
For at få et museums perspektiv på vores designløsning og vores ide, interviewede vi 

bestyrelsesformanden for Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen. Vi interviewede hende 

den 4. november på Carlsbergfondets kontor i København. Formålet med vores interview var 

at få et museum, som Ny Carlsberg Glyptotekets, holdninger til et program som vores, og om 

det kunne have nogle påvirkninger for museet. Samtidige var vi nysgerrig om museer allerede 

var i gang med anvende teknologi, såsom AR, i deres museer og om de har interesse for det. 

Christine er forhenværende direktør for Ny Carlsberg Glyptoteket og har derfor forståelse for 

hvordan museer fungere og hun var derfor oplagt at interviewe. 

  

Interviewet 

Os: Hvad syntes du så om idéen, er det noget som du hypotetisk set godt kunne være 

interesseret i? 

Christine: Jeg syntes at det er en virkelig god idé. Jeg syntes at det kunne have nogle 

perspektiver f.eks. inde for arkæologi, hvor tit altså over på glyptoteket er der nogle fund, vi 

har altså nogle fragmenter og rester af nogle templer eller momenter eller noget andet, og der 

kunne man godt forestille sig at det kunne være sjovt for gæsterne hvis man altså sådan kunne 

få bragt det der tempel frem, eller så man ikke bare så nogle rester af nogle søjler eller sådan 

noget, men at man ligesom fik nogle, hvad skal man sige, billeder af hvordan det ligesom er 

at gå rundt der. Eller hvis man nu f.eks. ville sammenligne en skulptur der står på glyptoteket, 

med en skulptur der står i New York, så kunne man ligesom se den, i sammenligning med 

den der står på glyptoteket og så kunne man lave nogle sammenlignede studier, hvor man 

normalt skal rejse hen for at se den i New York. Altså sådan nogle ting, man kunne også 

forestille sig at man kunne lave noget mere sådan fiktions agtigt, hvor at man, f.eks. så kunne 

klokkeblomst lige komme flyvende forbi, eller altså fra Disney ikke, Peter Pan. Man kunne 

sagtens forestille sig noget hvor man både kunne præsentere noget dokumentation fra den 

virkelige verden, eller man kunne opfinde nogle fiktive verdner hvor der så ville optræde 

nogle.. Nogle elementer på denne her måde der så kunne være med til at forbedre museums 

oplevelsen, altså noget man ikke har adgang til. Det kunne f.eks. være altså nu, over på 

glyptoteket, har vi sådan nogle etruskiske grave, monumenter, eller rester, udgravninger, og 

de kom fra nogle grave der er helt utroligt flotte der er nede i Italien i Etrurien, og dem er der 

normalt ikke adgang til, hvis man nu forestillede sig at man kunne komme ned i de der grave, 

og måske endda oplev nogle grav ritualer, eller iscenesættelser af hvordan man har brugt dem 



eller sådan noget, altså man kunne sagtens forestille sig at man kunne gøre det spændende for 

publikums gæsten eller for publikum, jeg tror det kan rigtig meget på museer. 

Os: Lige vores fokus er faktisk mere generelt at få implementeret det i klasseværelset. 

Christine: Ja. 

Os: I forhold til et læringsmiddel for eleverne. 

Christine: Ja, den anden vej. 

Os: Altså der er jo der kommer denne her modsætning at, i stedet for, at komme på museum, 

hvis nu det er utilgængeligt i forhold til distance eller økonomi eller tid. 

Christine: Vildt god idé. 

Os: Og så, ligesom kunne tage på museum, men i klasselokalet, også i forhold til Corona og 

de her ting. 

Christine: altså det vil jeg sige er en rigtig god idé, altså aktuelt er det svært at bevæge sig 

fysisk, men under alle omstændigheder kan det jo også godt være rigtig svært at komme hen 

og se den genstand hvis de f.eks. er i et land hvor det et dyrt at komme til eller besværligt at 

komme til, men jeg vil også bare sige at selvom hvis man kan komme hen og se en genstand, 

på et museum, så får man altså også bare mere ud af det hvis man har været godt forberedt. 

