besøgende.  På  denne måde  kunne  man  både have givet  mulighed 

for  forlængelse og  udvidelse af oplevelsen,  tilgængelighed for  flere,  dokumentation  og 

bevaring  for  eftertiden  og  yderligere aktualisering  (og  markedsføring)  af KBs skatte og 

KULTs virke.

Selvfølgelig  vil  selv  et  webprojekt  af denne begrænsede kompleksitet  både kræve  et  ekstra 

design- og  tilrettelæggelsesarbejde i KULT og  også  koste i  form  af indkøbt  grafik  og 

programmering. Udviklingen  af en  webformidling  som  modsvarer  de ambitioner  som 

lægges for  dagen  i de fysiske udstillinger  ville  derfor  forudsætte  indhentning  eller  allokering 

af midler  også  til  denne  del, hvilket  naturligvis er  en  udfordring  i  sig  selv.  Spørgsmålet er 

altså,  om  KULT  eller  KB reelt  vil  prioritere dette  område. Men  med  i  den  overvejelse hører 

også  en  tanke  på  hvilken  værdi,  man  får  for  pengene – og  hvad prisen  er  for  alt  lade være,  i 

form af manglende eller uddateret tilstedeværelse på nettet. 

For  med den  centrale  betydning  nettet  har  for  både  brugere og  institutioner  i  dag, er  det 

ikke ligegyldigt, hvordan  man  præsenterer  sig  her.  Lisbeth  Thorlacius,  som  forsker  i 

webdesign  og  visuel  kommunikation,  forklarer  således at  “[a]  presentation site  for an art 
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museum  or furniture  design company  must of course  be  user-friendly, but the graphic, 

stylistic,  and aesthetic  effects play  an  important role.  A functional Web  site,  but void of 

well thought out aesthetic  means  of effect,  for an art museum  would have low  credibility 

and might be detrimental to  the museum’s  image”  (Thorlacius 2007:70). Thorlacius taler 

her  om  sitets visuelle  udtryk.  Man  kunne tilføje,  at  også  de  formidlingsmæssige  greb som 

benyttes har  betydning  for  hvordan  vi  oplever  sitet  og  institutionen  bag.  Hvis jeg  oplever 

webudstillingerne på  kb.dk  som  tørre,  tunge  og  utidssvarende, vil jeg  så  opfatte Diamanten 

som  et  udstillingssted  der  tænker  i ‘oplevelser  frem  for  genstande’ (KULT 2008: 29); som 

en  institution  der  repræsenterer  ‘aktualitet  og  dristighed’?  Eller  vil  den  nuværende form  for 

webudstillinger  ikke snarere cementere  forestillingen  om  KB som  leverandør  af  ‘kvalitet  og 

historie’,  men  ikke meget andet? En  skarpere  webformidling  kunne bidrage til en  skærpelse 

af Diamantens kulturprofil. 

Men  nok  så  væsentligt  kunne en  nytænkning  af formidlingen  være en  oplagt  måde at  skabe 

værdi for  nye og  eksisterende brugergrupper. En  formidling  som  ikke alene  fokuserer  på  at 

hente nye kulturbrugere til  huse,  men  som  også  tænker  i at nå  brugerne  der  hvor  de  er, 

socialt  og  geografisk.  Og  som  effektivt  og  effektfuldt  udnytter  de nye digitale medier  i 

realisationen af KULTs visioner. Som vi skal se i det følgende er mulighederne mangfoldige.  
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WEBUDSTILLINGENS MANGE FORMER
“By thinking of the Web resources  in museum terms, i.e. exhibits, 
demonstrations,  exhibitions,  it is  possible to  bring the best of museum 
experience to  an on-line audience.  Museums  have a  unique perspective on 
interaction and involvement honed by  many years  of public visitation”. 
(Semper 1998)

Virtuelle formidlingsformer
Så  hvad er  en  webudstilling? Det  er  ikke altid let  at  afgøre  præcist hvad begrebet står  for, 

eller  at  afgrænse denne genre  i forhold til de  mange andre  muligheder  for  formidling, der 

ligger  på  nettet.  Selvom  webudstillinger  var  at finde blandt  de  første  world  wide web 

applikationer  (Semper  1998),  og  altså  i  new  media  termer  ikke er  nogen  ny  genre,  så  er 

begreberne stadig  elastiske,  og  i høj grad afhængige af kontekst  og  optik.  Imidlertid  kan 

man  få  et  vist  overblik ved at  se  på  en  række overordnede  tendenser  som  kendetegner 

museernes tilstedeværelse på nettet. 

I den  danske diskurs omkring  museer  og  webmediet  henviser  både  institutioner  og  forskere 

(Løssing  2004,  2008,  Kulturministeriet  2006,  Nørskov  & Larsen  2009) særligt  til  to 

beskrivelser  af muligheder  og  tilgange: mediekurator  Steve Dietz’ oprids af udstillings-

strategier  og  informationsforsker  Werner  Schweibenz’ ligeledes kortfattede optegnelse  af 

fire  museumstyper  på  nettet  (Dietz 1998,  Sweibenz 2004).  Disse to kategoriseringer  er  på 

denne  måde blevet  centrale i hvert  fald  for  den  hjemlige forståelse  af feltet. Idet  de både er 

overlappende og  alligevel  vidt  forskellige  i  deres tilgang,  suppelerer  de  da  også  hinanden 

godt,  og  fungerer  udmærket  som  udgangspunkt  for  en  afdækning. Som  jeg  senere vil vise 

giver de dog ikke et udtømmende billede af det digitaliserede museum af idag.  

Dietz beskrivelse omhandler  strategier  for  netbårne udstillinger, som  spænder  fra 

forskellige tilgange til  remediering  og  uddybning  af en  fysisk  udstilling  - den  augmenterede 

udstilling,  det  immersive interface og  den  udvidede udstilling  - til  den  rent  netbårne  online 

udstilling.  Scheibenz derimod taler  på  museumsplan  om  fire kategorier  for  virtuel 

formidling: brochure museet,  indholdsmuseet,  læringsmuseet  og  endelig  det  virtuelle 

museum. 

Både Scweibenz og  Dietz identificerer  den  ‘digitale  brochure’  som  fremtrædende form. Med 

den  trykte  brochure som  indholdsmæssig  skabelon  sætter  denne  type af museumssites 

fokus på  at informere om  museets åbningstider, adgangsforhold, samlingens art,  aktuelle 

udstillinger  og  aktiviteter  samt  andre praktiske  oplysninger; altså  en  virtuel indgang  til  et 

efterfølgende besøg  i det fysiske  museum.  Mens Dietz ganske vist  omtaler  denne tilgang 

som  (og  let  springer  hen  over)  ‘the  brochureware era’ (Dietz 1998: Museums Respond to 

the  Web  section, para  1),  er  denne æra  langt  fra  forbi.  Tværtimod er  den  stadig  udgangs-
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punktet  for  de fleste museumssites, også  for  hovedsiderne for  de  museer,  hvis mere 

innovative  formidlingstiltag  beskrives nedenfor 17.  For  alle gælder  det, at  tilgangen  til de 

praktiske oplysninger  prioriteres højt  i informationsarkitekturen, mens online  ressourcer, 

webudstillinger  og  andre netbårne oplevelser  ofte  ligger  mere skjult,  og  altså  kræver  en 

mere  dedikeret  søgning  i  – eller  helt  udenfor  - sitet.  Mens denne  markedsførings-

orienterede netkommuniktation  nok er  et  studium  værdig,  har  den  dog  begrænset  relevans 

i forhold til denne opgaves fokus på webudstillinger. 

Brochuremuseum: Københavns Bymuseums startside              Indholdsmuseum: KB’s webudstilling Danmarksbilleder

Schweibenz går  herfra  videre til beskrivelsen  af ‘indholdsmuseet’ (the content  museum), 

som  præsenterer  museets samling  digitaliseret  og  tilgængelig  i  en  database. 

Fremstillingsformen  er  objektorienteret  og,  ifølge  Schweibenz og  jævnfør  Nørskov  & Larsen 

(2009),  især  anvendelig  for  eksperter,  som  søger  oplysninger  om  samlingens genstande 18.  

Den  rene digitalisering  og  tilgængeliggørelse,  som  beskrevet  i  afsnittet  ‘Den  digitale 

kulturarv’,  hører  således til denne kategori,  ligesom  eksempelvis KBs ‘webudstilling’ 

Danmarksbilleder19, som beskrevet ovenfor, gør det. 

‘Læringsmuseet’,  Schweibenz’ næste trin,  er  derimod kontekstorienteret og  “didactically 

enhanced”  i sin  præsentationsform, og  henvender  sig  til et  bredere publikum  under 

hensyntagen  til  deres forudsætninger.  Her  gives flere både ind- og  udgange, idet  der  også 

linkes videre til  uddybende information, med sigte  på  at  motivere  den  besøgende til 

fordybelse og  tilbagevenden  til sitet,  men  også  til  at  besøge  det  fysiske museum  for  at  bese 

de virkelige  objekter.  I og  med at  de udstillede objekter  i udtalt  grad kontekstualiseres 

henhører  størstedelen  af KBs webudstillinger,  herunder  Trusler og Tyvekoster,  altså  til 

Schweibenz kategori for  ‘læringsmuseet’.  At  KBs samlede webudstillingstilbud kun 

henvender  sig  til online  besøgende  med boglige  kompetencer  og  interesser  stemmer  dog 

dårligt  med Schweibenz fordring  om  forskellige  indgange til  forskellige brugere, og  det  kan 
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17 se eksempelvis www.louisiana.dk, www.bymuseum.dk og også www.kb.dk

18 Mange danske museer linker til fællesregistrene Kunstindeks Danmark: www.kulturarv.dk/kid eller det 
kulturhistoriske Regin: www.kulturarv.dk/mussam, dertil findes også den fælleseuropæiske portal 
www.europeana.eu. KBs KulturPerler: http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/ rummer dog også indgange til 
webudstillinger og andre kontekstualierende fremstillingsformer.

19 http://www.kb.dk/image_client_static/danmarksbilleder/
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http://www.bymuseum.dk
http://www.bymuseum.dk
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også  diskuteres i hvor  høj grad webudstillingerne kan  siges at  være didaktisk forstærkede. I 

hvert  fald udnyttes computermediets muligheder  ikke  i  pædagogisk  øjemed, og  der  gøres 

ikke meget  for  at  indfange  den  besøgende. På  Den  Hirschprungske  Samlings netsted 

tilbydes der  derimod både  uddybende  indføringer  i samlingen 20  og  egentlige 

undervisningsforløb 21; her  er  formidlingen  altså  diffentieret  til forskellige formål og 

læringsgrupper.

Den, ifølge Schweibenz,  uundgåelige  udvikling  af det lærende museum  fører  endelig  mod 

‘det virtuelle museum’,  som  ikke alene  udbyder  information  om  museets egne samlinger, 

men  også  trækker  på  og  åbner  sig  mod  andre  museers samlinger. Ultimativt  fører  dette  til 

‘museet uden  vægge’22; en  sammensmeltning  på  tværs af  kulturinstitutioner  i en  fælles 

“memory institution [which] combines digital surrogates  of the  collections  of archives, 

libraries  and museums in rich interactive  environments.”  (Schweibenz 2004 23). 

Bevægelsen  går  altså  fra  en  museumsformidling  som  er  bundet  i  det  fysiske museum  og 

objekterne  der,  mod et  fokus på  at  formidle  ideer  og  historier  på  tværs af institutioner  og  i 

en  ren  digital form.  Schweibenz udfordrer  her  museernes parathed til  at  åbne sig  for  brugen 

af de nye  medier,  men  fastslår  samtidig  beroligende,  at  det  virtuelle museum  ikke er  en 

trussel mod, men en udvidelse af eller tilføjelse til det fysiske museum.

En  sådan  tanke kan  siges at  ligge bag  projektet  Dansk  Kulturarv 24. Projektet er  et 

samarbejde  mellem  Statens Arkiver,  Danmarks Radio, Nationalmuseet,  Det Kongelige 

Bibliotek,  Statsbiblioteket, Det  Danske Filminstitut  og  Statens Museum  for  Kunst, og  er  en 

del af det  nationale initiativ  for  at  digitalisere og  tilgængeliggøre den  danske kulturarv  for 

befolkningen.  Ideen  er  at  skabe  synergi på  tværs af institutionerne og  samle materiale og 

præsentationer  omkring  et  emne eller  en  periode, så  borgerne får  en  samlet  indgang  til  hele 

kulturarven,  og  både  brugere og  institutionerne selv  får  mulighed  får  at  se sammenhænge 

fremfor  afgrænsninger  mellem  de enkelte samlinger.  Perspektivet  er  altså  en  tværgående 

‘hukommelsesinstitution’ lig  Schweibenz’ virtuelle museum.  Projektet  er  stadig  i 

udviklingsfasen,  hvor  samarbejdet  handler  om  i  fællesskab at  udveksle og  samle erfaringer 

og  at  udvikle og  afprøve de muligheder,  der  ligger  i  samarbejdet,  med  henblik  på  både 

tekniske  løsninger,  fremstillingsformer  og  anvendelsesmuligheder  for  brugerne.  Målet  er  på 

sigt  at  udarbejde  et  samlet  tilbud; indtil  nu  rummer  det  fælles netsted primært  omtale af 

projektet og  henvisninger  til  de  enkelte  institutioners tiltag. Men  også  den  del af 
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20 http://hirschsprung.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=435&Purge=True & http://www.hirschsprung.dk/kroyer/
index.html

21 http://www.hirschsprung.dk/homepg/undervis/index.html

22 Udtrykket stammer fra den franske kunsthistoriker André Malraux, som i ‘Le Musée Imaginaire’ fra 1947 beskriver 
hvordan reproduktionen baner vej for en nytænkning af museet (Schweibenz 2004, Nørskov & Larsen 2009)

23 Når der ikke angives sidetal i henvisningerne til Schweibenz skyldes det, at den refererede artikel kun er en enkelt 
side.

24 www.danskkulturarv.dk; se også den introducerende folder Fælles arv til fælles brug: www.danskkulturarv.dk/
presse.htm > Fordele og forudsætninger ved digitaliseringen
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webudstillingen  Wilhelm  Freddie  – Stik  gaflen i øjet!25,  som  er  et  samarbejde mellem 

Statens Museum for Kunst og Danmarks Radio26 bliver hostet her. 

Som at være der selv?
Selvom  Schweibenz skelner  mellem  den  objektorienterede  og  den  kontekstorienterede 

formidling, ulejliger  han  sig  ikke med at  spekulere i hvad  der  kunne  udgøre et  ‘rigt 

interaktivt  miljø’. Dietz,  derimod, ser  nærmere på  hvilke formidlingsmæssige greb, 

museerne gør  brug  af for  at  skabe udstillingsoplevelser  på  nettet.  Han  lægger  således for 

med at  beskrive,  hvordan  museerne med ‘augmenterede  udstillinger’ søger  at  overføre 

eksisterende udstillinger  til nettet  gennem  eksempelvis virtuelle videofilmede rundture. 

Samtidig  tilføjes uddybende klip fra  udstillingen  og  med de bidragende kunstnere og 

kuratorer; materiale  som  ikke indgik  i  den  oprindelige udstilling.  Stadig  er  det  dog 

oplevelsen  af udstillingen  som  den  tager  sig  ud i  det  fysiske rum,  som  er 

omdrejningspunktet.  MOMAs webudstilling  Olafur Eliasson: Take Your Time 27 viser  en 

sådan  forankring  i den  fysiske  udstilling, både i  inklusionen  af  udstillingens grundplan  som 

en  mulig  indgang til værkerne, og  i  den  måde både museumsrummet og  de besøgende 

fremtræder  som  en  integreret  del af værkerne i de  fotografiske gengivelser. Micrositet 

rummer samtidig en række videointerviews og andre udvidelser af udstillingen. 

Screenshot af MOMA’s Olafur Eliasson:Take Your Time       Virtuelt galleri for Brooklyn Museum’s Click! udstilling

Også  det  ‘immersive interface’,  Dietz’ næste kategori,  hvor  museet  ved hjælp  af webcams, 

QTVR28 eller  3D-simulationer  gør  det  muligt  for  den  besøgende selv  at  ‘bevæge sig  rundt  i’ 

en  virtuel version  af udstillingen, genskaber  på  denne måde det  fysiske museumsrum 29 

Hensigten  er  således,  at  den  virtuelle gæst  ved hjælp af teknologien  oplever  at  ‘være der 

selv’.  Imidlertid betyder  gengivelsen  af det  virtuelle galleris rumlighed,  at fokus forskydes 

fra  de  udstillede  værker  eller  artefakter  til  arkitekturen,  hvilket yderligere forstærkes af at 

prisen  for  en  letløbende rumlig  navigation  er,  at  de enkelte værker  ofte ikke  kan  vises i en 
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25 http://freddie.smk.dk

26 www.danskkulturarv.dk/Freddie.htm

27 http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/olafureliasson/#/intro

28 QuickTime Virtual Reality, en interaktiv videoteknologi http://en.wikipedia.org/wiki/QuickTime_VR

29 se eksempelvis galleriet for Click!... på http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/tour.php

http://freddie.smk.dk
http://freddie.smk.dk
http://www.danskkulturarv.dk/Freddie.htm
http://www.danskkulturarv.dk/Freddie.htm
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/olafureliasson/#
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opløsning  der  lader  beskueren  komme tæt  på  (Løssing  2008,  McTavish  2006).  Ligeledes 

kan  det  virtuelle  besøg  i  de tomme  udstillingssale  heller  ikke gengive den  kropslige og 

sociale oplevelse  som  fås på  museet. Dietz skriver  om  immersive brugergrænseflader  at  “[c]

urrently, such  efforts  are  often considered simply  ‘bells  and whistles,’ which,  if anything, 

complicate rather than enhance communication”(Dietz 1998: You  Are  There: The 

Immersive  Interface section, para  2). I min  vurdering  er  dette desværre stadig  ofte tilfældet 

for  denne type af udstillinger,  i  hvert  fald  for  den  gruppe af besøgende som  ikke i  forvejen 

er vant til at navigere i virtuelle verdener. 

Det  bliver  ikke nemmere i de simulerede universer,  som  siden  artiklens publikation  er 

begyndt  at  florere  på  museumssites, og  som  på  mange  måder  er  en  videreudvikling  af 

denne  immersive tilgang,  men  som  samtidig  bygger  på  præsentationsformer  og  teknologi 

fra  spil og  andre virtuelle verdener.  På  Formidlingsnettet;  et  dansk  forum  for 

museumsprofessionelle, er  der  således også  delte meninger  om  brugervenligheden  i 

sådanne  udstillinger  i virtuelle verdener 30, hvad enten  der  er  tale om  solouniverser  som 

Arbejdermuseets ‘Humlen  ved  Carlsberg’31  eller  udstillinger  i Second Life,  som  blandt 

andre Statens Museum  for  Kunst har  forsøgt  sig  med 32.  Det,  der  for  nogle afstedkommer 

indlevelse kan  altså  virke  helt  modsat  og  ekskluderende for  andre.  Man  skal dog  ikke 

glemme,  at  det  samme  gør  sig  gældende også  for  den  immersive tilgangs modpol: en 

skriftbaseret, ‘tør’ fremstilling  kan  også  afskrække dele  af publikum; unødig  akademisering 

kan  også  være  forstyrrende eller  overflødigt  i en  udstillingsformidlende kontekst,  jævnfør 

omtalerne af KBs webudstillinger  ovenfor. Stadig  er  det  værd  at  overveje om  et  omfattende 

udviklingsprojekt  som  opbygningen  af en  virtuel  verden  faktisk  også  restulterer  i  en 

optimal forløsning af udstillingens formidlingsmæssige sigte (Witschey 2006). 

