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Abstract: 
 
Intentionen bag projektopgaven er at redegøre for og evaluere beslutninger og proces 
bag udarbejdelsen af formidlinger af lokalhistoriske fotografier af Kristian Hude på en 
blog og den internationale platform Flickr. Formålet med det erhvervsrelaterede 
projekt bag rapporten var at indsamle erfaringer med formidling af billeder på 
internettet. Delmål var at skabe et kommunikationsrum omkring det tilgængelige 
materiale og inddrage brugere i deling af viden om det. Opgaven evaluerer det 
endelige produkt og brugen af det og konkluderer at delmålene var umulige at nå, på 
grund af manglende projektidentitet og for få ressourcer. Den problematiserer 
internettets sociale platforme som medier for formidling af historiske billeder på 
grund af uklarheder omkring etik og ophavsret. Desuden vurderer den de anvendte 
digitale systemer og deres styrker og svagheder i forhold til formål og delmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
Indledning: 
 
Projektrapporten er udarbejdet på baggrund af 2 forskellige formidlinger af billeder og 
artikler publiceret på henholdsvis en Wordpress blog og en Flickrprofil, skabt for 
Roskilde Bibliotekrene i efteråret 2009. Det overordnede formål med produktet var at 
få erfaring med billedformidling i sociale medier på internettet. Billederne, der skulle 
formidles var lokalhistoriske fotografier, taget af Kristian Hude (1864-1929).  
 
Inden produktionsprocessen startede, havde både jeg og projektstedet nogle teser og 
antagelser om, hvordan brugerne ville opføre sig i de sociale medier. Tagging- og 
indekseringsstrategi i relation til billederne blev anskuet som meget vigtig for at 
understøtte informationssøgning. Vi regnede endvidere med at brugerne ville bidrage 
med social tagging og kommentarer. Vi forventede dermed, at den rent 
verbalsproglige kommunikation omkring billederne ville blive helt central. Disse 
antagelser holdt ikke stik i særligt omfang. Til gengæld kunne andre strategier til 
opbygning af et kommunikationsrum både via min og brugernes aktivitet iagttages. 
Dette er interessant som erfaring i relation til billedformidling i web 2.0 og derfor 
prioriterer jeg plads til at behandle dette i rapporten. Rapporten levner til gengæld kun 
kun plads til beslutningsgrundlaget for, men ikke beskrivelsen af produktions- og 
lanceringsprocessen. 
 
Brugernes egen vurdering af produktet er i store træk ukendt, hvilket desværre betyder 
at en del af evalueringen må ske på et skønsmæssigt grundlag. Processens forløb 
afslørede desuden at projektets modningsproces i planlægningsfasen havde været 
mangelfuld. Det problem fortjener nogle ord med på vejen i projektets samlede 
evaluering. 
 
Erfaringen afslørede problemer omkring etik og ophavsret i forhold til 
formidlingsprojekter på internettet, som er værd at diskutere, hvis projektet skal 
perspektiveres i en større kontekst af konkrete problemstillinger i relation til den 
omverden, som det er forankret i.  
 
Problemformulering: 
 
Hvordan kan man konstruere og producere et eksempel på formidling af 
lokalhistoriske billeder i sociale medier, der inddrager både et lokalt og et globalt 
perspektiv i skabelsen af deres kontekst og betydning?  
 
Metoder, begreber og modeller: 
 
Evaluering ved hjælp af statistik:  
Forbehold bør tages for de statistiske data, der følger med denne rapport. Flickrs 
statistiske data er uden ip-adresser, hvilket indebærer at man ikke kan danne sig et 
overblik over antallet af unikke hits, samt hvorfra de besøgende kommer. På den 
anden side kan mange forskellige personer gå til Flickr-siderne fra den samme 
computer på biblioteket, hvorved den samme ip-adresse igen og igen, tilgår siden. 
Statistikprogrammet i den Wordpress blog, som supplerede Flickr-siden registerer ip-
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adresser, men af ovenstående årsag kan disse heller ikke bruges til at danne sig et 
overblik over, hvor mange forskellige mennesker, der har været forbi.  
 
Derfor kan de statistiske data, hvis man skal være strengt videnskabelig, kun besvare 
spørgsmålet: Har der været interesse for siderne? men ikke hvor mange, der har været 
interesserede, hvem der har været interesserede, eller hvornår og hvorfor bestemte 
personer eller grupper har klikket på bestemte billeder.  
 
Jeg har derfor med bevidstheden om, at der strengt taget ikke er videnskabeligt belæg 
for det, valgt at tage pejling af markante udsving i nummeriske data forbundet med 
lanceringen af Flickr-siden og bloggen, uden at konkludere på årsagssammenhænge. 
Desuden bruger jeg statistik til at tage pejling af brugernes navigation på Flickr-
siderne, idet programmet her registrerer, hvorfra en bruger kommer, når personen 
klikker på et billede.  
 
Centrale begreber om interaktiv kommunikation: 
Produktet er formidling i medier med mulighed for dialog og brugerinteraktivitet. Jeg 
har taget udgangspunkt i Jørgen Bruun Pedersens Beslutningmodel for faglig 
formidling1 for at få form på projektplanen og på den afsluttende evaluering af 
projektet. Da denne kun drejer sig om formidling baseret på envejs-kommunikation, 
supplerer jeg Pedersens model med Jens F. Jensens kommunikationsmodel for 
interaktive medier.2 Kommunikationsmodellen er udarbejdet i forhold til TVmedier, 
men en del af dens centrale begreber kan i let omskrevet form overføres til sociale 
medier på internettet.  

 
Jens F. Jensens model for interaktivitetens dimensioner, s. 52 
 

                                                 
1 Pedersen, s. 53. 
2 Jensen, s. 52. 
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Den transmittative interaktivitet kan her oversættes til den del af kommunikationen, 
som finder sted, idet der blot lægges noget på nettet, svarende til en udsendelse i et 
medie. I sociale medier er der desuden mulighed for at skabe kommunikationsrum i 
kraft af konsultation, hvor brugeren har mulighed for at spørge enten maskinen eller 
formidleren og få svar, og konversation, hvor brugerne har mulighed for at tale med 
hinanden. I forbindelse med disse former for kommunikerende aktivitet finder en 
formidling også sted. Kommunikationsrummet i sociale medier dannes således på 
grundlag af forskellige former for gensidig kommunikation, faciliteret af mediet og 
ofte modereret af en primær formidler, men ikke nødvendigvis med direkte og åbenlys 
deltagelse af mediets administrator i en synlig rolle som vidensformidler og/eller aktiv 
deltager i selve kommunikationen. 
 
Jeg definerer samtlige former for interaktivitet med det formidlede indhold som 
brugerskabt indhold, idet disse sætter spor på siderne i form af en for alle brugere 
synlig registrering. Når et billede har fået enten 1000 eller 0 klik, er der også tale om 
et signal til andre brugere, som spiller ind i deres forståelse af dette billede. Et 
registreret klik på et billede er også brugergenereret indhold, men har selvfølgelig 
ikke den samme karakter og kvalitet, som en uddybende kommentar. 
 
Flickr og blogs giver brugeren mulighed for at markere og registrere sin selektion af 
bestemte billeder i kraft af linkstrukturer. Når personen eksempelvis udvælger et 
billede fra en anden Flickrbrugers billedsamling og tilføjer det som favorit med link 
på sin egen profil, generes en markering ved det pågældende billedet, der linker 
direkte ind til denne brugers egen billedsamling. Derved skaber udvælgelsen en 
genvej mellem to forskellige brugeres billedsamlinger. Brugerne bliver, idet de 
genbruger af indhold fra andres sider, medskabere af den kontekst, som dette ses og 
forstås i, og bidrager herved til indholdets samlede betydning for beskueren eller 
læseren.   
 
