
Liste over besøgte værker og udstillinger: 

Marionetdukkepavillonen af Harmut Stockter fra 2017. 

Husgavle-jagt i Nordvest. 

Den Frie Udstillingsbygning. 

RoofTop fra 2019. 

Drømmegavl af Morten Søndergaard fra 2015. 

 

Transskribering af Observeringer 

Jeg er nu gået fra theklavej hen mod Rentemestervej og Møntemestervej. Her iagttager jeg 
gavlværkerne, her i nord vest. På vej herhen har jeg ikke set særlig meget mobil brug. Jeg ved ikke 
om det fordi vi længere væk fra centrum eller om det tidspunkt på dagen. Fordi lige nu er klokken 
14:20. Så lad os holde øje med det senere hen. Jeg hår nu her langs værkerne og prøver at lægge 
mærke til om der er nogle folk der kigger på dem, interager med dem, undersøger dem. Vi kan se 
her at værkerne er noteret med kunstnerens navn og dato. Så er der en tavle hvor kunstnerne har 
linket deres instagram. Hvor der står noget om selve kunstneren. Og nogle flere 
kontaktinformationer. Den ene person jeg så bruge en mobil på turen herhen, var en hund ejer med 
høretelefoner i og gloede rimelig konstant nede i mobilen. Så der var ikke så meget kontakt til den 
udeliggende verden. Nu går jeg rundt her og iagttager hvor mange folk der kigger eller interager med 
værkerne. Men i det hele taget er der ikke særlige mange mennesker på denne gade, på det her 
tidspunkt.  

Så er jeg gået en tur hele vejen rundt om værkerne, der er jo mange malerier på gavlen af disse 
bygninger. Jeg har ikke rigtigt set nogen kigge eller interagere med værkerne. Jeg har umiddelbart en 
formodning om at det kunne være fordi værkerne har stået der i noget tid. Fordi de folk der går 
rundt i området, måske primært er nogen der bor her. Så de har allerede set værkerne og lagt 
mærke til dem. På nogle af værkerne står der årstallet 2017. Så det kan være grundlaget for den ikke 
eksistere interaktion. På min videre gåtur så jeg kun 3 folk benytte deres mobil, af de ca. 30 folk jeg 
så. Nu vil jeg gå videre til Bispebjerg. 

Jeg er nu på vej mod Bispebjerg hospital og har kun set en bruge sin mobil siden jeg gik fra 
gavlværkerne af. Jeg har en hypotese om at der kommer til at være færre mobilbruger på disse små 
sideveje, som er dem jeg primært går hen af, på nuværende tidspunkt. Jeg vil teste denne hypotese 
ved at tage hen mod mere centrale dele af byen. Og se om der er en større mængde af mobile 
brugere. Jeg har på gåturen set omkring de 3-4 mennesker alle 20 sekunder. Og stadig har jeg kun 
set en bruge sin mobil. Det var dog til gengæld en meget aktiv mobil bruger.  

Jeg har valgt at tage en detour ned til Bispebjerg station. Nu hvor jeg alligevel var i nærheden. Jeg 
har på vej derhen set 7 mobil brugere. Nu har jeg stået på Bispebjerg station i formentligt 2-3 
minutter. Nu har jeg set 3 bruger, og det på trods af at densiteten af mennesker faktisk er meget 
lavere. Jeg har set flere mennesker på stationen, end jeg har på min gåtur. Men alligevel ser jeg en 
stigning i antal mobile brugere. Jeg bliver lige stående i et par minutter endnu. 

 Sammenlignet med en normal spadseretur her i byen, så var der en langt højere kvantitet af 
mobilbrugere på stationerne. Jeg endte med at tælle ca. 20 folk der brugte deres mobiltelefoner, på 
trods af at jeg stod på stationen i 10 minutter. Det er en meget kortere tid end jeg har brugt at gå fra 



den ene lokation til den anden. Og jeg har også set færre mennesker på selve stationen, end jeg har 
set på gåturen. Så der viser sig helt klart noget gruppering af brugen af mobilbrug omkring 
stationerne. Folk går enda ind i toget imens de bruger mobilen. De er meget fokuseret på den. Nu 
går jeg fra Bispebjerg station til Bispebjerg hospital.  

