
Rune Frederiksen (Glyptoteket): 

Kære Rune  

Vi er fem humanistisk-teknologiske bachelorstuderende fra RUC, som arbejder med 
implementeringen af Augmented Reality i folkeskolen. Vi har været i kontakt med Christine 
Buhl Andersen og har igennem et interview med hende fået din mail. Hun fortalte os, at du 
var særdeles interesseret i 3D-scanning af kunstartefakter.  

Vi er i gang med at udvikle et program, hvormed eleverne kan udforske klasselokalet og 
opleve museumsværkerne igennem en iPad eller iPhone. Det hele er naturligvis på et 
hypotetisk plan, men vi har nogle spørgsmål til, hvilke forbehold der skulle tages, hvis dette 
skulle blive til virkelighed. 

• Hvad vil det kræve at 3D-scanne jeres værker?  
• Er det noget I har erfaring med?  
• Er det skadeligt for kunstartefakterne?  
• Virker det attraktivt og relevant for jer? 
• Hvilke omkostninger ville dette have? 
• Er der nogle rettigheder, som man skal være særligt opmærksom på? 

Det ville glæde os, hvis du vil hjælpe os med at besvare disse spørgsmål. Skriv gerne, hvis du 
ønsker at få uddybet noget.  

Vi ønsker at benytte svarene som belæg i vores semesterprojekt - men det er naturligvis ikke 
bindende, da det jo blot er på et hypotetisk plan.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Mvh  

Emilie, Sofie, William, Luchas & Lasse 

Svar:  

Kære alle sammen, 

Jeg svarer hermed: 

Hvad vil det kræve at 3D-scanne jeres værker?  

• At man har en scanner og at værkerne bliver rykket ud fra væggen (hvis de er tæt på 
en væg) og at man kan udføre arbejdet (i.e. udenfor åbningstid så man ikke generer 
publikum) 

Er det noget I har erfaring med?  

• Ja, der er mange kolleger og projekter i løbet af de seneste 10-15 år der har scannet 
forskellige statuer og buster 

Er det skadeligt for kunstartefakterne?  

• Nej 

Virker det attraktivt og relevant for jer? 



• Det gør det helt bestemt 

Hvilke omkostninger ville dette have? 

• Det kommer an på hvordan det bliver sat i gang. Hvis vi selv skulle gøre det: indkøb 
af scanner, løntimer og følgende serverplads til de store datamængder 

Er der nogle rettigheder, som man skal være særligt opmærksom på? 

• Ja, ligesom hvis man tog et fotografi af et kunstværk 

Held og lykke med det 

Mvh Rune Frederiksen 

 