Beslutningsmodel for faglig formidling: 
Ifølge Jørgen Bruun Pedersens beslutningsmodel er præcisering af målene med den 
faglige formidling forudsætningen for at kunne træffe begrundede valg af indhold og 
tilrettelæggelse. Sideløbende hermed præciseres de relevante træk hos målgruppen set 
i forhold til dette. Tilsammen danner valgene af mål og målgrupper grundlag for valg 
af det væsentlige indhold i form af delemner. Valget af præsentationsformen sker så 
på baggrund af afvejning af de præciserede mål, de relevante oplysninger om 
målgrupperne og de valgte elementer: medie, sprog, rækkefølge, tempo, varighed, 
form/indhold, modtagersituation og modtageraktivitet. 3 
 
For at udarbejde kravspecikationer til et system, er man nødt til at overveje både 
hvilke brugergrupper, det skal benyttes af og hvad det skal bruges til. For at kunne 
afstemme systemet til målet med anvendelsen af det og dets brugergrupper er det 
nødvendigt at tegne en brugerprofil, for at kunne vurdere hvilke funktioner systemet 
bør opfylde, samt dets betjeningsvenlighed for de valgte grupper.4  
 
Der er eksempelvis er meget stor forskel på brugen af internettet, alt efter hvilken 
aldersgruppe, man ser på. Det har den konsekvens, at valget af et bestemt socialt 
medie, vil betyde at nogle aldersgrupper kun deltager i begrænset omfang. Selve 

                                                 
3 s. 53, Pedersen 
4 s. 88 ff., Biering-Sørensen 
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måden at bruge et medie på, varierer med alderen. Yngre danskere er generelt mere 
tilbøjelige til at bidrage med brugerskabt indhold og tilmelde sig sociale nettjenester, 
hvor ældre danskere er mere tilbøjelige til at søge informationer og handle på 
internettet.5  
 

 
 
Jørgen Bruun Pedersens beslutningsmodel, s. 53 
 
                                                 
5 Danmarks Statistik, 2009 
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Proces: 
 
Planlægnings- og beslutningsproces: 
Ved det indledende møde med projektstedet i august, blev jeg introduceret for de 
tanker der lå bag projektet. Projektstedets kontaktpersoner, Stine Staunsager Larsen 
og Anders Midtgaard Krag, nævnte Library of Congress6 da spørgsmålet om hvilket 
socialt medie, der skulle afprøves i projektet, var på tale. Dette bibliotek havde haft et 
stort pilotprojekt, hvor de lagde historiske fotografier ud på internetplatformen Flickr. 
Det blev påbegyndt i 2007 og evalueret i 2008. Dette projekt, blev der henvist til i 
projektoplægget i sætningen: "Vi forestiller os umiddelbart Flickr, idet andre 
biblioteker har gjort sig gode erfaringer derfra, men er åbne for alternativer." 7 Det var 
projektstedets vurdering, at Flickr ville være ideelt som socialt medie at opnå 
erfaringer gennem. Desuden genereres der automatisk diasserier på Flickr, når billeder 
lægges ud på platformen, hvilket måske kunne bruges i forbindelse med en udstilling i 
det fysiske biblioteksrum på bibliotekets infoskærme. LOCs projekt havde givet en 
stor synlighed omkring de historiske fotosamlinger og dette havde naturligvis appel til 
Roskilde Bibliotekerne.  
 
Inden mødet kendte jeg ikke til dette pilotprojekt, men læste herefter LOCs 
evalueringsrapport fra 2008. Her viste det sig, at projektet overordnede formål havde 
været at undersøge fænomenet "brugergenereret indhold" og at valget af medie at 
undersøge fænomenet gennem var faldet på fotografier, da denne dokumenttype kan 
værdsættes og forstås på mange forskellige niveauer, uafhængigt af brugerens 
modersmål og forkundskaber. Fotografier appelerer til et bredt publikum, der 
potentielt kan bidrage med brugbar information. Desuden havde LOC en meget stor 
samling fotografier, der var mangelfuldt bibliografiske beskrevet og indekseret, 
grundet mangel på informationer om de enkelte billeder.8 Det karakteristiske ved 
LOCs projekt var, at det havde den brede målgruppe "alle mennesker" og var tænkt 
som et eksperimenterende pilotprojekt.  
 
Formålet med LOCs projekt var altså at samle erfaring om det brede fænomen, 
"brugergenereret indhold", ved hjælp af fotografiet som dokumenttype. I forbindelse 
med min projektproces forløb viste der sig i stigende grad et parallelt formål i 
nærværende projekt, idet Roskilde Bibliotekernes ønskede at eksponere en specifik 
fotosamling. Det parallelle formål blev at samle viden om denne og ikke blot 
eventuelle manglende bibliografiske data og informationer. Succeskriterierne for de to 
formål er vidt forskellige. I det første tilfælde er projektet en succes, hvis man har fået 
erfaring med et fænomen, nemlig brugerskabt indhold, ved hjælp af en dokumenttype, 
fotografi, og er blevet klogere på dette fænomen i relation til denne dokumenttype. I 
det andet tilfælde er projektets formål først nået, når en konkret billedsamling er 
blevet eksponeret for så stor en gruppe mennesker som muligt og viden om den er 
høstet. Konsekvenserne af den splittelse, der herved opstod i projektet vil jeg vende 
tilbage til i evalueringsafsnittet.  
 
Da der var begrænsede ressourcer, ikke mindst tidsmæssigt, og projektstedet ønskede 
et konkret produkt online, endte vi med at tale os frem til følgende formål for 
projektet:  
                                                 
6 Herefter forkortet LOC 
7 Roskilde Bibliotekernes projektforslag. Bilag 2.  
8 Springer et. al., s. 2  
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Projektets formål er at få erfaringer med billedformidling i sociale medier i det 
virtuelle rum. 
 

Det er tydeligt, at projektets formål lægger sig tæt op ad formålet med LOCs brede 
pilotprojekt. Konsekvensen af dette var, at projektplanen endte med at blive 
forholdsvis løs i sin udformning, især i sin mangel på afgrænset målgruppe. 
 
I forbindelse med planlægningsprocessen blev den meget almene brugergruppe, "alle 
mennesker" dog specificeret lidt. Flickr retter sig som socialt medie primært mod 
brugere, der selv har lyst til at bidrage med billeder på platformen og ikke kun 
kommentarer. Sitet kræver at man tilmelder sig og får login for at kommentere og 
bidrage med øvrige former for indhold. Der er et hav at billeddelingsplatforme og 
muligheder for at vise sine billeder på internettet idag. Dermed signalerer man ved at 
vælge Flickr, at det er fotografer, der har valgt netop denne platform, med dens 
særlige fordele og ulemper, som man ønsker dialog med. Et store spørgsmål var, om 
Roskilde Bibliotekernes og Roskilde Lokalhistoriske Arkivs egne brugere ville 
kommentere på siderne. Et andet spørgsmål var, om projektet med at forsøge at 
indhøste viden via sociale medier, overhovedet rettede sig imod et Lokalhistorisk 
Arkivs kernebrugere, taget i betragtning af, at den ældre befolkningsgruppe generelt 
ikke i særlig grad bidrager med brugerskabt indhold på de sociale nettjenester.  
 
Det var nødvendigt, skønnede jeg, at supplere det sociale medie Flickr med yderligere 
et socialt medie, nemlig en blog. En begrundelse var at en blog ikke kræver tilmelding 
før man kan kommentere på den, men blot at man skriver sin emailadresse i et 
kommentarfelt, som ikke er synligt for andre end bloggens indehaver. Derved kunne 
en barriere måske omgås. En anden årsag var funktionelle mangler ved Flickr, som vil 
blive uddybet i afsnittet om kravspecifikationer i forhold til systemers funktionalitet. 
En tredie årsag var, at kommunikationssproget på Flickr ikke primært er dansk, 
hvilket ville kunne hægte nogle lokale brugergrupper af.  
 
