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Kære Læsere,

Dear Readers,

Dette temanummer omhandler formidling på This special issue covers internet
internettet. Det er et stort emne, og vi glæder os communications. It is a big topic and we are
pleased to be able to share a little knowledge.
over at kunne dele lidt viden på området.
Det bliver det sidste temanummer i denne
omgang, da vi fra og med 2015 kun udkommer
én gang om året. Formatet vil blive mere
varieret, og det er jeres bidrag som afgør hvor
mange sider bladet skal være på. Vi ændre
navnet til MoK, som dog er lidt nemmere at
udtale på samtlige nordiske sprog. Jeg håber, at
I vil tage godt imod ændringerne og indsende
nogle interessante artikler til os. Det er vigtigt for
mig som redaktør at vi kommer så bredt omkring
konservering som muligt, naturligvis i artikler af
højt fagligt niveau. Jeg ved, at vi kan lære rigtig
meget af hinanden på tværs af faggrænserne,
så hold jer ikke tilbage - indsend jeres artikel
inden 1. marts.

This will be the last special issue this time around,
as we from 2015 publish once a year only.
The format will be more varied, and it is your
contributions which determine how many pages
the magazine will be. We shall change the name
to MoK, since it is a little easier to pronounce
in all the Nordic languages. I hope you will
welcome the changes and continue submitting
interesting articles to us. It is important for me as
editor that we cover conservation as broadly as
possible through articles of high academic level.
I know that we can learn a lot from each other,
across disciplines, so do not be shy - send in your
contribution before March 1st.

The editors, as always, thank the authors for their
Redaktionen takker som altid forfatterne for articles, Janna Kataja for the Finnish abstracts
deres artikler, Jaana Kataja for finske resuméer and Caroline Allington for proofreading the
og Caroline Allington for proofreading af bladets English texts.
engelske tekster.
Thanks also to the anonymous reviewers. Finally,
Herudover stor tak til de anonyme reviewere. thanks are due to the Danish "Bladpuljen" for
Endelig tak til Bladpuljen i Danmark for støtte financing postage to the Danish subscribers, and
til forsendelse til danske abonnenter og tak til to Bothén stiftelsen for financing postage to the
Bóthen stiftelsen for støtte til forsendelse i Sverige. Swedish subscribers.
Loa Ludvigsen

Loa Ludvigsen

Publikationsplan

2015

Deadline 1. marts 2015.

Stadig plads til artikler og NYT.

Publication Dates

2015

Deadline 1st March 2015.

There is still room for both articles and NYT/News
items.

Museum collections digitised and available for sharing
Anna Stow

Computer technology was first introduced
to museums in the 1960s. The equipment was
large, required specialist operators and was
primarily used for accounting applications.
Over time the size of computer systems has
vastly reduced, and the skills required to use
them have reduced in complexity. During the
1990s there was an increasing government
and public perception of the importance of
the information society. By the start of the 21st
century there was a pervasive use of computer
systems and networks, not just in the workplace
but also at home. The public had expectations
of access to information, and government
policies supported that access (Williams, 1987
and Roberts, 2001). Having built databases to
manage collection information, when pressure
was exerted on museums to give public access
it seemed logical to use the information that
was already digitised, and so collections
databases became searchable via the Internet.
At EU level targets were established to have
“all public domain masterpieces” available
in the Europeana1 portal by 2016 (Report of
the Comité des Sages2, 2011). Populating
Europeana became a big driver of digitisation
projects at cultural heritage institutions around
Europe.
Indeed this general expectation for access to
information must be part of what has led the
editors of Meddelelser to consider digitising
back copies and publishing on-line. I hope that
this article (based on my Masters dissertation:
Beyond the digitized collections database,
letting go and thinking differently) will help lead
to an understanding of the benefits of sharing
and encourage the editors in their efforts.
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A museum website serves to meet the museum
mission of outreach, can include brochureware and, invariably, a 'search the collections'
function. In the 1980s museums introduced
digital collection management systems to
replace their manual cataloguing systems. As
the Internet became more and more a part
of daily life there was pressure for museums to
be online too. The quick solution was to use
digitised material that was already available
– namely the digitised collections. Generally
museums proceeded with digitisation without
any written policy (von Platen 2002). This is
recognised in one of the requirements of the
Swedish National Strategy for work to digitise,
preserve and make digitally accessible
cultural heritage material and cultural heritage
information (Kulturdepartement 2012): namely
that National Museums are required to write a
digitisation plan. The Digisam secretariat has
been established to support this work and to
make sure that the plans are consistent.
As technology and online offers from
other institutions such as newspapers and
broadcasting companies have developed,
so museums have also started to offer web
2.0 capabilities – tagging, crowd-sourcing, 3D
tours, apps (software applications) for special
exhibitions and so on. Digitisation started without
any formal planning, and was subsequently
driven by government directives to provide
access to collections. Early digitisation projects
often focused on quantitative goals e.g. x million
images online in so many years. The target was
to get material digitised rather than considering
how it was going to be used, by whom and
what the user needs might be. This paper aims
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to explore what has happened to the material
that these digitisation processes created.
The potential of the web lies partly in its ability to
link institutions, other collections and information
spaces in general, rather than focusing on a
specific museum collection (Russo and Watkins
2007, 157). Is creating a digitised collections
catalogue to be searchable online sufficient
to meet the museum's mission of access? Or
should sharing their digitised collections online
for free and open re-use become the way that
museums use those digitised collections?
By sharing their data beyond their own website,
museums can reach a wider audience, and
spread knowledge of their collections. Since
museum digital collections catalogues were first
made available online, there have been rapid
developments in technology that mean that it is
now possible to distribute content easily; many
see this in itself as reason enough to distribute
the information. The material becomes
available for others to use, for example in the
creation of learning resources, or perhaps in a
blog illustration. With correct licensing, material
is available to enrich the pages of Wikipedia,
for app development and for researchers. The
potential audience on the Internet is significantly
larger than the number of visitors to a museum,
but to reach that audience the material has
to be readily available to the user, as they are
more likely to look for images on google, bing,
Flickr Commons or the Google Art Project than
on the museum website. The uses those visitors
will have for the information is perhaps not
imaginable by the museum staff, but this should
not discourage the museum from letting go of
their data. The museum needs to understand
that it is no longer the gatekeeper but instead
the facilitator of access and the goal is to
support the public in becoming co-creators of
culture. Whilst there are few tools for monitoring
the re-use there has been research which
shows that with correct attribution releasing
images will drive users back to the museum’s
own website. There are a few (usually) larger

4
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institutions leading the way and showing what
is possible. The accumulated results of their
work, and the increasing calls for more data
should encourage others in the Gallery, Library,
Archives and Museums (GLAM) field to open up
their data and allow reuse.
My dissertation included two case studies, the
work at the Swedish museum authority LSH
(Royal Armoury, Skokloster Castle and Hallwyl
Museum) was compared to that at the Danish
National Gallery (Statens Museum for Kunst,
SMK). I interviewed Merete Sanderhoff at SMK
and Karin Nilsson at LSH.
In summary it was clear that the main reason for
sharing, for both organisations, is an obligation
to make the collections accessible and share
them with the public, who in a sense already
own them. Common to both museums is that
the majority of the objects in the collections
are already in the public domain. There is also
a subtext of digital becoming less and less of
a separate activity. SMK are rewriting their
policies to include digital rather than having a
separate digital policy and at LSH Karin Nilsson’s
target is for her department not to be needed
in a few years.
Both interviewees recognised the impetus
that there is in the field at the moment - with
conferences, and the use of social media
showing
peoples’ willingness to share Big
museums like the Rijksmuseum and the
Smithsonian show what is possible and even
smaller projects like Open Images in Holland,
who only released 0.15% of their collections,
have been able to show lots of re-use (Wolda
2013). Both also talked about how the
development is people driven: if you have the
right people with the right mind set, in a position
where they can make decisions, then you will
be successful. This experience is also reported
in the findings of Kristen Kelly (2013) in a report
prepared for the Andrew Mellon Foundation.
She identifies the catalyst for change as being
the people within the museum, such as a
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Fig 1. Screenshot from Google Art showing rights information
Available at: https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/winter-landscape-utterslev-near-copenhagen/
dgESGSYIWSi7vg?projectId=art-project&hl=en, accessed 24 July 2014

director with a conviction that the collections
should be freely and easily available online, or
somebody else in the organization with senior
level support (Kelly 2013, 21).
The current move to sharing the digitised
collections of a cultural heritage institution
online, in as open a format as possible, is not
so much technology driven as a recognition
that technology can support the institution in
meeting the mission of sharing their collections
and giving access to all, and in ways that
previously have not been possible. It should be
seen not as following a trend, or jumping on
a bandwagon, but as following an example.
Image downloads and sharing are just one of
the many tools available to museums as they
move from being object centered to user
focused. They can still maintain a website for
brochure-ware; still offer guided tours or a downloadable audio-guide; still provide support for
teachers and still work towards being a ‘third
space’ – somewhere between work and home
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where people can meet to discuss, to learn and
to give back to the community (Golden 2012).
Open data and licensed freely available
material should be one of the services
offered by a museum. It should however be
acknowledged that this meets the needs of
only one section of the audience, and that
there is still a need for context and storytelling
(Poole 2013). In her report for the Andrew
Mellon Foundation Kristin Kelly (2013) reviewed
the work of eleven art museums in the USA and
UK, where the majority of the collections are
in the public domain, and “no museum that
has made the change to open access would
return to its previous approach” (Kelly 2013, 29).
Museums where the main body of the collection
is in the public domain will find it easier to share
large volumes of material. Only around 3%
of the collections are on display in a typical
museum. A similar small percentage available
on the Internet, with linked open data (LOD)
and clear licensing, can be enough to reach a
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large audience and spread knowledge of the
museum and its collections. For example the
Dutch Open Images archive has only released
0.015% of its collections, but these images
have received 3200 visitors, there has been a
60% increase in Wikipedia articles using those
images and in 2012 those articles were viewed
110% more times than in 2011. In total the 1600
articles using Open Images media have been
viewed nearly 40 million times (Wolda 2013).
The Cooper-Hewitt National Design museum
has only 0.3% of its collections on display, and
only 7% photographed, but it has released
metadata from the collections database,
representing about 60% of the collections, for
free use and analysis (Chan 2013). Ultimately
the goal of most museums is to have their
entire collection digitised and available
online.The Swedish Ministry of Culture expects
all National Museums to have a plan for this
(Kulturdepartementet 2012).

museums have been funded by grants from
national lotteries, innovation funds and
government departments. As digitisation
becomes more and more part of the practice
of cataloguing and museums adopt clear
guidelines for metadata and image quality it
should be increasingly easy to make material
available via aggregators such as Europeana
and so increase the total volume of material
available, at a reduced cost to the institution.
The risk here is of course the sustainability of the
aggregator with the threat of withdrawal of
funding (Europeana Professional 2013). This may
drive museums to private/public partnerships
such as the Google Art Project; here users will
have access to high quality images but no
free re-use unless the images are specifically
licensed by the owner museum to allow this via
the rights information for each image, as is the
case with SMK (see figure 1), or via the link back
to the institution's page as for LSH (figure 2).