Så det at have set den i forvejen er egentlig bare en fordel. At f.eks. de gange jeg har været 

godt forberedt på at se et maleri, så har jeg været så rørt over at se det i virkeligheden. Når jeg 

så endelig kom derhen, har det egentlig bare forstærket den virkelige oplevelse. Så det er ikke 

en modsigelse, jeg syntes tvært i mod at man kan opfatte det som god forberedelse, hvor man 

også kan snakke om nogle ting på en måde, i mere i ro og mag. Også fordi, i de gode gamle 

dage i hvert fald kunne der være rigtig mange mennesker til stede samtidig, og hvis man er en 

klasse så kan alle ikke komme til på en gang. Så der er faktisk meget af det i det fysiske sted 

der gør det besværligt. F.eks. foran Mona Lisa, så kan man være der i tre sekunder, så bliver 

man skubbet videre, altså sådan var det i gamle dage, og det kommer forhåbentligt ikke 

tilbage. Altså, derfor tror jeg at for den enkelte elev kan det være en rigtig god idé i at man får 

lov til at forberede sig i klassen på den måde, frem for bare at se på et eller andet stykke 

papir, hvor det er et foto eller sådan noget. Og der kan jo også være noget med at en skulptur 

står sådan at man f.eks. ikke kan komme om bag ved den når den står på et museum, fordi der 

er en væg eller, hvad det end nu kan være, hvor i klassen kan man f.eks. få lov til at komme 



om bag ved den og dreje og vende den, hvis det altså bliver teknologisk godt nok ik? Så det 

er jo også en fordel, så der er flere ting i det, så både det at man ikke kan komme derhen, og 

så bedre forberedelse og så at det kunne være en fordel at komme tættere på nogle detaljer 

man ikke ville kunne normalt. De tre ting tænker jeg faktisk, hvis det giver mening. 

Os: Rent læringsmæssigt når vi skal lave denne her platform, vi kommer nok ikke til at lave 

den helt færdig, men altså hvis vi nu gjorde, hvad ligger i som museum så fokus på? Er det 

indlæring eller er det i virkeligheden det med at blive interesseret i museet. 

Christine: Jamen begge dele jo, men man kan sige, at altså kunst kan noget andet end andre 

udtryksformer fordi det opleves fysisk og sanseligt og æstetisk og derfor kan man sige at 

oplevelsen, altså den sanselige oplevelsen er jo en rigtig vigtig del, om det at lære noget om 

kunst, altså man bliver nysgerrig, man bliver fortryllet eller om man syntes det er grimt, eller 

om man har en oplevelse man syntes er æstetisk. Så i forlængelse af det kan man begynde at 

snakke om at lære noget, men det kan også gå den anden vej, altså for komme ind i en 

skulptur skal man vide noget og det kan være fordi at den periode den er fra eller den 

kunstneriske kan være mærkelig eller svært at forstå. 

Os: Rent læringsmæssigt når vi skal lave den her platform, hvad lægger i som museum fokus 

på når man får en rundvisning fx.? Er det indlæring eller er det i virkeligheden det med at 

blive interesseret i museet? Hvad er det, der er vigtigt? 

Christine: Jamen begge dele jo, men man kan sige altså kunst kan noget andet end andre 

udtryksformer fordi det opleves fysisk og sanseligt og æstetisk. Og derfor kan man sige at 

oplevelsen er en rigtig vigtig del, den sanselige oplevelse er en rigtig vigtig del af det at lære 

noget om kunst. Man bliver nysgerrig, eller man bliver fortryllet, eller man bliver forskrækket 

eller man synes det er grimt. Altså man har en oplevelse, som er æstetisk og i forlængelse af 

det, kan man begynde at snakke om at lære noget. Men det kan også gå den anden vej 

selvfølgelig. For at komme ind i en skulptur skal man vide noget og det kan være fordi den 

periode den er fra eller den kunstneriske ide der er på færre kan være mærkelig eller svær at 

forstå for os fra hvor vi står. Og så kan man have brug for en nøgle og så lukke det sig op. 