Forskelle i sprog er også hindringer for opbygning af et kommunikationsrum. 
Mangfoldigheden i sprogene på en international platform som Flickr kan udelukke 
nogle brugere fra at deltage, orientere sig og finde rundt. Desuden er Flickr primært 
fokuseret på billeder, hvorfor vidensudveksling og fordybelse gennem verbalsprog, 
får en underordnet placering på siderne. En blog, hvor der var mulighed for at skrive 
længere artikler på dansk, kunne styrke formidling og indhøstning af viden. Med 
bloggen kunne måske skabes et alternativt kommunikationsrum med plads til 
fordybelse i den specifikke billedsamling og dens motiver, hvor der også var plads til 
brugere, der ikke kunne eller ville deltage på Flickrs præmisser. Bloggen var dog ikke 
blot tænkt som et supplement, men også som sammenligningsgrundlag overfor Flickr 
som socialt medie, idet jeg havde den tese, at det brugergenerede indhold i disse to 
forskellige former for sociale medier, ville være vidt forskelligt, til trods for at de to 
medier dækkede det samme emneområde i skikkelse af lokalhistoriske fotos og viden 
og informationer om dem.  
 
Mål og hovedaktiviteter blev konkretiseret således: 
  

Dets hovedaktivitet er afprøvninger af forudsætninger for at skabe forskellige 
former for videndeling og dialog omkring historiske billeder gennem sociale 
medier. Der tages udgangspunkt i formidling af lokalhistoriske fotografier af 
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fotografen Kristian Hude på to typer web 2.0 platforme, Flickr og en blog, 
som konkrete eksempler. Det er herunder et ønske at afprøve muligheder for 
via sociale medier at inddrage brugerne i indhøstning og udveksling af viden 
og historier, samt meninger om fotosamlingen og dens motiver. Brugerne 
søges inddraget i skabelsen af et kommunikationsrum omkring billederne i 
kraft af kommentarer, social tagging og brug af billederne på brugernes egne 
blogs med direkte link til Flickr siden, etc. 

 
Det specifikke indhold i skikkelse af billedernes motivkreds og projekstedets viden i 
relation til disse, ubekendt for mig inden projektplanen blev underskrevet, da jeg 
endnu ikke havde fået udleveret hverken billeder eller tekster om billederne på det 
tidspunkt. Derfor kunne valget af medie og præsentationsform ikke træffes under 
hensyntagen til indholdet. De mål, der er præciseret i projektplanen og citeret ovenfor, 
viser at den konkrete fotosamling og viden om den, ikke er et mål i sig selv, men blot 
bruges som eksempler. Samtidig antyder målene, at en udspaltning i to formål for 
projektet, som siden gik hen og blev et problem i produktions- og høstningsfasen, kan 
opstå.  
 
Kravspecifikationer og systemer: 
Som projektets mål er defineret, bør de valgte systemer være anvendelige til en 
bestemt modtageraktivitet, nemlig deling af viden. Det er et krav til systemet, at der 
skal være rige muligheder for informationssøgning og genfinding af allerede 
fremsøgte informationer. Der skal være muligt at følge og finde tilbage til debatter, 
hvor viden udveksles og udvikles. Et socialt medie, der faciliterer vidensdeling, skal 
ideelt set kunne fungere som et opslagsværk med registre, der letter søgning og 
overblik.  
 
Kommentarfelterne under de enkelte billeder og artikler er ikke søgbare felter via 
søgevinduerne på Flickr og bloggen. Hvad der er skrevet i disse felter kan kun 
fremsøges via Google og andre store søgemaskiner, der ligger udenfor selve 
systemerne. Konsekvensen er, at det kan være besværligt at gå tilbage og finde gamle 
kommentarer, hvis man ikke ved nøjagtigt, under hvilket billede eller hvilken artikel 
informationerne findes. I værste fald kan man blive nødt til at klikke samtlige billeder 
igennem for at finde en information, der ligger i et kommentarfelt. Kommentarerne er 
på Flickr kun synlige, hvis brugeren aktivt klikker på billederne for at se dem. 
Dermed signaleres det både rent visuelt og funktionelt, at den del af 
kommunikationsrummet, der findes i kommentarfeltet, ikke er central.  
 
Set i det perspektiv er begge systemer bedst egnet til at facilitere transmitterende og 
konsultative former for kommunikation, hvor en administrator blot lægger billeder og 
artikler ud, eventuelt suppleret med spørgsmål fra publikum. De er til gengæld mindre 
egnede til gensidig vidensudveksling gennem en ligeværdig konversation mellem 
brugere, uafhængigt af en administrator.  
 
Der er dog alternative muligheder. I bloggen kan man i højre side af billedet på 
forsiden fremhæve overskriften og kommentatoren på de seneste indlæg i 
kommentarfeltet. Desuden er der på bloggen mulighed for at tilknytte flere forskellige 
forfattere med hver sit log-in, så bloggen kan omdannes til et egentligt tidsskrift, med 
eventuelt inviterede brugere som skribenter. Disse funktioner bringer den verbale 
dialog mellem forskellige formidlere mere i centrum. På Flickr kan man vælge at 
oprette en gruppe, hvor vidensdelingen om en billedsamling udvalgt efter kriterier, 
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som gruppen eller dens administrator selv sætter, kan finde sted. Flickrs grupper 
faciliterer i højere grad en egentlig dialog mellem brugere, idet de her kan lægge deres 
egne billeder ud i en samlet "pool" og selv oprette diskussioner, som i modsætning til 
kommentarer, der ligger i forlængelse af billeder på de enkelte profil-sider, er søgbare 
i Flickr-systemet.  
 
En gruppe på Flickr valgte jeg dog ikke at oprette, da jeg anså det for at være for 
omstændigt at administrere en sådan i forhold til tidsplanen. Men Flickrs grupper, 
administreret af andre brugere, brugte jeg til at øge det brugergenerede indhold 
omkring billederne og derved forbedre mulighederne for gennem konversation at 
skabe et kommunikationsrum. Dette vil blive uddybet i afsnittet om strategier på 
Flickr. Da jeg var alene på projektet, kunne flere skribenter af naturlige årsager ikke 
umiddelbart tilknyttes bloggen, men der ligger en vigtig mulighed i at gøre dette, hvis 
målet er vidensdeling.  
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Kravspecifikationer og udstillingsmedier: 
 

 

 
Skærmbillederne viser at rent strukturelt ligner bloggen og Flickrsiden hinanden, men pladsen på 
skærmfladen udnyttes kun i begrænset omfang på Flickr. 
 
Webdesign og brugergrænseflader lader desværre en del tilbage at ønske for Flickr 
som udstillingsmedie og som søgesystem. Generelt er her meget hvid spildplads 
omkring de enkelte billeder, der kunne have været udnyttet til visning af 
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navigationsmuligheder, billedbeskrivelser, kommentarer og/eller større billeder og 
skrift, med henblik på øget læselighed for en større gruppe mennesker. 
 
Flickr har en blogstruktur, hvor det nyeste billede altid er først og tingene lægges ind i 
et vertikal og horisontal netværk. Rækkefølge af datoer for upload er det primære 
organiseringsprincip. Hvis man opretter et såkaldt sæt, kan man desuden vælge at 
organisere det i alfabetisk orden eller efter datoerne for, hvornår billederne er taget. 
En konsekvens af Flickrs organiseringsprincipper er, at hvis man moderer på 
rækkefølgen for at vise billederne på hovedsiderne i bestemte konstellationer, bliver 
data for uploadtidspunkt upålidelige. Derfor kan det være svært at skabe flere 
forskellige velfungerende diasserier, hvor der er en mening med rækkefølgen, 
billederne vises i. Manglen på modifikationsmuligheder gør brugergrænsefladen 
mindre velegnet til e-læring og udstilling.  
 