Digitisation and open access projects are
expensive. The projects at the case study

The advice of Seb Chan (2013) “promiscuous
collaboration”, and Nick Poole (2013) “create

Fig 2. 33 Hallwyl museum on Google Art Project, showing link back to museum collections database Available at: https://
www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/winter-scene-on-the-ice/4QFAgNp9a1OkxQ?projectId=art-project&hl=en,
accessed 24 July 2014
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once and publish everywhere”, is for museums
to collaborate with as many partners as possible,
making data available via Europeana, Flickr,
Google Art Project and so on. Poole identifies
a distinction between the presentation layer
(i.e. mobile, web, social, gallery) and the
aggregation and distribution layer (Google,
Europeana, K-samsök, Flickr) where sharing
and adding can take place. Museums need to
provide data to the distribution layer, in-order
that the amount of data is sufficient for it to be
discoverable by users. Once discovered and
used, the better the data becomes and the
more it is used the better it can link to other data,
stimulate creation of culture and a knowledge
based economy. The better the data becomes
(the more linked that it is) the more people will
use it and the more value it can create (Edson
2009).

In the field of digital heritage the ability of the
user to re-use the data has been a key focus
together with sharing of information about how
museums are tackling the challenges. The field
of conservation needs to find ways to promote
itself, to advocate for its activities, to support
colleagues in related fields in understanding
the role of the conservator, to support funding
applications at government and EU level and
in outreach to the public. One way to do this
is to have publications such as Meddelelser
easily accessible digitally, and licensed as
openly as possible to allow re-use, linking and
sharing. The Nordic Society for Conservators
(NKF) has already taken other steps to become
more accessible digitally, with Twitter accounts,
a presence on Facebook and the NKF-S
publication Realia is available on-line. Another
example of successful digital sharing is the
Swedish Heritage Board (RAÄ) forum (www.
kulturvardsforum.se) encouraging exchange
of information and ideas. The field needs to
recognise the benefits of making information
freely available, that sharing creates dialogue
and promotes development of methods and
practices, and raises the profile of the profession.
For readers interested in more information
about digital heritage the following sites and
publications are recommended:
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• Sharing is Caring
http://sharecare14.
wordpress.com/anthology/
• Digital Engagement Framework http://
digitalengagementframework.com
•
Collections
Trust
http://www.
collectionstrust.org.uk/going-digital
• Museums and the Web http://www.
museumsandtheweb.com/archive/
Digisam http://digisam.se

Abstract
With the increased use of computer systems
and networks, not just in the workplace but also
at home, expectations of access to information
and subsequent government directives have
resulted in museums sharing their digitised
catalogues on-line. Early projects focused on
quantitative goals rather than considering
how the material might be used. The paper
discusses how digitisationsupports a museum’s
mission of access, and using case studies looks
at the approach taken by different institutions.
As museums move from being object centered
to user focused they are recognising that
releasing files with open licensing allows
collaboration with multiple partners. This results
in easier discovery for the user and in turn
stimulates use of the digital material and hence
use of the collections.

Keywords

Digitisation, sharing, collections, Europeana,
public domain, access, open data, licensing

Endnotes

1. Europeana is a portal launched in 2008
with the goal of making Europe’s cultural
and scientific heritage accessible to the
public. www.europeana.eu

2 . The Comité des Sages was a reflection
group tasked to make recommendations
to the European Commission on ways
to make Europe’s cultural heritage
available on the Internet.
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Konserveringshistorier
på Rosenborg/Amalienborgs
hjemmeside
Berit Møller
Introduktion

Internettet er et fantastisk medie for kommunikation. Således også for konservatorer, der ønsker at dele deres oplevelser og viden med andre. Konservatorerne arbejder som oftest bag
scenen og kommer sjældent i direkte kontakt
med et publikum. Men konservatorerne ved, at
konserveringshistorier har publikums interesse.
Publikum kan være andre kolleger, kunder eller
den interesserede menigmand.
På De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, bedre kendt som Rosenborg og Amalienborg museer. anvendes internettet til at formidle konserveringshistorier for publikum, såvel
de gæster der kommer fysisk på museet som
de der ikke har mulighed for det. Kommunikationsformen inkluderer tekst, tegninger, foto og
video.

Konservesringformidling på
Rosenborg/Amalienborgs
hjemmesider

På Rosenborg har man igennem flere år formidlet konservesringstof. Man erkender, at meget
af den forskning og indsamling af ny viden, der
foregår på museet, frembringes af konservatorerne1.
Konservesringstof, som det præsenteres af Rosenborg/Amalienborg museer, omfatter de
emner, der er en del af Rosenborg/Amalienborgs konservatorstabs daglige arbejde som fx
den enkelte konserveringsopgave, de observationer man over længere tid foretager under
det daglige arbejde eller resultater af længerevarende forskningsopgaver.
De første konservesringassocierede historier
blev præsenteret af Rosenborg/Amalienborg
i form af hjemmesiden Kongedragter.dk, der
henvender sig meget bredt til såvel det yngre
som det lidt ældre publikum. Siden blev udviklet i 20062. Hjemmesiden er af tekniske årsager
en selvstændig enhed, men kan nås via link fra
museets hjemmeside.
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Kongedragter.dk præsenterer de kongelige
dragter på en måde, som opfordrer publikum til
at udforske forskellige stillede opgaver samtidig
med at specialviden kan erhverves.
Siden er bygget op med en enkel visuel indgang på en kongedragt, idet man vælger
hvilken konges dragt, man vil se. Herefter kan
man dreje dragten og zoome ind på dragtens
detaljer. I forbindelse med hver dragt kan man
vælge at gå til et lille spil, der er konstrueret, så
børn vil kunne have fornøjelse af det.
Man kan gå dybere i vidensformidlingen ved at
trykke på knappen Find viden. Og under dette
punkt kan man få yderligere information om
dragtens historie, materialer, snitmønstre osv.
Denne viden er præsenteret på lænkede PDFdokumenter, der kan downloades.
Formålet med siden var at præsentere historisk
og konserveringsfaglig viden til forskellige interesseniveauer. Derfor den flerdelte målgruppe.
Siden er i dag moden til en teknisk opdatering
og vil i fremtiden få et bedre samspil med museets nuværende hjemmeside, men den viser stadig et funktionelt eksempel på, hvordan man
kan opbygge en trappe af viden, som er helt
valgfri for læseren, der altså selv bestemmer,
hvor dyb viden vedkommende søger.
I 2009 blev Rosenborg/Amalienborgs hjemmeside (www.dkks.dk) fornyet til en side, hvor man
opfordrer publikum til at udforske museet hjemme fra sofaen3 (se figur 1).
Det fysiske museum på både Rosenborg og
Amalienborg er bygget op således, at hvert
rum repræsenterer en konge, fx Christian 4 eller Frederik 8. En rundtur i museet er en rundtur i
kongerækken og i historien.
På museets hjemmeside kan man træde ind
i museet, gå rundt i værelserne og opleve en
præsentation af de konger, dronninger, prinser
og prinsesser, der boede i slottenes rum og se
de genstande, de omgav sig med. Man kan
også udforske kongerækken eller få oplysninger om konger og kongelige forhold på en
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Fig. 1.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborgs hjemmeside (forsiden). (Screenshot)
The Danish Royal Collections. Rosenborg homepage(front page). (Screenshot)

tidslinje. Hjemmesiden er delt i to dele – en for
Rosenborg og en for Amalienborg og begge
findes på henholdsvis dansk og engelsk.
Rosenborg/Amalienborgs hjemmeside er fysisk
tredelt med en bred midterdel og to smalle højre/venstre sider. Ved at trykke på fanerne midt
i billedet kan man vælge at gå ind på slottet
via enten kongerne, slottets rum eller en tidslinje. Øverst er der 5 knapper med rullegardiner,
hvor man under knappen Udforskhistorien finder
Konservatorens Værksted. På figuren er knappen angivet med en rød ring.

10
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Resten af forsiden er optaget af nyheder eller
information om aktuelle særudstillinger. Når der
lægges en ny konserveringshistorie på hjemmesiden, placeres der som regel også en ‘nyhed’
om historien med et link. Forsiden styres af museets informationsafdeling.
Konservatorens Værksted er præsenteret i
hjemmesidens midterdel. På de to smalle sidespor er der associerede historier ligesom på den
øvrige del af hjemmesiden.
De oplysninger man finder på hjemmesiden
omhandler såvel genstande som personer og
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Fig 2.
Forsiden på Konservatorens Værksted. De forskellige historierer placeret under hinanden og præsenteres med
et foto og en kort introduktionstekst. Man følger linket Læs mere, hvis man vil læse hele historien, se video,
tegninger osv. (Screenshot)
The front page of Konservatorens Værksted. The different stories are placed underneth each other and are
presented with a photograph and a short introduction. One can follow the link Læs mere, if one wants to
read the whole story, watch videos, drawings etc. (Screenshot)

teksterne er opbygget som små teasere typisk
akkompagneret af et foto. Vil man læse mere
om emnet, følger man linket Læs mere. Indholdet af såvel teaser som fuld tekst er skabt til
hjemmesiden udfra de samlede oplysninger,
der findes om genstandene i museets databaser, vejledninger, videnskabelige artikler osv.
I 2010 blev hjemmesidens genstandsoplysninger forbundet til et fysisk besøg på Rosenborg
og Amalienborg, idet der blev etableret gratis
wi-fi forbindelse på slottene og opsat QR-koder,
der automatisk fører frem til de rette genstandsoplysninger på museets hjemmeside. Besøgen-
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de kan med en scanner-app på deres mobilenheder få genstandsoplysninger eller små videoer, hvor fx skabe åbnes, direkte ind på deres
smartphone eller tablet, når de står i museet.