Men tit går det også den anden vej. At oplevelsen i sig selv kan være det, der gør en nysgerrig 

og får lyst til at lære noget. Jeg tror i kunstundervisning er det rigtig vigtigt at begge dele er 

der. Både oplevelsen, men også det at man får noget at vide, mere traditionelt læringsmæssig 

forstand. Men der er rigtig meget undervisning på glyptoteket, der handler om kroppen. Med 

mindre børn for eksempel, der bevæger sig. De går som en skulptur eller de ligger ned på 



gulvet og kigger op. De bruger kroppen på en måde. Så der er jo mange slags veje ind i 

kunsten og der tror jeg det her kan være et rigtig godt element i nogle af de nye måder man 

bruger til at undervise på i dag 

Os: En af vores ideer ved det var også at vi ville kunne lave et interaktivt interface i vores 

app, hvor der ville komme spørgsmål op og tekster op ligesom i har under jeres malerier. Og 

ligesom lave hjemmeopgaver i klasselokalet ud fra hvad i har stående her af information fra 

hvad i har af malerier ligesom. Tror du det vil kunne gavne læringen eller tror du det er bedre 

at komme ud og ligesom høre det fra jer og se det her ude eller en kombination? 

Christine: I forvejen tror jeg at god undervisning handler om en kombination af de ting. At 

der både kan være et element hvor man har en omviser eller en form for lærer på museet, der 

ved ekstra meget om kunsten og kan spørge på den måde hvor den viden kommer i spil. Men 

både i forhold til en forberedelse før museet og en efterbearbejdelse når man kommer hjem. 

Og opgaver på egen hånd, så kan det være rigtig fint hvis de spørgsmål også kan være bygget 

ind i jeres app. Plus at man måske også kan forestille sig at det kan være noget, der kan 

bruges af børnefamilier og sådan noget, der er der på egen hånd [Ny Carlsberg Glyptoteket]. 

Så kan de også bruge spørgsmålene sammen med deres børn. Vel vidende at der selvfølgelig 

er rigtig meget forskel på den situation man er i. Om man kommer med sin lærer eller 

kommer med sin familie. Men det tænker jeg er noget man eventuelt vil kunne lave i 

samarbejde med nogle undervisere fra nogle museer. Over på glyptoteket er der en 

undervisningsafdeling.  Og der vil man måske sammen med omviseren eller formidlerne 

udvikle det her sådan så det passede, så det blev designet til at blive brugt der hvor det så 

kunne passe ind i et forløb i samarbejde med dem. 

Os: vores tanke er også, at det skal være et samarbejde mellem os og museerne. Vi vil gerne 

have at det gavner begge veje så museerne ikke tænker at nu “stjæler” de vores kunst. Så jeg 

tænker det med forberedelse til besøget det gavner begge veje. 

Christine: Helt sikkert 

Os: Også i forhold til at eleverne har jo et pensum[lærerplaner] og det samarbejde mellem 

pensum og jer vil jo være det perfekte middel til læring af kunst tænker vi. 

Christine: det tror jeg bestemt også. Jeg ser det heller ikke som enten eller, eller at man 

udkonkurrere. Jeg tror stadigvæk på at det egentligt bare vil skærpe oplevelsen af “the real 



thing”, hvis man så kan komme hen og se det en dag. At man har mødt det på en virtuel 

måde, der var fascinerende på en måde i forvejen. 

Os: Det var også det vi lidt håbede på 

Christine: det tror jeg helt sikkert. Og så er det klart, der er noget med teknologien og hvor 

god den er og hvor fascinerende det kan blive. 

Os: Vi håber da, at det igennem det her program at det i sidste ende kan lokke folk ud til at se 

den fysisk også, hvis det er muligt og så de kan komme ud og opleve det sanseligt. 