På en Wordpress blog, et system som jeg havde erfaring med inden projektet, kan 
blogstrukturen suppleres med udaterede sider og tilkobles eksterne html-dokumenter 
med et selvstændigt indhold, der permanent kan navigeres til fra forsiden, uafhængigt 
af dateringen. Systemet kan anvendes som et regulært cms-system, der downloades, 
og designes med en gratis template, hvorefter det lægges ud som en hjemmeside med 
eget domænenavn. Her kan der tilføjes mange forskellige former for medieindhold og 
filformater via plugins, hvor Flickr begrænser sig til få former for video og billeder, 
samt tekster, indenfor rammerne af ganske få visningsformater inklusiv et Yahoo 
landkort og automatisk genererede diaserier. Desuden bestemmer bloggens designer, i 
dette tilfælde mig, præcis hvordan den æstetiske side af den skal tage sig ud. Bloggen 
har således en mere fleksibel brugergrænseflade og er lettere at kontrollere og 
forandre som system. 
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Det er kun på forsiden, der kan modereres på visningsformatet. De øvrige sider er sat til at vise 
billederne i lille format, uden visning af navigationsmuligheder til andre sæt og samlinger i 
skærmbilledets højre side. Billedet viser også, hvor lidt af teksten, der er med i oversigtsvisningerne.  
 

 
Når det drejer sig om brugernes muligheder for at danne sig overblik og navigere, er det et stort 
problem, at der er meget små thumbnails på siderne og at disse desuden er beskåret til kvadratisk 
format. 
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På sider, hvor man kan kommentere sæt, er thumbnails så små, at det ikke er muligt for selv brugere 
med et helt normalt syn, at se, hvad billedet forestiller.  
 

 
Der er mulighed for at geotagge billederne på Flickr. Denne måde at danne sig overblik over motivers 
geografiske placering. 
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Indholdet fra Flickr kan eksempelvis integreres direkte i bloggen, via et vindue som nedenfor, hvor der 
er direkte adgang til diasserien på Flickr. Omvendt kan indholdet fra bloggen ikke integreres i Flickr.  
 
Illustration og visualisering: 
De fleste af de billeder, som jeg blev bedt om at formidle, var fotografier af gader og 
arkitektur. En del af dem viser den samme motivkreds, fotograferet fra flere vinkler. 
Derfor valgte jeg at lægge billederne på Flickr efter en systematik, der skulle tjene til 
at vise, dels kvartererne og deres karakteristika, dels husenes forskellige sider. Denne 
systematik viste sig at være problematisk grundet manglende muligheder for valg af 
forskellige organiseringsprincippier og rækkefølger. Her ville en større fleksibilitet og 
flere valgmuligheder i visningsrækkefølge og visningsformationer have været en 
fordel. Eksempelvis ville det have været spændende at vise forskellige bygninger i en 
gård i en konstellation, der illustrerede hvordan et billede forestillede forsiden af et 
hus, et andet billede bagsiden af det, et tredie kunne være et billede taget med ryggen 
til huset, et fjerde et billede af gaden som helhed. Dette ville en html-dokument 
tilkoblet bloggen have givet mulighed for, men alene muligheden for helt selv at 
bestemme kriteriet for rækkefølgen i en diasvisning på Flickr, ville bedre have kunnet 
understøtte den umiddelbare forståelse af, at der var sammenhænge mellem de enkelte 
dele af et hus og den gade, som det lå i.  
 
De konkrete billeder, og dermed hvilken historisk motivkreds, jeg fik udleveret til 
formidling, var først klar efter at planen var underskrevet. Havde jeg vidst, at der var 
tale om arkitekturbilleder, kunne dette have dannet grundlag for valget af 
udstillingssystem og platform. For at pege tilbage på Bruun Pedersens model, er det 
præciserede indhold en forudsætning for valget af den rigtige præsentationsform.  



 15

 
I øverste række fra venstre mod højre, er billeder af Skomagergade 12 taget i henholdsvis nærbillede og 
på længere afstand på to forskellige historiske tidspunkter. De øvrige 4 billeder forestiller detaljer på og 
sider af karréen Skomagergade 5 – 7. Standardvisningen understøtter ikke en illustration af, at der er 
sammenhænge mellem de afbillede motiver. 
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På udviklingsplatformen Google Labs eksperimenteres der som her i Image Swirl med 
billedsøgningsværktøjer, der understøtter sammenligning af det fremsøgte materiale. Det kan godt lade 
sig gøre at vise billeder på nettet på mange måder – også på dynamiske netsider til billedsøgning. 
 
Indekseringsstrategi: 
Den viden om billederne, der skulle formidles fra min side, lå også først klar efter at 
projektplanen var underskrevet. Den autoritative kilde til viden om billederne var 
bogen "Med fotograf Hude gennem det gamle Roskilde" af Eva Tønnesen, hvis tema 
var Roskildes topografi omkring år 1900. Da oplysningerne om billederne var meget 
sparsomme, var der ikke mange valg mellem indekseringsstrategier. Informationerne 
kunne ofte tjene til blot at identificere et hus placering, ejeren, samt eventuelt årstallet 
for fotograferingen og husets nedrivning, eventuelt suppleret med få tekniske 
oplysninger. Jeg valgte i første omgang at lave billedbeskrivelserne på dansk, men 
blev i stigende grad nødt til at oversætte til engelsk i takt med at engelsktalende 
kommentatorer viste sig, da jeg begyndte at tilføje billederne til internationale 
grupper. 
 
I taggingstrategien lagde jeg mig op ad andre danske lokalhistoriske arkiver på Flickr, 
især Ålborg Stadsarkiv. Målet var at sikre at danske historiske fotografier kunne 
findes samtidig, samt at samtlige ophav kunne bruges som søgetermer. Alle billeder 
blev i første omgang tagget ens, hvor enkelte fik tilføjet mere specifikke tags, typisk 
betegnelsen for erhverv samt ekstra tags på engelsk. Billederne blev delt ind i 
samlinger, efter om der var tale om Hudes egne fotografier eller kopier. Desuden 
byggede jeg fem sæt under hensyntagen til billedernes motiver og til målgrupperne 
Roskildes almene befolkning og Roskilde Tekniske Skole. 
 
Flickr-sidens profil blev behæftet med en opfordring til brugerne om at bidrage med 
viden, lige som den blev beriget med en forklaring på hvorfra de informationer, som 
var brugt til indekseringen, stammede og links til, hvor brugerne kunne søge 
yderligere informationer om billedsamlingen. 
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Publiceringsstrategi på bloggen: 
Nogle af de artikler jeg valgte at lægge på bloggen, tjente som introduktion til denne 
og som en guide til at udforske søgemulighederne omkring Hudes billedsamling på 
Flickr.  Dette blev understøttet af at jeg på sider på bloggen lagde vinduer ind til 
Yahoo-kortet for Roskilde, hvorpå Hude billederne var vedhæftede via geotags, samt 
diasserien fra Flickr. Desuden publicerede jeg en artikel om restaurering af gamle 
fotografier, for at stimulere brugerne til at selv at gå i gang med gamle billeder, samt 
overveje, hvilken form for formidling og restaurering af historiske billeder, de selv 
syntes var den bedste. I denne artikel blev tilføjet åbne spørgsmål fra min side. Denne 
vidensformidling og dette forsøg på at sætte en debat igang, blev desværre ikke 
besvaret i kommentarfeltet. Bloggen blev endvidere beriget med links til dels 
Flickrsiden, dels materialer relevante for Hude i relation til Roskildes lokalhistorie.  
 