’Konservatorens Værksted’

Samtidig med lanceringen af den nye hjemmeside blev der også opbygget en afdeling
under overskriften Udforsk Historien. Herunder fik
konservatorerne deres egen afdeling – Konservatorens Værksted – til præsentation af konserveringshistorier (se figur 2).
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Præsentationsparametre for
Konservatorens Værksted

Selvom de fleste konserveringshistorier generelt
har publikums interesse, er man opmærksom
på, at en konserveringshistorie skal være spændende for at fange publikums interesse uden at
blive for let – for man vil gerne vise fagets seriøsitet.
Konservatorens Værksted er åbent for alle
mulige slags historier, idet konserveringsfagets
mangfoldighed gerne skal afspejles i udvalget
af historier og der er ikke stive regler eller begrænsninger for at publicere historier på hjemmesiden. Imidlertid kan der opstilles en række
parametre, som man kan støtte sig til, når man
skriver en konserveringshistorie. Det gælder fx
målgruppe og anvisninger på hvordan de forskellige medier (foto, video, tegninger) præsenteres. Et af de vigtigste parametre er, hvilket
sprog man kommunikerer på, dvs. hvor mange
fagudtryk man anvender og hvor grundigt man
forklarer dem. Hvor lange sætninger man skriver. Hvordan man anvender illustrationer osv.

Administrationen af indholdet

Ideen med Konservatorens Værksted er, at den
enkelte konservator kan præsentere en konserveringsopgave, der er særlig velegnet til at fortælle om et aktuelt arbejde.
Eller den kan bruges til at præsentere og forklare generelle konserveringsforhold, som fx hvorfor der ikke er så meget lys på et museum.
Man har valgt at publicere artiklerne uden forfatternavn, fordi de øvrige artikler på hjemmesiden heller ikke bærer forfatternavn. I tilfælde
af, at man tilføjer forfatternavne på hjemsidens
øvrige artikler, vil de naturligvis også blive tilføjet
til artiklerne på Konservatorens Værksted.
Hjemmesidens administrative struktur er forholdsvis flad, så den enkelte medarbejder kan
administrere sine egne områder. Hjemmesideprogrammet er forholdsvis enkelt og kræver ikke
langvarig oplæring, idet brugeren kan sættes
ind i, hvordan det fungerer, på under en time.
Der er ingen egentlig redaktion, og det er den
enkelte konservator, der selv afgør, om en hi-
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storie er velegnet og hvordan vedkommende
vil præsentere den. Konservatorerne har dog
et månedligt konserveringsmøde, hvor de kan
præsentere en idé til en konserveringshistorie for
at høre kollegernes synspunkter.
Konservatorernes arbejdsopgaver på et museum er mangfoldige og man vil, som nævnt,
gerne have, at historierne afspejler denne
mangfoldighed. Det er imidlertid ikke alle opgaver, man finder velegnede til at præsentere i
Konservatorens Værksted. Mange opgaver ligner hinanden og vil måske forekomme at være
gentagelser, hvis de bliver præsenteret som
case stories. I stedet kan man bygge flere cases
sammen til generelle historier om et emne.

Hyppighed

Der er intet krav om, at der skal udgives nye historier med et bestemt tidsinterval. Udgivelserne
foregår som regel i forlængelse af færdiggørelsen af en opgave og udarbejdelsen af en større
rapport. Da det er den enkelte medarbejder,
der selv administrerer artiklerne, er det den enkelte konservators rådighed over ledig tid, der
afgør hvor tit, der lægges en historie på hjemmesiden. Typisk er det konservatorer, der arbejder på opgaver, som strækker sig over kortere
tid, der lægger historier på. Imidlertid kan det
manglende krav til et fast publiseringsinterval
af historier betragtes som mindre optimalt, fordi
der ikke er nogen rytme i publiseringen og dermed heller ikke noget fast fokus på artikelproduktionen.

Målgruppe

Hjemmesidens målgruppe er et museumsinterreseret publikum, der ikke nødvendigvis har besøgt museet, men som er interesseret nok til at
opsøge museets hjemmeside. Museet henvender sig til gæster i alle aldre og blandt publikum
er skolebørn, gymnasieelever, børnefamilier,
modne gæster og turister fra hele verden.
Konservatorens Værksted forsøger også at henvende sig til denne store, brede målgruppe omend historierne indtil videre kun præsenteres på
dansk. Konserveringshistorierne fortælles på nuværende tidspunkt ikke direkte for børn. I stedet
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forsøger man at formidle til den interesserede
læser, der er åben for at lære nye fagudtryk,
men som ikke behøver at have specialviden for
at få fornøjelse af historierne.
Fravalg af formidlingsformer
Fra begyndelsen valgte man at præsentere
artikler, der omhandler afsluttede opgaver og
derfor fravalgte man at kommunikere i blogform eller dagbogsform. Man fandt, at det ville
være for tidskrævende for forfatteren, at skulle
skrive dagligt på en blog for at få et flow i historien. Et forsøg blev gjort med præsentation af
en opgave i form af tre videoer, der blev præsenteret ad tre omgange – i tre følgende uger.
Selvom publikum kan kommentere historierne
nederst på hjemmesiden eller via facebooklink,
blev der ikke konstateret nogen respons på den
trinvise præsentation. Formodentlig har det noget at gøre med den måde, læsere besøger
en museumshjemmeside på: Man kommer der
ikke dagligt og vil derfor ikke have fornøjelse af
en udvikling af en opgave over tid (en føljeton).
Tværtimod er der fare for at læseren vil blive irriteret over, at man ikke kan få slutningen med
det samme.
Valg af formidlingsform
I stedet valgte man at præsentere færdige historier, idet man formoder, at publikum kommer
forbi hjemmesiden, læser og, hvis der var umiddelbar interesse for historien, vil huske siden og
vende tilbage for mere viden.
Den enkeltstående historie kan fortælles i tekst,
tegninger, foto og video i varierende mængde
afhængigt af det materiale, der er til rådighed.
Tekst
På grund af den meget brede målgruppe har
man indtil videre valgt at skrive historierne i et
let forståeligt sprog, der dog anvender fagudtryk fra konserveringsverdenen. Fagudtrykkene
forsøger man altid at forklare. Men det vil imidlertid være den enkelte konservators udgave
af et let forståeligt sprog, der vil gælde for den
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Fig. 3. Historierne i Konservatorens Værksted er opdelt i
afsnit med overskifter. Så kan læseren hurtigt orientere sig
i teksten. (Screenshot)
The stories in Konservatorernes Værksted are divided into
sections with headlines. The reader can quickly find the
information in the text. (Screenshot)
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enkelte artikel. Dermed får artiklerne et personligt præg.
Teknisk indebærer ønsket om det lette sprog, at
man ikke bygger teksten op i meget lange sætninger eller med mange indskudte sætninger.
Der anvendes mellemrubrikker med overskrifter, der er med til at bryde teksten grafisk op.
Dermed hjælpes læseren til hurtigt at orientere
sig hen over en tekst og finde det, som interesserer mest. Studier af hvordan en læser tilgår
en hjemmeside, viser at overskrifter er det, som

læseren først drages af4. På et trykt medie viser
undersøgelser, at overskifter og billedtekster er
de mest læste dele af en artikel5. Derfor anbefales det, at man er varsom med henvisninger
til udsagn tidligere i teksten, da læseren måske
således taber tråden, hvis man ’punkt-læser’(se
figur 3).
Overskriftens størrelse synes også at have en betydning, idet meget store overskifter ikke nødvendigvis er det øjet først ser6.

fig. 4. Der henvises
til dybere
vidensniveauer
for den særligt
interesserede
læser via linket
Læs mere.
The Link Læs
mere refer to
deeper levels of
knowledge for
the particularly
interested reader.
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Teksten er som regel hovedbærer af det indhold, der formidles, men den kan også blot
være en kort forklaring, hvis man fx har valgt at
lægge vægt på at fortælle historien i en videofilm af kortere eller længere længde.
Der er ikke krav til en teksts længde – nogle historier er lange, andre korte. Det er som regel
konserveringsopgavens eller -projektets længde, der afspejles i historiens længde.
Viden opdelt i niveauer
Teksten bygges som regel op i et hovedspor,
der fortæller en historie fra A til Z. Hovedhistorien kan afbrydes af et underspor, hvor et særligt forhold kan forklares mere detaljeret – et
dybere vidensniveau. Det dybere vidensniveau
nås via et link til en ny side, hvor denne mere
detaljerede del af historien foregår. Det vil altså
sige, at en særlig interesseret læser kan få yderligere oplysninger ved at følge et link. Et andet
link følger læseren tilbage til hovedhistorien. Har
læseren derimod ikke lyst til at gå dybere i detaljen, kan man bare fortsætte udenom linket
og nøjes med hovedhistorien. På den måde
kan man opbygge en artikel i forskellige interesseniveauer. Det gør i princippet artiklen interaktiv, da der er inbyggede valgmuligheder for
læseren, som kan skabe sin helt egen læseroplevelse (se figur 4).
Tegninger og foto
Fotografier er effektive til at friste en læser. Det
kender man fra de trykte medier, hvor undersøgelser viser, at mange læseres indgang til
historier foregår via overskrifter og billeder/billedtekster7. I mediebranchen er det imidlertid
kendt at læseres læsevaner er forskellige, når
trykte medier og web-medier læses. Hvis man
udelukkende har erfaring fra publicering af trykte medier, er det vigtigt, at der tages hensyn til
disse forskelle, når man vælger formidlingsform
på internettet. Især når der vælges overskrifter,
billeder og illustrationer. Selvom de fleste læseres indgang til en webside forgår via en overskrift, så har billeder næsten lige så stor tiltrækningskraft på læsere af web-medier, som af
trykte medier. Og at især billeder tiltrækker sig
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opmærksomhed fremfor meget store overskrifter8. Regler for og forudsigelser af, hvordan læsere opfører sig på hjemmesider, kan dog ikke
opstilles med fuldstændig sikkerhed9. Men kan
bruges som vejledning ved valg af indhold og
udtryk på en hjemmeside. Formodentlig hænger læsernes opførsel sammen med interessen
for indholdet.
I Konservatorens Værksted anvendes der både
tegninger og foto til at illustrere artiklerne. Ofte
mange foto. På internettet har man en unik
chance for at vise mange billeder til illustration
af en historie imodsætning til artikler på tryk,
hvor der er forskellige begrænsninger (plads og
økonomi).
I Konservatorens Værksted har man valgt at
gengive illustrationerne i størst mulige format,
så læserne har mulighed for at se de detaljer,
der omtales i artiklen. Illustrationernes størrelse
begrænses dog af hjemmesidens opdeling i et
bredt midterfelt og to smalle sidefelter, der gør
at illustrationerne aldrig kan blive bredere end
midterfeltets bredde. Man har valgt at gengive
fotos i stor størrelse, dels fordi mange af de observationer, som konservatorer foretager under
arbejdet er synlige i små detaljer, som kræver et
stort fullsize billede til illustrering.
En anden årsag er, at store billeder tiltrækker sig
læserens opmærksomhed10(se figur 5).
Af tekniske årsager oploades alle illustrationer i
jpeg-format, også selv om der er tale om vektorbaserede grafik og -tegninger. På Konservatorens Værksted har man fravalgt at have
pop-up vinduer med en forstørrelse af fotoet,
idet dette kan virke irriterende og afbrydende
for læseflowet, når pop up-vinduet skal lukkes
igen.
Læser man historien på en tablet vil man kunne
zoome ind på billederne, men desværre er der
en begrænsning på jpeg-billedernes opløsning, der skyldes hjemmesidens opbygning. En
fremtidig opdatering af hjemmesiden vil blive
optimeret til brugen af tablets og det vil forhåbentlig også betyde en bedre opløsning på billedmaterialet.