Den udvidede udstilling og online udstillingen
Dietz’ fjerde kategori  er  den  ‘udvidede udstilling’;  stadig  en  remediering  af eller  et 

supplement  til  den  fysiske  udstilling,  men  udviklet  med mediets egenskaber  for  øje. 

Oplevelsen  funderes altså  i  computermediet  fremfor  i  en  remediering  af  det fysiske 

udstillingsrum. Endelig  nævner  han  som  den  femte strategi ‘online udstillingen’,  hvor  hele 

udstillingens koncept  fra  starten  har  haft  webdistributionen  for  øje.  Mens afgrænsningen 

mellem  disse to sidstnævnte kategorier  ikke  er  særligt  klar  i Dietz’ egen  beskrivelse,  bliver 

det  lidt  tydeligere hos medieforsker  Anne Sophie  Warberg  Løssing,  der  om  den  udvidede 

udstilling  forklarer  at  der  sker  “en tilpasning og optimering af udstillingen til nettet for at 

give  publikum  den bedst mulige  kunstoplevelse  foran skærmen [… idet]  der tænkes  mere 

konkret over mediets  muligheder og forcer i forhold til såvel kunstformidling  som  -

oplevelse”  mens online  udstillingen  kendetegnes ved at  “der ikke  er tale om  en 
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30 http://www.formidlingsnet.dk/arkiv/humlen‐ved‐carlsberg

31 http://3d.humlenvedcarlsberg.dk/

32 http://slurl.com/secondlife/The 20Raft/48/95/24/

http://slurl.com/secondlife/The
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‘genformidling’  af en eksisterende udstilling,  men derimod  skabelsen af en udstilling,  der 

skal hænge sammen inden for sine  egne rammer samt de  rammer,  mediet 

opstiller” (Løssing 2008: 36, 38). 

Nationalmuseets Øresundsfolk 33 er  en  sådan  online  udstilling,  udviklet  specielt  til  nettet. 

Udstillingen  er  en  ikke-lineær  multimediefortælling, hvor  den  besøgende  gennem  et  kort 

over  Øresundsregionen  omkranset af en  række interaktive portrætter  kan  gå  på  opdagelse i 

en  hel  række skæbner  fra  jæger-

stenalderen  og  op  til  i  dag.  Hvert 

portræt  åbner  i et selvstændigt 

vindue,  hvor  man  i tekst, billeder 

og,  visse  steder,  multimedier  kan  få 

et  indblik  i  personens liv  og  og 

historie i regionen.  Formålet med 

denne  tilgang  til  udstillingen  har 

været,  at  den  besøgende fremfor  at 

blive belært  om  den  historiske 

migration  i regionen  skulle  få 

mulighed for  at  identificere sig  med 

de mennesker, der  præsenteres i 

udstillingen, for  derigennem  at  få  anledning  til  at  reflektere over  begreber  som  kultur, 

identitet  og  integration.  Udstillingen  har  altså  et  klart  formidlingsmæssigt  sigte,  men  lader 

det  være op  til den  besøgende selv  at  drage  konklusioner.  På  trods af sin  fragmentariske 

struktur  og  de vidt forskellige historier  der  berettes,  samler  Øresundsfolk  sig  om  en  enkelt, 

omend kompleks, tematik.  På  denne  måde  er  den  stadig  klar  i  sit  fokus og  udsagn  som 

udstilling. Jeg vil i afsnittet ‘En ny museologi’ uddybe betydningen af udstillingens udsagn.

Statens Museum  for  Kunst  nye  webudstilling  Wilhelm  Freddie: Stik  gaflen i øjet!34  er 

derimod mere åben  i sin  udsigelse, fordi den  søger  at  vise  flest  mulige facetter  i 

monografien. Denne encyclopædiske  tilgang  gør, at  Stik  gaflen i øjet! også  kunne betegnes 

som  en  online-ressource,  der  fungerer  som  del  af en  tværmedial formidling, udviklet  i 

forbindelse med særudstillingen  af samme navn  på  museet  i  foråret 2009.  I henhold til 

Dietz’ strategier  er  her  altså  tale om  en  udvidet  udstilling.  Dette viser  sig  konkret i  at 

menupunktet  ‘Se udstillingen’ tager  udgangspunkt  i  en  oversigtsplan  over  museums-

rummet,  mens et  andet  menupunkt  er  forbeholdt  praktisk  information  om  besøg  i 

udstillingen. Endelig  giver  et  af de tilknyttede  spil mulighed for  at  vinde billetter  til 

særudstillingen.  Mens gengivelsen  af museumsrummet måske  nok kan  være med til  at 
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33 33 http://www.oresundsfolk.dk/ 
Jeg har i den seneste tilgang til sitet (30. juli 2009) oplevet problemer med dataleveringen i underudstillingerne, som 
tyder på at sitet ikke vedligeholdes. Imidlertid vurderer jeg at eksemplet stadig er det mest anvendelige for 
illustration af en fuldt netbåren museumsoplevelse, og håber at problemet er midlertidigt

34 http://freddie.smk.dk/#/forside

Screenshot af Nationalmuseets webudstilling Øresundsfolk
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bevare  udstillingen  for  eftertiden  (Løssing  2008),  så  medvirker  disse dele  af sitet  til at 

webudstillingen  allerede  efter  kort  tid 

mister  aktualitet.  Det,  der  derimod er 

skabt for  en  længere  levetid,  er  den 

videnssamling,  webudstillingen 

udgør.  Webudstillingen  tilbyder 

således en  indføring  i en  række 

tematikker  omkring  Freddie og  hans 

kunst; kunsthistorier  udarbejdet af 

museets forskere  og  formidlere,  og 

dertil  medieklip  om  Freddies person 

og  værk,  som  altså  udbydes i 

samarbejde med DR. 

De to webudstillinger  adskiller  sig  også  i  den  måde, indholdet  struktureres på,  og  i deres 

visuelle og  funktionelle  udtryk.  Stik gaflen i øjet! bruger  således ganske  vist  nogle grafiske 

virkemidler  som  reference  til Freddie’s sureelle  univers, men  er  stadig  designet  med 

henblik på  brugervenlig  og  effektiv  informationssøgning.  Det er  hele  tiden  klart  hvilke 

muligheder  man  har,  hvilket betyder  at  man  bevidst  kan  styre mod det,  man  ønsker  at  vide 

noget  om. I Øresundfolk,  derimod, har  man  nok  overblik  over  regionen  og  udbuddet  af 

historier,  men  hvad den  enkelte  historie  vil  fortælle en, og  hvordan,  må  man  selv  dykke ned 

og  finde  ud af.   Oplevelsen  styres dermed i højere  grad  af tilfældigheder  eller  ‘serendipitet’, 

idet  vejen  gennem  udstillingen  følger  det,  der  umiddelbart  pirrer  ens nysgerrighed. I 

Freddie  udstilingen  er  det  således informationen, som  er  i højsædet, mens Øresundsfolk 

betoner  oplevelse  og  indlevelse.  Denne forskel uddybes nedenfor  i  afsnittet  ‘Tendenser  i 

webformidlingen’.

Spillets didaktik
Schweibenz’ og  Dietz’ kategorier  præsenterer  en  bred palet  af  muligheder  for  anvendelsen 

af nettet  i  museumsformidlingen, fra  remediering  af kendte trykte  genrer  over  tværmedial 

formidling  til  rene online  tilbud, som  kun  kan  eksistere i  det  virtuelle  rum. Imidlertid  er 

billedet  ikke udtømt med disse  kategorier; tværtimod er  der  væsentlige udeladelser  af nogle 

af de  mest  markante og  interessante  tendenser.  På  baggrund af min  egen  reseach  vil jeg 

derfor udvide feltet.

En  første tilføjelse er  således brugen  af spillets pædagogik  i museumsformidlingen. For 

udover  en  tilgang  som  det  ovenfor  beskrevne  materiale hos Den  Hirschprungske Samling; 

en  lærebog  i tekst  og  billeder  men  i digitalt  antræk,  benytter  museerne sig  også  i stigende 

grad af computermediets særlige egenskaber  i  et  pædagogisk  øjemed.  Dette  kunne være en 

af de måder, hvormed materialet,  med Schweibenz udtryk,  bliver  ‘didaktisk  forstærket’.  Det 
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i 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handler  således ikke alene  om  at  stille  information  til rådighed, men  også  om  hvordan 

denne  information  aktualiseres for  den  besøgende, idet  informationer,  ifølge 

læringsforskeren  Jørgen  Bang, først bliver  til viden  gennem  en  aktiv  bearbejdelse i 

bevidstheden  (Bang  1997).  Ved hjælp  af  spilteknologi og  anden  interaktion  understøttes 

denne bearbejdning af informationen, og dermed den besøgendes læring. 

I spillet  udfordres spillerens viden; for  at  kunne gennemføre spillet  succesfuldt  må  spilleren 

anvende informationen  og  afprøve og  korrigere sin  forståelse. Samtidig  udnyttes spillets 

underholdningsværdi og  popularitet  til  at  fange  og  holde  opmærksomheden  fanget.  Særligt 

i  forhold til et  yngre publikum  udvikles disse muligheder,  og  med stort  held.  Minnesota  Zoo 

står  bag  actionspillet  Wolfquest35  som  er  rettet  mod computerspillende børn  og  unge.  I 

spillet  er  brugeren  en  ulv,  som  enten  alene  (singleplayer)  eller  i flok (multiplayer)  skal jage 

bytte, socialisere  og  forsvare sig  mod bjørne  i  en  3D simulation,  for  derigennem  både at 

lære om  ulve og  også  overveje større  spørgsmål  om  dyreliv  og  naturbeskyttelse.  Fremfor 

blot  at  udbyde et  informationsrigt  website udnytter  Wolfquest altså  de  pædagogiske 

egenskaber  i  egentlig  spildynamik, hvor  ulvens – ‘action-heltens’ – behov  (quest), 

adfærdsmønstre og  levevilkår  oversættes til det  regelsæt  der  er  spillets ‘motor’.  At  der 

således er  tale om  et  ‘rigtigt’ spil  betyder  også,  at  brugerne  vender  tilbage for  at spille  igen 

og  engagerer  sig  i  det  tilknyttede community.  Spillet  har  været  en  overvældende succes, 

ikke mindst  fordi  brugerundersøgelser  viser,  at  spillerne rent  faktisk  opnår  den  viden  og 

forståelse som  var  spillets hensigt  (Schaller  2009).  Også  Science  Museum’s Launchball 

spil 36,  der  i  sit  grafiske udtryk  og  puzzle-mekanik  snarere minder  om  det  klassike 

arkadespil Tetris,  udviklede sig  til  et  viralt  hit  (Ellis 2009/03/11). Spillet  udfordrer 

brugerens forståelse  for  fysiske principper  gennem  en  hel  serie af virtuelle forsøgs-

opstillinger,  hvor  man  ved  at  anbringe moduler  med batterier,  magneter,  varmekilder, 

fjedre og  deslige  skal bygge en  bane  der  kan  bringe bolden  i mål.  Opbygningen  i  levels, 

tidtælleren  og  det, at  udfordringerne faktisk  er  fængende gør  også  her  at man  gribes af 
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Screenshot fra Minnesota Zoo’s spil Wolfquest                      Screenshot 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Science Museum’s spil Launchball
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spillet, selvom interfacet umiddelbart er alt andet end immersivt. 

Denne form  for  spil  bygger  på  en  didaktisk  læringsmodel,  hvor  viden  overføres fra  en 

underviser  eller  institution  til  den  lærende (Witcomb  2006).  Selvom   læringsprocessen  er 

gradvis og  i høj grad  kræver  modtagerens aktive deltagelse og  bearbejdning, er  der  et  facit 

eller  en  række ubestridelige fakta  som  afgør  om  spilleren  har  succes.  Åbenheden  for 

personlige fortolkning  er  således begrænset  indenfor  den  naturvidenskabelige formidling. 

En  konstruktivistisk  læringsmodel,  “in which learning is  conceptualized as  a process  of 

experiencing the world and making  sense  of it in one’s  own mind within the  context of 

one’s  cultural background”  (Witcomb 2006: 356)  finder  derimod anvendelse  i  kunst- og 

kulturhistoriske museer. På  Tate Kids37  findes således også  en  række ‘spil’,  hvoraf 

størstedelen  dog  snarere  har  karakter  af kreative værksteder  eller  ‘fri  leg’ i  kunstens ramme. 

Ved selv  at  farvelægge, male,  skabe kompositioner  og  fortælle  historier  sætter  børnene  i 

ligeså  høj grad  deres egen  som  kunstens verden  i spil,  men  bliver  samtidig  bevidste  om 

kunsthistoriske genrer og teknikker. 

Det sociale museum
Den  næste,  og  velnok væsentligste tilføjelse  er  ‘det  sociale museum’:  museet som  gennem 

medierne og  i  museumsrummet  åbner  sig  for  brugernes bidrag  og  engagement.  De sociale 

mediers popularitet  har  således også  haft  en  kraftig  afsmitning  på  museernes netsteder. 

Perspektiver  på  og  nyskabende tiltag  for  brugerengagement  og  anvendelsen  af  sociale 

medier  har  følgelig  været  et  varmt  emne på  de seneste  års Museums  and  the Web 38-

konferencer;  et centralt  forum  for  erfaringsudveksling  blandt  medieorienterede museums-

professionelle,  og  fylder  også  meget  i  den  hjemlige debat  (Russo 2009,  Løssing  2009).  Fra 

at  være docerende bliver  museerne  mere  dialogiske,  idet  de søger  at  indhente viden  fra  og 

om  brugerne,  for  at  kunne imødekomme deres behov  og  ønsker  og  for  derved  bedre at 

kunne tilgængeliggøre og  formidle  kulturarven  (Kulturministeriet  2006,  Løssing  2008). 

Samtidig  har  museerne fået  blik  for  de besøgendes betydning  ikke bare  for  den  personlige 

betydningsdannelse,  men  også  for  udviklingen  af den  fælles forståelse af kulturarven. 

Denne åbning  er  så  gennemgribende,  at  man  kan  tale om  et  paradigmeskifte (Løssing 

2009,  Jensen  2009/07/13), som  i høj  grad udstikker  museernes udvikling.  Jeg  vil  komme 

nærmere ind på denne transformation i den følgende sektion ‘Museologien online’. 

‘Det  sociale  museum’ er  en  flertydig  størrelse, som  social  media  også  er  det. Man  kan  tale 

om  to overordnede  retninger:  På  den  ene  side  handler  det  om  personalisering,  profilering 

og  brug  af sociale netværk; på  den  anden  om  en  udvikling  henimod større  åbenhed, 

deltagelse og demokratisering af museets vidensdannelse.
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‘Det  sociale museum’ er  således tilstedeværende på  de sociale platforme hvor  brugerne 

allerede befinder  sig. Med den  massive tilslutning  det  sociale  netværk  Facebook  således har 

opnået  i Danmark 39,  er  det naturligvis også  en  oplagt  kommunikations- og 

profileringsplatform  for  de danske museer.  Inddragelsen  af sociale medier  har  følgelig  ofte 

mere  karakter  af  markedsføring  end  af egentlig  museal  formidling.  Fra  invitationer  til 

enkeltstående udstillinger  og  grupper  med  begrænset aktivitet  fra  de mindre  museer  til 

hyppige  updates og  aktiv  kommunikation  på  de store nationale museers profiler; 

mulighederne  er  mange og  bruges flittigt40. Også  på  foto- og  videodelingstjenesterne Flickr 

og  YouTube  begynder  der  at  komme aktivitet,  omend  tilslutningen  til og  interaktionen  i  de 

af museerne oprettede grupper  og  kanaler  endnu  er  begrænset 41. Til  gengæld har  de danske 

museer  endnu  ikke rigtigt  fundet  vej  til  microbloggingtjenesten  Twitter,  som  ellers er  blevet 

en  yndet kanal  for  særligt amerikanske og  britiske museer 42,  men  de er  på  vej  (Jensen 

2009/07/09):  Nationalmuseets 1700-tals profil Ida  Charlotte vil  således poste  både her  og 

på  Facebook  når  museets ‘faktive  leg  med historien’ går  live i forbindelse med  Golden  Days 

2010 43.  Således benyttes de nye platforme altså  også  til  at  fortælle museets historier  på  nye 

måder.

Statens Museum  for  Kunsts gennemgribende udviklingsprojekt  Det  Digitale  SMK44  er  i 

allerhøjeste  grad funderet  i  den  sociale tendens. Åbenheden  hos SMK viser  sig  på  bloggen 

og  på  webtv, hvor  museets medarbejdere fortæller  om  deres visioner  og  kvaler  og  ivrigt 

inviterer  til dialog.  Det  digitale SMK ytrer  sig  heller  ikke som  en  samlet,  autoritativ  stemme, 
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39 http://www.berlingske.dk/article/20090125/danmark/701250118/

40 se eksempler fra hhv. Københavns Bymuseum: http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/event.php?
eid=94331143545 ; Bornholms Kunstmuseum:  http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?
gid=63186466941 ; Nationalmuseet: http://www.facebook.com/s.php?
ref=search&sid=280b57998a300d614207e7448b1252c8&init=q&q=nationalmuseet#/pages/Kobenhavn‐Denmark/
Nationalmuseet/20303574131?ref=s & Statens Museum for Kunst: http://www.facebook.com/home.php?
ref=home#/pages/Kobenhavn‐Denmark/Statens‐Museum‐for‐Kunst/37324072910?ref=s

41 se eksempelvis http://www.flickr.com/groups/denmarks‐national‐gallery/ & http://www.flickr.com/groups/
bredevaerk/ samt http://www.youtube.com/user/natmusdk & og http://www.youtube.com/user/
StatensMuseumfKunst

42 http://twitter.com/search/users?q=museum&category=people&source=users

43 http://www.nationalmuseet.dk/sw71205.asp &
 http://www.kulturarv.dk/tjenester/nyheder/arkiv/2009/juli/flirt_filosofi_facebook.jsp

44 http://www.smk.dk/blogs/digital.nsf/entries/20080522T1430 & www.ulk.dk

                       Status‐update fra Nationalmuseets Facebook profil, med henvisning til You Tube

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#
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http://www.flickr.com/groups/bredevaerk/
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http://www.youtube.com/user/StatensMuseumfKunst
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http://www.smk.dk/blogs/digital.nsf/entries/20080522T1430
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http://www.ulk.dk
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men  som  et  flerstemmigt  kor; det  personlige  perspektiv  er  i  højsædet,  hvilket  tydeligt  viser 

sig  projektsporet  ‘Kunsthistorier’. Også  brugerne skal være med  til  at  udtrykke sig 

kunsterisk  eller  om  kunst.  Det  fungerende community  ulk/ungeslaboratorierforkunst.dk 45, 

henvender  sig  primært  til  unge, men  vil snart  vil  blive fulgt  op  af ‘MitSMK’,  hvor  også 

voksne brugere kan  oprette  sig  med en  profil og  her  samle  og  kommentere  værker  og 

komme i dialog med både museet og andre brugere.