Den sidste artikel, der blev lagt ud på bloggen var identisk med en artikel lagt under 
det samme billede på Flickr. Her var tale om egentlig vidensudveksling, idet artiklen, 
der handlede om Roskilde Rådhus historie, var skrevet af en bruger af Roskilde 
Lokalhistoriske Arkiv på opfordring af en Flickrbruger.  
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Lancerings- og annonceringsstrategi: 

 

Flickrsiden "Kristian Hude fotografier 
blev lanceret dels ved hjælp af Roskilde 
Bibliotekernes almindelige pr-strategi9, 
delv ved hjælp af mailing og annoncering 
overfor de udvalgte grupper Roskilde 
Tekniske Skole, den sociale 
netværkstjeneste ageforce.dk, 
Fotoklubben Negativ og Lejre Fotoklub, 
samt netværket af lokalhistoriske arkiver 
og museer LARA. Henvendelsen til de 
udvalgte grupper stod jeg for, hvor 
projektstedet tog sig af deres vanlige pr. 
Idéen bag var at kunne sammenligne, 
hvordan de forskellige grupper forholdt 
sig til invitationen til at både at se 
billederne og deltage i de sociale medier 
omkring dem. Alle annoncer, 
pressemeddelelser og mails gjorde 
modtagerne opmærksomme på, at vi var 
interesseret i høstning og udveksling af 
billederne.  
 
Bloggen blev af tekniske årsager kun 
lanceret sporadisk, da projekstedet af 
ressourcemæssige årsager, som jeg ikke 
har indblik i, først lagde den ud på det 
rigtige domæne, da projektperioden var 
afsluttet.10 

Derfor kunne der reelt ikke høstes særlig meget erfaring omkring brugen af bloggen. 
Kvaliteten af planen med dels at kunne sammenligne brugen af de to sociale medier, 
dels lade fordele ved de to systemer supplere hinanden og ulemper opvejes, kunne 
derfor desværre ikke testes. 
 
Analyse:  
 
Navigationsmønstre og brugeraktivitet: 
Lanceringen med det mest overraskende resultat, fandt sted med Flickrs medlemmer 
som målgruppe. Den påbegyndte jeg i slutningen af oktober, da der ikke havde været 
nogen nævneværdig brugeraktivitet på siden i den periode, hvor brugerne 
udelukkende havde haft mulighed for at tilgå siden via verbalsproglige søgninger. Jeg 
meldte profilsiden ind i en række grupper, hvis relevans blev vurderet på baggrund af 
billederne, der allerede lå i poolen. Hvis der var lighed mellem Hudes fotografier og 
de billeder, som gruppen samlede på, meldte jeg mig ind og lagde de relevante 
billeder ud i denne gruppes pool. Det betød en stor forøgelse i brugeraktiviteten 

                                                 
 
10 Bilagene for "netnationen" i mappen "blogprodukt" på dvd'en dokumenterer 
registreringsdatoen for domænenavnet historiefoto.dk. 
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omkring Hudes sider og billeder, så længe billederne var forholdsvis nye i disse pools 
og derfor lå på nogle af deres første sider. Dette uddyber jeg i afsnittet om 
navigationsmønstre.  
 
Blandt de udvalgte målgrupper, som jeg henvendte mig til, kom den eneste positive 
respons fra fotoklubberne, samt fra Lars Kjær fra Køge Arkiverne, der selv 
beskæftiger sig med formidling af historie i web 2.0.11 Der kunne ikke registreres 
nogen øget aktivitet eller nogle positive svar fra de øvrige grupper, heller ikke i form 
at ekstra klik på siderne eller positiv respons pr. mail. Dette kan måske forklares med, 
at de øvrige ganske enkelt ikke var nysgerrige, idet der ikke var noget 
interessefællesskab på forhånd. 

 
Interesse for fotografierne på siden "Kristian Hude fotografier" var minimal fra 
midten af oktober og indtil begyndelsen af november. Antallet af klik på billederne og 
mængden af øvrigt brugerskabt indhold, i form af kommentarer, udvælgelse af 
billeder som favoritter, brug af billeder på eksterne blogs og twittersider, steg markant 
efter at jeg begyndte at lægge billederne ud i gruppernes pools, fremfor blot at tagge 
og beskrive dem12. Kommunikationsrummet omkring billederne voksede. Interessen 
dalede og mængden af nyt brugerskabt indhold faldt, da jeg holdt inde med at lægge 
billeder ud i pools i slutningen af projektperioden. En markant stigning i antallet af 
daglige klik faldt sammen med annonceringen af Flickrsiden i Roskilde Dagblad d. 14 
november. Interessen fadede dog hurtigt ud og faldt tilbage på et væsentligt lavere 

                                                 
11 Dokumentation findes blandt andet i filerne "mailkampagne" i mappen 
"annoncering".  
12 Se bilag i mapperne "Flickrstatistik" og "Flickrprodukt". 
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leje, der gennemsnitligt lå lidt over det som niveau, som det havde været på inden 
annonceringen.  
 
Brugeradfærden d. 14, 15 og 16 november var væsensforskellig fra perioden, hvor 
billederne blot blev lagt ud i pools. Der var ingen forøgelse af andet brugerskabt 
indhold end blot klik på billeder. Billederne blev nu primært tilgået fra sider, sæt og 
samlinger på Hude-profilen selv, hvor de i perioden, hvor Flickr-grupperne så at sige 
"havde været alene med dem" primært blev tilgået fra gruppernes samlinger, det vil 
sige fra andre billeder.  

 



 21

 

 
Den 5 november var det grupperne "Vintage Kids" og "100 years old" billedpools, de fleste klik 
kommer. Heri var en del af Hudes fotografier umiddelbart forinden blevet lagt, så de var nye i 
grupperne og derfor på poolenes side 1. 
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Som nævnt i metodeafsnittet kan jeg intet konkludere på dette, men den ændrede 
brugeradfærd kunne tyde på, at forskellige målgrupper navigerer vidt forskelligt, i det 
samme sociale medie. Lysten til at skabe et kommunikationsrum i et socialt medie 
gennem konverserende og konsultative former for interaktivitet, har måske noget at 
gøre med modtagersituationen, altså konkret om brugeren er "hjemme" (det vil sige 
tilmeldt på forhånd i det aktuelle forum) eller om hun blot er gæst, inviteret gennem 
en annonce. 
 
Gruppernes billedpools var tilsyneladende centrale for vidensorganisationen på Flickr 
og vigtige for brugernes navigation. Der blev stort set ikke blev brugt verbalsproglige 
søgetermer for at finde frem til billederne, hvilket de statistiske bilag dokumenterer. 
Disse pools er velegnede til at synliggøre billederne for brugere, der ikke ellers ville 
være i stand til at finde dem via tags, titler og beskrivelser, fordi de ikke deler det 
samme verbalsprog. Gruppernes pools illustrerer, hvad billederne har til fælles, 
fremfor at beskrive det sprogligt gennem indeksering. Dette var en meget interessant 
erfaring, set i bibliotekarisk perspektiv, idet den stred 180 grader imod 
forventningerne om, at vidensorganisation med verbalsproglige værktøjer til 
informationssøgning er langt vigtigere, end visualisering af sammenhænge og 
ligheder mellem billeder i kraft af en simpel visning af dem på en social gruppes 
sider.  
 