- artikel med peer review

15

Video
Man har også valgt at illustrere historier med
videoklip. Videoklippene kan enten redigeres
som enkeltstående klip, der illustrerer en tekst
på samme måde som et foto gør. Eller det kan
være en lille redigeret film. Da film af længere
varighed som regel ikke har gode vilkår på internettet, hvor publikum ofte er meget utålmodige, opdeles filmene i kortere sekvenser af ca. et
par minutters varighed. Imidlertid viser undersøgelser at jo større båndbredder og hastigheder,
der bliver tilgængelige for brugerne af internettet, jo længere er de videoklip brugerer ser11. Så
i fremtiden vil den vane måske ændre sig.
I Konservatorens Værksted er indholdet af videofilmene eksempelvis tilstandspræsentationer, procesbeskrivelser eller interviews med
konservatorer. Målgrupper og niveau for kommunikationsformen svarer til den skrevne teksts.
På Rosenborg/Amalienborgs hjemmeside har
man valgt at uploade videofilmene til YouTube,
der således er platform for dem. Her er de forsynet med nøgleord, der anvendes til søgeoptimering. Efter upload foretages der en indlejring
af YouTube-videoen på hjemmesiden. Videoen kan placeres præcis dér, hvor man ønsker
video-illustrationen skal forekomme i historien.
Formålet med at anvende det Google-ejede
YouTube som vært er, at man får gode søgevilkår på sine søgeord og formodentlig også får
mere trafik på sin hjemmeside via disse søgninger.

Dialog med læserne

Fig. 5. Der gengives mange foto i artiklerne og de
præsenteres i så stor størrelse, som det er teknisk
muligt.(Screenshot)
There are many photographs in the articles and they
are presented in as big a size as technically possible.
(Screenshot)
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I bunden af hver artikkel er der et kommentarfelt, der genereres automatisk. Feltet kan linkes
til Facebook, hvor Rosenborg/amalienborg
også har en side. Her kan en læser kommentere
og stille spørgsmål om artiklens indhold. Desværre er feltet ikke særlig brugt.
Artiklernes vedligeholdelse og præsentation
over tid
Artiklerne er beregnet til at forblive på hjemmesiden. De bliver i princippet aldrig forældede.
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Derfor skal de også vedligeholdes. Hvis fx en
artikel er af aktuel karakter og beder publikum
om at lægge mærke til et særligt midlertidigt
forhold, når de kommer på museet, så skal artiklen opdateres, når det midlertidige forhold
ikke længere er gældende. Der er ikke noget
særligt krav om, hvor hurtigt denne opdatering
skal foregå, men det forventes, at den enkelte
forfatter selv opdaterer artiklen, når det er nødvendigt. En sådan opdatering kan foregå ved,
at man skriver udvidelser til teksten. Ændringer
eller opdateringer af indholdsmæssig karakter
kan også forekomme.
Hjemmesidens fremtid
Da Konservatorens Værksted blot er en lille
del af en større hjemmeside, er den underordnet denne, og når der sker udvikling her, skal
Konservatorens Værksted følge med. Museets
kommunikationschef fortæller, at hjemmesidens brugere tidligere primært har anvendt
computere til at tilgå hjemmesiden, men dette billede er nu ved at vende, idet de seneste
undersøgelser viser, at flere og flere brugere
anvender tablets. I skrivende stund ligger gennemsnittet på omkring 50% computer-brugere
og 50 % tablet-brugere med en stigende kurve
af tablet-brugere. Derfor vil Rosenborg/Amalienborgs hjemmeside i fremtiden blive optimeret til tabletformatet. Under denne opdatering
vil Konservatorens Værksted blive tilsvarende
opdateret.12 Sandsynligvis vil også Konservatorens Værksted blive evalueret og revideret ved
denne lejlighed af såvel kommunikationsafdelingen på museets og af konservatorgruppen.

Resumé

Med udgangspunkt i De Danske Kongers Kronologiske Samlingers hjemmeside og præsentationen af museets konserveringshistorier gennemgås hvilke præmisser og overvejelser, man
har gjort under opbygningen af hjemmesidens
afdeling for konserveringshistorier, Konservatorens Værksted. Konservatorens Værksted er et
eksempel på hvordan man kan formidle konserveringsmateriale på internettet til et bredt,
men museumsinteresseret publikum.
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Nøgleord

Hjemmeside, formidling, tekst, billeder, video

Abstract

The website of the Royal Danish Collections
publish conservation articles in ’The Conservators Workshop’, which is part of the official museum homepage. In this article ’The Conservators Workshop’ is given as an example of how a
museum’s object conservation histories can be
put on the Internet for a wider museums-interested audience. The background and consideration/deliberations made during the construction of the website are examined.

Keywords

Website, communication, text, images, video

Yhteenveto

Tanskan kuninkaallisten kokoelmien internetsivujen alasivulla konservaattorin työhuone, kerrotaan kokoelmissa tehdyistä konservointitöistä.
Artikkelissa esitellään miten internettiä ja wwwsivuja voidaan käyttää konservoinnista viestimisessä ja tiedon jakamisessa laajalle, mutta
museoista kiinnostuneelle yleisölle.

avainsanat

Verkkosivusto, viestintä, tekstiä, kuvia, videoita

Noter

1. http://dkks.dk/forskning
2. Siden blev udviklet af dragtkonservator Katja Johansen og museets informationschef Axel Harms.
3. Siden blev udviklet af museets informationschef
Axel Harms.
4.http://www.nngroup.com/articles/eyetrackingstudy-of-web-readers/
5. Mundtlig meddelelse Bent Sørensen, journalist/redaktør.
Læs mere om læsevaner for trykte medier vs. webmedier her:
https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb2/prof/MED/
POM/Bucher-Schumacher-Communcations-Attention-format-347-368.pdf
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6.http://blog.eyequant.com/2014/01/15/the-3-mostsurprising-insights-from-a-200-web-eye-trackingstudy/
7. Mundtlig meddelelse journalist/ redaktør Bent Sørensen.
Læs evt. mere på
http://www.webpagecontent.com/arc_archive/123/5/
http://www.nngroup.com/articles/eyetracking-study-of-web-readers/
8.http://blog.eyequant.com/2014/01/15/the-3-mostsurprising-insights-from-a-200-web-eye-trackingstudy/
9. do.
10.http://www.poynter.org/extra/Eyetrack/note.
html
Citat fra undersøgelsen: Colorclearly made a difference in eyemovement, eventhough the largestphoto on the pages drew the most attention, regardless of whether it wascolor or black and white.
Color, whenaddedbelow the fold, drew the eye to
it, after the largestphoto.
11.http://www.weboptimization.com/bw/1108/
12. Se slide show om hjemmesider optimeret for tablets og hvordan læsere oplever dem:
http://www.slideshare.net/SaraQuinnPoynter/saraquinn-poyntereyetrackresearchatlantapressclub?
related=1#
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Konservatorernes digitale
formidling
- En undersøgelse af hjemmesider om
konservering

Karen Woer

Den digitale kommunikation spiller en større og
større rolle i konservatorernes kommunikation,
både i forhold til at brande konserveringsværkstederne og i forhold til at formidle faglige emner. For at nå bedst muligt ud med sit budskab
er det således vigtigt at konservatorerne arbejder strategisk med deres digitale kommunikation.
I maj 2014 afleverede jeg mit kandidatspeciale, der bestod af en undersøgelse af danske
konserveringsværksteders eksisterende digitale
kommunikation på hjemmesider. Denne artikel
er baseret på specialet.I artiklen søger jeg at
pege på, hvorkonservatorerne med fordel kan
arbejde mere strategisk med deres kommunikation og samtidig giver jeg et bud på, hvordan
man kan udvikle formidlingen.