Om  SMKs initiativer  også  reelt  vil bære frugt  i form  af et  større  engagement  hos publikum 

vil tiden  vise;  indtil  videre er  dialogen  begrænset  (Baggesen  2008). Men  at  det  kan  lykkes, 

viser  Brooklyn  Museum  i New  York,  hvis ‘posse’  (~slæng) og  udvidede brug  af sociale 

medier  er  et  bærende element  i museet.  Udstillingen  Click! A Crowd-Curated Exhibition  46 

var  således skabt  og  kurateret af  brugerne, som  i første  omgang  kunne indsende 

fotografiske værker, og  siden  stemme på  hvilke,  der  skulle  indgå  i  udstillingen. Det 

beskrives om  udstillingen  at  den  tager  afsæt i ideen  om  ‘the wisdom  of the crowd’47; 

udstillingen  altså  ikke alene  udnytter  men  italesætter  samtidig  den  diskurs,  der  følger  de 

sociale medier. Det  kan  synes ironisk, at  en  udstilling  som  i den  grad er  skabt  i  mediet, 

bliver  præsenteret  på  nettet  som  en  mediering  af  museumsrummet. Men  faktisk får  denne 

fremstillingsform  netop  i  denne  kontekst  en  særlig  betydning; det  handler  således ikke om 

at  vi  kan  få  oplevelsen  af selv  at  være i  galleriet,  men  derimod at  vi  kan  se  at værkerne er 

der, at det,  brugerne  har  været  med  til at  skabe  nu  er  en  ‘rigtig’  udstilling  i  et  rigtigt 

museum. En  forudsætning  for  brugernes engagement  gennem  medierne er  således både at 

det  gøres klart  i hvad og  hvordan  de  kan  bidrage,  men  også,  at  deres bidrag  tages alvorligt 

(Russo 2009, Simon 2009/04/07).

Også  andre  sociale  teknologier  anvendes til at 

inddrage brugerne.  Det tværinstitutionelle 

forsknings- og  udviklings projekt ‘Steve: The 

Museum  Social Tagging  Project’48 undersøger 

og  afprøver  potentialet i  at  invitere brugerne 

til  at  tagge digitale  samlinger. Brugerne er  her 

med til  at  skabe metadata  og  tilføre ny  viden 

til  museet, og  fungerer  dermed som 

‘produsers’: på  samme tid  brugere (users) og 

producenter  af indhold (Bruns 2007).  En 

sådan  værdikæde kendetegner  også  andre 

Web 2.0  oritenterede forretningsmodeller  og 

37

45 www.ulk.dk

46 http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/

47 Brooklyn Museum henviser til bogen The Wisdom of Crowds af James Surowiecki; men også mange andre 
kommentatorer deltager i diskursen om massens visdom og kollektiv intelligens

48 http://steve.museum/index, http://tagger.steve.museum

Steve Tagger

http://steve.museum/index
http://steve.museum/index
http://tagger.steve.museum
http://tagger.steve.museum


nettjenester, og  ses også  i museums-sammenhæng  som  andre  former  for  brugerbidrag  til 

samlinger  og  udstillinger.  Science Museum  i London  oprettede således i  forbindelse med en 

udstilling  en  såkaldt  ‘objectwiki’49 (Looseley  2009).  Fra  museets side  tilføjedes kun  de  mest 

basale faktuelle oplysninger  til  de inkluderede objekter;  istedet  har  det været  op til  de 

besøgende at  føje  yderligere beskrivelser  til,  idet  ‘ekspertisen’ omkring  de udstillede 

objekter  jo også  ligger  hos de  lægfolk,  som  har  brugt dem  i  dagligdagen, eller  som  måske 

har  været  med til  at  producere dem. Nok  så  væsentligt  er  det engagement  der  skabes 

gennem  deltagelse,  og  som  i museumssammenhæng  er  den  væsentligste  værdi50.  Således 

kræver  tilføjelsen  af  tags eller  information  at  brugerne aktivt  iagttager  og  forholder  sig  til 

det  de  ser,  og  samtidig  sker  der  i navngivelsen  en  form  for  tilegnelse (Trant 2006).  Herved 

etablerer  de deltagende et  personligt  forhold til  online samlingen,  jævnfør  Schweibenz 

fordringer for læringsmuseet (Schweibenz 2004). 

Snarere end  i  markedsføringspotentialet  i sociale  netværksplatforme er  det  her,  i  de nye 

muligheder  for  personligt  engagement,  at  den  sociale  interaktion  for  alvor  har  interessante 

perspektiver  for  museumsformidlingen.  Som  vi skal se i det  følgende,  er  en  sådan 

orientering  således blevet  central for  museets selvforståelse og  formålstænkning. De mange 

tilgange til  online museumsformidling, som  her  er  blevet  præsenteret; fra  virtuelle  gallerier 

over  undervisningstilbud,  multimediefortællinger  og  online ressourcer  til  ‘faktive’ tweets og 

produsage projekter;  vidner  om  de  mange mange muligheder, der  findes,  for  at  tilbyde 

unikke  museumsoplevelser  på  nettet.  Hvilken  mulighed man  vælger,  må  afhænge  af den 

historie og det sigte, der skal formidles.
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49 http://objectwiki.sciencemuseum.org.uk/wiki/Home

50 På Brooklyn Museums site kan man tagge gennem spillet Tag! You’re it!: http://www.brooklynmuseum.org/
opencollection/tag_game/start.php ; her kobles altså flere engagerende dynamikker sammen (spil, social 
interaktion, tagging)

http://objectwiki.sciencemuseum.org.uk/wiki/Home
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MUSEOLOGIEN ONLINE
“One of a museum's greatest assets  is its  ability to control what the audience 
sees,  to set an agenda,  to  establish  dialog, to  provoke thought and discussion. 
An effective museum web site  should do the same.  It should be an extension of 
the institution, not merely an online  information desk that provides  helpful 
information” [sic] (Tinkler 1998: opening section, para 2) 

Objektet i dets digitale reproducerbarheds tidsalder
I artiklen  “Ti teser  om  museet  i samfundet”  fremhæver  kommunikationsforskeren  Bruno 

Ingemann  at  “[m]useet kan fortælle  historier med autentiske  ting”  (Ingemann  2000: 47).  I 

mødet  med tingene på  museet  kan  vi  få  en  æstetisk oplevelse, som  får  os til  at  reflektere 

over  tingenes betydning,  historien,  os selv; museet tilbyder  en  spejling  af samfundet  og 

lader  os nå  nye  erkendelser  og  foretage mentale spring  (Ingemann  2000, Turkle 2007, 

Foucault  1967).  Men  mens museets autentiske objekter  har  en  afgørende betydning for 

oplevelsen  i  det  fysiske  museumsrum  og  for  forskning  og  ny  vidensproduktion  (Witcomb 

2003), er  deres materielle  tilstedeværelse  ikke en  forudsætning  for  distributionen  af denne 

viden.  Formidling  gennem  trykte og  digitale medier  er  således en  realitet. Spørgsmålet  er 

imidlertid,  hvordan  historierne  kan  fortælles på  nettet,  hvor  de  autentiske ting  erstattes af 

digitale repræsentationer.

I sit klassiske essay  “Kunstværket i  dets tekniske reproducerbarheds tidsalder”  behandler 

kulturteoretikeren  Walther  Benjamin  forholdet mellem  det  ægte værk  og  dets auraløse 

reproduktion.  Umiddelbart  beskrives reproduktionen  som  en  formidlingsmæssig  fordel,  for 

idet  teknologien  "tillader reproduktionen af komme modtageren imøde i en hvilken  som 

helst situation,  han befinder sig,  aktualiserer den det reproducerede." (Benjamin  (1936)

1994: 19).  Et  drømme-scenario, tidens løsen: imødekommende aktualitet  on  demand.  Men  i 

Benjamins forståelse er  en  tings historiske  vidnesbyrd funderet  i  dens materielle væren  her 

og  nu,  dens ægthed. I reproduktionen  forsvinder  denne skrøbelige  kerne – det,  som 

Benjamin kalder auraen (Benjamin (1936)1994: 18). 

Et  andet  problematisk  forhold er  den  indholds- og  værdinivellering, der  resulterer  af vores, 

med Benjamins ord,  lidensabelige  trang  til  rumligt  og  menneskeligt  at  bringe tingene 

tættere på; en  bevægelse der  forstærkes at  vores uhindrede adgang  til  reproduktionen: 

"Afskrælningen af det,  der omgiver genstanden, nedbrydningen af auraen, er signaturen 

af en perception,  hvis  'sans  for det ensartede i verden' er vokset så  meget,  at den ved hjælp 

af reproduktionen også  udvinder den af det unikke" (Benjamin  (1936)1994: 20). 

Gengivelsen  er  måske nok  en  bekvemmelighed,  men  byder  altså  på  en  langt  fattigere 

oplevelse.  Hvis ikke tingenes historier  skal  reduceres til lige-gyldigheder, må  museerne 

derfor i formidlingen sætte noget andet i stedet for den afskrællede aura. 
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Den  sanselige  og  sociale  oplevelse,  som  i den  fysiske udstilling  er  med til at  berøre den 

besøgende følelsesmæssigt  og  derved gøre  besøget  til  en  oplevelse,  kan  ikke umiddelbart 

overføres til  nettet.  Men  hvor  computeren  ikke  kan  gengive den  sanselige og  direkte  sociale 

oplevelse,  museumsbesøget er,  kan  den  tilbyde en  anden  indgang  til  engagement  (Tinkler 

1998).  I sit essay  taler  Benjamin  om  en  anden  rumlig  kunstnerisk  oplevelse,  nemlig  mødet 

med bygningskunsten.  Han  beskriver  hvordan  receptionen  af denne nødvendigvis er 

dobbelt: taktil  og  optisk.  Den  taktile reception  sker  ikke så  meget  via  udelt  opmærksomhed 

men  i brug, gennem  vanen, modsat den  villede,  visuelle beskuelse: "De opgaver, som  i 

historiske  brydningstider bliver stillet det menneskelige perceptions-apparat, kan slet ikke 

løses  via  den blotte optik,  altså kontemplation.  De  kan klares  lidt efter lidt med hjælp fra 

den taktile reception, gennem  tilvænning" (Benjamin  (1936)1994: 34). Modsat 

reproduktionen giver det virtuelle rum mulighed for en lignende adspredt reception.

I essayet,  der  er  skrevet  i 1936,  taler  Benjamin  om  den  reproduktion  som  muliggøres af 

fotografiet: en  nøjagtig,  statisk,  todimensionel  gengivelse.  Fotografiet  kan  således vise os et 

kunstværks motiv,  stil  og  komposition,  men  lader  os ikke opleve  værkets stoflighed og  altså 

heller  ikke dets aura.  Stofligheden  og  auraen  lader  sig  heller  ikke reproducere i  de digitale 

medier.  Til  gengæld rummer  de nye medier  en  hel række formidlingsmæssige muligheder 

som  inkluderer, men  også  rækker  ud over  den  fotografiske reproduktion.  Den  digitale 

repræsentation  af et  givent  objekt  behøver  altså  ikke  bare at  være  en  gengivelse,  men  kan  i 

stedet  tilbyde andre former  for  æstetiske oplevelser,  andre veje  til  erkendelse  eller  mentale 

spring. 

Mediemiljøets særegenskaber
Computermediet  og  world wide web er  således ikke blot distributionskanaler  for  indhold, 

men  også  særegne mediemiljøer  som  muliggør  og  understøtter  særlige  former  for 

kommunikation  (Meyrowitz 1997).  I Hamlet on the  Holodeck udpeger  medieteoretikeren 

Janet  Murray  fire centrale egenskaber  for  digitale miljøer, nemlig  at  de er  procedurale, 

fordrer  deltagelse (er  participatory),  er  rumlige og  encyclopædiske.  Samlet  set  betyder  det, 

at  de digitale  medier  kan  udnyttes interaktivt,  eksplorativt  og  immersivt,  og  giver  dermed 

nye muligheder  for  formidling  og  storytelling  (Murray  1997). I kombination  med internettet 

tilføjes yderligere muligheden  for  flervejs-kommunikation  (jvf. Finnemann  i Løssing  2008). 

Endelig  giver  netstedets potentielle  dybde og  hypertekst  struktur  gode muligheder  for  at 

lave  differentieret  formidling  henvendt  til  forskellige brugergrupper  og  anvendeligt  for 

forskellige former  for  eller  grader  af interaktion  (Fagerjord 2006, Kulturministeriet  2006, 

Tinkler 1998).

Ved ikke  blot at  stille  viden  til rådighed,  men  også  at  udnytte de  digitale mediers andre 

muligheder  er  det  muligt  at  skabe tilbud  som  ikke alene har  relevans for  de  ovennævnte 

‘Searchers’ og  ‘Researchers’,  men  som  også  kan  hjælpe den  langt  større gruppe af 
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‘Followers’  og  ‘Browsers’  til at  engagere sig  i museet. En  simpel remediering  af trykte genrer 

og  eksisterende udstillings- og  fremstillingsformer  i  en  digital teknologi  samt  en  ensidig 

fokusering  på  nettets muligheder  i  markedsføringsøjemed udnytter  således ikke mediernes 

potentiale  til  fulde. I forhold til  den  trykte reproduktion  og  den  skriftlige fremstilling, som 

hidtil  har  været  museernes primære kanal for  formidling  ‘ud af huset’,  og  også  i  forhold 

museumsrummets muligheder,  åbner  computermediet  og  internettet  derimod for  helt  nye 

former  for  fremvisning,  interaktion  og  engagement i  museets viden  og  samlinger 

(Kulturministeriet 2006).

På  Statens Museum  for  Kunst  kunne  man  således i maj opleve en  ‘tredimensionel  flyvetur’ 

ind i  en  række udvalgte landskabsmalerier  fra  den  danske  guldalder 51.  Teknologien 

udnyttedes altså  her  til  at  lade publikum  trænge  ind i  og  afsøge kunstværkerne på  nært 

hold,  og  er  et  eksempel på  hvordan  den  digitale formidling  af kunsten  ikke  blot  kan 

reproducere  originalen,  men  også  udnytte computermediets interaktive og  rumlige 

kvaliteter  til at  skabe  en  helt  ny  kunstoplevelse. Denne form  for  formidling  bliver  både  et 

remixet værk i sig selv, og kaster samtidig nyt lys på originalen. 

Et  andet  eksempel på  mediemiljøets betydning  ses i  Struer  Museums Byskriveren 52. 

Projektet  anvender  således computerens interaktive  og  encyclopædiske egenskaber  i  en 

tværmedial præsentation  af 

museets omfattende mediearkiv, 

som  kan  tilgås både på  nettet  og  på 

en  80’’ touchscreen  i museet. 

Platformen  ansporer  den  besøg-

ende til  at  gå  på  opdagelse i byens 

historie gennem  billeder  og  artikler 

som  præsenteres på  en  tidslinje, 

men  som  også  tematisk  er 

forbundne diakront  i  en  hyperlink 

struktur.  Hvor  en  simpel søge-

maskine måske nok  kunne have 

givet  adgang  til  samme information, og  en  lineær  fremstilling  kunne have sikret  en 

sammenhængende forståelse af byens udvikling, understøtter  de visualiserede associationer 

her eksplorationen og derigennem det personlige engagement (Cooper 1993). 

Engagementet  i  lokalhistorien  vil  ofte  være  funderet  i den  personlige erindring.  Også  her 

kan  de nye medier  supplere museumsrummet.  Kommunikationsteknologi således ikke  bare 

muliggør,  men  ansporer  ifølge antropologen  Marilyn  Strathern  ligefrem  deltagelse,  idet  de 
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52 http://www.byskriveren.dk/web/

Screenshot 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“appear to  amplify people’s  experience,  options,  choices.  But at the same time  they also 

seem  to amplify  people’s  experiences,  options  and choices  in relation to  themselves.  These 

media for communication  compel people to  communicate  with them”  (i  Lister  2006: 232). 

I Byskriveren udnyttes disse kommunikative  egenskaber  til at  skabe engagement,  idet  den 

besøgende inviteres til  at  kommentere  artikler  og  billeder,  og  dermed bidrage til  den  fælles 

erindring  og  fortælling  om  byen.  Selv  uden  at  anvende egentlige social software 

applikationer  i projektet  - kommentarer  mailes eller  indtales til  museets ansatte 

‘byskriver’(e),  som  tilføjer  dem  gennem  et  content  management  system  - bruger  Stuer 

Museum på denne måde teknologien til at blive et socialt museum. 

Mediernes transformative potentiale
Som  eksemplet  her  viser,  har  mediemiljøerne altså  ikke  alene indflydelse på  hvordan  vi kan 

opleve museets samling,  men  får  også  indflydelse på  hvordan  vi interagerer  med selve 

museet.  Torben  Holm, museumsdirektør  på  Struer  Museum, beretter  således at 

“‘Byskriveren’ som  teknologisk  struktur har på afgørende måder ændret vores relation til 

gæsterne og  i høj grad  også  gæsternes  relationer til museet”  (Holm  2009: 69  - mine 

anførselstegn for originalens kursiv).

Det  springende punkt  ved introduktionen  af digital  formidling  af museets genstande er 

derfor  heller  ikke objekternes immaterialitet  i  det  virtuelle  rum. Som  Andrea  Witcomb 

peger  på  fører  dette  således ikke,  som  visse kommentatorer  hævder,  til  en  opløsning  af 

museets bundethed i objekterne,  men  derimod til  at  der  nu  kan  sættes spørgsmålstegn  ved 

deres betydning, idet  teknologien  åbner  for  mere demokratiske fortolkninger  (Witcomb 

2003). Hun  henviser  således til  Marshall  McLuhans observation  (og,  kunne man  fristes til 

at  sige,  forudsigelse)  af hvorledes den  elektroniske teknologi udfladiger  sociale  hierarkier 

og  skel ved at muliggøre en  samling  og  sammenfletning  af kommunikationen.  I McLuhans 

forståelse har  dette  en  afsmittende  effekt  på  selve kulturen  (ibid.).  Den  udvikling,  museerne 

står  i,  er  del  af den  udvikling  hele samfundet  undergår,  idet  de digitale mediers muligheder 

bliver  til  forventninger  i  befolkningen  om  direkte indflydelse og  forestillinger  om  ‘Web 2.0’s 

demokratiserende effekt.

For  McLuhan  er  effekten  af medierne således ikke  et spørgsmål  om  hvordan  de  bruges eller 

hvilket  indhold der  præsenteres:  “Our conventional response to  all media,  namely  that it is 

how  they are used  that counts, is  the  numb stance  of  the  techological idiot. For the 

‘content’ of a  medium  is  like  the juicy  piece  of meat carried by the  burglar to  distract the 

watchdog  of the mind”  (McLuhan  (1964)2003: 207).  Teknologien  er  i  sig  selv 

bestemmende for  en  udvikling,  der  ikke  handler  om  ændrede holdninger  men  om  selve  den 

måde  vi sanser  og  modtager  på  (ibid.). McLuhans position  er  her  parallel  til Benjamins, 

som  jo også  taler  om  hvordan  reproduktionen  tilfredsstiller  og  fremmer  en 

indholdsforfladigende perception,  hvorfor  den  kollektive sanseperception  er  historisk 

betinget  (jvf.  ovenstående,  Benjamin  (1936)1994).  Imidlertid er  vi så  forblændede  af nye 
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mediers magi at  vi end ikke opdager  denne  transformative kraft: “[N]ew  technology 

possesses  the  power to hypnotize because it isolates  the  senses. [...]  Every  new  technology 

thus  diminishes  sense  interplay  and  consciousness,  precisely  in the  new  area of novelty 

where a kind of identification of viewer and object occurs.  This  somnambulist conforming 

of beholder to  the  new  form  or structure renders  those most deeply immersed  in a 

revolution the least aware of its dynamic.” (McLuhan (1962)2003: 199)

Mens McLuhans teknologiske  determinisme og  den  farverige  metaforik  i  citaterne ovenfor 

umiddelbart  får  medierne  til  at  fremstå  som  en  trussel, er  det  ikke det,  der  er  pointen. 