Kommunikationsrummet omkring billederne: 
Der findes en udbredt tommelfingerregel for sociale medier, der siger at i de fleste 
online fællesskaber gælder det at 90% er tilskuere, 9% bidrager en smule og 1% står 
for størstedelen af bidragene. 13 Når det er konstateret, er der endnu ikke nævnt et ord 
om de sociale mediers og det brugergenerede indholds nærmere karakter og kvalitet. 
Om det er data, information, viden eller almindelig smalltalk, der udveksles og 
bidrages med, besvarer sådan en tommelfingerregel ikke.  
 
Næsten alt brugerskabt indhold på siderne, bortset fra klik, var tilføjet af mennesker 
fra andre lande end Danmark. Kun en enkelt dansker, nemlig Peter Johansen fra 
fotoklubben Negativ, der var blevet inviteret til at bidrage til siderne via mail, 
udvalgte nogle af Hudes billeder som favoritter. Ialt 30 billeder blev af forskellige 
brugere tilføjet som favoritter, nogle af dem af flere brugere. Peter Johansen var på 
forhånd medlem af Flickr, hvor han selv havde en fotosamling.  
 
Interaktionen i kommentarfeltet var i høj grad konsultativ. Fire kommentarer på de i 
projetperioden i alt ti kommenterede fotos, var af spørgende karakter. To brugere 

                                                 
13 Nielsen, J 
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spurgte, om jeg ville tilføje et billede til to gruppers pools, som de hver især 
administrerede. En tredie stillede et opklarende spørgsmål til et fotografi af Roskildes 
gamle rådhus. Her var jeg nødt til at søge hjælp i det lokalhistoriske arkiv til at få svar 
på. En medarbejder 14 fra Roskilde Lokalhistoriske arkiv havde skrevet en artikel om 
emnet. Den publiceredes herefter online i billedbeskrivelsen under fotografiet, så den 
var søgbar for Flickrs brugere. En fjerde spurgte, hvordan en gade så ud i dag. Et 
enkelt billede fik tilføjet en note af en bruger, der gjorde opmærksom på en detalje i 
billedet. Samme person gjorde i en anden forbindelse opmærksom på, hvordan 
placeringen af barnet i et billede, af fotografen blev brugt til at skildre bygningernes 
størrelsesforhold. Dermed var brugernes bidrag med viden hovedsagligt karakteriseret 
ved, at de kunne gøre opmærksom på visuelle detaljer og ligheder med andre 
billedsamlinger på Flickr, samt fortælle om deres egne videns- og informationsbehov. 
Ellers var der tale om konverserende interaktionen i form at ros. 
 
Hver gang det blev registreret at en navngiven bruger havde bidraget med indhold, 
valgte jeg at tilføje personen eller organisationen som kontakt, dels for at styrke 
linkstrukturen og dermed kommunikationsrummet omkring billederne, dels i håb om, 
at dette ville øge aktiviteten omkring billederne. Danske institutioner og 
organisationer, der også havde lagt historiske billeder på Flickr, gjorde jeg til 
kontakter, uanset deres respons. Kun to af dem responderede med en gensidig 
tilføjelse, nemlig Københavns Bymuseum og Industrimuseet Frederiksværk. Ialt 40 
kontakter tilføjede jeg, hvoraf kun 18 var gensidige. 
 
Fordelene ved den valgte strategi var, at det brugergenererede indhold på siderne blev 
øget, ligesom det Flickr-interne kommunikationsrum blev styrket socialt og 
funktionelt, i kraft af linkstrukturen og den personlig dialog i kommentarfeltet. 
Desuden havde tilføjelsen af billeder til pools den fordel, at Hudes billeder kunne 

                                                 
14 Kjell Jakobsen. Indledningen til artiklen er dokumenteret i billederne på side 10 i nærværende 
rapport. 
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begribes i en større kontekst, idet de kunne sammenlignes umiddelbart med 
fotografier med lignende motiver og emner, taget andre steder i verden, samtidig eller 
på et andet historisk tidspunkt.  
 

 
 
Url-adressen http://is.gd/4NskY er en krypteret version af url-adressen 
http://www.flickr.com/photos/hudes_roskilde/3982967367/in/pool-76837992@N00 Den henviser til 
fotografiet med titlen: Det gamle Roskilde Raadhus, som det fremstår, idet det ligger i billed-"poolen", 
der er tilknyttet Flickr-gruppen "100 years old". Google translates oversættelse af de ledsagende 
japanske tegn er: Clean. 
 
Når det er sagt, bør det også nævnes om kommunikationsrummet at erfaringerne i den 
grad viste at Flickr er et globalt anarki, når det drejer sig om kommunikations- og 
indekseringsstrategier og sprog. Det verbalsprogelige problem begrænser både 
muligheden for at kommunikere med en større del af brugerne og muligheden for at 
skabe et kommunikationsrum, der inkluderer alle. Billedernes kontekst var oftest 
verbaliseret på andre sprog end dansk og i nogle tilfælde lige frem med anden 
tegnsætning end den latinske. "Kristian Hude fotografier" fremstod i stigende grad 
mere globale end lokale. Billederne blev eksempelvis både blogget og twittet i Japan. 
Her havde jeg ikke bare svært ved at forstå ordene, men kunne ikke engang læse 
tegnene. 
 
Ophavsret og etik:  
I forbindelse med den indledende planlægning af produktionen, dukkede spørgsmålet 
om ophavsret op. Det viste sig, at der var usikkerhed om nogen ejede ophavsretten til 
Kristian Hudes fotografier, idet han døde for mere end 70 år siden. Roskilde 
Bibliotekerne ejer de fire albummer, som billederne er scannet fra, hvilket vil sige at 
de ejer nogle fysiske dokumenter, men ikke ophavsretten til de værker, som de er 
fremkaldelser af.  
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Roskilde Bibliotekernes ønskede at sætte en Creative Commons licens på billederne: 
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic.15 Licensen betyder, at 
man ikke har ret til at bearbejde billederne eller bruge dem i forretningsøjemed. 
Desuden skal ophavet krediteres i forbindelse med mangfoldiggørelse af billedet. 
Netop retten til at bearbejde billeder, eksempelvis ved at lave digital restaurering eller 
collager, anså Library of Congress i forbindelse med deres pilotprojekt for at have en 
positiv psykologisk betydning for brugernes lyst til selv at skabe indhold. Man mente 
at brugernes engagement i de historiske fotografier og deres oplevelse af ejerskab i 
forhold til den fælles historie ville blive stimuleret, hvis de fik lov til at være kreative. 
LOC skabte derfor i samarbejde med Flickr "The Commons" som er en særlig del af 
Flickr, hvor kulturarvsinstitutioner kan lægge deres billeder ud i, hvis der ikke er 
nogen kendt ophavsret til dem.16  
 
Det viste sig i praksis at cc-licensen ikke blev respekteret, da Kristian Hudes billeder 
begyndte at dukke op på eksempelvis et kommercielt site, hvor de blev benyttet som 
appetitvækkere i forhold til køb af hotelpladser i Roskilde.  

 
Galleriet i eksemplet ovenfor er skabt via en plug-in, der henter billeder ind på hjemmesiden ved at 
henvise til et tag fra Flickr. I dette tilfælde er det billeder tagget med "arkiv", som hentes ind. I det 
øjeblik, der lægges nyt ud på Flickr, som tagges med "arkiv", opdateres galleriet.  

                                                 
15 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en 
16 Springer et. al. s. 2ff  
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Dette er et eksempel på den samme anvendelse af en plugin, her på et site, hvor der sælges hotelpladser 
blandt andet i Roskilde. http://www.hoteltoday.com/dk/roskilde/sfeerhotel er url-adressen, hvor 
galleriet forekom. Det benyttede tag er her "roskilde".  
 