Så er jeg landet ved Hartmut Stockter Marionetdukkepavillonen. Den er blevet lavet i 2017 kan jeg 
se. Udførslen er ganske fin. Der er en figur man ligesom kan. Et træværk man kan tage på, som man 
kan prøve at få til at bevæge sig efter ens vilje. De her marionetter. Det er et rimeligt filosofisk 
budskab, da bygning den står overfor arbejder med gendannelse til kontakten til ens krop. Noget 
fysioterapi. Det var meget mærkeligt at prøve at bevæge de marionetter. Så værket i sig selv er 
meget gennemtænkt og funktionelt. Der er dog ingen beskrivelses tavle på den. Der er absolut ingen 
mennesker ved værket. Der er ingen der interager med det, på trods af at der opfordres til det via et 
skilt hvorpå der står “brug mig”. Her kan der pointeres at værket er blevet opretter for noget tid 
siden, hvilket helt klart kunne gøre en forskel. Nu jeg på vej tilbage til Theklavej og noter 
mobilbruger undervejs.  

Jeg har lige en tilføjelse til forrige notat omkring værket. Marionet dukket spillet. Det lå meget 
afsides, det vær nærmest gemt væk. Og det var lidt svært at finde. Jeg havde ikke nogen decideret 
adresse, jeg skulle kigge efter bygninger. Der stod (på hjemmesiden) kun badeanstalt 10, og det var 
ikke noget jeg kunne google (finde på google maps). Så det var rimelig svært at finde til at starte 
med. Så det tænker jeg også kan være relateret til at der ikke var nogen ved værket. Der var en der 
sad 50m væk på en bænk. Men han kunne ikke engang se værket, der hvor han sad fra. Igen tror jeg 
også det kan have noget med tidspunktet at gøre. Klokken den er halv 4, men det jo egentlig ikke det 
værste tidspunkt. Jeg gik også lige forbi en statue, jeg kan ikke se hvad den hed, men har taget et 
billede af den. Den står ude foran hospitalet. Tænker det også er et kunstværk i sidste ende. Her har 
vi så igen et eksempel på at der ikke er nogen der rigtig aktivt går hen og iagttager nogen af de her 
kunstværker. Ikke sådan i en forstand at det er synligt for mig at de interager med det, eller 
betragter det. Der er selvføldig nogle flere værker tilbage, men jeg har en formodning om at det 
kommer til at forsætte således. At det bliver svært, hvis ikke umugelidt at finde nogen der interager 
eller observer disse værker. Og det var også det samme tilfælde med statuen. Den var 
menneskeforladt. Folk kigger ikke engang, de er ligesom optaget i dagens aktion. 

Så står jeg her ved hovedbanegården. På nuværende tidspunkt har jeg ca. Stået her i 10 minutter. Og 
har observeret noget omtrent de 60 mobil telefoner. De kan lyde som en stor kvantitet, men det er 
det ikke taget i betragtning af hvor mange folk der er her omkring denne myldretid. Klokken er 
15:51. Det er omkring prime time. Jeg står lige nu i tunnellen mellem metroen og selve 
hovedbanegården. Og jeg har en formodning om at der kunne være nogle flere på deres mobiler på 
selve stationen. Fordi her i mellemgangen kan jeg faktisk se at blikkene er lidt meget direkte. Folk de 
har travlt og er ikke særlig opmærksomme om deres omgivelser. Jeg står her lidt i et hjørne og det er 
et fåtal af mennesker der overhovedet ser at jeg står her. Så der er helt klart noget travlhed og 
tempo på her. Så jeg vil gå ind på selve perronen inde på hovedbanegården og stå i 10 minutter og 
se hvor mange mobilbruger jeg ser i forhold til folk. Og så vil jeg bagefter stå på gaden udenfor selve 
hovedbanegården. Og se om jeg ser en ændring i det. Jeg tror jeg har set omtrent nogen af de 500 
mennesker, så 60 på mobilen er ikke så mange i forhold til Bispebjerg station.  