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen i mit speciale omfattede 58
hjemmesider fra 7 bevaringscentre, 24 private
konserveringsværksteder og 27 museer med
eget konserveringsværksted. For museernes
vedkommende var det kun den del af museets
hjemmeside der omhandler konservering,der
blev undersøgt. Undersøgelsen gav et overblik
over hvordan og hvad de danske konservatorer formidler og gav et fingerpeg på nogle
områder, hvor konservatorerne med fordel kan
arbejde strategisk med deres kommunikation i
forhold til deres målgrupper.
I mit speciale søgte jeg, ud fra undersøgelsens
resultater, at give konservatorerne nogle værktøjer til at målrette deres kommunikation mod
de ønskede målgrupper. Der blev lagt særligt
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vægt på den eksterne kommunikation, der
retter sig mod kunder og andre aktører på kulturområdet, eller som har til formål at udbrede
større viden om faget og konservatorerne, for
derigennem at opnå større interesse for faget i
al almindelighed.
Til specialets undersøgelse blev udviklet en
kommunikationsmodel, der tog udgangspunkt i
Lisbeth Thorlacius kommunikationsmodel: Visuel
kommunikation på websites. Undersøgelsen
søgte blandt andet svar påafsenderens tilgang
til kommunikationssituationen, f.eks. om den
er afsender eller modtagerorienteret og hvad
det betyder for hjemmesidens form og indhold.
Desuden forholdt den sig til formålet med kommunikationen og de målgrupper hjemmesidernehenvender sig til. Hjemmesidernes indhold
blev undersøgt, med henblik på at se på hvad
det egentligt er konservatorerne formidler. Brugen af virkemidler blev også registreret og der
blev set på hvilken grad af interaktivitet hjemmesiderne tilbød. Det blev også registreret, om
der på hjemmesiderneblev henvist til andre digitale platforme, især de sociale medier, f.eks.
blogs, Facebook og Twitter.
Da dervar tale om en temmelig omfattende
undersøgelse, blev hele undersøgelsen udarbejdet i en relationel database, der sikrede en
ensartet registrering af materialet og gjorde det
muligt at udføre statistiske beregninger på resultaterne. Grundet undersøgelsens omfang vil jeg
i denne artikel nøjes med at fremhæve nogle
af de tydelige tendenser, som undersøgelsen
viste.
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Fig. 1. Hjemmesiden har et enkelt og moderne design. Teksterne er meget korte og henvender sig til
privatkunder, der gerne vil vide, hvilke typer af genstande værkstedet kan konservere. Billederne viser
genstande, som private kunder typisk vil ligge inde med og giver derfor et indtryk af at dette værksted netop
henvender sig til dem. (Screenshot)
The website has a simple and modern design. The text is very brief and intended for private customers
who want to know what types of objects a company can preserve. The pictures show objects that private
customers will typically possess and therefore gives the impression that this company adresses them
specifically. (Screenshot)

Overordnede resultater af
undersøgelsen

Det viser sig at der er to hovedformål med konservatorernes kommunikation på hjemmesider:
For det første reklame for virksomheden og for
det andet formidling af faglige emner.
Derfor opdeles hjemmesiderne i specialets analyse og i denne artikel i: Salgshjemmesider, der
har til formål at brande værkstedet og skaffe
kunder og formidlingshjemmesider, der har til
formål at udbrede viden om konserveringsfaget.
Samtlige bevaringscentre og stort set alle private konserveringsværksteder har en hjemmeside.
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I samtlige tilfælde er hovedmålgruppen kunder.
Der er altså tale om salgshjemmesider. Værkstederne bruger således hjemmesiderne som et
vigtigt middel til branding af deres virksomhed,
med henblik på at tiltrække potentielle kunders
opmærksomhed.
Af de 27 museeri undersøgelsen er der kun 12
der har mere end én sideom konservering. Ud
af de 12 er 4 salgshjemmesider og 8 formidlingshjemmesider. Man kan således konkludere at
ikke alle museer prioriterer at formidle konserveringsfaglige emner - selvom de har en konserveringsafdeling. Museerne har således øjensynligt
ikke samme behov for at brande deres kon-
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serveringsværksted, som bevaringscentrene
og de private konserveringsværksteder. Dette
skyldes formentligt at mange af museernes konservatorer ikke udfører arbejde for andre end
museet. Målgruppen er derfor ikke kunder, men
almindeligt interesserede borgere, der gerne
vil vide mere om museets virke. Formålet med
kommunikationen vil således ofte være formidling af konservatorernes arbejde.
Konservatorerne anvender kun i ringe grad de
sociale medier, f.eks. blog, Facebook og Twitter, i forbindelse med deres kommunikation. De
der anvender de sociale medier mest, er museernes konservatorer. Af de i alt 16 værksteder,
der benytter én eller flere af de sociale medier
er de 11 museer. De sociale medier anvendes
ikke til branding af værkstedet, men anvendes
primært til at formidle konserveringshistorier, eller til at give et indblik i konservatorernes hverdag.

Strategisk kommunikation

Når man skal kommunikere og formidle, er det
grundlæggende nødvendigt at gøre sig klart
hvilket formål der er med kommunikationen og
præcist definere hvilken målgruppe man ønsker at henvende sig til. Indhold og tekstmaterialet bør således tilpasses at det henvender sig
specifikt til den ønskede målgruppe. Det betyder at man hele tiden skal have brugerens ønsker, forventninger og behov for øje. Designet,
skal ligeledes passe til indholdet og understøtte
formål og budskab. Det lyder logisk, men er ikke
altid let og desværre langt fra altid gennemført.
Salgshjemmesidernes formål er at gøre reklame
for værkstedet, med det klare formål at tiltrække kunder. Kunder kan have forskellige behov
og ønsker. Det er derfor vigtigt at strømline kommunikationen, således at den henvender sig
til - og rammer –præcist den eller de ønskede
kundegrupper.
Formidlingshjemmesidernes formål er til gengæld at udbrede en større viden om konserveringsfaget og dets facetter. Formidlingen er
således i hovedsagen henvendt til ikke-fagpersoner. For at nå ud med sit budskab til flest mu-
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ligt, er det vigtigt af formidlingen henvender sig
til den bredest mulige målgruppe.

Salgshjemmesidernes målgrupper

Netop det at stile kommunikationen til en bestemt målgruppe, samt at designe hjemmesiden, så den fremstår indbydende og professionel, er områder som konservatorerne kan blive
bedre til.
De private konserveringsværksteder har ret
små hjemmesider, der primært henvender sig
til private kunder og i nogen grad til virksomheder. Deres målgruppe er relativ snæver, og
værkstederne henvender sig da også meget
målrettet hertil. De forklarer kortfattet om deres
specialer og har korte beskrivelser af arbejdsgange. Sproget henvender sig meget direkte til
privatkunder og/eller virksomheder (se figur 1).
Kun 7 af de private konserveringsværksteder
har formidling af cases, det vil sige konkrete arbejdsopgaver, som er blevet udført på værkstedet. Denne formidlingsform har altid til formål
at fremhæve konservatorens ekspertise og er
derfor et led i brandingen af værkstedet.
Der er dog én ting, der kan undre. Mange af de
private konservatorer har forklaringer på forskellen mellem konservering og restaurering. Denne skelnen er meget vigtig for konservatorer,
men man kan spørge sig selv om den relevant
for kunden? Som konservator er det naturligvis
vigtigt at fremstå professionel og vise at faget
både har en akademisk og håndværksmæssig
side. Men den akademiske tilgang kommer jo
også til udtryk i de praktiske metoder der anvendes ved forundersøgelser, materialestudier, analyser m.m. Jeg er af den opfattelse at
kunden stoler på konservatorens ekspertise og
dømmekraft og i sidste ende er mere interesser i det endelige resultat. Ofte ønsker private
kunder en genstand, der præsenterer sig bedst
muligt, det vil sige så helstøbt og velbevaret
som det overhovedet er muligt. Pudsigt nok,
er det en etisk diskussion, der ofte forekommer
på museerne i forbindelse med konservering af
museumsgenstande, men ikke en opdeling der
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ofte kommunikeres ud på museernes og bevaringshjemmesidernes hjemmesider.
Bevaringscentrenes hovedkunde er museerne,
men derudover udfører de (på nær Museernes
Bevaringscenter i Skive) også arbejde for privatpersoner og virksomheder. Af deres reference
liste kan man udlede, at bevaringscentrene ønsker at tiltrække store kunder, såsom kommune,
kirker, herregårde og virksomheder. Deres målgrupper er således både museer, virksomheder
og privatkunder. Det vil sige en bred målgruppe, der har forskellige informationsbehov og ønsker. Dog optræder de alle som kunder.
Ser man på hjemmesidernes indhold, har bevaringscentrene meget information, der omhandler deres organisation og historik. Denne
information viser bevaringscentrenes stærke
tilknytning til museerne, men fortæller ikke ret
meget om centrenes værdier eller kunnen, og
synes derfor ikke umiddelbart særlig relevant eller interessant for de kunder, der har en konkret
opgave de ønsker løst. Disse informationer kan
have flere formål: Ved at vise tilknytningen til
museerne søger værkstederne at give sig selv
en form for garantimærke for god kvalitet, hvorved informationerne er med til at brande værkstedet. Endvidere kan informationerne også
være relevante for de museer, der har en tæt
relation til bevaringscentrene og har repræsentanter i bestyrelsen, hvorved informationerne
får et politisk og samarbejdsmæssigt sigte. Man
kan dog spørge sig selv om informationerne
overhovedet er indtænkt i en kommunikationsstrategi? Mon ikke det blot handler om at konservatorerne er blevet inspireret af museernes
hjemmesider, der ofte indeholder denne type
information? Måske skulle bevaringscentrene
overveje om disse informationer bør have så
fremtrædende en plads på hjemmesiderne.
Kontaktoplysninger og informationer om specialer og arbejdsområder er til gengæld vigtige
for kunden. Ser man på teksternes form på bevaringscentrenes hjemmesider, henvender de
sig overraskende nok især til privatkunder, som
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må formodes at udgøre den mindste indtægtskilde.Værkstedets specialer forklares oftest ud
fra den betragtning at brugeren ikke ved noget
om emnet. Ofte forklares arbejdet også ud fra
hvordan værkstedet arbejder med og for museerne. Også specialer, der primært benyttes
af museerne, forklares til alment interesserede,
f.eks. forklares konservering af arkæologisk materiale i et lettilgængeligt sprog for ikke fagfolk.
Der forklares hvordan arkæologerne tager
genstandene op og afleverer dem til konservering, hvordan de nedbrydes, hvis de ikke bliver
konserveret m.m. Selve teksterne henvender
sig således ikke til den primære kunde, arkæologerne på museerne, men til den alment interesserede. Spørgsmålet er, om arkæologen ikke
hellere ville vide mere om værkstedets kompetencer, hvilke analysemetoder der kan tilbydes,
hvilket apparatur værkstedet råder over, eventuelt vejledning i udtagning af prøvemateriale
m.m. Efter min opfattelse kan bevaringscentrene med fordel gennemlæse deres tekster, og
vurdere om deres indhold og formoverhovedet
matcher kundegruppernes reelle ønsker og behov.
Bevaringscentrene har også mange informationer, der henvender sig den alment nysgerrige,
der ikke optræder som kunde. Flere af hjemmesiderne har således cases i form af tekst og billeder eller webfilm (små korte internetfilm), der
fortæller om konserveringsopgaver. Kun to af
værkstederne bruger cases til branding. Hos de
øvrige er der tale om opgaver af særligt spændende karakter, som værkstedets ansatte har
haft lyst til at fortælle om. Flere af værkstederne
har også lagt artikler ud på siden. Disse cases,
webfilm og artikler henvender sig primært til
alment nysgerrige, som må formodes ikke at
være i målgruppen for en salgshjemmeside.
Hjemmesiderne indeholder links til museumsorganisationer m.m. Det må formodes at disse oplysninger er stilet til museerne. Det kan undre at
der på hjemmesiderne ikke findes flere informationer, der henvender sig direkte til museerne.
Der kunne oplagt være gode råd til håndtering
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og opbevaring af museumsgenstande, informationer om analysemetoder, vejledning i prøveudtagning til analyser m.m.
Det kan således konkluderes, at der ikke er en
direkte sammenhæng mellem målgruppe og
hjemmesidernes indhold på bevaringscentrenes hjemmesider. Bevaringscentrene bør derfor
arbejdemere strategisk med deres kommunikation i forhold til deres målgrupper.