Witcombs fremhævelse af mediernes demokratiserende effekt  på  museumsformidlingen, 

som  reflekterer  de forhåbninger  som  også  i det  omgivende samfund knyttes til begrebet 

Web 2.0,  er  således et eksempel på  at  mediernes indflydelse  også  kan  være positiv. Denne 

demokratiske dialog  i det  sociale museumsmedium  er  en  mulighed; genfortryllelsen  af det 

unikke,  som  i den  fotografiske reproduktion  ville  reduceres til en  ligegyldighed,  er  en 

anden.  Pointen  i denne forbindelse er  i  stedet den, at  mediet  som  miljø har  evnen  til  at 

transformere den  kontekst,  det  benyttes i,  ligesom  vi  som  brugere påvirkes af medierne 

selv,  og  ikke (bare)  af det  indhold, vi præsenteres for  gennem  medierne.  I relation  til 

museet  betyder  det,  at vore  forventninger  til  og  forudsætninger  for  at  interagere med 

udstillingen  har  ændret sig.  Dermed  er  det ikke alene mediemiljøerne som  giver  nye 

muligheder  for  formidling,  men  også  brugernes ændrede perception  og  villighed  til,  ja, 

næsten krav om deltagelse, som åbner for nye perspektiver for museerne. 

Som  beskrivelserne af ‘det sociale  museum’ ovenfor  også  bevidner,  er  medierne altså  med 

til  at  ændre museerne.  Charlotte  S.H. Jensen,  Nationalmuseets webmaster  og  en  aktiv 

deltager  i  den  hjemlige debat  om  medier  og  museer, taler  således om  at et  paradigmeskifte 

synes at være under udvikling. Bevægelsen går 

“[f]ra “formidling” henimod “dialog”.  Fra “belærende  fortolkning” til “lærende 

samtale mellem  videnspositioner”.  De elektroniske medier kan noget med 

gensidighed,  som  de traditionelle  medier – fx udstillingsmediet – ikke  kan.  I en 

udstilling  “afleverer” et team  af fagfolk  deres  viden,  primært som  indhold,  der 

stillet frem  i montrer og  skrevet ned i tekster, som  gæsterne skal gå rundt og  læse. 

[...]  På nettet er det helt anderledes,  en væsentlig  del af indholdet på  nettet 

udgøres  netop af gensidighed – interaktion mellem  flere parter.  Og  den del vil 

uden tvivl stige i de kommende år.” [sic] (Jensen 2009/07/13)

For  udstillingsudvikler  Nina  Simon,  som  står  bag  den  indflydelsesrige  blog  Museum  2.0 53, 

er  der  imidlertid  ingen  grund til  tro,  at  ikke  også  udstillingsmediet  kan  facilitere  en 

gensidighed.  Hun  opfordrer  således til at  trække  erfaringer  fra  og  hente inspiration  i  de 

sociale online medier  i  udviklingen  af det  fysiske museum,  ved at  bruge wiki-teknologi, 

Facebook  eller  andre velkendte  tjenester  som  metaforisk  udgangspunkt  for 
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udstillingsdesignet  (Simon  2009: 14).  Med andre ord kan  museerne  altså  imitere  de 

deltagelsesstategier,  som  driver  de  sociale nettjenester,  for  at  skabe nye oplevelser  for 

publikum  og  større  engagement i  museets tilbud.  Der  bliver  her  tale  om  en  art  modsatrettet 

remediering, ikke af indhold men af form 54. 

Hvadenten  man  på  denne  måde udfolder  mediernes interaktionsformer  i  museums-

rummet,  eller  lader  den  digitale  interaktion  begrænse  sig  til netbårne platforme,  så  er 

medierne blevet  del  af museerne, og  giver  dermed også  anledning  til  at  gentænke 

institutionen  (Giaccardi  2004).  Men  selv  for  de mere  progressive museer  er  det  ikke  så 

ligetil at  overgå  til en  ny  verdensorden. Museumsinspektør  ved Statens Museum  for  Kunst 

(SMK) Henrik Ole Holm  beskriver  ligefrem  implikationen  af brugerinddragelse i 

kunstformidlingen  gennem  sociale medier  som  et  ‘psykotisk  projekt’,  idet  en  sådan  lige 

gyldighed mellem  alle stemmer  indebærer  et  fuldstændigt  autoritetstab for  den 

kunsthistoriske  tradition, museet  bygger  på 55.  Udtalelsen  dækker  ikke  over  en  modvilje 

mod de nye medier; tværtimod  er  SMK om  nogen  åben  for  at  afsøge de  digitale  og  sociale 

muligheder  og  for  at  invitere brugerne med,  men  den  illustrerer,  hvor  meget der  egentlig  er 

på spil for museerne i mødet med disse medier.

En ny museologi
Uanset  McLuhans teknologiske  determinisme er  udviklingen  imidlertid ikke alene drevet  af 

medierne,  men  også  resultat  af en  museologisk  diskurs,  som  går  forud for  de digitale 

mediers udbredelse.  Mens samlingen  tidligere har  været  - og  af mange  stadig  betragtes som 

- museets naturlige omdrejningspunkt  (Teather  1998),  blev  museets formål således sat  til 

debat i sidste halvdel af det tyvende århundrede. 

Historisk har  museet  rødder  i  antikkens studiesamlinger  med tilknyttede biblioteker  for  de 

lærde.  Senere  blev  det  blandt  renaissancens fyrster  fashionabelt  at indsamle rarieteter  af 

både kunstnerisk,  etnografisk  og  naturlig  herkomst,  for  at  kunne  beundre skaberværket  (og 

udstille sin  rigdom) i private Wunderkammers  (Vergo 1989,  Nielsen,  A.  1993).  Herfra 

udviklede museerne sig  i 1800-tallet  til  at  være nationale bastioner  for  borgerskabets 

dannelse. I tråd  med oplysningstidens idealer,  kolonialismens eurocentrisme  og  den 

spirende nationalromantisme handlede det  nu  om  videnskabelig  klassifikation  og  national 

stolthed.  Samlingernes objekter  blev  klenodier  og  deres autencitet  af største betydning; 

deres materielle  eksistens udgjorde det empiriske grundlag  for  den  ideologiske bevisførelse 

for  civilisatorisk  overlegenhed (Witcomb 2003: 102-5).  Også  kunsten  blev  trukket  ud  af 

dens tidligere dekorative og  religiøse sammenhænge  og  præsenteret  og  studeret  som 

kunsthistoriske status- og dannelsesobjekter.
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Ikke overraskende stod museerne derfor  også  for  skud i det  opgør  med den  gamle 

verdensorden  som  har  rod  i  modernismen.  I fokuseringen  på  indsamling  og  bevaring  af 

fortiden  er  museerne blevet irrelevante for  nutiden,  ja,  ligefrem  samfundsfjendske  i deres 

bagstræberisk  kulturbevarende autoritet, lød kritikken, som  førte  til et  opgør  med  den 

museologiske tradition  under  banneret  ‘New  Museology’ 56.  Den  ny  museologi etablerede sig 

i  modsætning  til  den  praksisorienterede ‘gamle’ museologi som  en  kulturteoretisk  diskurs 

(Vergo 1989),  som  ønskede at  flytte fokus fra  museets metoder  til  dets formål,  og  samtidig 

afdække museernes naturaliserede ideologiske virke. 

Diskursen, som  både  findes internt og  i  akademiske kredse uden  for  museet,  bygger  på 

post-modernistisk  og  dekonstruktivistisk  teoridannelse (Teather  1998),  og  sætter 

spørgsmålstegn  ved såvel  museernes elitære tendenser  som  ved forestillingen  om  at 

museerne eller  objekterne  skulle repræsentere en  objektiv  sandhed.  Museet  er  en 

konstrueret virkelighed, og  altimens objekterne vises frem  for  at  bevidne og  bevare den 

fortid de er  rundet  af,  mister  de  i kraft  af indlemmelsen  i  museets samling  forbindelsen  til 

historien  og  bliver  istedet  indlemmet  i en  fortælling  om  samme (Roberts 1997, Anderson 

1997, Giarccardi 2004).  

Med et  semiotisk greb  er  artifakten  som  tegn  (signifiant) således adskilt fra  det  indhold, 

den  historie,  det bærer  (signifié)  (jvf.  Sausurre, Eagleton  (1983)1996).  Men  hvor  forholdet 

mellem  udtryk og  indhold for  sprogtegnets vedkommende er  arbitrært,  fordi tegnet ligeså 

godt  kunne antage alle  mulige  andre former  og  kun  får  betydning  ved sin  forskellighed  fra 

andre tegn, er  det  museumsgenstanden  selv  som  i sin  tingslighed er  hvad det  er,  mens det 

indhold,  det tilskrives,  afhænger  af den  fortolkning, det  udsættes for,  og  den  kontekst,  det 

indgår  i.  Selvom  den  viden,  vi præsenteres for  i museet,  er  baseret  på  solid  videnskabelig 

forskning og stor faglig indsigt, vil den derfor altid være udtryk for en fortolkning. 

Derfor  må  museerne være sig  bevidste  om  deres eget  fortolkningsmæssige ståsted og  vedgå, 

at  det  kun  er  et  af mange mulige,  og  samtidig  forstå  betydningen  af hvordan  museets viden 

fremstilles.  Museerne  spejler  således ikke  bare samfundet  fra  en  position  uden  for  tiden, 

men  er  tværtimod aktivt  kulturskabende i samtiden  gennem  produktion  af udstillinger  som 

ikke bare præsenterer  men  ‘er med til at forme  fortiden, sætte nutidens  dagsorden og 

udstikke fremtiden’ (Troelsen  2005: 141).  KULTs visioner  for  udviklingen  af Diamanten 

som  kulturinstitution  ligger  da  også  helt  i  tråd med denne forståelse; for  KULT  er  netop 

muligheden  for  at  være med  til at sætte  en  agenda  for  kulturdebatten  en  afgørende 

motivationsfaktor  (KULT 2008).  At  kuratorer,  formidlere  og  udstillingsdesignere har  fået 

mere  synlighed  og  ligefrem  stjernestatus,  er  da  også  udstryk  for  at  museerne  i  højere  grad 

er  villige til  at  lade  flere stemmer  komme til  orde, og  dermed også  henlede 
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opmærksomheden  på  at  der  er  tale om  fortolkningspositioner 57. Tendensen  fremtræder 

imidlertid  stærkest  i temporære  udstillinger, mens den  permanente  fremvisning  af 

samlingen  ligesom  museet selv  stadig  oftest  fremstår  som  en  neutral  autoritet  (Walsh 

1997). Denne tilsyneladende neutralitet er dog et blændværk.

Litteraturteoretikeren  Mieke  Bal  opsummerer  det  således: “If there  is  anything that would 

differentiate the  ‘new’ museology from  the  ‘old’ or plain museology,  it is  the idea that a 

museum  is  a  discourse,  and exhibition an utterance within that discourse”  [sic]  (Bal (1996)

2005: 214).  Udstillingen  er  således ikke bare en  fremvisning  af  objekter, men  udtryk  for  en 

selektion  og  et  kuratorisk  sigte.  Dette sigte understøttes af formidlingen, som  eksplicit  kan 

udtrykke den  fortolkning  og  forståelse som  ligger  til  grund,  i  form  af et  ‘stategisk system  af 

repræsentationer’ (Ferguson (1996)2005: 178). 

Den  visuelle fremstilling  i  museumsrummet  fungerer  dermed  som  en  argumentation  for 

udstillingens ytring  eller  udsagn  (Latour  1983, Kjeldsen  2006,  Ferguson  (1996)2005).  Her 

er  der  dog  tale om  en  subtil form  for  argumentation.  Vi kommer  ikke i  udstillingen  for  at 

blive belært, men  gerne for  at  lære gennem  opdagelse og  erkendelse.  Fremfor  didaktisk  at 

instruere publikum  om  hvad de skal  opleve  og  forstå, foreslår  udstillingen  en  læsning  og 

fremviser  objekter  der  lader  sig  læse i  den  optik,  så  det  er  de  besøgende selv  der  står  for 

læsningen  og  fortolkningen,  jævnfør  den  receptionsteoretiske forståelse  af modtagerens 

betydning  for  meningsdannelsen.  Resultatet  er  en  entymemisk argumentationsform, som  i 

stedet  for  at  fremstille et  argument  lader  modtageren  konstruere det  selv  udfra  de 

præmisser  som  gives.  Retorisk  har  en  sådan  fremstilling  stor  værdi,  fordi modtageren  vil 

være særligt modtagelig for den slutning, hun selv har draget (Kjeldsen 2006).

At  udstillingen  er  et  udsagn  udelukker  således heller  ikke  den  personlige fortolkning. 

Tværtimod giver  museets vedkendelse  af et  subjektivt  standpunkt  plads for  at  den 

besøgende kan  indtage sin  egen  position  i forhold til  udstillingen.  Idet  museet ikke længere 

kan  foregive at  repræsentere en  objektiv  sandhed, opmuntres den  besøgende  istedet  til selv 

at  finde sin  sandhed  (Anderson  1997,  Roberts 1997).  Og  det  er  netop hele formålet, museets 

raison d’être ifølge ny-museologien:

“More than the object fetishism,  more  than information and data  transfer,  and 

certainly  more tham  public relations  and sales  opportunities, the  museum 

experience is  about meaning and knowledge  building that is  based in the visitor, 

or in people’s  experience  of the museum.”  (Teather  1998: Musing on  the Muses 

section, para 1). 
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Fordringen  om  at tage udgangspunkt  i de besøgende kommer  således ikke alene fra 

oplevelsesøkonomien,  men  i ligeså  høj grad  fra  museernes nye selvforståelse.  Det  moderne 

dannelsesprojekt handler følgelig om at skabe rum for den personlige læring. 

Webudstillingen som udsagn og oplevelse
Udstillingen  træder  således i  karakter  som  udsagn  og  oplevelse i museumsrummet. 

Imidlertid  er  der  stadig  en  tendens til  at  webformidlingen  primært  anvendes til at 

videregive fakta  (Uldall  2009/06/09), og  derved kommer  til  at  udtrykke en  falsk 

objektivitet.  Men  hvorfor  ikke også  lade udstillingens udsagn  komme til orde  på  nettet? 

Som  led  i udstillingens samlede ytring,  kunne webformidlingen  føje yderligere  dimensioner 

til  oplevelsen  og  samtidig  tjene til at  uddybe eller  nuancere udsagnet, jævnfør  webmediets 

unikke muligheder, som beskrevet ovenfor. 

En  forudsætning  for  at  dette kan  gøres succesfuldt  er  dog,  at  webmediet  fra  starten  tænkes 

med i museets samlede  formidlingsstrategi,  og  ikke  blot  tilføjes som  en  eftertanke (Løssing 

2008,  Petersen  2007). Dette gælder  både i  forhold  til  det  indhold,  der  præsenteres,  og  til 

webudstillingens funktionalitet  og  fremtoning.  Lisbeth  Thorlacious slår  således fast  at: 

“visual effects play  an important role in the communication of content,  in addition to 

creating  more or less  aesthetic  experiences”  (Thorlacius 2007: 63).  Ligesom  den  fysiske 

udstilling  tilrettelægges nøje ikke  alene som  oplysende  men  også  som  æstetisk  oplevelse, 

må  også  webudstillingen  altså  designes som  et helstøbt  udtryk,  med sammenhæng  mellem 

form  og  indhold.  De mange forskelligtartede fremstillingsmuligheder, som  ligger  i 

webmediet,  kræver  ligeledes at  man  forholder  sig  til  hvilke  af mediemiljøets kvaliteter  man 

med fordel kan  bringe i spil,  og  hvordan.  I en  sammenhæng  kan  en  narrativ  struktur  eller 

en  visuel  orientering  være løsningen, i  en  anden  kan  det være mobile eller  sociale medier 

som  tjener  formidlingen  bedst.  Og  selvom  publikums oplevelse og  personlige læring  er 

omdrejningspunktet  for  museets formidling,  må  hver  udstilling  starte i museets diskurs og 

formålssætning, og  i udstillingens unikke udsagn.  En  afklaring  af denne vil  også  være med 

til  at  belyse og  vurdere hvilken  tilgang og  hvilke  platforme  der  bedst  understøtter  de 

besøgendes engagement og forløsningen af det kuratoriske sigte. 

Den  omfattende  indføring  i  Øresundsfolks  iterative  tilblivelsesproces og  den  lange  lange 

liste af medvirkende 58 vidner  dog  om, at  udviklingen  af en  egentlig  online udstilling  ikke 

bare er  et  spørgsmål om  at  få  noget på  nettet,  men  i høj grad kræver  overvejelse  og 

afprøvning  af,  hvordan  man  bedst  får  indhold,  udsagn  og  teknologi  til at  smelte  sammen. 

Således er  det  stadig  indholdet  og  ideen, og  ikke teknologiske  ‘bells  and whistles’ som  er 

afgørende for den gode webudstilling.
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Tendenser og muligheder i webformidlingen
Anne Sophie Warberg  Løssing, som  i  sin  forskning  har  specialiseret  sig  i kunstmuseers 

online repræsentation,  bygger  også  på  Dietz og  Schweibenz i  sin  analyse af museernes brug 

af netmediet. Hun  observerer  overordnet  to poler  i museernes tilgang:  brugen  af nettet  som 

formidlingskanal overfor  en  forståelse  af nettet  som  muligt  udstillingsrum.  De enkelte 

online tilbud  fra  museerne  ligger  inden  for  dette spektrum  (Løssing  2004, 2008).  I den  ene 

ende af spektret  ligger  fokus på  information; det er  altså  her  Schweibenz’ brochuremuseum 

placerer  sig.  Sites af denne type præges ifølge  Løssing  af tekst,  begrænset  billedmængde og 

en  hierarkisk opbygget  og  linket  informationsarkitektur.  I den  anden  ende  af spektret  er  det 

derimod den  besøgendes oplevelser  som  er  i  centrum,  hvorfor  disse sites kun  rummer  en 

begrænset  tekstmængde, og  istedet  kendetegnes af  lyd, billeder  og  animation  samt  en 

navigation som lægger op til intuitiv interaktion. Dietz’ online udstilling befinder sig her. 

Løssing  inddrager  J.D. Bolter  og  R.  Grusins teorier  om  remediering  af ældre  medieformer  i 

nye digitale  medier.  Hun  peger  således på  en  parallel til  ovennævnte  poler  i  Bolter  og 

Grusins skelnen  mellem  immediacy  – en  ‘transparent’ mediering  der  kopier  det  originale 

mediums udtryksform  til  det  nye  medium  - og  hypermediacy  – der  søger  at  transformere 

den  eksisterende form,  hvorved mediet  synliggøres (Løssing  2004:  25).  Mens man  altså  i 

den  ‘umiddelbare’ anvendelse  af nettet  som  formidlingskanal  genskaber  allerede  anvendte 

kommunikationsprodukter  som  brochuren  og  udstillingskataloget,  søger  den 

‘hypermedierede’ online formidling  at  nytænke fremstillingsformerne til  det  virtuelle 

udstillingsrum, med udgangspunkt  i  de nye mediers særegenskaber. Derfor  argumenterer 

Løssing  for,  at  man  kan  betragte opdelingen  som  en  udviklingsakse,  hvor  udviklingen  altså 

går  mod en  mere sofistikeret  og  oplevelsesorienteret  brug  af webmediet  (Løssing  2004). 

Imidlertid er denne udvikling langt fra entydig. 

Aktuelt  synes den  sociale interaktion, og  de muligheder  for  formidling  og  engagement  som 

ligger  her, således at optage  museerne mere end udviklingen  af netbårne  udstillings-

oplevelser.  Og  selvom  en  stor  del  af  kommunikationen  på  de sociale  netværksplatforme er 

båret  af tekst  og  information,  så  er  mødet med museet  herigennem  i allerhøjeste grad 

mediefødt  og  hypermedieret.  Umiddelbart  er  det  også  et  mere overskueligt forehavende  at 

oprette en  Facebook profil  for  sit  museum  end at  udvikle hypermedierede netudstillinger, 

og  synligheden  og  den  deraf følgende profileringsgevindst  er  også  større. Det  er  således 
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heller  ikke  altid, at  Web 2.0  strategien  synes gennemtænkt.  Men  samtidig  handler 

inddragelsen  af sociale medier  også  om  både teknologisk- og  formidlingsmæssig 

nysgerrighed,  og  om  et  ærligt  ønske  om  ad denne vej at  nå  et  nyt  publikum,  og  samtidig  få 

udfordret  museets egen  vidensposition.  Det  ny-museologiske fokus på  den  personlige 

oplevelse  og  fortolkning  understøttes således af de sociale  medier, hvorfor  en  fortsat 

udvikling af denne tendens meget vel kan være vejen frem. I hvert fald en tid endnu.