Så har jeg stået her i omtrent stået her i 10 minutter og har observeret omkring de 80 – 90 på 
mobilen. Jeg vil faktisk sige at kvantiteten af mennesker (på denne perron) er langt færre, fordi jeg 
kan have haft udsigt til 1-2 perroner ad gangen. Så jeg vil sige at densiteten af mobilbrug på selve 
stationen er meget højere. Man kan også se at folk de slentrer og vandrer lidt mere rundt omkring. 
Og har blikket lidt mere udadtil. Så det virker helt klart til at den der mellemgang er lidt et område 



hvor folk bare gerne vil videre. Og når de så står på stationen, har de så de her få minutter mellem at 
de lander på stationen til det så skal med toget. Hvor de bruger deres mobil og står med den i 
hånden. Så jeg vil helt klart sige at jeg ser en tendens til noget gruppering af mobilbrug omkring 
stationerne. Grundet de omstændigheder der er med ventetiden. Densiteten af mobilbruger var 
meget højere blandt folk der sidder inde i selve toget. Jeg ville give et estimat omkring halvdelen i 
selve toget. En lille ide til noget marketing og fremadrettet funktionalitet i selve appen. Nu går jeg 
udenfor gaden og ser hvad densiteten for mobilbrug er. 

Så stod jeg lige ude for hovedbanegården i 10 minutter og betragtede selve mobil brugen. Jeg så 
omtrent de 35-40 mobiler. Densiteten af folk var nok ca. Den samme som på perronen, hvis ikke 
endda højere. Jeg ser umiddelbart en tendens til at de mere travle steder er ikke det store 
mobilbrug. For eksempel inde på selve hovedbanegården var der mange folk og et højt tempo, men 
ikke tilsvarende mængder af mobiler. Den højeste kvantitet af mobiler ser jeg på selve stationerne. 
Der hvor der er et pauserum i en eller anden forstand. Jeg vil prøve at krydsreferer det med andre 
pauserum her i byen hvilket kunne være en park eller lignende installationer der kan give folk ro. På 
perronen var der nok omtrent 200 mennesker, ved hovedudgangen var det nok plus 200 mennesker. 

Så har jeg stået i 10 minutter ved Nørrebro metrostation. Jeg har set omtrent 300 mennesker, et 
sted mellem 80-85 mobiltelefoner. Der er en del mere bevægelse. En del folk der bare kiggede i 
mobilen imens de gik. Så hvor meget de ville se vores reklame, er ikke til at sige. Igen en større 
densitet af mobilbrug end tilsvarende områder. Nu vil jeg observere selve S-togs stationen. 

Så har jeg observeret på Nørrebro S-togs station i 10 minutter. Der var et sted 50-60 mobilbruger. 
Blandt de 100-150 mennesker. Jeg kunne tydeligt se at det var op til selve toget det kom, at der var 
flest mobil bruger. Så efter toget det ligesom var kørt, var der færre mobil bruger. Der var færre 
mobilbruger der havde deres mobil i hånden på vej ud af toget, end på vej ind. Noget der igen binder 
pauser sammen med mobilbrug. Der var også det interessante fænomen at der var nogen der stod 
og råbte uden for på gaden, som man kan se fra stationen af. Der var en del der kiggede hen over 
kanten af stationen for at finde ud af hvad larmen den kom af. Så det er muligt at tiltrække noget 
opmærksomhed på den lokation. Folk leder ligesom efter noget stimuli, på den eller anden måde. 
Densiteten (af mobilbrug) på S-tog stationen er overraskende høj. På Metro stationerne har folk 
kortere tid mellem afgangen, så det jo afgørende i forhold til vores reklamation. På S-tog stationerne 
har folk bedre tid, og på regionaltogs perronerne har folk endnu bedre tid.  