Salgshjemmesidernes design

Ser man på designet, er det tydeligt at de
fleste af bevaringscentrene sandsynligvis har
betalt sig fra at få designetderes hjemmesider.
De har et enkelt moderne design, opbygget
efter standardskabelon. Hjemmesiderne er
relativt store med mange menupunkter, de er
meget logisk opbygget og derfor lette at finde
rundt i. Billeder anvendes meget strategisk.
Billederne er desværre ikke altid af specielt
god kvalitet, men de er tilpasset hjemmesidens
øvrige design og er derfor med til at gøre
hjemmesiden mere indbydende. Motiverne
er også velvalgte, således at de illustrerer
teksterne.
Hos de private konserveringsværkstederer
billedet noget mere blandet. Mange har
enkle veldesignede hjemmesider, men
undersøgelsen viser, at en del af de private
konserveringsværkstederhar problemer med
deres design. I flere tilfælde foregår der for
mange forskellige ting på siderne, hvilket
giver et rodet indtryk. Flere gør brug af meget
kraftige og anmassende baggrundsfarver, og
flere har et umoderne design der vidner om
at siderne ikke bliver vedligeholdt ordentligt.
Der er især en tendens til, at det er de
meget veletablerede konservatorer, der har
hjemmesider med umoderne design.
Mange private konserveringsværksteder bruger billeder ret ukritisk. Flere anvender billeder i
ringe kvalitet, nogle er endda uskarpe. En del af
hjemmesiderne har for mange billeder og ofte
uden billedtekster. Det betyder at man ikke al-
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tid kan gennemskue, hvilket formål der er med
at vise det pågældende billede. Faktisk oplever
man i nogle tilfælde, at man ikke kan se eller
forstå, hvad det forestiller.
Formålet med at anvende billeder er naturligvis
ofte at vise nogle eksempler på veludførte konserveringsopgaver, med henblik på at signalere
professionalisme og høj kvalitet i arbejdet, men
hvis brugeren ikke kan gennemskue hvad billedet forestiller, eller hvis det er i ringe kvalitet,
får det den modsatte effekt. Samlet tegner der
sig desværre den tendens, at flere af de private
værksteders hjemmesider i alt for høj grad virker uprofessionelle og ugennemtænkte når det
gælder design og brug af billeder som virkemiddel.
De private konservatorer bør derfor have en
mere kritisk brug af billeder. De anvendte billeder bør udvælges med omtanke, da de er et
meget stærkt virkemiddel. Billederne bør være
umiddelbart forståelige og gerne ledsaget af
meningsfulde billedtekster.

Formidlingshjemmesidernes
målgrupper

Med formidlingshjemmesider menes de hjemmesider, der har til hovedformål at udbrede viden om konservatorerne og om konserveringsfaglige emner. Flere af konservatorernes hjemmesider tilbyder konserveringshistorier, men det
er udelukkende museerne, der har decideret
formidlingshjemmesider. De følgende afsnit
henvender sig derfor primært til museernes
konservatorer, men kan måske også inspirere
andre.
Formidlingshjemmesiderne har alle et læringsmål, fordi det er meningen at brugerne på den
ene, eller anden måde skal lære noget om
konserveringsfaget. Det kan være mange forskellige ting, f.eks. viden om genstande, om arbejdsteknikker, om konservatoren selv og hans/
hendes hverdag.
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Når man formidler, skal man huske at mennesker
lærer på forskellige måder. Nogle lærer ved at
føle og lytte, andre ved at læse, og andre igen
ved at afprøve og selv lede efter løsninger. Derfor er det nødvendigt at variere sin formidling,
hvis man ønsker at nå ud til den bredest mulige
målgruppe. De digitale teknologier giver mulighed for at målrette formidlingen til forskellige
brugere, fordi de kan tilbyde flere vidensniveauer og informationslag. Nogle ønsker hurtig og
overordnet viden, mens andre gerne vil grave
sig dybt ned i et specifikt emne. Inddragelse af
forskellige visuelle virkemidler, såsom billede,
lyd, webfilm, giver mulighed for at tale til forskellige intelligenser og læringsmønstre.
Konservatorerne bør arbejde strategisk med at
målrette sin formidling til bestemte brugergrupper. Et formidlingsprodukt behøver ikke nødvendigvis at have til formål at ramme alle, man kan
også vælge at lave forskellige formidlingstiltag,
der retter sig mod forskellige brugergrupper.
Men man bør altid have brugerens ønsker og
behov for øje, når man formidler.

Inspiration fra museerne

Jeg mener at konservatorerne kan hente en
masse inspiration fra museerne, som netop arbejder strategisk med at formidle til forskellige
brugere. Nogle af nøgleordene for museernes
arbejde med digital formidling er demokratisering, engagement og identifikation.
Demokratisering handler om at bringe brugeren
i øjenhøjde med afsenderen. Konservatorerne
skal søge ikke kun at fremstå som specialisten
der belærer brugerne, men skal også søge at
lade brugeren komme til orde. Dette kan opnås gennem dialog, eller ved at lade brugeren
bidrage med indhold. Fx ved at lade brugeren
bidrage med informationer om genstandene,
fortælle om egne erfaringer med konservering,
kommentere på formidlingstiltag, eller stille direkte spørgsmål til konservatoren.
Engagement kan opnås gennem interaktion
med produktet. Man kan give brugeren mulig-
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hed for at udforske produktet gennem handson formidling. Det kan være spil, eller opgaver,
men også være muligheden for at zoome ind
på en genstand, dreje genstanden rundt, således at den kan ses fra flere forskellige vinkler,
åbne den op, se de forskellige farvelag som
den har haft gennem tiden etc.
Identifikation opnås ved at tale til følelserne.
Det kan være ved at koble genstandshistorier
til begivenheder der vækker følelser, eller ved
at sætte fokus på de mennesker, der har ejet
eller produceret genstanden. Det kunne være
en undersøgelse af genstanden, hvor genstandens historie trevles op, eventuelt med fokus på
tidligere udseende, tidligere restaureringer, og
arbejdsspor. Det kunne også være gennem ”kik
bag facaden”, hvor man hører om konservatoren, hans/hendes hverdag og arbejdsmetoder.
Mulighederne for variation i indhold og form er
mange. Det er mulighederne for variation af
medier også. I specialet, som denne artikel tager udgangspunkt i, inddrages foruden brugen
af hjemmesider også de sociale medier: Facebook, Twitter og Blogs og Apps.

Konservatorernes
formidlingshjemmesider

Ifølge specialets undersøgelse består konservatorernes formidling næsten udelukkende af
formidling gennem cases, i tekst og billeder, eller via webfilm. Enkelte har ”kik bag facaden”,
hvor konservatorerne fortæller om arbejdsmetoder eller deres hverdag. Denne type formidling foregår fortrinsvis via de sociale medier.
Konservatorerne udnytter ikke nettets mulighed
for interaktivitet fult ud. Således er der kun 2
hjemmesider, der giver brugeren direkte mulighed for at bidrage med indhold. I begge tilfælde er der tale om at brugeren kan stille spørgsmål til konservatoren. Enkelte hjemmesider giver brugeren mulighed for at kommentere på
hjemmesidens indhold. Dette foregår altid gennem de sociale medier, som i nogle få tilfælde
er lagt op på hjemmesiderne, så man kan se
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Fig.2. Blogindlægget omhandler resultatet af et samarbejde mellem kandidatstuderende Mathilde Schødt Veland og Den
Gamle Bys farvekonservator Nynne Raunsgaard Sethia, hvor Borgmestergårdens oprindelige udseende er blevet undersøgt.
Her er et udpluk af teksten, der er meget hverdagsagtig og søger at tale til brugerens følelser.”Jeg udtog en prøve af farven
fra bindingsværket under svalegangen, og efter præparering af prøven tog jeg den ind under mikroskopet. Jeg havde kun
lige fået stillet skarp på prøven, da jeg bogstavelig talt tabte kæben. Jeg tog mig selv i at gentage “Det er løgn, det er løgn”,
selv om jeg kunne se, at det faktisk var ganske rigtigt: Den selvsamme besynderlige grå farve var også trængt ned i træet
celler hér.” (Screenshot)
The Blog post deals with the result of collaboration between graduate student Mathilde Schødt Veland and Den Gamle By's
conservator Nynne Raunsgaard Sethia who studied the old Mayor's farm's original appearance. Here is a selection of text
that is very everyday like and seek to speak to the user's feelings. "I selected a sample of the color of the timber in the gallery,
and after preparation of the sample I took it under the microscope. I had only just focused on the sample when I literally
dropped my jaw. I found myself repeating "It's a lie, it's a lie," although I could see that it was actually quite right: The same
strange gray color had also penetrated into the wood cells here."(Screenshot)

kommentarerne direkte herpå. Brugeren gives
ikkemulighed for at udforske hjemmesiderne
gennem hands-on aktiviteter, såsom zoom,
åbne op til skjulte lag, små spil el.lign.

storier at fortælle, men hvis man vil nå ud til en
større og bredere målgruppe, er det ikke kun
indholdet, der er vigtigt, men i lige så høj grad
formen.