Christine: Det tror jeg bestemt også. Under alle omstændigheder er det også med til at man 

kan genkende de her værker. Det jo dannelse man får. Man får en indsigt i kunst. Også den 

vej rundt selvom man måske ikke har været i Paris eller New York eller noget andet. Så 

kender man de her skulpturer. Og deres former og så videre og kan genkende dem. På den 

måde er det også rigtig god dannelse i forhold til kunstviden man giver til eleverne frem for 

bare at se nogle billeder af det i en bog. 

Os: Det er også lige præcis det. 

Christine: Der er vel også noget interaktivt i det for den enkelte. At man selv kan gøre noget 

mere end man kan hvis man bare sidder kigger på et billede i en bog. 

Os: Ja præcis, det var nemlig også lidt det vi spurgte indtil før i forhold til hvad jeres erfaring 

var med arbejdet med skoler. Har i nogle spørgsmål til de kunstværker der er der eller er det 

noget skolen kommer med eller hvordan. Eller er det mere bare at gå rundt og høre? 

Christine: Rigtig meget undervisning på museer i dag er sådan dialog baseret. Så man er gået 

meget væk fra at være sådan en envejs kommunikation hvor man høre på en eller anden, der 

bare står og taler i uendeligheder og så tager man notater og så går man hjem. Fordi man ved 

at jo læring sjældent sker på den måde. Det man lære mest af er, selv at deltage og være aktiv. 

Og på den måde få nogle knager og hænge tingene op på. Plus at folk kommer med meget 

forskellige forudsætninger hvad angår kunst. Så der handler det også om at ramme ind i hvad 

det er for en elev. Så man går rigtig meget ud i det du snakker om, ved at lave noget som er 

interaktivt og dialog baseret.  Og kalder det konstruktivistisk, at læring er noget man skaber 

sammen. Det er ikke en envejs kommunikation hvor man hælder benzin ned på bilen og så 

kan det køre. Så det tror jeg det vil egne sig godt til. 

Os: Har i nogle spørgsmål ude? 



Christine: Ja, der er tit spørgsmål også 

Os: Som der skal besvares, tænker jeg, eller handler det mere om hvad eleverne selv føler om 

værkerne, hvis du forstår 

Christine: Ja, altså jeg tror det er en blanding. Det kan både være nogen spørgsmål, hvor 

man skal vide noget for at kunne besvare dem og så må man undersøge det, men der kan også 

være spørgsmål der handler om hvordan man oplever kunsten og hvilke tanker det sætter 

gang, kan man relatere det til noget andet. Altså også tror ift. til fag og læreplan. Nogle gange 

bliver det brugt i historie sammenhæng eller litteratur sammenhæng. Nogle gange bliver det 

brugt i billedkunst sådan noget. Så jeg tror afhængig af hvilken kontekst, kan man lave 

forskellige spørgsmål og kræve noget forskelligt af eleverne. Hvis det giver nogen mening. 

Os: Jamen det gør det 

Christine: Hvis det er, kan jeg jo også godt sætte jer i kontakt med nogen, der arbejder 

direkte med undervisningen, men det har i nok ikke tid til vel? 

Os: Altså… Jo 

Christine: Jeg ved ikke om det hjælper noget. 

Os: Altså vi skal ud at interviewe en skole på fredag, så der tænker vi at høre lærernes 

perspektiv. Det er det der med begge parter og samarbejdet 

Christine: Jeg tænkte nemlig bare på at ovre på Glyptoteket, er der jo nogen der arbejder 

med undervisning, hvis I havde brug for at gå mere i dybden med den del. Det er jo ikke 

sikkert. 

Os: Det kunne hvert fald være fedt at få en mail. 

Christine Jeg ved ikke om I kan nå det, det er bare hvis I får brug for det 

Os: Vi kan jo sende dem nogle spørgsmål og så kan de jo vælge at svare hvis de har lyst til 

det. 