Desuden blev billeder genbrugt på blogs, der indeholder blandt andet pornografisk 
materiale17. I alle tilfælde skete dette uden at spørge Roskilde Bibliotekerne om lov. I 
nogle tilfælde, illustreret ovenfor, skete det også uden kreditering af ophavet. Dette 
viser, at det brugergenerede indhold, der forekommer i sociale medier på store 
platforme, også er noget, som økonomiske interessenter spekulerer i og som kan sætte 
kulturarvsinstitutionernes materialer ind i en kontekst, som disse normalt af hensyn til 
kriterier for kvalitet, relevans eller etik, sorterer fra.   
 
På baggrund af det, vil jeg på den ene side mene, at markeringer af rettigheder ikke 
giver mening at bruge på en platform som Flickr, da billeder helt uproblematisk kan 
genbruges på andre sider, uden kreditering. Den eneste måde at undgå det på, er ved 
at forhindre alle brugere i at blogge og downloade billeder idet man rent teknisk "låser 
dem" til siden. Derved indsnævres kommunikationsrummet. Valget mellem cc-licens 
og Commons står dermed mellem signalværdier og mulige aktiviteter omkring 
billederne på selve Flickr, ikke mellem kontrol og kontroltab på internettet. At danne 
sig et overblik over brug og misbrug af billeder er fuldkommen umuligt.  
 
Konsekvensen af rettighedsmarkeringer er udelukkende, at kulturarvsinstitutionen 
lægger en begræsning på omfanget af det kreative brugergenererede indhold, som 
respektfulde brugere kan bidrage med på selve Flickr-siden, idet denne kontrolleres af 
profilens indehaver. Desuden sendes et signal om, at man har myndighed over 
billederne, hvilket kan  have en negativ betydning for respektfulde brugeres oplevelse 
af medejerskab i forhold til kulturarven.  
 
Internettet rejser etiske dilemmaer, som ikke løses ved at give billederne creative 
commons-licenser eller hævde en ophavsret i forhold til dem, som 
kulturarvsinstitutionen i juridisk forstand reelt ikke har. Erfaringerne fra dette projekt 
har åbnet mine øjne for, at disse dilemmaer er meget reelle, men jeg har desværre ikke 
nogen løsning på dem.  
 

                                                 
17 Det drejede sig konkret om den japanske billedblog http://sa.tumblr.com Et mildt eksempel på den 
pornografi, som findes blandet med alt muligt andet, kan finde på denne blog, ligger som bilag dvd'en 
med produktet. Filen hedder pornodokumentation.tiff. Denne og øvrige blogs brug af Hudes fotos er 
dokumenteret i filerne "andresites" 
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Evaluering: 
 
Projektets modningsproces: 
Spørgsmålet om hvilken form for samtale, som vi mente var ønskværdig i et 
kommunikationsrum i de sociale medier, blev aldrig besvaret. Hvilke relevans- og 
kvalitetskriterier, skal der lægges ned over debatten? Er småsnak, opklarende 
spørgsmål og ros godt nok som vidensudveksling? Da, der ikke var nogen klare 
succeskriterier for debatten, kan jeg ikke bedømme om denne del at projektet er 
lykkedes.  
 
I Bruun Pedersens model indebærer præciseringen af mål også en præcisering af det 
indhold i form af viden, som man ønsker formidlet til modtageren. I og med, at der i 
projektplanens mål skrives, at brugerne skal inddrages i en udveksling af viden, og 
ikke blot iværksættes som vidensformidlere, mangler der en præcisering af brugernes 
udbytte i projektets mål. En præcisering af dette ville have kunnet tjene som et 
pejlemærke for deres motivation for at engagere sig og ikke mindst som målestok til 
brug for evalueringen af projektets succes eller mangel på samme i forhold til dets 
mål som billed- og vidensformidlingsprojekt. Det åbne spørgsmål: Hvad skulle de 
lokale brugeres motivation være for at lægge deres viden om lokalhistorie ud i et 
kommentarfelt på en international platform som Flickr? er måske ikke behageligt at 
stille, men brugernes positive motivation er immervæk det vigtigste for at få succes 
med et projekt om vidensdeling og brugerindragelse. 
 
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv fungerer normalt som videnscenter for Roskildes 
lokalhistorie og huser samlingen af Kristian Hudes fotografier. Det viste sig i løbet af 
planlægningsprocessen, at Roskilde Bibliotekerne var det egentlige projektsted, idet 
de er ejere af billederne. Ved projektets afslutning var det uklart, hvem der skulle 
overtage værtsrollen for bloggen og Flickrprofilen efter mig. Hvad den viden, der 
indhøstes om fotosamlingen og dens motiver, skal bruges til og hvem, der skal bruge 
den, er endvidere uklart, men det burde have været afspejlet i projektets formål. Der er 
således ikke indtænkt et fremtidsperspektiv for produktet i projektplanen. Den 
konkrete plan burde også have præciseret, hvem der formidles og indhøstes viden for. 
En hovedårsag, til at projektplanen endte med at mangle identitet og klar retning, 
ligger dermed i selve organiseringen bag projektet. Viden, i form af erfaring, som er 
beskrevet i projektets formål, er ikke den samme form for viden som den historiske 
viden, der er defineret i projektets mål. At formål og mål ikke ligger i forlængelse af 
hinanden, øger tendensen til at projektet mister identitet og falder fra hinanden.  
 
En afdækning af til rådighed stående ressourcer, i form af viden, tid, teknologi og 
personale, burde have været foretaget inden planlægningsfasen blev afsluttet. Derved 
ville jeg også have haft bedre mulighed for at få overblik over, om det var muligt at 
realisere projektets formål indenfor tidsrammen og dermed om de konkretiserede 
videns- og informationsbehov kunne tilfredsstilles eller projektets formål måtte 
modereres.  
 
Der burde have været lavet en projektmodning inden projektplanens udarbejdelse og 
produktionsprocessens start. Hvis man tager udgangspunkt i, at det er biblioteket og 
ikke det lokalhistoriske arkiv, der er den primære aktør, vil spørgsmålet naturligvis 
være, hvilke informationer og hvilken viden, som biblioteket selv besidder og derfor 
kan formidle om den pågældende samling. Dernæst ville en præcisering af videns- og 
informationsbehov hos projektstedet, udformet som helt konkrete spørgsmål, være 
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nødvendig. Konkret kunne man starte med at spørge: "Hvad skal den viden og 
information, der indsamles og den erfaring, der opnås i forbindelse med projektets 
realisering, bruges til?"  
 
En projektrapport, der dækkede selve forarbejdet og projektmodningsfasen, burde 
have været produktet, idet det ikke ville have været realistisk at nå både 
projektmodningen og produktionen af en eller flere sider på internettet og 
indhøstningen af viden indenfor den til rådighed stående tidshorisont. 
 
Konklusion: 
 
Opgaven med at udarbejde et billedformidlingsprojekt i sociale medier på internettet 
har givet erfaringer på flere niveauer.  
 
Det ene niveau består i selve planlægningen. Her har forløbet vist, at projektmodning 
med afstemning af medie i forhold til indhold, målgrupper og mål er vigtig for at opnå 
et positivt samlet resultat. Delmål om at aktivere de lokale brugere i skabelsen af et 
kommunikationsrum omkring billederne, blev ikke nået. Dette peger i retning af 
forkert valg af socialt medie og/eller forkert valg af indhold i skikkelse af de konkrete 
billeder og deres motivkreds, samt eventuelt en forfejlet verbalsproglig formidling. 
Derfor understreges vigtigheden af, at alle oplysninger og ressourcer er til rådighed 
inden projektplanen afsluttes og produktionsprocessen påbegyndes. Det drejer sig om 
overblik over til rådighed stående ressourcer, samt en afklaring af målene for 
formidleres og ikke mindst modtageres udbytte.  
 