Samtidig  er  der  også  fortsat  en  stærk  forankring  i  det  fysiske museum, hvorfor  brochure 

metaforen  stadig  har  stor  indflydelse  på  museernes netsteder,  mens de  digitale 

eksperimenter  ofte  handler  om  at  forstærke formidlingen  i  museumsrummet.  Web-

udstillingen  er  da  også  kun  en  af mange muligheder,  og  langtfra  altid den  rette forløsning  af 

et  givet  emne.  Omvendt  kan  en  hel  række  af de forskellige  formidlingsmuligheder  som 

bekrives ovenfor  indgå  i  online udstillingen. Mens hverken  Scweibenz museumskategorier, 

eller  for  den  sags skyld mine egne tilføjelser  i form  af de  pædagogiske  spil  eller  det  sociale 

museum  i sig  selv  kan  anskues som  en  form  for  udstilling,  så  er  de muligheder, der  ligger  i 

disse tilgange eller  anskuelser  væsentlige at  have  in  mente,  når  man  skal  overveje, hvordan 

man vil formidle sin udstillings udsagn på nettet. 

Med en  udvidelse af Løssings model,  og  på  baggrund af mine egne analyser, vil  jeg  således 

pege på, at  mulighederne for  webformidling  ikke bare ligger  mellem  polerne ‘information’ 

og  ‘oplevelse’,  men  også  kan  tænkes som  strategier  for  øget  engagement  gennem 

‘deltagelse’.  Jeg  har  i modellen  her  indplaceret  såvel  Dietz’ og  Schweibenz’ kategorier  som 
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mine  egne tilføjelser,  og  også  indikeret  hvorledes udvalgte eksempler  placerer  sig  i forhold 

til  disse  overordnede strategier.  Modellen  illustrerer  således det  mulighedsrum, webmediet 

udgør  i  forhold  til  museets formidling. Imidlertid kan  man  også  sagtens forestille sig 

yderligere tilgange og  blandformer  som  ikke lader  sig  indplacere  i  en  sådan  opstilling; som 

også  de problematiske aspekter  af Løssings model  viser,  er  det ikke let at  opsummere et 

komplekst  billede  som  dette i en  definitiv,  overskuelig  graf.  Modellen  skal  læses med dette 

forbehold,  men  kan  tjene som  en  visualisering  af de  tendenser, der  tegner  museernes 

aktuelle webformidling. 

Webudstillingen  behøver  altså  ikke at  nøjes med at  forsøge at  gengive  den  fysiske udstilling 

i  det  virtuelle rum, eller  bare  at  fremvise affotograferinger  af de udstillede genstande med 

en  tilknyttet  oplysende tekst.  I stedet  for  at  genskabe de  fremstillingsformer  som  kendes fra 

det  fysiske udstillingsrum,  kan  medierne  give anledning  til at  tænke begrebet  ‘udstilling’ på 

ny, og  derigennem  skabe autentiske oplevelser  som  supplerer  og  aktualiserer  museets 

autentiske ting.  I det  følgende vil jeg  vise, hvorledes udviklingen  af et  webudstillings-

koncept kan illustrere en sådan tænkning.
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KONCEPT: ‘KORT, MYTER OG FORTÆLLINGER’
“The first step is  to help the visitor to actually look  at the exhibits  because 
incredibly,  most people do  not know  how  to look at an object or image beyond 
the cursory glance required to either identify or dismiss it” (Cooper 1993).

Den fysiske udstilling  
Udstillingen  Kort,  myter og fortællinger59,  som  vises på  Det  Kongelige  Bibliotek  fra  juli til 

september  2009,  omhandler  kortlægningen  af det nordøstlige Grønland.  Udstillingen  åbner 

i  forbindelse med International  Conference on  the History  of Cartography  2009 60 under 

(samme) engelske overskrift: Maps,  Myths and Narratives.  Udstillingens omdrejnings-

punkt  er  både den  kartografiske disciplin  og  de historiske ekspeditioner  og  pionerer  som 

sørgede for  den  endelige kortlægning  af Grønland.  Udstillingen  byder  på  en  række nedslag: 

Kortlægning  i kampen  for  suverænitet  - den  geologiske  kortlægning  af klipper  og  is - 

kortlægningen  af østkysten  og  endelig  den  tidlige,  mytiske  kortlægning.  I udstillingen 

indgår  materiale  af og  om  grønlands-forskerne H.J.  Rink  og  Lauge Koch  og  om  Danmark 

Ekspeditionen  i 1906-08,  samt  en  række  geologiske og  historiske kort  fra  Det  Kongelige 

Biblioteks samling. Foruden  de kortene indgår  også  geologiske prøver, historiske og  nye 

fotografier  og  en  række udstoppede arktiske dyr  i  udstillingen,  som  tjener  til  at anslå  den 

arktiske stemning  og  kontekst.  Endelig  har  de  besøgende mulighed for  at  lytte til musik 

komponeret specielt til udstilingen.

Udstillingen  strækker  sig  fra  foyeren  omkring  rulletrapperne  i  Den  Sorte Diamant  op over 

udlånsbroen  og  hele  vejen  gennem  aksen  til  bibliotekets oprindelige bygning.  Mens Den 
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Sorte Diamants øvrige udstillingsområder  ligger  diskret  tilbagetrukket  fra  bibliotekets 

øvrige  funktioner, vil  denne udstilling  altså  byde  sig  anderledes til  for  bibliotekets daglige 

brugere og  øvrige besøgende. En  sådan  placering  giver  naturligvis en  større eksponering, 

men  samtidig  indebærer  den  en  risiko for, at  de udstillede  artefakter  blot  vil  blive opfattet 

som  dekorative elementer.  Ligeledes kan  man  forestille  sig,  at  det arktiske tema  vil  være 

det,  der  slår  stærkest  igennem  i  publikums bevidsthed takket  være de  stemningsskabende 

elementer,  mens de  refleksioner  over  den  kartografiske disciplin,  som  også  er  et  væsentligt 

grundlag for udstillingen, er sværere at kommunikere. 

Og  mens Grønland som  del  af rigsfællesskabet og  grønlandsekspeditionerne  som  del  af 

danmarkshistorien  i  forvejen  har  en  vis status i  det  almindelige danske  publikums 

bevidsthed  – en  status som  aktuelt  er  skærpet  i  lyset  af selvstændigheden  – er  det  de 

færreste lægfolk  som  gør  sig  synderlige overvejelser  om  kortlægningens væsen.  Omvendt 

må  udstillingen  samtidig  henvende sig  til de fagfolk,  som  deltager  i den  historisk 

kartografiske konference.  Det  er  derfor  en  dobbelt  udfordring  i at  skabe interesse  om 

udstillingen  og  formidle de  tanker,  som  ligger  bag,  til et  bredt  publikum, og  samtidig 

honorere de faglige forventninger  hos kartograferne.  For  begge grupper  skal  udstillingen 

altså formå både at fange, oplyse og underholde de besøgende.

Designkriterier 
Meget  af det,  som  vil gøre udstillingen  seværdig,  vil  kun  kunne opleves i  det  fysiske rum.  De 

arktiske dyr. Fotostater  der  gengiver  det forunderlige islandskab. Skønheden  i de 

geologiske kort,  i  sig  selv  og  i  samspil med Per  Kirkebys geologisk inspirerede loftsmaleri  på 

udlånsbroen. Håndkoloreringens detaljer,  farvernes mætning.  De historiske kort, 

vaskeægte aura-strålende nationalklenodier, lige dér  bag  glasset.  Format  og  skala;  akkustik, 

lys og rumlighed. 

Med andre ord vil en  del  af den  sanselige oplevelse  af udstillingen  gå  tabt  i  en  online 

repræsentation.  Omvendt  vil  en  online version  af udstillingen  skabe  mulighed  for  at 

udforske  udstillingens tematik yderligere og  på  andre  måder. Som  diskuteret  ovenfor  skal 

webudstillingen  netop ikke konkurrere med den  fysiske udstilling  eller  måles på  dennes 

præmisser,  men  derimod skabe synergi ved at udnytte de formidlingsmuligheder,  der  ligger 

i  computermediet.  Og  til trods for  at  webudstillingen  begrænser  sig  til  computerens lille, 

todimensionelle skærm, kan også den godt formidle en sanselig oplevelse. 

Konceptet  for  en  - fiktiv  - webudstilling  til  Kort,  myter og fortællinger tager  afsæt  i såvel 

dette projekts teoretiske overvejelser  som  den  fysiske udstillings indhold og  udsagn. 

Ligesom  i den  fysiske  udstilling  er  det således også  i  webudstillingen  kortene og  historierne 

bag  som  er  omdrejningspunktet, og  sigtet  er  også  her  at pirre fantasien  og  facilitere 

iagttagelsen med henblik på at åbne for den besøgendes erkendelse og betydningsdannelse.
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Igennem  projektets hermeneutiske proces,  hvor  teoretisk  erkendelse og  designmæssige 

afsøgninger  gensidigt  har  informeret  hinanden,  har  jeg  belyst  en  række forhold,  som 

webudstillingen  må  forholde sig  til,  for  på  tilfredsstillende vist  at  forløse  museets 

intentioner  og  indfri brugerens forventninger.  Konceptet  for  webudstillingen  er  således 

udviklet  udfra  ønsket  om  at  honorere  følgende designkriterier, udledt  på  baggrund af denne 

vidensdannelse:

• Webudstillingen  skal  medvirke til  at  aktualisere den  digitaliserede kulturarv  som  indgår  i 

KBs samling. Derved  skal webudstillingen  også  understøtte  KULTs vision  om  “gennem 

formidling [at] realisere det oplevelsesmæssige potentiale” (KULT 2008: 29).

• Webudstillingen  skal,  med hensyntagen  til  de  besøgendes ønsker  til formidling,  satse på 

“kontektualisering, struktureret og tematisk  vidensdeling,  storytelling og  emotionel 

påvirkning” (jvf. Nørskov & Larsen 2009: 21). 

• Webudstillingen  skal tage udgangspunkt  i og  understøtte  den  fysiske udstillings indhold 

og  udsagn, med henblik på  at  skabe synergi  mellem  udstillingens fysiske  og  virtuelle 

iterationer.

• Webudstillingen  skal  udnytte webmediets unikke muligheder  for  formidling.  Således skal 

webudstillingen  ikke blot  remediere fremstillingsformer  fra  trykte medier,  men  erstatte 

den  digitale  reproduktions tabte  aura  med  en  medieskabt  forstærkning  eller 

genfortryllelse. Webudstillingen kan herved facilitere en autentisk oplevelse.

• Webudstillingen  skal skabe rum  for  personlig  læring. Webudstillingen  skal  således 

udover  at  tilbyde information  også  understøtte bearbejdelsen  af eller  interaktionen  med 

samme. 

• Webudstillingens udtryk  skal være æstetisk  og  tidssvarende.  Samtidig  skal æstetiske 

virkemidler  anvendes til  at  understøtte  indholdet  og  facilitere  en  sanselig  oplevelse,  også 

selvom webudstillingen formidler et ‘koldt’ udstillingsemne. 

• Webudstillingen  skal  være af overkommelig  planlægnings- og  produktionsmæssig 

kompleksitet. 
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Konceptudviklingsforløbet  har  ikke været  brugercentreret, og  i  udgangspunket  er 

webudstillingskonceptet  henvendt  til  samme brede  og  blandede publikum  som  den  fysiske 

udstilling.  Imidlertid  er  konceptet  særligt  tænkt  for  lægfolk  og  møntet  på  studentergruppen, 

jævnfør  KULTs ønske om  at  adressere disse daglige brugere  af biblioteksfaciliteterne  som 

potentielle kulturbrugere.

Scenario
Et besøg i webudstillingen kunne forløbe som beskrevet i dette scenario:

Laura er igang med at forberede sit speciale i retorik  om  danske politikeres  brug 

af Twitter. Som  studerende på Københavns  Universitet går hun derfor ind på Det 

Kongelige Biblioteks netsted  for at bestille bøger i REX.  På forsiden fanges 

hendes  blik  af et kortudsnit; det minder hende  om  noget hun har set før.  Det var 

den mail fra  Students  Only, et lille  uddrag  om  en eller anden polarekspedition 

vistnok.

 

Hun forstod ikke  helt hvad det gik  ud  på; nu bliver hun nysgerrig. ‘Kort,  myter 

og  fortællinger’? Hun klikker på  billedet og  kommer ind  på  et nyt site.  Et kort 

over Grønland, noget new  age agtig  musik  der langsomt toner frem. Laura læser 

den korte  introtekst og vælger også at se den korte  introducerende animation. 

Gamle  kort lægger sig i lag henover det første grønlandskort, animationen viser, 

at man selv kan vælge kortene til og fra, zoome ind og hente information.

 

Hun starter med det ældste.  Tænk at man bare  slet ikke havde et kort over det 

kæmpestore område! Hun glider med i musikken og leger med kortene.  De 

halvtransparente  lag gør det muligt at sammenligne  kortene og følge  kort-

lægningens  udvikling.  De passer ikke helt sammen, det ser næsten ud som  om  det 

er landskabet der ændrer sig.  Hver gang et lag vælges til eller fra skifter 

informationspunkterne.  Hun læser lidt om  Peary kanalen og prøver at afkode et 

geologisk  kort. Så  falder hun over Kochs  pædagogiske kort over Mylius 

Erichsens sidste rejse. 

Pludselig er der masser af informationspunkter; de  viser sig  at være små 

dagbogsbidder som  den hun har var blevet tilsendt: “Mallemukkerne  er kommet. 

Frosttåge….”.  Hun henter hele Brønlunds  dagbog som  pdf,  men ved ikke hvornår 

hun får den læst. Nu skal hun altså også finde de bøger! 
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Udstillingens udsagn 

Fra de tidligste tider har kort forenet fakta og fiktion i afbildningen af de 

nordligste egne. Dette er ikke enestående for Arktis  - eller for kort for som  sådan. 

Såvel i kunst som  i videnskab fødes  mening og betydning  i mødet mellem 

iagttagelse,  fantasi og ambition.  Få medier viser dette så  tydeligt som  kortet. (Fra 

udstillingsguiden til Kort, Myter og Fortællinger)

Med disse  ord indledes det  informerende brochure-kort,  som  skal  guide  den  besøgende 

gennem  udstillingen.  Og  denne erklæring  udtrykker  udstillingens sigte  eller  udsagn; det 

udsagn som også webudstillingen skal understøtte og formidle61. 

Mens den  citerede  udstillingstekst  i  første instans beskriver,  hvordan  videnskabelig 

udvikling  og  betydningsdannelse er  resultatet  af en  frugtbar  kombination  af iagttagelse, 

fantasi og  ambition, kan  man  vælge  også  at  overføre samme forståelse på  den  måde, vi 

perciperer  eller  erkender  videnskabens frembringelser. Som  sådan  tjener  udsagnet  også 

som  en  ‘læsenøgle’ til  udstillingen; en  opfordring  til  selv  at  slå  iagttagelsesevnen  og 

fantasien  til for  at  finde og  danne mening  i de fremviste  kort.  For  selvom  det,  som  det  også 

beskrives andetsteds i  udstilingen, kræver  omfattende indlæring  at  læse og  forstå 

eksempelvis geologiske kort,  som  bygger  på  specialviden, så  har  denne specifikke  viden 

heller  ingen  synderlig  relevans for  den  almindelige besøgende. Men  der  er  også  mere  på 

spil.  Projektkoordinator  og  researcher  på  udstillingen  Christopher  Jacob  Ries forklarer 

således i  KBs kulturblad Diamanten  at  “[u]d fra én  betragtning  kan  man sige,  at enhvert 

kort afbilder og beskriver en  given lokalitet,  et givet landskab,  en given region. I en  anden 

optik afbilder og beskriver ethvert kort de metoder,  anstrengelser og kulturelle værdier, 

der er investeret i dets egen produktion”(Pedersen 2009).

Udstillingen  bygger  altså  også  på  erkendelsen  af,  at  kortenes umiddelbart  selvforklarende 

fremstilling  af verden  ikke er  så  enkel som  den  synes. Som  kartografen  Dennis Wood – som 

Ries også  henviser  til  som  inspirationskilde  – argumenterer  for  i  bogen  The  Power of Maps, 

er  kort  langt  fra  at  være neutrale aftryk  af det  landskab, de  beskriver,  men  må  istedet 

aflæses som  magtfulde visuelle  tegnsystemer  der  udtrykker  erklæringer  om  verden  og 

dermed vidner  om  den  agenda,  der  ligger  til  grund for  kortlægningen  (Wood  1992). Også 

antropologen  og  videnskabsteoretikeren  Bruno Latour  beskriver  i  essayet  “Visualisation 

and Cognition”  hvordan  grafiske repræsentationer, herunder  kort,  grundlæggende har  til 

formål  at overbevise andre om  at  optage  og  viderebringe ens synspunkt.  Kortet  fungerer   - 

som  udstillingen,  som  før  vist, også  gør  det  - således som  visuelt  entymem  (Kjeldsen  2006) 

og  giver  en  unik  mulighed for  både  at beskrive og  fastholde et  udsnit  af verden  i en  form, 

som  kan  overføres og  anvendes i en  anden  kontekst  (Latour  1983).  Denne bevægelse,  og 

den  agenda  også  grønlandskortene bevidner, pointeres fint  i  udstillingen,  hvor  netop den 

store politiske betydning  af kortlægningen  af det  nordlige Grønland  beskrives i kort  og 

tekst. 
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Både Latour  og  Wood beskriver, hvordan  kort  rummer  to gensidigt  afhængige 

betydningslag.  Wood trækker  i den  forbindelse  på  Roland Barthes’ semiologiske afdækning 

af hvordan  myten  naturaliseres62  (refereret  i  Wood 1992:  105),  hvorved kortets andet 

betydningslag  undviger  vores opmærksomhed. Woods eksplicitte ærinde,  og  udstillingens 

implicitte, er således at skærpe opmærksomheden på denne dobbelthed:

“The map, then, is  comprehended  in two ways.  As  a medium  of language (in  the 

broadest sense)  it serves  as  a visual analogue of phenomena,  attributes, and 

spacial relations: a  model on which we  may  act,  in lieu  or anticipation  of 

experience,  to  compare or contrast,  measure  or appraise,  analyze or predict.  It 

seems  to inform,  with  unimpeachable dispassion,  of the objects  and events  of the 

world.  As  myth, however,  it refers  to  itself and to  its  makers,  and to  a  world seen 

quite subjectively though their eyes.“ (Wood 1992: 116)

De myter,  som  udstillingstitlen  henviser  til,  er  altså  både de  myter,  som  al kortlægning 

udspringer  af,  jævnfør  den  forening  af fakta  og  fiktion  der  omtales i  ovenstående 

udstillingstekst; men  også  den  myte,  kortlægningen  skaber  og  fastholder, og  som  vi  nu 

inviteres til  at  aflæse. Det samme  gør  sig  gældende for  titlens ‘fortællinger’.  Når  vi,  hjulpet 

af den  fortolkning  og  kontekst  der  gives i udstillingens tekster,  læser  kortets dobbelte 

betydningslag  får  vi både fortællingen  og  dens metanarrativ;  historien  i  kortet  og  historien 

om kortet.