Christine: Dette er mere hvis I har brug for noget mere specifikt. Det er mere fordi i min 

position, der har jeg uddelegeret mange af de ting til specialister i undervisning, som så står 

for det. Så hvor meget der er, er det ene spørgsmål eller andet, kan jeg ikke sige så meget om. 

Jeg kun sige noget generelt. Det er meget kombineret i dag, og man er meget optaget af 



forudsætninger og aktivere. Så det ikke bliver sådan en envejskommunikation hvor man bare 

skal sidde og høre på et eller andet. 

Os: Hvor meget tid har du sat af til os? 

Christine: Til kl. 12, så der er 20 min. 

Os: Vil du se vores storyboard? 

Christine: Ja det vil jeg meget gerne 

Os: Det er også mere hvis du sidder med en fornemmelse at du ikke rigtig kan visualisere det 

Os: Det er også godt for os selv, for at se hvor vi virkelig er 

*Viser storyboard* 

Christine: *læser op* ”grundet distancen” det er så rigtigt. Altså ude i Vestsjælland hvor jeg 

er vokset op, hvor jeg boede før i tiden i Sorø, der var så langt til museerne at vi aldrig kom 

af sted, så det er så rigtigt. *læser op* ”Det er dyrt for mange skoler at tage på museum” 

Os: Vi har så fundet ud af det er gratis 

Christine: ja at komme ind, men selve transporten 

Os: også personale osv. 

Christine: Altså jeg kan huske fra Vestsjælland at der var det vildt dyrt for dem…. 

Os: Jeg tror staten har givet dem sådan et pendler kort, men det er også dyrt hvis der skal 

være mere bemanding 

Christine: *Læser storyboard* 

Os: *Forklarer storyboard* ”så kan eleverne udforske rummet 

Christine: Det er også sjovt 

Os: *Forklarer videre* 

Os: Så er det der med at vi er bange for at elevere måske ikke så gode til…. Vi vil ikke have 

det går op i hat og briller. Hvis alle elever løber og rundt og skal filme en masse ting. 

Christine: Men det er måske der hvor I kan bruge noget info fra en lærer også sige "hvordan 

er det man motivere eleverne til at tage det alvorligt?" 



Det er jo typisk noget hvor man skal tage prøve i det. Hvis det tæller eller noget, men det kan 

i jo spørge læreren om. Det må de vide, om hvordan de kan tage det alvorligt. 

*William viser vores de sidste billeder fra storyboard* 

Christine: Det ser da rigtig godt ud! Hvem har tegnet det? 

Os: Det har Lasse. 

Christine: Jamen, det er du god til! 

Os: Det er ligesom vores vision af, hvordan vi vil ønske at brugeren skal benytte sig af vores 

platform. 

Christine: Det synes jeg ser meget fint ud. 

Jeg er sådan meget positiv, jeg tror bestemt det kan bruges. 

Jeg ved ikke... I ved jo nok bedre selv som målgruppe, hvad der kunne motivere og 

demotivere eleverne, i forhold til at bruge det. Fordi jeg tror for museet så lyder det sindssygt 

spændene og for lærerne kunne jeg også forstille mig, at det er interessant, hvis man kunne 

motivere (eleverne) igennem en ny teknologi til at gøre det mere sjovt at arbejde med kunst i 

skolen. Men hvad tænker i som de studerende, at der kunne få eleverne til at tænde af, eller 

demotivere dem, hvis de skulle det her? 

Os: Det handler måske meget om, altså for os, frygten af at de sidder med deres egen telefon 

eller iPads, så er der så mange andre muligheder, såsom sociale medier og alt muligt andet de 

kunne bruge deres tid på. Det er det vi har tænkt over, kan være et problem. 

Christine: Og kontrollere det? 

Os: Ja, og at de ligesom, skal være gamle nok til at vide at de kun skal fokusere på det her. 

Hvor vi ikke har overvejet om, hvor vigtig koncentrationen er. Mange børn lærer ved det 

visuelle, samtidige med, hvis de også bevæger sig under undervisningen, så lærer man jo 

også nemmere, i forhold til bare at kigge ned i en bog. 