At konservatorernes formidling oftest er genstandsorienteret er naturligt, da vores arbejde
netop er at bevare genstande. Konservatorerne har mange spændende og relevante hi-

Konservatorernes formidling er efter min opfattelse ofte meget traditionel. De kunne derfor
med fordel lege mere med formen ved for eksempel at bruge handlingsbaserede fortællin-
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ger, hvor undersøgelser af genstanden og de
forandringer den har gennemgået, kan danne
en hel detektivhistorie. Genstande kan også
fortælle meget om de mennesker der har ejet
dem. Ved at fortælle historier om genstandene
kan man appellerer til brugerens følelser. Handlingsbaserede fortællinger vil typisk også appellere til de unge brugere.
Der ligger også et uudnyttet formidlingspotentiale i forhold til at samarbejde med andre faggrupper, om at udfolde historien fra forskellige
vinkler. Det kunne være en særligt interessant

Fig. 3. Billedet er fra Den Gamle Bys blog, Bag Facaden,
og er en del af en billedserie om fotografering af dragter
til et udstillingskatalog. Blogindlægget viser hvor simpelt
man kan give brugeren et blik bag facaden, med fokus
på konservatorerne og deres hverdag. (Screenshot)
The image is from Den Gamle By's blog, Bag facaden,
and is part of a series of pictures on photography of
clothing for an exhibition catalog. The Blog post show
how easily you can give the user a look behind the
facade, with a focus on conservators and their everyday
lives. (Screenshot)

26

meddelelser 2 · 2014

genstand, hvis historie trevles op. Den kunne
have været ejet af historiske personligheder,
eller været brugt ved særlige lejligheder. Det
kunne være en genstand, der er omgivet af
mystik, eller som har gennemgået en del restaureringer og forandringer gennem tiden. En
sådan formidling vil oftest have en historisk begivenhed, eller en bestemt genstand som omdrejningspunkt for en større fortælling. Sådanne
formidlingsprojekter vil oftest være et resultat
af et samarbejde mellem flere forskellige faggrupper, hvor konservatoren typisk kan bidrage
med viden om genstanden, gennem undersøgelser. Fx Tollundmanden.dk hvor konservatorens viden indgår på linje med arkæologers og
historikernes viden.
Man kan henvende sig til andre læringsintelligenser, ved at give brugeren mulighed for
hands-on aktiviteter. Det kunne være små spil,
eller gåder, der skal løses. Eksempelvis kunne
brugeren samle en ituslået krukke, eller skrabe
en farvetrappe, de kunne farvelægge et maleri og høre nærmere om de pigmenter, der blev
anvendt. Det kunne også være at give brugeren mulighed for at komme helt tæt på genstandene, ved at zoome ind, eller åbne op for
skjulte lag. Man kunne lave en quiz, hvor brugeren skulle gætte forskellige metoder, materialer
el.lign. Fx Kongedragter.dk, hvor der er mange
eksempler på hvordan brugeren selv kan udforske hjemmesiden. Her er tale om en selvstændig hjemmeside, men det kunne sagtens være
i en langt mere enkel udgave som et element i
hjemmesiden.
Jeg er klar over at nogle af disse forslag kræver
flere midler end andre, men de kunne indgå
på lige fod med museets øvrige formidling og i
samarbejde med andre faggrupper. Som konservatorer gælder det om at gøre opmærksom
på, at også vi har nogle gode historier der er
værd at formidle og som kan fortælles på linje
med museets øvrige formidling.

De sociale medier

Særlig opmærksomhed kræver de sociale
medier, der både rummer store muligheder
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Fig. 4. Twitter anvendes til små korte beskeder på max. 140 tegn, ofte af hverdagsbegivenheder.Her et
eksempel fra Nanna Gerdes, Medicinsk Museion, twitterprofil. (Screenshot)
Twitter is used for small short messages of max. 140 characters, often of everyday events.Here is an example
from Nanna Gerdes, Medical Museion, twitter profile. (Screenshot)

for billig branding af værkstederne og for
alternativ formidling af faglige emner.
De sociale medier er meget velegnede
til ”kik bag facaden” og hurtige hverdags
opdateringer, der bringer brugeren helt
tæt på konservatoren og ofte også
opfordrer til dialog. At give brugerne indblik
i konservatorens hverdag, oplevelser, eller
holdninger til diverse konserveringsrelaterede
aktiviteter er en anden måde at appellerer til
følelserne på. Formidlingen kan både være
meget personlig, nærmest i dagbogsform, eller
blot en anden måde at formidle cases på (se
figur 3).
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De sociale medier er også meget velegnede
til at lave formidling til brugere med særlige
interesser. Det kunne eksempelvis være
brugere med særlig interesse i tekstiler, her
kunne konservatoren komme med gode råd
til opbevaring, vask m.m., brugeren kunne
bidrage med viden om genstandene, eller
med spørgsmål til konservatoren. På den
måde kunne man skabe et diskussionsforum,
der kunne være til glæde og nytte for både
konservatoren og brugeren.
Blog, Facebook og Twitter er også meget
velegnede til billig branding af værkstedet.
Her er mulighed for at opdatere nyheder,
arrangementer, billeder, tilbud, julehilsner og
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meget andet, der kan være med til at give
kunder en fornemmelse at være noget særligt.
Undersøgelsen viste, at der ikke er så mange
konservatorer der fagligt har taget de
sociale medier til sig. Kun ganske få private
konservatorer og kun et bevaringscenter
henviser til Facebook, blogs, eller Twitter på
deres hjemmeside. Museernes konservatorer
har i højere grad taget de sociale medier til
sig. Således er 11 af museers konservatorer
aktive på en, eller flere af de sociale
medier. Konservatorerne bruger de sociale
medier på forskellige måder, både til korte
hverdagsopdateringer, meningsudvekslinger
og til formidling af cases. Et gennemgående
træk er dog at formidlingen er mere personlig
og mere uformel end på hjemmesiderne (se
fig. 4).

Konklusion

Konklusionen på undersøgelsen er, at
konservatorerne anvender de digitale medier
som platform for deres formidling, både når
det gælder branding og formidling. De har
generelt ikke særligt megen fokus på brugen
af de sociale medier, men anvender oftest
hjemmesider.
Konservatorernes tænker i det hele taget
sjældent nyt, når de formidler digitalt.
Formidlingen af faglige emner foregår stort set
udelukkende gennem cases. Kun i sjældne
tilfælde formidles fx arbejdsteknikker/processer,
om konservatorernes hverdag, gode råd
til brugerne, eller andre emner. Formen er
også meget traditionel. Brugerne tilbydes
ikke mulighed for interaktivt brug og kun i få
tilfælde mulighed for dialog. Formidlingen
henvender sig således kun til voksne, der lærer
ved at læse og lytte.
Konklusionen er at konservatorerne stadig
har et stort uudnyttet formidlingspotentiale.
Der er mange gode og spændende historier,
der venter på at blive formidlet. Men de bør
blive bedre til at tænke kreativt og arbejde
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mere med formidling, der tiltaler forskellige
læringsintelligenser og på den måde formår at
ramme en bredere målgruppe.
I forhold til branding, bør konservatorerne
arbejde mere strategisk med deres
kommunikation, specielt i forhold til målgruppe
og design, herunder brugen af billeder. Brug
af de sociale medier kunne være en måde
at få plads til de historier, der ikke passer ind i
en salgshjemmeside. De sociale medier kunne
også i højere grad anvendes i forbindelse med
branding.
De digitale medier giver mulighed for en langt
større tilgængelighed af konservatorernes
fortællinger. Derfor er det mit håb at flere
får øjnene op for de forskellige muligheder
de digitale mediers tilbyder, både i forhold
til form og indhold. Denne temaudgave af
meddelelser om konservering viser, at der er
en øget interesse for den digitale formidling.
Jeg kan kun opfordre til at konservatorerne
begynder at arbejde mere strategisk med
deres formidling og får større fokus på en
aktivering af brugerne, gennem eksempelvis
interaktivitet og dialog.

Resumé

Strategisk kommunikation handler om at
målrette sin kommunikation og formidling
til de ønskede målgrupper. Artiklen er
baseret på mit speciale: Digital formidling
af konserveringsfaget, som består af en
undersøgelse af konservatorernes eksisterende
kommunikation på hjemmesider. Artiklen ser på
hvor og hvordan konservatorerne med fordel
kan arbejde mere målrettet med deres digitale
kommunikation. I forbindelse med branding,
ses der på hvordan kommunikationen kan
målrettes mod specifikke kundegrupper. I
forhold til formidling af faglige emner kommer
jeg med bud på, hvordan man kan brede
formidlingen mere ud, med det formål at nå
ud til en bredere målgruppe.

- artikel med peer review

Nøgleord

Hjemmesider, kommunikation, formidling,
de sociale medier, branding, læring,
brugerinddragelse, interaktivitet.

Summary

Strategic communication is about targeting
your communication and dissemination
towards specific audiences. This article is
based on my dissertation: Digital dissemination
in the conservation profession. This consists of
an analysis of the existing dissemination of the
field of conservation. This article concentrates
on how conservators can improve their digital
communication. In relation to branding it looks
on how to target the communication towards
a specific customer group. In relation to
dissemination ofprofessional topics it suggests
how conservators may develop their methods
of dissemination in order to reach a broader
target audience.

Key Words

Websites, communication, dissemination,
social media, learning, user engagement,
interactivity.

Yhteenveto

Strategisessa viestinnässä suunnataan
kommunikaatio tietylle kohderyhmälle. Artikkeli
perustuu kirjoittajan tutkimukseen: Digitaalinen
viestintä konservaattorin ammatissa. Työn
pohjalla on tutkimus konservaattoreiden
kommunikoinnista kotisivuillaan. Artikkelissa
selvitetään miten konservaattorit voisivat
toimia paremmin digitaalisessa viestinnässään,
kuten luodabrändi tietylle kohderyhmälle.
Tekstissä esitetään tapoja, joilla konservaattorit
voivat kehittää viestintäänsä, joidenka avulla
saavutetaan laajempi kohdeyleisö.