På  den  ene  side  har  udstillingen  altså  til  sigte  at  formidle  en  konkret  historisk  udvikling  af 

kortlægningen  af Nordgrøndland,  medsamt  de  ekspeditioner  der  udførte kortlægningen  og 

de politiske mål der  iværksatte  ekspeditionerne 63. På  den  anden  søger  udstillingen  at 

bibringe  eller  facilitere denne bevidsthed omkring  hvad kortene  er  i sig  selv; at udfordre 

den  umiddelbare forståelse vi har  af kortet,  som  et  udsnit  af  verden,  et  snapshot  af 

virkeligheden. 

Når  jeg  i  denne fremstilling  bruger  plads på  at  beskrive  spørgsmålet  om  kortenes 

dobbelttydighed,  men  kun  overfladisk nævner  udstillingens historieformidlende indhold,  er 

det  fordi  jeg  vurderer,  at  førstnævnte diskurs ikke er  alment  kendt  og  derfor  må  forklares 

for  at  give mening som  afsæt for  en  tolkning  af udstillingens udsagn.  At  udstillingen  også 

fremstiller  historiske  fakta  mener  jeg  derimod er  umiddelbart  forståeligt  også  uden  at  gå  i 

detaljer  med det  eksakte indhold. Denne vægtning  i min  beskrivelse  af udstillingens sigte 

skal dog  ikke forstås som  en  afspejling  af  den  faktiske  vægtning  i  udstillingen;  tværtimod vil 

det  historiske her  veje tungest  eller  fremtræde  klarest,  mens bevidstheden  om  kortene  mere 

bliver en optik at læse dette indhold igennem.
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62 I stil med den naturalisering af museet diskurs, som ny‐museologien gjorde op med.

63 For en indføring i denne historie, se Det Kongelige Biblioteks tidligere webudstilling ‘Danmark på Verdenskortet’> 
Temaudstillinger> Kortlægningen af Nordgrønland og Peary Kanalen  på
http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/danmarkskort/forsideramme.htm

http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/danmarkskort/forsideramme.htm
http://www2.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/danmarkskort/forsideramme.htm


Det  er  forholdsvis enkelt,  i hvert  fald konceptuelt,  at  præsentere historiske fakta  i en 

udstilling  hvor  kort,  fotografier  og  den  tilknyttede tekstlige skiltning  formidler  budskabet  i 

gensidigt  forstærkende forankring  (jævnfør  Barthes i Kjeldsen  2006).  At  få  folk  til for  alvor 

at  iagttage kortene og  erkende  deres dobbelttydighed er  straks sværere. Originalernes 

æstetiske og  kunstneriske kvaliteter  vil nok  inspirere  de besøgende  på  KB til  at granske dem 

nærmere,  men  de vil i denne  sammenhæng  primært  fungere som  dekorative billedflader. 

Hvis de besøgende også skal se igennem kortene, må de hjælpes lidt på vej . 

Wood  har  dedikeret  en  hel bog  til  at  anskueliggøre  The Power of  Maps. En  sådan 

essayistisk argumentation  for  diskursen  kræver  en  lineær  fremstillingsform,  som  gives i 

bogen, men  som  ikke kan  formidles i en  udstilling 64. Men  selvom  udstillingen  ikke kan  - og 

ikke primært  handler  om  - at  overbringe hele denne  forståelse,  så  giver  den  dog  alligevel 

mulighed for  at  den  besøgende kan  opleve og  erkende denne  dobbelte  optik.  I både den 

fysiske og  den  virtuelle udstilling  kan  åbne  udsagn  eller  læsenøgler  som  den  citerede hjælpe 

til  at  etablere det entymemiske argument.  Men  i webudstillingen  gives også  visse redskaber 

til  at  understøtte iagttagelse,  fantasi  og  ambition,  jævnfør  ovenstående beskrivelse af 

mediemiljøets muligheder.

Visning og funktionalitet  
Webudstillingskonceptet  frembyder  en  række  af de kort,  som  også  vises i den  fysiske 

udstilling.  Men  i  modsætning  til de  ophængte kort  på  Det  Kongelige Bibliotek,  er  de 

digitaliserede  kort  skaleret  så  de følger  samme størrelsesforhold,  og  samtidig  forankret 

geografisk  til et  underliggende oversigtskort.  En  lignende  tilgang  anvendes på  sitet 

‘Amersfoort op de kaart 750’65 som  viser  byens udvikling  projiceret  på  et  moderne  bykort. 

Udviklerne har  her  valgt at  fordreje  de  oprindelige  kort,  så  de viste gadeforløb  tilpasses det 

moderne  korts visning; man  kompenserer  så  at  sige for  de gamle  korts upræcise målinger, 

hvilket  er  i  overensstemmelse med sitets sigte 66. I webudstillingen  Kort,  Myter og 

Fortællinger er  der  derimod  en  pointe  i at  kortene ikke stemmer  fuldstændigt  overens,  men 

netop udtrykker skiftende fokus, forestillinger, målinger og projektionsmetoder.   
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64 Bogen er således også udgivet i forbindelse en kortudstilling på The Cooper Hewitt Museum

65 http://www.amersfoortopdekaart.nl/ > Kaarten
En anden tjeneste, som også har fungeret som inspiration er Historisk Atlas Syddanmark http://historiskatlas.dk/, 
som bruger en anden måde at ‘se igennem’ kortene på. Selvom denne form for visning også er interessant, mener 
jeg dog stadig at de enkelte kort heller ikke her får plads ‘i sig selv’, hvilket er afgørende i denne sammenhæng

66 I New York Public Library’s ‘Map Rectifier’ projekt site er hele formålet således at inddrage brugerne i at tilrette de 
historiske kort til nutidens kortlængning:  http://dev.maps.nypl.org/warper/. En sådan ‘produsage’ tilgang til at 
skabe engagement i historiske kort egner sig dog nok også bedst til kort over områder som brugerne har en direkte 
relation til. Se også afsnittet ‘Refleksion over koncept’.

http://www.amersfoortopdekaart.nl
http://www.amersfoortopdekaart.nl
http://historiskatlas.dk
http://historiskatlas.dk


Ved at  kortene gøres semitransparente har  den  besøgende også  mulighed for  at  se  denne 

udvikling  gennem  direkte  sammenligning. Den  gradvise udvikling  og  forskellen  fra  skitse  til 

færdigt  kort  fortæller  således om  myternes og  forestillingernes betydning; forskellen  på 

topologiske og  geologiske kort  illustrerer  at alle  kort er  selektive i deres fremstilling  i 

overensstemmelse med deres formål; forskellen  på  historiske og  nyere  kort  bevidner  den 

teknologiske udvikling.  Samtidig  fremkalder  kortene også  også  de historiske  ekspeditioner, 

menneskene bag,  og  det  kunstneriske og  formidlingsmæssige  håndværk  der  også  er  en  del 

af kartografien.  Konturkortet  over  Grønland, hentet  fra  Googlemaps,  som  danner  baggrund 

er, hvis ikke betydningsmæssigt  så  grafisk,  neutralt  nok  til  at  kunne fungere som  rettesnor, 

uden  af forstyrre visuelt.  Referencen  til  netop Google  maps er  samtidig  en  helt intenderet 

påmindelse om  at  også  de kort, vi  i dag  forliger  os på  og  tager  for  givet,  også  er  udtryk  for  en 

selektion.
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Mock‐ups af konceptet for webudstillingen Kort, myter og fortællinger ‐ forside & 2 lag kort med tilvalgt information

Mock‐up af konceptet for webudstillingen Kort, myter og fortællinger ‐ visning af mange kortlag



Den  besøgende har  selv  mulighed for  at  vælge  hvilke kort, han  ønsker  at  se,  enkeltvis eller 

sammen.  Tilgangen  er  eksplorativ, men  der  gives samtidig  et  vist overblik  gennem  menuen. 

Brugerfladen  tilbyder  også  navigations- og  zoomværktøjer, som  tillader  fordybelse i  detaljer 

i  de  valgte kortlag  – kortene forefindes affotograferet  i meget  høj opløsning. Denne enkle 

form  for  interaktion, som  demonstreres i  en  introducerende animation, er  overskuelig  og 

tilgængelig  også  for  besøgende  som  ikke er  fortrolige med teknologi af denne type, men 

honorerer  samtidig  et  webvant  publikums fordringer  om  selv  at  kunne styre oplevelsen  og 

tilgå  netop det,  der  fanger  interessen.  Listen  af kort  struktureres kronologisk  indenfor 

områder eller temaer. 67 

Til  de enkelte  kort  hører  også  uddybende  information, som  i  brugerfladen  illustreres 

gennem  digitale ikoner, her  KBs logo,  i kortet.  I udgangspunktet  er  informationslaget 

tilvalgt,  men  kan  dog  vælges fra  hvis de forstyrrer  inspektionen  af kortene,  eksempelvis i et 

zoom. Ved  klik  på  ikonet  fremkommer  en  tekstboks, som  den  besøgende kan  flytte  og  lukke. 

Fremfor  blot  at  åbne automatisk  for  en  informationsboks med en  længere tekst,  betyder 

denne  indlejring  at  iagttagelsen  af kortet  får  forrang  og  er  en  forudsætning  for  tilgang  til 

informationen.  Derved understreger  designets funtionalitet  at  webudstillingen  tilsigter  at 

formidle  kartografien  gennem  kortene.  Samtidig  kan  informationen  tilknyttes specifikke 

områder  i kortet  som  man  ønsker  at  henlede opmærksomheden  på  og  belyse,  og 

opsplitningen  af teksten  gør  den  umiddelbart lettere  læselig. Endelig  kunne  man  udnytte 

computermediets procedurale egenskaber  (Murray  1997) til at  lade tilvalg  af bestemte 

kombinationer  af kort  udløse information  der  pointerer  sammenhænge  eller  forskelle  i 

netop disse kort. 

Ulempen  ved indlejringen  af information  i kortene er  dog  at  man  ikke give den  besøgende 

mulighed for  at  scanne en  større samlet  teksmængde,  og  derved  hurtigt  vurdere  om  han  er 

interesseret  i  denne information  eller  finde netop  det,  han  søgte.  Ved  at  vise en  oversskrift 

for  informationspunkterne ved roll-over  kunne man  dog  hjælpe den  besøgende til at  vælge 

hvilken  information  han  ønsker  at  åbne, og  ønsket  om  en  mere sammenhængende eller 

overordnet  fremstilling  kunne honoreres ved  også  at  gøre  denne type information  – 

eksempelvis ‘Om  udstillingen’  – ‘Hvad  er  et  kort’ – ‘Kartografiske  ekspeditioner  i Grønland’ 

– tilgængelig  gennem  menuen.  Denne information  kunne  så  igen  henvise til kortene,  for 

også  ad den  vej at  trække opmærksomheden  mod webudstillingens centrale  tilbud. 

Samtidig  er  der  dog  også  en  formidlingsmæssig  værdi i  at  udstillingen  ikke umiddelbart  kan 

scannes,  men  i stedet  må  udforskes.  Det engagement som  dermed  kræves er  således 

befordrende for at informationen omsættes i en forståelse.
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67 Se iøvrigt prototypen, i form af en photoshop fil, som findes på CD‐ROM i bilagene. Således viste Photoshops 
værktøjer at fungere udmærket som illustration af konceptets funktionalitet.



Udstillinger i udstillingen
Netstedet  er  kendetegnet  ved  at have en  begrænset flade men  en  stor  dybde (Fagerjord 

2006: 35). Det  er  således fristende at  fylde lag  på  lag  af informationer  i  udstillingen  når 

først  strukturen  er  på  plads. Imidlertid  er  det  vigtigt  stadig  at  forholde sig  selektivt  til hvad 

der  inkluderes,  og  hvordan  dette  indhold  præsenteres i  webudstillingen, på  samme måde 

som  det gøres i  den  fysiske udstilling.  Balancen  mellem  overskuelighed,  informationsdybde 

og  den  pirring  der  ligger  i at  vide,  at  der  er  noget  at  gå  på  opdagelse  efter,  er  en  af de  største 

udfordringer  i udstillingens detaljerede tilrettelæggelse.  En  måde at  komme omkring  denne 

problematik  er  af inddele indholdet  i  en  række udstillinger  i udstillingen,  på  samme måde 

som  man  også  i  det fysiske museumsrum  skaber  inddelinger  i  tematikker  og  perioder. En 

sådan  tilgang  er  særligt  velegnet på  nettet,  hvor  udstillingsbesøget  ofte  er  flettet  ind i  den 

besøgendes øvrige online ærinder  (jvf.  Mørk  2007).  I modsætning  til  et  besøg  i det  fysiske 

museum, hvor  man  ofte dedikerer  sig  til  at se  hele udstillingen  nu  man  er  der,  er  besøget  i 

den  virtuelle  udstilling  mere udsat  for  afbrydelser.  Fremfor  at  forsøge at  øge 

webudstillingens ‘stickyness’,  kunne det  imidlertid  være hensigtsmæssigt  at  styrke dens 

‘magnetisme’, ved at gøre det muligt at se udstillingen ad flere omgange.

Udfra  webudstillingens omdrejningspunkt; muligheden  for  at studere særligt  historiske, 

men  også  moderne kort,  og  hente  oplysning  om  kortenes historie  og  betydning,  kunne  kan 

indenfor  de forskellige områder  holde  sig  en  særlig  tematik  for  øje 68.  En  samling  historiske 

kort  over  det  nordligste Grønland før  og  efter  de afklarende ekspeditioner,  kunne  således 

fokusere  på  de  tidlige  ‘mytiske’ kort, den  historiske  politiske agenda  for  kortlængingen  af 

området,  og  derigennem  på  udstillingens overordnede udsagn.  En  anden  tematik  kunne 

koble Rinks historiske  kort  over  Jakobshavns Isbræ  til  den  aktuelle debat  om  den  globale 

opvarmning,  hvor  kortlægningen  af bræernes udvikling  også  trækkes ind i og  fortolkes 

udfra  de involverede parters agenda.  Herigennem  kunne også  den  allernyeste kortlægning 

komme i  spil. Uden  i øvrigt  at  skulle  henvise eksplicit  dertil  ville dette samtidig  være en  fin 

overledning  til KBs kommende fotoudstilling  om  klimaforandringernes aftryk  på  det 

grønlandske landskab, som åbner i forbindelse med klimatopmødet i København.

Sådanne ‘udstillinger  i udstillingen’ kunne også  give anledning  til  at anvende forskellige 

formidlingsformer.  Et  nedslag  med udgangspunkt i  området  omkring  Danmarkfjorden  og 

Independence  Fjord,  som  blev  udforsket  under  ‘Danmarkekspeditionen’ i 1906-08 69, kunne 

således formidle videnskabens menneskelige  ansigt  og  omkostninger  i en  personbåret 

historiefortællende  form.  Ekspeditionen  er  veldokumenteret  både i kortform  og  gennem 

deltagernes notater  og  skitser,  herunder  den  grønlandske  slædefører  Jørgen  Brøndlunds 

dagbog. Dagbogen indgår i KBs samling og vises i den fysiske udstilling. 
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68 Konceptet afdækker udstillingens indhold på overskriftsplan men forholder sig ikke til de konkrete informationer 
og kortsammenkoblinger som skulle indgå i udstillingen. Tilrettelæggelsen af webudstillingen på dette detaljeniveau 
skulle primært varetages af udstillingens researchere.

69 For en indføring i dette emne se fx. http://www.arktiskinstitut.dk/tema/danmarkekspeditionen/



Dagbogen  er  således en  ‘autentisk ting’,  et nationalt  klenodie.  Men  samtidig  er  Jørgen 

Brønlunds nøgterne beretning  om  slædehold  1s dramatiske rejse og  tragiske endeligt  under 

Danmarkekspeditionen  gribende læsning,  og  fremkalder  et  stærkt  billede  både  af det 

arktiske landskab  og  de strabadser,  der  ligger  forud  for  de kort, vi nu  kan  beundre. 

Dagbogen  vidner  dermed  også  om  den  videnskabelige og  politiske ambition  bag 

kortlægningen. Hele  denne historie  kommer  imidlertid ikke  frem  i  den  nuværende 

præsentation, hverken  i  den  fysiske  udstilling  eller  i materialets digitale præsentation  på 

KBs netsted, hvor  man  kan  bladre gennem  hele  det  affotogaferede grønlandske 

manuskript70. For  en  lægmand uden  kendskab til grønlandsk,  uden  træning  i  at  læse 

håndskrifter,  og  uden  forhåndsviden  om  hvilken  guldgrube der  gemmer  sig  i  dokumentet 

har  denne form  for  tilgængeliggørelse dog  ikke  meget at byde på.  Objektet  forbliver  objekt, 

og  ikke aktualiseret  som  oplevelse eller  som  kulturhistorisk  fortælling  med relevans for  den 

personlige læring.

JP Kochs pædagogiske  kort over  ekspeditionsleder  Mylius Erichsens sidste  rejse i 1907  71 , 

som  indgår  i  udstillingen  som  dokumentation  både af ekspeditionen  og  af hvad  kort  også 

kan  anvendes til, ville dog  være en  oplagt  indgang  til  at  fortælle denne  historie  i en 

webudstilling.  Ved  at  knytte  informations-punkter  med udpluk  fra  dagbogen  i dansk 

oversættelse (som  findes i  Lundbye 2006) og  uddybende formidling  til  kortet,  ville kortets 

‘myte og  fortælling’ træde frem  og  tilbyde sig  for  den  besøgendes engagement. Den  samlede 
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70 http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/739/dan/Opslag/

71 en interessant detalje at samtiden kune fokuserede på denne danske rejseleder, mens eftertiden rejste et 
moniment for Brønlund ved Langelinje

Mock‐up af konceptet ‐ Visning af kort og udpluk af Jørgen Brønlunds dagbog

http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/739/dan/Opslag/
http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/739/dan/Opslag/


dagbog kunne tilbydes som download i pdf form, til fordybende læsning. 

Sammenkædningen  af  kort,  rute,  dagbogsuddrag  og  kontekstualiserende formidling,  kunne 

fungere på  samme måde som  det  sker  i det  audiovisuelle  materiale, Danmarks Radio har 

produceret  over  Danmark-ekspeditionen 72.  En  yderligere  mulighed ville  således også  være 

at  indføje denne multimedieformidling. De  forskellige fremstillingsformer  ville på  den 

måde  give en  anderledes dynamik  i  denne del  af udstillingen,  som  for  nogle vil  være en 

mere  interessant  formidling  af stoffet, for  andre give en  behagelig  afveksling,  jævnfør 

Tinkler:

 “Like a physical exhibit, an effective  [online]  exhibition does  not rely on one 

method to present information.  An online  exhibit should take  advantage of a 

variety of different technologies  to  provide  a myriad of ways for the  user to 

interact with  the material.  Each section of an exhibition can have  its  own pace, 

establishing a  varied rhythm  for the viewer that helps  to  hold their interest. Some 

pieces  of an  exhibit should be  passive,  allowing the  user to  explore an object or 

read related information.  Others  parts  should take an active role, and rely  on 

narrative to  actively  tell a story,  or require the  user to  participate in a focused 

way” (Tinkler 1998: opening section, para 7). 