Christine: Helt bestemt! Skriver I det ind også i jeres opgave? Sådan noget pædagogik. 

Os: Ja 

Christine: Men jeg tænker nemlig på det der med, at hvis teknologien ikke er god nok, om 

det så ikke er sjovt nok, om man altså ikke gider? 



Os: Altså teknologien skal være on point, før det fungerer ordentligt 

Os: Hvis der er noget der bugger eller driller så mister man jo fuldkommen fokus 

Os: Og ja, det samme hvis der sker det, der skete når vi skulle vise dig hvordan det fungere. 

Med at man skal finde figuren. 

Christine: Så tænker jeg at mange børn og unge kan være nogle hårde negle, fordi de er vant 

til noget der er så højtudviklet… 

Os: - Og har kostet så mange penge 

Christine: Det ved jeg jo nok ikke. Men jeg har prøvet sådan noget 3D-spil, hvor man stod i 

et rum og så har man sådan noget på, og der er kamera i rummet, også endte jeg med at 

smadre ind i et skab, fordi jeg ikke havde forstået hvordan det duede. 

Men det var faktisk virkelig vildt, selve oplevelsen, men det er jo en anden teknologi. Men 

igen så er det jo noget med illusion og hvor godt det er, og hvor hurtigt man bliver træt af at 

“dimse” rundt med den der… 

… Men det ved jeg ikke. Det ved I mere om, hvor rummelig man vil være eller hvor langt 

teknologien skal være… Alt skal jo starte fra et sted. 

Os: Altså vi havde jo, da vi gik i folkeskolen heller ikke denne her form for teknologi selv. Vi 

kan jo kun tage ud fra hvad vi synes nu, fordi det er forholdsvis nyt. 

Christine: Ja, det er jo det. 

Os: Det er jo derfor det er godt at høre, også eleverne og lærernes holdning til det. 

Christine: Men jeg tror det har kæmpe muligheder, altså nu kan man jo også scanne helt 

vildt godt, de skulpturer kan jo blive scannet på en måde så de er fuldstændig nøjagtige 

Os: Men det havde vi faktisk også nogle spørgsmål om. Om f.eks. Glyptoteket ville være 

villigt til at have et samarbejde, hvis det nu rigtigt var et produkt, og man kom og 3D-scanned 

deres skulpturer. 

Christine: Ja, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg er ikke direktør mere, jeg sidder i bestyrelsen, 

men jeg ved at ham der hedder Rune, som er samlingschef, han har været interesseret i 3D-

scanninger. Rigtig interesseret! 



Så hvis det var, så kan jeg også sende jer i retning af ham, men han var meget interesseret i 

det, af mange forskellige grunde. Forskningsmæssigt, indflydelsesmæssigt, og så tror jeg 

også, at selve den nye undervisningsform lyder sjovt for børn og unge, som du siger. De er jo 

vant til at arbejde med det visuelle og bruge kroppen. Så det tror jeg også vil være et plus. 

Os: Og I tænker også det vil være positivt for museet? 

Christine: Ja, jeg kan jo ikke sige med hundrede procent, men jeg kan ikke se, hvorfor de 

ikke skulle være interesseret, det tror jeg de vil være. Jeg kan sagtens sætte jer i kontakt med 

dem, hvis I vil høre noget mere om, hvad der kunne tale for og imod for at de vil være det. 

Men det tror jeg helt sikkert… Det er den vej det går. Det tror jeg helt sikkert. 

Os: Vi var jo lidt bange for, at museer ikke synes det var en god ide, at vi vil "stjæle" deres 

produkt. 

Christine: Jeg tror egentlig bare, at hvis man har haft sådan en god og sjov oplevelse med en 

skulptur i klassen, så vil det bare gøre det endnu sjovere at se den i virkeligheden. Og man vil 

være mere skærpet for at se "Hov, det var ikke med i scanningen" eller "Hov, det var ikke 

med i appen", det har den faktisk i virkeligheden. Man bliver mere skarp på at opdage, 

hvordan den er i virkeligheden. Jeg tror at det skærper blikket. 