Så har jeg stået ved Østerport metrostation i 10 minutter. På nuværende tidspunkt har jeg set 45-55 
mennesker bruge deres mobil telefon. Det ud af ca. 250 mennesker jeg har set. På nuværende 
tidspunkt er klokken 15:40, så det er rimelig meget i midten af myldretiden. Så jeg lidt overrasket 
over det fåtal af mennesker der egentlig er her. Taget i betragtning af stationens størrelse. 
Mobilbrugen har ikke liget så højt, sammenlignet med nogle af de andre stationer. Nu tager jeg hen 
til det næste kunstværk og ser hvor mange der iagttager det. 

Så har jeg været inde i den frie udstillings bygning. Modsat navnet er det ikke frit (gratis) at komme 
ind. Det koster faktisk 70 kroner. Hvilket er lidt pudsigt. På trods af at det ligger meget centralt var 
der kun 7 mennesker i selve muset. Jeg havde ellers tænkt at tidspunktet var mere ideelt til besøg. 
Flere af værkerne var også nutidige og video relateret. Egentlig relativt interaktivt. Så det under mig 
der ikke var flere besøger. Jeg havde meget en fornemmelse af at det var et formelt sted. Fordi der 
var mange hvide væge. Mange værker stod op af hvide væge. Der var ikke rigtig noget af miljøet der 
rigtig spillede ind i selve værkerne. Det var et meget klinisk indtryk man fik af at være derinde. De 
mennesker der var der inde var alle sammen ældre, hvis ikke endda pensionister. Jeg syntes 70 
kroner er meget at betale, når man ikke ved hvad der er der inde. En del af udstilling var også bare 



olietønder og høstmaskiner. Så jeg blev lidt skuffet over udvalget. Det også nogle meget formelle 
rammer, så jeg har ikke lyst til at stå der og spørge om hvilke værker de har at tilbyde. Jeg føler en 
indirekte forpligtigelse til enden at købe en billet eller gå ud. Også det at man bliver hilst på er lidt 
intimiderende. Så det var ikke en fantastisk oplevelse.  

Nu er jeg gået rundt på Dybbølsbro station i nok 15 minutter for at lede efter den kunstinstallation 
der skulle stå her. Der skulle være en form for tavle med noget forskelligt skrift, som andre kunstner 
er med til at bestemme. I de 15 minutter jeg er gået rundt her, har jeg ikke kunne finde det. Den 
eneste information om lokationen jeg kunne finde var Dybbølsbro station, og det viser sig så ikke at 
være her. Jeg ved ikke om værket er blevet taget ned, eller om jeg er det forkerte sted. Men det et 
meget godt eksempel på en central problematik ved at finde kunst i det offentlig rum. Der er nemlig 
ikke noget fornuftig vejvisning til værkerne. Jeg har skulle slå adressen op flere gange undervejs. Det 
er også en mulig fremtidig integration vi kan lave i vores app. Vejvisning til allerede eksisterende 
værker. Det kunne være en separat indstilling eller søgnings parameter. Det ville også kræve noget 
samarbejde.  

På dybbølbro S-tog station var der 60 mobiler ud af ca. 160 folk. I de 10 minutter jeg observer. Der er 
en rimelig rolig stemning, og folk ser redt meget rundt omkring på selve stationen.  

Jeg står jeg ved drømme gavlværket i Valby. Klokken er 5. Der er et fortal af mennesker her ude. Jeg 
har set 40 mennesker i de sidste 10 minutter. Ikke det store mobilbrug faktisk og det ligger også i en 
park. Jeg har set et blik mod kunstværket, det lignede en iagttagelse. Men det ikke til at sige om det 
var værket blev kigget på. Nu har værket også eksisteret i noget tid. Så det kunne også ligge til bunds 
for den lave interaktion med selve værket. Det virker dog til at det at der er lys i værket tiltrækker 
nogle flere blikke. Igen ligger det ikke særligt centralt. 4 mobilbruger alt i alt. Jeg føler af meget at 
der på de mindre side veje er et mindsket mobilbrug.  