En  konstulterende samtale med DRs projektleder  for  samarbejdet  Dansk  Kulturarv,  Tobias 

Golodnoff,  bekræfter,  at  DR som  udgangspunkt  meget  gerne ser  deres materiale 

genanvendt  i andre kulturformidlende sammenhænge73.  Golodnoff ser  således store 

muligheder  i  samarbejder,  materialer  og  temaer  på  tværs af institutionerne,  men  påpeger 

samtidig, at  de  nuværende rettighedsbestemmelser  ikke vil tillade en  egentlig  indlejring  i 

KBs webudstilling. I stedet  kunne  der  blive tale om  en  løsning  lig  DR/SMKs Wilhelm 

Freddie  ressource,  hvilket  dog  ville  svække den  umiddelbare  sammenhæng  i 

webudstillingen,  idet  den  visuelle  identitet  og  sitets funktionalitet  ville  underlægges den  på 

danskkulturarv.dk.  Alternativt  kunne  KB selv  producere audiovisuelt  materiale  til 

udstillingen, hvilket dog kræver båder ressourcer og ekspertise. 

Hverken  DRs materiale eller  Brønlunds dagbog  vil  imidlertid kunne indgå  umiddelbart i  en 

engelsksproget  version  af webudstillingen, men  ville kræve oversættelse, og, i DRs tilfælde, 

genindtaling. Mens KULT  altså  måtte overveje,  om  man  ville bekoste  denne oversættelse, 

eller  ganske enkelt  udelade denne del  af udstillingen  i den  engelske  del,  er  der  ingen  tvivl 

om  at  KBs webudstillinger  som  udgangspunkt  også  burde henvende sig  til  et  internationalt 

publikum.  Denne fordring  er  særligt  aktuel for  netop denne  udstilling,  som  jo også  er 

møntet  på  de deltagende i den  internationale  kartografi  konference.  Det  indebærer  altså, at 

al tekst,  som  forfattes til KBs webudstillinger, også  oversættes,  ideelt  set  af en  professionel 

oversætter. 
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Personligt 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Tobias Golodnoff 2. juli 2009



Endelig  kunne netudstillingen  fungere som  en  indgang  til  KBs store digitale arkiv.  På  KBs 

netsted findes således allerede  temaet Grønlandica 74,  som  giver  en  samlet  indgang  til 

dokumenter  om  Grønlands historie,  kultur  og  topografi.  Her  linkes der  til Brønlunds 

dagbog,  til  Rinks samling  af grønlandske kort,  og  til  billed- og  kortdatabaserne, hvor 

brugerne selv  kan  gå  på  opdagelse. I forlængelse af  webudstillingen  vil  også  et  sådant ellers 

uformidlet  materiale  være kontekstualiseret,  og  dermed have relevans også  for  et lægt 

publikum.

Sanseindtryk 
I webudstillingen  mødes den  besøgende af den  musik,  komponisten  Thomas Agergaard har 

skabt til den  fysiske udstilling.  Kompositionen  er  en  musikalsk  fortolkning  af det  arktiske 

landskab, kortene repræsenterer: frostklingende og luftig; æterisk, jazzet og drømmerisk 75. 

At  anvende  musik som  retorisk  virkemiddel på  nettet  er  ikke uproblematisk. Der  er  således 

risiko for,  at  musikken  virker  forstyrrende,  hvadenten  det er  på  den  offentlige eller  den 

private  sfære,  og  at  den  besøgende  derfor  irriteres eller  skræmmes væk. Valget  af musik  vil 

ligeledes virke tiltrækkende på  nogen  og  vække modvilje hos andre,  eftersom  musik  er 

stærkt  identitetsskabende. Det  er  derfor  vigtigt,  at  den  besøgende selv  har  mulighed for  at 

vælge musikken  fra  gennem  et player  værktøj. Når  det  alligevel  er  værd  at  bruge et  således 

kontroversielt  virkemiddel  som  musikken, er  det  fordi musik  taler  til følelserne  og  virker 

stemningsskabende (Juul-Nielsen  & Lou  2008/2009, Fagerjord 2006).  Ligesom  museums-

arkitekturen,  som  ovenfor  beskrevet, er  med til at  sætte  den  besøgende  i den  fysiske 

udstilling  i  en  særligt  receptiv  modus, der  gør  os modtagelige for  udstillingens udsigelse, 

må  man  i  computermediet  benytte  andre virkemidler  for  at  at  etablere et  oplevelesrum  – 

herunder  altså  musik. Det  er  således intentionen,  at  musikken  skal  hjælpe  den  besøgende i 

webudstillingen  til at  træde ud af det ‘browsermode’,  der  havde bragt  hende  til udstillingen, 

og samtidig understøtte og udvide den sanselige oplevelse af udstillingen. 

Denne sanselighed  skal også  understøttes af webudstillingens visuelle udtryk.  Modsat  de 

eksisterende webudstillinger  på  KBs netsted hvis layout,  jævnfør  ovenstående analyse, 

primært  bestemmes af funktionalistiske overvejelser,  vil det  altså  være formålstjenstligt 

både for  oplevelsen  af den  enkelte  webudstilling  og  for  kommunikationen  af Diamanten 

som  æstetisk  bevidst  udstillingssted,  at  bruge  flere ressourcer  på  udviklingen  af 

webudstillinger  med  stærkere visuel appel og  klarere visuel  kommunikation  .  Den  grafiske 

tilrettelæggelse af brugerfladen  må  således understøtte webudstillingens indhold  og 

funktionalitet  på  en  måde,  der  gør  denne  anvendelig  for  den  besøgende,  og  samtidig  visuelt 

skabe rum  og  give  plads omkring  oplevelsen  (Thorlacius 2007). Variationen  i formidlingen 
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75 Musikken kan høres på vedlagte CD‐ROM, se bilag.
Thomas Agergaard godkender principielt brugen af hans komposition i webudstillingen.



mellem  de forskellige under-udstillinger  kunne således også  understøttes af skift  i de 

grafiske virkemidler, uden dog at miste sammenhængen. 

Layoutet  må  igen  knytte an  til den  visuelle  identitet  der  gennemløber  den  fysiske udstilling 

og  det  grafiske  materiale, som  udstillingsguiden 76,  der  er  udviklet hertil.  Man  kan  altså  med 

fordel overføre grafiske elementer  herfra  for  at  skabe kontinuitet  i  oplevelsen  for  de 

besøgende som  gæster  både den  fysiske og  den  virtuelle udstilling. Samtidig  vil det også 

være hensigtsmæssigt  grafisk  at  markere  en  forbindelse  til  KBs website, som  sitet  hører 

under,  eksempelvis i form  af et  logo,  som  også  kunne fungere som  link  tilbage til  KBs 

forside.Løsningen  af en  grafisk opgave af denne  kompleksitet  ligger  uden  for  dette projekts 

område.  De mock-ups,  der  her  illustrerer  konceptets opbygning, viser  således 

webudstillingens indhold  og  funktionalitet,  men  repræsenterer  ikke  et  færdigt  design  i 

forhold til dens visuelle udtryk.

Produktionsteknologi 
Eftersom  webudstillingen  centrerer  sig  om  kortvisning  synes det  umiddelbart  oplagt at 

udvikle udstillingen  som  et  kortfunderet  mash-up.  Google maps API77 er  således open  data, 

og  kan  altså  frit  rekvireres og  anvendes78. Herved kan  man  gøre  brug  af både de kort  og  de 

navigations- og  zoom  værktøjer  som  ligger  i Google maps.  Et  konsulterende møde med 

informationsarkitekt  og  kort  mash-up ekspert  Søren  Johannesen  bekræfter  da  også,  at  det 

ville være muligt at bygge webudstillingen op som en sådan web-applikations hybrid 79. 

Imidlertid  er  der  også  en  række vanskeligheder  og  ulemper  ved  denne tilgang.  For  at kunne 

‘fæstne’ de historiske  kort  til  Google  maps,  er  det  nødvendigt  at  omformattere de 

eksisterende .tiff  billedfiler  til metadata  standarden  .geotiff,  som  også  inkluderer 

kartografiske data 80.  For  de historiske kort, som  ikke umiddelbart  passer  til Google maps 

projektion, er  dette  ikke helt  enkelt,  og  det  vil  være  vanskeligt  at  sikre en  korrekt  placering. 

Samtidig  vil  teknologien  også  forvanske  de  oprindelige kort  i  forsøget  på  at  tilpasse  dem  til 

projektionen;  kortene vil  således ikke længere  fremtræde  som  regulære rektangulære 

flader,  men  derimod  fremstå  med en  betragtelig  krumning,  områdets størrelse taget  i 

betragtning.  En  sådan  visning  vil  ikke  være hensigtsmæssig  i  denne sammenhæng. 

Ligeledes vil  det kræve  et  betragteligt  arbejde  at  tilrette de eksisterende standarder  for 

informationsvisning  til  det intenderede grafiske udtryk, hvilket  ville være  en  forudsætning 

for en acceptabel (re)præsentation af udstillingen, jævnfør det visuelle udtryks vigtighed.
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77 Application Programming Interface; en kodestump der ved integration i et netsteds kode gør brug af funktionalitet 
eller data fra den oprindelige service eller server http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

78 http://code.google.com/apis/maps/

79 For en uddybende forklaring på teknologien bag kort mash‐ups, how‐to introduktioner og eksempler på 
anvendelse, se Søren Johannesens udmærkede site www.microformats.dk

80 http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117pf.htm

http://code.google.com/apis/maps/
http://code.google.com/apis/maps/


En  mere hensigtsmæssig  tilgang  ville derfor  være at  opbygge webudstillingen  i Flash 81. 

Også  her  ville  det  være muligt  at  anvende eksisterende navigationsværktøjer,  men  samtidig 

ville man  få  mere kontrol  med og  smidighed i  det  visuelle og  funktionelle udtryk.  Flash 

teknologien  giver  således mulighed for  et  blødere, lækrere udtryk, som  ville være mere 

apellerende og  bedre understøtte  den  æstetiske oplevelse af udstillingen. Samtidig  gør  Flash 

det  muligt  at  tilbyde  en  introduktion  til  webudstillingens indhold og  interaktions-

muligheder  gennem  en  kort  animation.  En  prototypetest  af  konceptet  viste således, at  det 

vil være hensigtsmæssigt  at  gøre  det  klart  for  de  besøgende hvad udstillingen  byder  på. I 

overenstemmelse med  webudstillingens øvrige formidling, og  fordi den  slags 

demonstrationer  dårligt  forklares i  skrift,  vil  en  visuel  demonstration  altså  være at 

foretrække.

I programmeringen  placeres kortlagene over  hinanden  med x-y  koodinater  med en 

præcision  som  er  lettere at  styre  end geokodningen.  For  også  at  sikre,  at  den  det  grafik-

tunge site  ikke  bliver  for  trægt,  foreslår  webdesigner  og  Flash-udvikler  Anders Brødsgaard 

at  hvert  kort  hentes i  flere opløsninger, således at  et  ‘hurtigt’  kort  af lavere opløsning  vises 

straks,  mens kortet  i  høj  opløsning  loader,  klar  til zoom. En  programmering  i  Flash,  som  på 

denne  måde tilgodeser  både de æstetiske og  de funktionelle krav,  er  dog  en  omfattende  og 

bekostelig  affære.  Særligt  hvis koden  skal  skrives sådan  at  det  vil  være  muligt  også  at 

udbygge sitet efterfølgende.

Udviklingsperspektiver
Alligevel  ville  der  være  fordele i  at  udvikle  webudstillingen  inkrementalt. Man  kunne 

således starte med en  udstillingskerne, der  koncentrerede sig  om  at  udvide  formidlingen  af 

det  stof,  som  også  vises i den  fysiske udstilling.  Dette materiale behøver  ikke at  være 

voldsomt omfattende,  men  skal naturligvis fungere som  en  sammenhængende og  afsluttet 

webudstilling  i sin  egen  ret.  Efterfølgende, og  på  baggrund af de erfaringer  man  har  hentet  i 

udviklingen  af udstillingens første  iteration,  kan  man  så  udvikle  og  tilkoble yderligere 

underudstillinger,  som  beskrevet  ovenfor. Netop  muligheden  for  at  høste erfaringer  og 

indhente brugerrespons med henblik  på  videre udvikling  ville have stor  værdi for  såvel 

KULT  som  KBs IT  afdelinger, fordi  denne  type  webformidling  er  ny  for  KB.  I den  forstand 

ville en  løbende udvikling  af de  producerede webudstillinger  også  kunne fungere som  et 

laboratorium  for  formidlingsmæssige  eksperimenter, som  kunne tilføjes webudstillingernes 

første  iteration  efterhånden  som  de var  klar  til publicering. På  denne  måde ville  også 

webmediets fordring om stadig opdatering honoreres.

En  gradvis udvikling  af webudstillingen  kunne ifølge projektkoordinator  Christopher  Jacob 

Ries også  være  særdeles attraktiv  for  den  sammenslutning  af  historisk  interesserede 
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kartografer, som  står  bag  konferencen. Værtsskabet  indebærer  således en  forpligtelse  til  at 

præsentere en  udstilling.  Det  kunne  derfor  have været  interessant  også  at  have startet  en 

stafet  for  udvikling  af  webudstillinger,  som  også  efter  konferencens afslutning  kunne 

opdateres og udvikles løbende. 

Derfor  blev  det da  også  undervejs i  udarbejdelsen  af udstillingen; den  fysiske  såvel som 

konceptet  for  den  virtuelle,  attraktivt  alligevel at  forsøge at  få  noget  på  nettet  til 

konferencens og  udstillingens åbning.  Da  dette  ikke fra  starten  havde  været  medregnet  i 

planlægningen  og  budgetteringen  af udstillingen  var  der  imidlertid  hverken  midler  eller  tid 

til at producere en webudstilling. 

Endelig  kunne det have været  interessant  også  at  uddybe sammenkoblingen  af 

webudstillingen  med  den  fysiske  udstilling.  Hvis Diamanten  rådede  over  den  type 

interaktive projektionsborde som  KULT  også  omtaler  i  visionsrapporten  (KULT  2008:  53), 

ville det være oplagt at  lade de besøgende få  smag for  at  lege med kortene i 

museumsrummet, for  derefter  at  kunne gå  videre med  udforskningen  hjemme.  En  anden 

mulighed for  tværmedial  formidling,  som  antydes i scenariet, er  at  anvende mail  og  mobile 

medier  til  at  udsende ‘teasers’ om  udstillingen,  gerne på  en  måde der  pirrer  nysgerrigheden, 

så  man  ikke bare gør  opmærksomhed på  at  udstillingen  findes,  men  også  forbereder 

publikum  på  den  oplevelse,  de har  i vente.  Når  sådanne muligheder  ikke afsøges yderligere i 

projektet, er det for at holde fokus på netop webudstillinger.
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REFLEKSION
“[C]heers to  any museum not experiencing Drupal-induced existential angst. If 
you got the  goods,  right? There ain’t no  Quickcam  visitor feedback kiosk  next 
to  the Venus de  Milo.  [...] You want a real lesson the  museum industry  can 
learn from  successful web 2.0 initiatives? Be really good at what you’re 
interested in and other people who are also  interested in that will get excited 
and involved.  Be really  good at what you’re interested in and other people who 
aren’t also  interested in that… will do something else. Let them.” (Cowley 
2009/02/06)

Refleksion over koncept
I introduktionen  til konceptbeskrivelsen  opstillede jeg  en  række  designforeskrifter  som 

webudstillingen  skulle henholde sig  til.  Det  var  således intentionen, at  webudstillingen 

skulle:

• aktualisere og realisere det oplevelsesmæssige potentiale i KBs samling

• honorere brugernes behov for kontekstualiserende og emotiv formidling 

• afspejle og understøtte den fysiske udstillings indhold og udsagn

• udnytte webmediets unikke muligheder for formidling 

• skabe rum for personlig læring 

• være æstetisk og tidssvarende

• være af overkommelig planlægnings- og produktionsmæssig kompleksitet.

Som  udgangspunkt for  en  refleksion  over  konceptet  er  det  således relevant  at  overveje 

hvordan konceptet besvarer disse forskrifter.

• Aktualisering og realisering af det oplevelsesmæssige potentiale i KBs samling samt

• Afsæt i og understøttelse af den fysiske udstillings indhold og udsagn:

Som  den  fysiske udstilling  tager  webudstillingen  udgangspunkt i  samlingen.  Hvor 

Diamantens udstilling  fremviser  de  autentiske  kort  og  dokumenter,  hjælper 

webudstillingen  til  at  aktualisere deres digitaliserede iteration,  ved  at  løfte dem  ud  af KBs 

database og  fremvise  dem  i  en  kontekstualiserende formidling.  Særligt  Jørgen  Brønlunds 

dagbog  bliver  i webudstillingen  vedkommende,  mens manuskriptets relevans og  betydning 

i  både den  fysiske udstilling  og  webtemaet  Grønlandica  er  uklar.  Webudstillingen  ville  både 

fungere selvstændigt og som forlængelse og uddybning af oplevelsen i den fysiske udstilling.  

Den  fysiske udstilling  bygger  imidlertid ikke  på  noget  eksplicit  formuleret  udsagn,  og  det 

har  været  svært  at  få  et  klart svar  på  hvad udstillingens formidlingsmæssige  sigte har  været. 

Denne udlægning  beror  derfor  på  min  egen  fortolkning  af det  materiale,  jeg  har  fået  tildelt, 

og  på  samtaler  med projektkoordinator  Christopher  Jacob  Ries.  Udstillingens anden 

researcher,  Henrik  Dupont,  har  jeg  derimod  ikke i  mit  projektforløb  fået mulighed for  at 
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diskutere udstillingen  med,  og  det  er  derfor  muligt,  at  jeg  i denne udlægning  overser 

pointer  som  han  finder  væsentlige for  forståelsen  af udstillingens formål  og  tematik, 

ligesom  det  er  muligt at  jeg  fejl- eller  overfortolker  Christopher  Ries’ intentioner. Som 

udgangspunkt  for  en  eksemplificerende fremstilling  af hvordan  Det  Kongelige Bibliotek 

med fordel kunne gribe webudstillinger  an,  er  dette dog  af begrænset  betydning. I KULTs 

fremtidige arbejde  med  webformidling  vil det  dog  være tilrådeligt  at udviklingen  sker  i et 

tættere samarbejde mellem  kuratorer  og  formidlere end det  har  været muligt  i  dette 

speciale  projekt,  således at  de digitale mediers muligheder  og  andel  i den  samlede 

udstillingsformidling tænkes med fra starten.

• Honorering af brugernes behov for kontekstualiserende og emotiv formidling

Sammenkoblingen  af kort  med kontekstualiserende information  hjælper  til  gensidigt at 

forankre tekst  og  illustration  så  pointerne  i  begge tydeliggøres. Underopdelingen  i 

udstillingstemaer  hjælper  til  at  strukturere og  indramme indholdet.  Samtidig  giver  denne 

opdeling  mulighed for  at  anvende  forskellige  fremstillingsformer; hvilket  særligt træder 

frem  i  den  personbårne fortælling  om  Danmarkekspeditionen. Denne storytelling  ville 

yderligere forstærkes ved inddragelsen a multimediemateriale som DRs. 

 

• Udnyttelse af webmediets unikke muligheder for formidling samt

• Facilitering af personlig læring

Webudstillingens visning  af kortene  skaleret,  geografisk  placeret  og  semitransparente giver 

den  besøgende en  unik  mulighed for  at  sammenholde kortene,  som  ikke kunne ske med de 

autentiske kort  og  som  det  også  ville være  svært  at  fremstille i trykt  form.  Zoom- og 

navigations værktøjerne  giver  samtidig  en  mulighed  for  at  granske kortene i  detaljen.  Den 

besøgende kan  frit  til- og  fravælge kort,  og  får  på  derigennem  adgang  til  specifikke 

informationer  om  det  viste.  Kortene  bliver  på  denne måde indgangen  til  informationen,  og 

den  besøgende hjælpes derved til  at  forholde sig  til  kortene.  Ligeledes lægger  konceptet op 

til  en  intuitiv  interaktion  som  fremhæver  den  personlige udforskning  fremfor  museets 

strukturerede  fremstillling.  Med denne tilgang placerer  konceptet  sig  i nærheden  af  

‘Læringsmuseet’,  men  op- og  over  mod  ‘Deltagelse’ og  Oplevelse’ i  modellen  over 

webudstillings mulighedsrum i afsnittet ‘Tendenser og muligheder i webformidlingen’.