Asiasanat

www-sivustot, viestintä, sosiaalinen media,
oppiminen, sitouttaminen, interaktiivisuus
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The Tweeting museum

NYT

Daniel Noesgaard & Nanna Gerdes
Many museums have already
embraced social media such
as Facebook, Twitter, YouTube
etc. as a means of interacting
with their audiences. However,
for many institutions the main
goal of using social media is
still only branding, marketing
and redirecting traffic to main
websites. Although these are
perfectly legitimate goals of
any institution, the strength
of social media goes beyond
that.
On Twitter museums may
have a number of organizational accounts that are used
to distribute announcements
about events, exhibitions, etc.
and often these accounts
end up as one-way distribution channels. And although
larger institutions with numerous followers can benefit from
this as a great marketing opportunity, smaller museums
might have challenges building a large enough following
to reach critical mass. But all
museums have one resource
that is greater that the institution: its staff.
A lot of technology-savvy
museum professionals have already realized the potential of
using Twitter in their daily work
as well as their personal life. At
conferences even more use
Twitter to access the feedback
channel
and
behind-thescenes' discussion. These are
often the people who work in
the departments where social
media is already used.
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An example of @NaGerdes' tweets during har conservation work
(Screenshot)

But what about the people
in other departments?
A museum’s staff encompasses a variety of different
roles. There are curators, gallery guides/education or interpretation staff, researchers,
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conservators, collection managers, etc. All of whom contribute to the workings of the
museum. Some of these do
not necessarily have a public face, as their work mainly
goes on behind the scenes.
For these Twitter provides an

discussions within a wide circle
of colleagues, both inside and
outside my professional field,
as well as anybody who might
be interested in the work of
Medical Museion i.e. science,
artifacts, curating, collection,
exhibition making, preservation and conservation.
I am often asked: “Does
your use of social media take
focus or time from your daily
work”? This is the most common prejudice when using social media in connection with
the daily work. I reply, and my
colleagues agree on this; “No,
on the contrary”.
As a conservator, it is great
to take a break from an intense workload, and go back
after a while and continue the
job with renewed perspective.
Such a break is ideal for tweeting about my "invisible" work.
Furthermore, it is also ideal for
exchanging views, and to get
inspiration and present my
work on behalf of Medical Museion to an increasing number
of contacts and users of social
media.
It is worth mentioning that
some of the contacts reached
via social media are people,
whom I have never met and
may never meet. But via the
social media we have exchanged ideas, thoughts and
opinions with each other in a
casual and informal way.
All this without wasting working hours.”
This example shows how the
social media can be successfully used by a staff member to
the benefit a museum such as

Medical Museion, by sharing
and exchanging views about
the work they love on a casual
and informal basis.
It is important to point out
that the increased use of Twitter and other social media
does not substitute for conferences, workshops and the like,
but is currently an indispensable tool to develop and distribute the aims and goals of both
the individual member of staff
and the various institutions.
At Medical Museion, 21
out of 30 staff members use
Twitter. This includes curators,
conservators, collection managers, researchers and the director. Staff are encouraged
to use Twitter to document
their work and thus share and
discuss with colleagues, as
well as professional contacts
outside the museum and any
other interested parties.
Follow @dnnyboy, @NaGerdes, @museionist and the
rest of the Medical Museion
staff on Twitter and other social media:
https://twitter.com/medicalmuseion/museion-folks/
members
http://www.museion.ku.dk
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excellent channel for sharing, discussing, and engaging
audiences that might not be
reached otherwise.
The presence of the multiple voices of the museum staff
on Twitter as well as other social media of both an informal
and personal nature contributes to making the institution
more personal and alive. This is
one of the keys to success on
social media.
As an example of using Twitter in the daily work co-author
and colleague Nanna Gerdes, conservator at Medical
Museion, describes her use of
social media as follows:
“I have embraced Twitter in my daily work, which is
mostly behind the scenes. For
instance when preserving and
conserving artifacts or building
up exhibitions, I document my
thoughts, considerations and
practical work during the entire process by tweeting within
the 140 character-limit.
These tweets are often accompanied by photos to give
an overall picture of the entire work process from the beginning to the end, similar to
Open Notebook Science. Finally, I compile the entire series
of tweets into a coherent story
on Storify, and on the Medical
Museion blog. Although this
does not replace the writing of
the final conservation report,
I use the tweets made during my work as support when
making my final report thereby
saving time.
In this way my invisible work
becomes visible. It gives rise to

Daniel Noesgaard

Senior Curator
Medicinsk Museion
dnoes@sund.ku.dk

Nanna Gerdes
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En konserveringsblog, der forsvandt
og faren ved at stole på ”skyen”

NYT

Berit Møller

Selvom konservatorer gerne vil
have ting til at forsvinde, som
fx skader og ustabilt klima i
museer, så er dokumentation
og kommunikation ikke en af
de ting.
Derfor var det også en kedelig opdagelse, jeg gjorde,
da min blog om danske billedrammer forsvandt.
Gennem en årrække havde jeg interesseret mig for billedrammer med udgangspunkt
i konservering og herigennem
opsamlet en masse små stykker viden, der nok kunne være
væsentlige, men ikke direkte
egnede sig til publicering i bøger eller i videnskabelige artikler. På den anden side, følte
jeg, at det ville være ærgerligt, at den viden ikke kunne
blive delt med andre kolleger,
der måske have supplerende
viden. Sammen kunne man
måske dele og indsamle mere
viden om danske billedrammer, der er et forholdsvis ubeskrevet område.
Mit udgangspunkt var en
grundlæggende interesse for
samspillet mellem malerier og
de prydrammer, de er monteret i og de fremstillingsspor
man kan læse på rammerne.
Men rammen som fænomen
fandt jeg også interessant –
hvorfor monteres malerier i
rammer?
Jeg valgte internet-bloggen som medie. Det er meget
nemt at oprette en blog. Man
bygger en side, der nemt konstrueres med de hjælpemidler,
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som udbyderen har bygget
og stiller til rådighed. Det tog
en time eller to at komme i
gang.
Historierne, der blev præsenteret på bloggen, spændte meget vidt fra funderinger
over, hvad en ramme egentlig
er, til hvordan man kan modellere dekorationer, der er ødelagt på rammer. Indlæggene
var illustreret med tegninger,
foto og video. Teksten var
skrevet i et let sprog, der dog
ikke blev for ’snakkende’, som
man ser på mange blogs, idet
jeg gerne ville holde et pænt
fagligt niveau.
Indlæggene kom ikke særlig tit, men læserskaren steg
alligevel støt, hvilket man som
blogejer kan følge på grafiske
fremstillinger af aktiviteten på
sitet. Da jeg lavede en engelsksproget version af bloggen begyndte bloggen at få
læsere over hele verden.
Udover indlæggene var
der på bloggen en litteraturliste og et ornamentleksikon,
som jævnligt blev udbygget.
Bloggen blev hostet af
Google på Blogger.com og
var samlet i en pakke med min
mail og min YouTube-kanal.
Alle tre dele brugte jeg i kombination til at skabe bloggen.
Denne pakke er meget
smart: Alle oplysninger, foto,
video, tegninger og tekst ligger trygt og godt i skyen (the
cloud), hvor computernedbrud og afbrændte harddiske
ikke kunne røre dem. Og alle
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dele i pakken spiller sammen.
Mailen blev brugt til at kommunikere med læsere (læserne foretrak at maile og ikke
anvende de kommentarmuligheder, der var på bloggen),
YouTube-kanalen blev brugt til
opload af videofilm, som automatisk blev indlejret på bloggen og så selve bloggen. Det
skulle vise sig, at det næsten
var for smart.
I foråret 2014 sammenlagde Google alle brugernes forskellige konti (mail, YouTube,
blog osv.) – ikke alene kunne
de spille sammen uden problemer, men de kunne også
nås med det samme log in. De
blev så at sige smeltet sammen til en konto. En smart men
også meget sårbar løsning,
skulle det vise sig.
Ikke alle ting, der foregår
på nettet, er af positiv karakter. Hacking og phishing er
måder at overtage eller stjæle
oplysninger, eller at snyde eller
lokke brugere til at begå dumheder med det formål at lokke
penge ud af brugerens venner/kontakter. Og i forlængelse af Googles tiltag med sammenlægning af konti kommer
der også en række phishingangreb. Praktisk foregår de
ved, at en phisher sender en
forklædt mail til en mailbox,
hvor phisheren udgiver sig for
at være et helt legalt firma. I
mit tilfælde var det min mailbox, der modtog en mail fra
Google, der fortalte mig, at
jeg skulle konfirmere mine

man kan finde et telefonnummer.
Et sekunds mangel på omtanke kan være en dyr pris.
Min pris var flere måneders
arbejde, for jeg havde jo ikke
backet blogindlæggene op
på min computer – de var
vel mere sikre i skyen – havde
jeg tænkt. Derfor var det ikke
muligt at skabe en ny blog på
materiale fra den gamle. Foto,
tegninger og video har jeg på
computeren, men alle tekster
er gået tabt.
To dumheder, kan man
konstatere: at blive phishet og
at tro at skyen er et sikkert sted
at lagre sine data. Konklusionen er, at det kan godt være,
at data er sikret i skyen, men
hvis adgangen til dem ødelægges, er sikkerheden ikke
meget værd. Og konklusionen
på det er, back up, back up,
back up!
Den sidste del af konklusion
må være, at man i det hele
taget skal være yderst forsigtig derude på the World Wide
Web!

on the internet. Data is not
automatically protected
in the Cloud, and you may
lose it. Hacking and phishing
threaten the security of data
stored in the Cloud.
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Google-konti, fordi de havde
lavet dette nye tiltag. Jeg vidste jo, at det var rigtigt, så derfor tænkte jeg mig ikke om og
fulgte det link, der var i mailen.
Det viste sig at være en dårlig
idé, for det igangsatte en kædereaktion, der i sidste ende
bevirkede, at min mail, YouTube-kanal og min blog blev
overtaget, dvs. uden for min
rækkevidde. Min mail sendte
derefter tigge-mails ud til alle
mine kontakter, hvor de blev
opfordret til at sende penge til
en bestemt konto for at hjælpe mig. Googles automatik
opdagede hurtigt, at kontoen var blevet phishet og lukkede alt ned. Man kunne nu
ikke længere se bloggen og
YouTube-kanlen. Flere dages
forsøg på at kontakte Google
og få mail, YouTube-kanal og
blog tilbage bar ikke frugt.
Google har forskellige såkaldte support-sider, hvor man kan
søge hjælp til selvhjælp, hvis
man ikke kan komme i forbindelse med sin konto. Der er
dog ingen valgmuligheder,
hvis ens konto er blevet overtaget. Og der er ingen kontaktadresse til Googlesupport,
så man kan spørge direkte.
Derfor oprettede jeg en ny
konto og prøvede at komme i
kontakt med Google igennem
denne ved at svare på forskellige kvalitetsspørgeskemaer.
Alt sammen uden held. Jeg
overvejede sågar at oprette
en annonce for at komme i
kontakt med et rigtigt menneske på Google, idet det kun er
Googles salgsafdeling, hvortil

Yhteenveto

Internetin
pilvipalveluihin
tallennettu tieto olisi tärkeää
varmuuskopioida. Tiedostoja
ei automaattisesti suojata ja
ne voivat kadota. Pilvipalveluihin tallennetun tiedon uhkana ovat hakkerointi ja verkkourkinta.

Resumé

Det er vigtigt at tage backup
af data, som er opbevaret i
’skyen’ på internettet. Data
er ikke automatisk sikret i
skyen, da man kan miste
forbindelsen med dem.
Hacking og phishing truer
sikkerheden for data, der er
opbevaret i ’skyen’

Abstract

It is important to backup
data stored in the Cloud
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