Os: Det er jo også det der er meningen. 

Christine: Og hvis man alligevel ikke kan komme derhen, så er det jo bare rigtig positivt, at 

man kan se den på den måde. 

Os: Ja! Det var mere i forhold til, hvis vi tog til AROS også… Forstil dig, at du var 

bestyreren, og så om vi måtte få lov til at tag et kunstværk, også 3D-scanne det selv, selvom 

det har kostet, jeg ved ikke hvor mange millioner kroner og om det er farligt. 

Christine: Det er jo også et godt dilemma. Det kan i jo prøve ovre på Glyptoteket. Har I selv 

en scanner eller hvad? 

  

Os: Vi kan godt låne en, men det kræver også… 

Os: Men det er ikke mening, at vi skal gøre det. Vi skal jo bare lave en prototype. Men det 

kunne blive. 

Christine: Men altså I kan sagtens sættes i kontakt med samlingschefen derovre. 



Os: Ja 

Christine: Hvis I får brug for det? 

Os: Det kunne være fedt, fordi den skulptur du det så var noget SMK. De har scannet mange 

af deres og så kan man downloade dem. 

Christine: Ej, kan man det? Ej, hvor sejt 

Os: Så har vi ligesom brugt på vores app 

Christine: Men hvorfor har I så lavet det nye? 

Os: Men det var mere i forhold til at det ikke kun skulle være Statens Museum for kunst, men 

flere ting for kunst 

Os: Så man ligesom får samlet flere former for kunst og artefakter et sted. 

Christine: Nå, så det var ikke kun til opgaven – det var til senere 

Os: Ja, så ville det ligesom være, hvis du kigger på historie pensum, så måske de her: 

Solvognen og de her forskellige ting skal vi bruge til historiepensum, så de ligger under 

historie 

Christine: Og de ligger ikke kun som nogle fotografier, men som 3D. Det er jo et stort 

arbejde, så skal man have fat i de forskellige museer og spørge om de vil være med på den. 

Så det er jo noget research I skal lave. 

Os: Det er jo så derfor vi tager udgangspunkt i sådan nogle som jer. 

Christine: Og det vil jeg ikke kunne svare jer på, men jeg ville kunne sende jer videre til 

dem, som ville kunne svare. 

Os: Det kunne være fedt 

Christine: Og så vil de selvfølgelig spørge “Er det til opgaven eller er det til bagefter?”, hvor 

I jo faktisk skal lave den der app, altså det skal de jo vide selvfølgelig. 

Os: Det er jo til opgaven, men hypotetisk set. 

Christine: Men I siger jo bare til, hvis jeg skal sende jer videre til nogen, for jeg kan jo ikke 

selv svare på det. Men jeg kan sige, at jeg godt kan se ideen i det. Helt sikkert, helt sikker. 

Jeg tror det kunne være meget fint undervisningsmateriale, absolut. Jeg talte også med en 



mand i Italien som var i gang i… hvad pokker var det? Det skal jeg lige prøve at spørge om. 

Om ikke andet så i forlængelse. 

Os: Også noget med scan eller? 

Christine: Ja, lige præcis – noget digitalisering af samlingen i Italien. Det var en jeg lige 

havde mødt, men de var vist ret langt med det. 

Os: Hvem var det der havde nogle malerier? Var det også SMK? Med malerier, som 

bevægede sig. Det var sådan nogle der kom ud af billedet – det var helt vildt. 

Os: Ja, det der som man kunne scanne! 

Os: Ja, så det var så vildt. Det begynder stille og roligt. 

Christine: Jeg tror helt klart der er noget perspektiv i det. Sjovt. 

Os: Men, var det egentligt ikke det? 

Christine: Ellers hvis I har nogle tillægsspørgsmål, så kan i bare skrive til mig! 