• Æstetisk og tidssvarende kommunikation

Præsentationen  af kortene  i et  dynamisk  interface fremfor  i  en  typisk  tabellignede HTML 

struktur  lader  kortenes egne æstetiske  kvaliteter  være bærende  for  oplevelsen.  Samtidig 

tilføres webudstillingen  en  yderligere  sansedimension  i tilkoblingen  af musik,  som  er  med 

til at skabe et receptionsrum for interaktionen med udstillingen.  

De mock-ups,  som  illustrerer  konceptet  i  denne  rapport,  afspejler  dog  ikke de  æstetiske 

kvaliteter, det færdige design gerne skulle have. 
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• Overkommelig planlægnings- og produktions-mæssig kompleksitet

Udviklingen  af udstillingen,  fra  koncept  til  detaljeret  planlægning  og  udarbejdelse af 

udstillingens informationspunkter  ville kræve  et  betragteligt  arbejde  fra  og  samarbejde 

mellem  researchere  og  formidlere. Således ville  en  del af den  kommunkation  som  ledsager 

den  fysiske udstilling  kunne  tilrettes til  webmediet,  mens andre  dele af indholdet  skulle 

udvikles særligt  til  webudstillingen.  Episoden  omkring  ønsket  om  at  få  ‘noget  på  nettet’ 

understregede  således vigtigheden  af at  tænke webformidlingen  med fra  starten, fordi 

denne, ligesom udviklingen af den fysiske udstilling, kræver tid, penge og omtanke.  

Konceptet  benytter  standard  teknologi  og  ville kunne  produceres af en  udefrakommende 

leverandør,  såfremt der  ikke findes Flash  udviklere  internt. Webdesigner  Anders 

Brødsgaard  anslår  udviklingsomkostningerne for  en  funktionel og  æstetisk webudstilling 

med et  begrænset  antal  kort  og  informationer  (svarende til første  led  i en  iterativ  udvikling, 

jævnfør  ovenstående) til  at  ligge på  kr.  30-40.000. Da  jeg  ikke  har  fået  indsigt i 

udstillingens samlede  budget  eller  i hvilke udgifter  KULT budgetterer  med for  andre 

udstillinger  og  tilknyttet  formidling  (udstillingsguides, kataloger,  markedsføring),  har  jeg 

dog  intet  grundlag  for  at  vurdere  om  det vil  være realistisk  at  finde  midler  til  et  sådant 

udviklingsprojekt.  En  mulighed kunne dog  være at  søge  særlige puljemidler  øremærket  til 

udviklingen af den digitale museumsformidling hos kulturarvsstyrelsen 82.

Designforeskrifterne  har  ikke alene relevans for  denne udstilling,  men  kunne tjene  som  en 

rettesnor  også  for  øvrige  webudstillinger  udviklet  i  KULTs regi.  Imidlertid  er  der  også  en 

række af de  muligheder  som  beskrives i projektets teoretiske afdækning af webudstillingen, 

som ikke kommer i spil med dette koncept. Særligt to fravalg er værd at bemærke:

Selvom  publikums centrale  betydning  flere gange betones:  i  relation  til  oplevelses-

økonomien, til  den  ny-museologiske museumsforståelse  og  for  udstillingens reception  og 

fortolkning; har  konceptudviklingen  ikke  for  alvor  taget  afsæt i  brugerne.  Projektet 

funderes således ikke i  en  brugercentreret  designtilgang,  men  derimod i  en  humanistisk 

tradition  kombineret  med  designudvikling.  En  højere  grad af brugerinvolvering  i 

designprocessen  eller  en  designudvikling  der  baseredes på  nære  studier  af en  klart  defineret 

målgruppes motivation  og  forudsætninger  ville  ganske givet  have kastet  lys over  løsninger 

som  ikke indeholdes i dette  koncept.  Imidlertid betyder  undladelsen  af brugerinddragelse 

ikke, at  det  udviklede koncept  ikke har  værdi for  brugerne,  eller  at den  valgte  tilgang  ikke 

har  gyldighed. Brugercentreret  design  er  således kun  en  af mange mulige tilgange  til 

udvikling  af museumsformidling. Jeg  mener  med projektet  her  at  have vist,  at  også  andre 

metoder  til  vidensindsamling  og  designudvikling  kan  føre til interessante og  relevante 

formidlingskoncepter.
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Ligeledes faciliterer  webudstillingskonceptet  ikke social interaktion.  Med ‘det  sociale 

museum’ som  en  afgørende  tendens i  den  igangværende udvikling,  og  med det  potentiale 

for  engagement  som  rummes i  denne  interaktion  er  denne mangel beklagelig.  Undervejs i 

konceptudviklingsprocessen  afsøgte jeg  således også  mulighederne for  at  inddrage social 

deltagelse i konceptet  (Baggesen  2009/04/08, 2009/03/24),  men  kunne ikke  få  alvor  få 

mine  ideer  til  at  stemme med udstillingens udsagn.  En  væsentlig  barriere  for  at invitere  de 

besøgende til at  deltage i  udstillingen  var  således at emnet både historisk, geografisk  og  i 

forhold til  den  kartografiske disciplin  måtte formodes at  ligge langt  fra  den  læge 

målgruppes vidensområde,  og  at  der  derfor  ikke ville være  nogen  naturlig  indgang  for 

brugernes bidrag.  Forsøg  på  at  overføre den  kartografiske  problematik  til  målgruppens 

hjemmebane, som  i konceptskitsen  ‘Kortlæg  København’ (ibid.)  savnede omvendt  en  klar 

sammenhæng  med  den  fysiske  udstillings fokus på  den  historiske kortlængning  af 

Grønland. Endelig  affejede projektkoordinator  Christopher  Ries på  det bestemteste 

muligheden  for  at  formidle  dele  af udstillingens research  i blogform,  ligesom  tanken  om 

brugerbidrag  for  ham  var  fuldstændigt  modstridende  med udstillingens professionelle 

troværdighed.  Applikationen  af socialt  software eller  dialogisk  formidling  var  således ikke 

foreneligt med denne udstillings indhold og udsagn.

Det  historiske og  kartografiske tema  for  denne udstilling  var  dermed ikke  nødvendigvis det 

bedste til  at  illustrere  de muligheder, der  kunne  ligge i formidling  gennem  webudstillinger. 

Omvendt  rummede  det umiddlebart ‘kolde’ eller  tørre emne også  en  række særlige 

æstetiske kvaliteteter  og  unikke historier, ligesom  udstillingens udsagn  gav  et  interessant 

afsæt  for  formidlingstilgangen.  Uanset,  var  det  denne  udstilling  der  blev  foreslået  som 

prøveklud af KULT,  efter  at  en  samarbejdsaftale om  nærværende speciale var  faldet på 

plads.  Forløsningen  af netop  dette  emne i en  webudstilling  var  således den  opgave  der  lå 

for, og  konceptudviklingen  måtte følgelig  forholde  sig  til  netop denne udstillings indhold og 

udsagn. 

Refleksion over projekt og proces
Sådan  må  hvert  webudstillingsprojekt  tænkes forfra, med udgangspunkt  i  den  enkelte 

udstilling,  hvis ønsket  er  at  bruge medierne  til  andet  og  mere  end tilgængeliggørelse og 

informationskanal.  Nærværende  koncept,  og  de  muligheder  for  webformidling  som  i 

rapporten  skitseres gennem  eksempler  og  teori  og  i  modellen  over  webudstillingens 

mulighedsrum, kunne dog tjene som inspiration til hvordan udviklingen kunne gribes an.

Mens jeg  vil  mene,  at  konceptet  er  realiserbart og  kunne have  værdi  for  KB og  interesserede 

brugere såfremt det  blev  produceret,  er  dets primære funktion  i denne sammenhæng  at 

tjene som  illustration  af hvordan  feltets teoretiske overvejelser  kan  udmøntes i  praksis. 

Projektets bidrag  er  således ikke webudstillingen  Kort,  myter og fortællinger,  men 

derimod de teoretiske erkendelser  og  den  designproces som  ligger  til  grund for  konceptet, 
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og  som  udkrystaliseres i  designkriterierne. Disse  designkriterier  er  dermed det 

operationaliserbare  resultat af projektets akademiske  og  kreative  undersøgelser.  Rapporten 

kan  således fungere som  indføring  og  inspirationsværktøj,  og  designkriterierne bruges som 

guidelines i forbindelse med udvikling af kommende webformidling. 

I en  tid  hvor  ‘brugerne har  ordet’ og  både museernes selvrefleksion  og  megen 

designudvikling  foregår  på  basis af  indgående  brugerundersøgelser,  har  jeg  samtidig  ment 

at  det  har  været relevant  at  pege på,  at  ikke bare de socialvidenskabelige arbejdsmetoder, 

men  også  den  humanistiske  kulturteori  kan  være springbræt for  erkendelse og 

designmæssig  innovation.  Altså  en  øvelse i at  koble  en  selvreflekterende ‘ny-museologi’ 

med en  ‘gammeldags’,  praksisorienteret  museologisk  tilgang  til  et  nyt  medie og  dermed en 

ny udfordring for museerne. 

Denne relevans skal  også  ses i  lyset  af de problemer,  der  opstår  som  resultat af fejlende 

kommunikation  mellem  museernes forskellige fagligheder. Som  museumsinspektør  Mikkel 

Thelle  peger  på, er  der  brug  for  folk  med erfaringer  fra  flere fagligheder  som  kan  forstå  og 

koordinere flere faggruppers arbejde i  en  fælles indsats (Thelle  2009). Projektet  her  er  altså 

også  en  demonstration  af  hvordan  man  kan  sammenkoble  den  humanistiske tradition  og 

tilgang,  som  museernes ‘indholdseksperter’ er  rundet  af,  med en  forståelse for  hvordan 

disses intentioner kan udfoldes i et teknologisk formidlingsdesign.

Det  har  dog  også  i  projektforløbet  været  en  udfordring  at  rumme både akademiske studier 

og  designprojekt  i et.  Som  Löwgren  & Stolterman  forklarer; “[a] designer is  working with 

the  restrictions  made up by  the specific  task  and its  limitations,  while  a researcher has  a 

broader perspective and pays  attention to everything  that might influence the 

findings.”  (Löwgren  & Stolterman  2004: 31).  Umiddelbart  er  der  altså  tale  om  

modsatrettede tilgange.  Sammenkoblingen  har  således måske  betydet,  at  den  akademiske 

objektivitet  har  lidt  under  fokuseringen  på  de  områder  som  har  relevans for  netop  denne 

case,  ligesom  konceptudviklingen  har  måttet  tilpasses det  teoretiske  grundlag  i  en  mere 

direkte  forstand  end  en  mere uafhængig  kontekst  ville kræve.  Endelig  har  også  samarbejdet 

med KB været med til at sætte betingelser for projektet.

Alligevel  mener  jeg,  at  det  har  været  både  interessant  og  relevant  at  forsøge at  samle 

teoridannelsen  og  det  praktiske  felt,  fordi  det  jo netop er  her, de begge  skal  stå  deres prøve. 

Som  kulmination  på  min  uddannelse i  Digital  Design  og  Kommunikation,  som  netop 

tilsigter  at  ruste  de  studerende  til at  løse komplekse designproblemer  på  et  akademisk 

grundlag,  er  det da  også  passende  at  forene  akademiske og  designmetodiske  discipliner. 

Hvor  denne bredde i  problemfelt  og  metode nødvendigvis betyder,  at  udforskningen  ikke 

når  samme dybde indenfor  et  afgrænset  projekt  som  dette, opstår  der  imidlertid  ny  viden  i 

krydsningen af tilgange. Jeg mener, at projektets bidrag repræsenterer en sådan ny viden.
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Konklusion
Det vigtigste  er at ses.  Det  kan  vel  være,  at  vi som  besøgende har  en  helt  anden  agenda  end 

museerne.  Det  kan  være vi  kommer  for  blot  at  nyde udsigten  over  Øresund eller  Østre 

Anlæg, for  at  kysse med kæresten  eller  fordi det  regner  på  legepladsen.  Men  uanset  hvad  vi 

vil med museerne, vil museerne noget med os. 

De vil  have synlighed og  entreindtægter  og  flotte besøgstal, jovist.  Men  først  og  fremmest vil  

de dele de historier,  de ligger  inde med,  dele deres unikke samlinger  af autentiske 

genstande og  auratiske kunstværker,  for  at  vi  i  museumsrummet kan  få  lejlighed til  at  se  os 

selv  og  vores samtid spejlet  i kunsten  og  historien.  Fordi  vi  har  brug  for  det,  som  mennesker 

og  som  samfund.  Fordi det  er magisk  at  stå  ansigt  til ansigt  med  Tollundmanden  eller  at  få 

lov at fare vild i Mike Nelsons transformation af x-rummet på Statens Museum for Kunst. 

Oplevelser  af den  kaliber  kan  ikke koges ned til  pixels, men  må  leves live.  Men  der  er  andre 

museumsoplevelser,  som  kan  formidles på  nettet,  andre  fortællinger  som  kan  tweetes og 

tagges,  nogle  som  endda  kun  eller  bedst  kan  forløses gennem  medierne. Som  citatet  fra 

bloggen  museumssuck.com  i  starten  af denne sektion  antyder,  er  målet  imidlertid ikke en 

vilkårlig  Web 2.0  upgrade eller  inklusion  af teknologi for  teknologiens skyld,  for  det  er  ikke 

deri, museets værdi ligger. Målet  er  i  stedet at  finde frem  til de historier, museet har  at 

fortælle,  og  formidle dem  på  bedste måde,  fysisk  eller  virtuelt.  For  det  er  en  skam,  når 

museerne i en  sådan  grad overvældes af mediestrømmen  at  de går  glip af de muligheder, 

der ligger i at formidle museets historier gennem digitale og sociale medier. 

Jeg  har  i  dette speciale forsøgt  at  kortlægge, hvori disse  muligheder  består.  Jeg  har  således 

peget på  nødvendigheden  af en  tidssvarende online tidstedeværelse, fordi det  er  på  nettet, 

de nye  kulturbrugere orienterer  sig. Jeg  har  beskrevet,  hvilke  brugsmønstre,  der  tegner  sig 

på  museumssites,  og  hvad  det  betyder  for  tilgængeliggørelse og  formidling  af den 

digitaliserede  kulturarv.  I forhold  til  projektets case, Den  Sorte Diamant, har  jeg  peget på 

den  manglende  sammenhæng  mellem  udstillingstilbuddet  onsite  og  online, og  foreslået 

hvordan  KULTs visioner  for  udstillingerne også  kunne inkludere de virtuelle iterationer. 

Jeg  har  herefter  opridset  de mangeartede tilgange,  som  anvendes i  museumsformidlingen 

online, både  udfra  beskrivende  kategorier  og  gennem  aktuelle eksempler,  og  peget  på 

overordnede  tendenser  i udviklingen,  illustrereret  i en  grafisk opstilling  af webudstillingens 

mulighedsrum. Således synes et  paradigmeskifte at  være  undervejs,  som  udfordrer  museets 

autoritet  og  ansporer  til åbenhed og  dialog.  Som  jeg  har  vist,  hænger  denne udvikling  både 

sammen  med  mediernes transformative kræfter,  og  med den  nyere  museologiske diskurs. 

Ifølge  denne forståelse  handler  museet  ikke først  og  fremmest  om  samlinger  eller  objekter, 

men  derimod om  de oplevelser,  vi kan  få  i museumsrummet,  og  den  personlige refleksion 

og betydningsdannelse, som opstår i mødet med udstillingens udsagn. 

I forhold  til  denne erkendelsesproces har  de digitale medier  stor  værdi.  Som  jeg  har  vist  i 

mit  speciale,  er  computeren  og  www  som  mediemiljøer  kendetegnet  ved  en  række 

72



kvaliteter,  som  på  forskellig  vis kan  udnyttes til at skabe nye veje til  erkendelse og 

engagement. Museet kan  fortælle historier  med  autentiske ting, men  kan  også  formidle 

autententiske oplevelser  med  tingenes digitale repræsentationer. Anvendelsen  af computer-

teknologi og  netbårne kommunikationsplatforme  fører  således ikke i sig  selv  eller  af sig  selv 

til  en  bedre museumsformidling, men  formår  man  at  matche udstillingens udsagn  med de 

rette  digitale  fremstillingsformer  kan  webformidlingen  - som  udstilling  eller  i  en  anden 

form - udgøre et værdifuldt supplement til det fysiske udstillingsrum.

Således er  webformidling  heller  ikke bare et spørgsmål om  at  få  ‘noget  på  nettet’.  Ligesom 

man  ikke  kan  forestille sig  en  kurator  eller  en  udstillingsdesigner,  som  ville tænke 

udstillingspolitiken  som  et  spørgsmål  om  blot  at  få   ‘noget  på  væggen’,  gør  man  også  fejl  i at 

tro,  at  webformidling  bare  er  et  spørgsmål  om  at  skrive kode og  lægge tekst  og  billeder  op 

på  hjemmesiden. Tværtimod  kræver  webdesignet  ligeså  megen  omtanke som 

tilrettelæggelsen  af den  fysiske udstilling, og  kræver  involvering  af både kuratorer, 

udstillingsdesignere og  teknologiske formidlere,  fra  valg  af tilgang  og  udvikling  af koncept 

over den detaljerede tilrettelæggelse til produktion af indhold og kode. 

Jeg  har  i  projektet  belyst  også  dette  perspektiv  på  webudstillingen  gennem 

konceptudviklingen  af den  virtuelle  kortudstilling  Kort,  myter og  fortællinger.  På  baggrund 

af den  forståelse  for  webudstillingens fordringer  og  muligheder  og  de specifikke historier  og 

begrænsninger  som  kendetegner  denne  udstillings emne,  som  jeg  har  opnået  gennem 

projektets hermeneutiske udviklingsproces,  har  jeg  opstillet  en  række  designkriterier,  og 

viser  med konceptet,  hvordan  webudstillingen  kan  medvirke  til  at  aktualisere KBs samling 

og hjælpe den besøgende til at engagere sig i udstillingens tematik. 

Mens dette udstillingskoncept  primært  tjener  til  at  illustrere  projektets pointer  og  proces, 

er  det  således disse operationaliserbare designkriterier,  processen  som  inspirationsværktøj 

samt  projektets teoretiske indsigter,  som  giver  et  kvalificeret  bud på  hvordan 

webudstillingen  kan  forstås og  med fordel  kan  gribes an, som  er  specialets unikke  bidrag. 

Samtidig  har  jeg  med koblingen  af humanistisk teori  og  tradition  med designudviklings-

metodik  vist,  hvordan  disse vidensområder  og  tilgange  gensidigt  kan  befrugte hinanden, og 

derved kaste ny viden af sig.  

‘Såvel i kunst som  i videnskab fødes  mening og  betydning i mødet mellem  iagttagelse, 

fantasi og  ambition.  Få  medier viser dette  så tydeligt som  kortet’ lyder  det  i 

udstillingsguiden. Også  dette projekt  er  udtryk  for  et  sådant  møde. Og  heller  ikke denne 

kortlægning  er  fuldstændig  eller  objektiv,  men  udtryk  for  en  agenda, en  selektion  og  en 

særlig  optik.  Der  er  således brug  for  flere ‘kartografiske ekspeditioner’ i  teori  og  praksis udi 

webudstillingens mulighedsfelt.  Stafetten  er  hermed overbragt til  KULT,  som  på  basis af 

denne indføring må udstikke sin kurs for afsøgningen af dette område. 
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