Det andet niveau består i de konkrete erfaringer, som blev indhøstet i forbindelse med 
selve produktions- og formidlingsprocessen. Det var en overraskelse at 
indekseringsstrategierne, set i relation til brugernes søgninger, nærmest syntes 
overflødige på billedformidlingsplatformen Flickr. Noget tydede på at det her i højere 
grad end verbale søgetermer var annoncering i lokale medier og synliggørelse i 
grupper, der bragte brugerne frem til billederne. Dette hænger formentlig sammen 
med platformens internationale karakter, hvor der tales mange sprog. Som platform 
for visualisering og vidensudveksling lader Flickr desværre en del tilbage at ønske. Til 
gengæld er platformen udmærket til synliggørelse af en billedsamling i internationalt 
regi, viste erfaringerne.  
 
Det tredie niveau består i de refleksioner, som erfaringerne med at lægge billederne 
ud i et relativt ukontrolleret miljø på internettet, medførte. Ophavsrettens etiske 
aspekter, som vedrører respekten for institutioners og menneskers omdømme, blev sat 
på dagsordenen, da billederne begyndte at dukke op i relation til materiale, der kan 
være problematisk både set i moralsk og kvalitetsperspektiv. Ophavsrettens 
økonomiske side blev problematiseret, idet billedernes cc-licens ikke blev respekteret 
og billederne begyndte at dukke op på kommercielle sites uden kreditering af ophavet.  
 
På et fjerde niveau berørte refleksionerne spørgsmålet om bibliotekets rolle som ejer, 
administrator og formidler i forhold til forskellige materialer, i dette tilfælde 
vidensbærende materialer, der vedrører privatpersoners liv og den fælles kulturarv. 
Sat i et omverdens- og fremtidsperspektiv rejser brugen af de sociale medier en lang 
række spørgsmål, som en opgave som denne ikke kan besvare, men peger frem imod. 
Af centrale spørgsmål kan nævnes de potentielle konflikter, der kan være i 
bibliotekets trippelrolle som garant for både ytringsfrihed, kvalitet og privatliv i 
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forbindelse med brugeres vidensudveksling i sociale medier, som bibliotekerne står 
som administratorer for.  Et andet centralt spørgsmål er kulturarvsinstitutionernes 
signaler om ejerskab i forhold til materialer, der i realiteten er public domain i det 
øjeblik de lægges på nettet, samt de ulemper og fordele, som det har, at opgive rollen 
som ejer.  
 
Alt i alt mener jeg at projektets formål er nået til fulde og at et projekt som dette har 
tjent som som både en udvidelse af min faglige erfaringshorisont og har åbnet mine 
øjne for centrale problemstillinger i biblioteks- og kulturarvsinstitutioner lige nu. 
Erfaringerne med udarbejdelsen af dette produkt giver en besvarelse på 
problemformuleringens spørgsmål, der siger, at Flickrsiden kombineret med bloggen 
var et forsøg på at give et eksempel på en sådan konstruktion, men at det viste sig, at 
problemet er umuligt at løse, hvis man samtidig ønsker at bevare kontrollen med 
billedernes kontekst og betydning og desuden ønsker at udveksle viden om dem. 
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Bilag 1: 
 
Perspektivering: 
 
(...) Web 2.0 also embodies a set of unintended consequences, including the increased 
flow of personal information across networks, the diffusion of one’s identity across 
fractured spaces, the emergence of powerful tools for peer surveillance, the 
exploitation of free labor for commercial gain, and the fear of increased 
corporatization of online social and collaborative spaces and outputs.  
 
(Michael Zimmer: Preface: Critical Perspectives on Web 2.0.) 
 
Dette citat opsummerer meget fint, hvilke felter, som også jeg deler bekymringer 
overfor, når talen falder på Web 2.0.  
 
Nogle af problemstillingerne der blev overvejelset forud for produktionsprocessen, 
blev som nævnt aktualiseret som reelle konsekvenser af at lægge billedsamlingen på 
Flickr. Det tidligt i forløbet iagtages hvordan identiteten "Kristian Hude" og hans 
værk, flød mellem netværker, og i stigende grad blev bibragt uintenderet mening og 
betydning. (eks reklamer, porno, ideologisering etc). Det samme gjaldt naturligvis de 
menneskers og steders historie, der var afbilledet på hans fotografier.  
 
Det er både en etisk og retslig udfordring, at bibliotekets billeder, billeder med 
tvivlsom ophavsret, samt billeder der forestiller mennesker, som kan være beslægtede 
med nulevende, der har et følelsesmæssigt engagement i forhold dem, pludselig findes 
i en kontekst af reklamer, stærkt ideologiske projekter, samt materialetyper, som af 
moralske årsager normalt ikke findes på et bibliotek, i dette eksempel billedporno. 
Når billeder lægges på nettet, opgives kontrollen med dem i realiteten.  
 
At publicere billeder i et socialt medie på internettet rejser en række etiske og retslige 
spørgsmål: Hvem har rettigheder over informationer, personlig viden, innovation eller 
gode historier, der eventuelt kan tjenes penge på, i de tilfælde, hvor de forekommer 
som brugergenereret indhold på en side ejet af biblioteket eller en platform ejet af 
Yahoo? Hvordan kan et almindeligt folkebibliotek overhovedet danne sig overblik 
over, hvad der af etiske hensyn bør modereres og hvad man kan lade blive liggende i 
kommentarfeltet, hvis talen falder på navngivne personer eller korporationer? Kan 
biblioteket risikere at skulle ind og moderere på købstadssladder i kommentarfeltet? 
Hvornår flyder de personlige informationer om mennesker relateret til billederne lidt 
for frit? Hvordan kan biblioteket lave sober kildekritik på oplysninger og viden om 
historie, der stammer fra et kommentarfelt på en international internetplatform? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2:  
 
Roskilde Bibliotekernes indledende projektoplæg, som det fremstod på 
Danmarks Biblioteksskole i august, 2009. 
 
Formidling og udstilling af lokalhistoriske fotografier i web2.0 
 
Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Lokalhistoriske arkiv ejer en stor samling 
glaspladenegativer med historiske fotografier optaget i Roskilde og omegn omkring 
1900-tallet. Fotografierne, der er taget af den lokale fotograf Christian Hude, er i dag 
en vigtig del af Roskildes kulturarv. En del af de 2.500 glasplader er blevet skannet og 
er tilgængelige i digital form. Roskilde Bibliotekerne ønsker at oparbejde en erfaring 
og eksperimentere med formidling og udstilling i det virtuelle rum. 
 
Udbudt af Roskilde Bibliotek 
Formål 
Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Lokalhistoriske arkiv ejer en stor samling 
glaspladenegativer med historiske fotografier optaget i Roskilde og omegn omkring 
1900-tallet. Fotografierne, der er taget af den lokale fotograf Christian Hude, er i dag 
en vigtig del af Roskildes kulturarv. En del af de 2.500 glasplader er blevet skannet og 
er tilgængelige i digital form. Roskilde Bibliotekerne ønsker at oparbejde en erfaring 
og eksperimentere med formidling og udstilling i det virtuelle rum. 
 
Beskrivelse 
Via sociale medier som fx Flickr og Facebook samt teknologier som (social) tagging 
er det hensigten at puste nyt liv i disse lokalhistoriske fotografier ved at "udstille" 
fotografierne på nettet. Samtidig er det ønsket at brugeren/borgeren inddrages i 
formidlingen af fotografierne samt i produktionen af viden og mening omkring dem. 
Det er vores formodning at mange lokale borgere og øvrige med interesse for 
lokalhistorie og den danske kulturarv, kan bidrage med historier og viden omkring 
samlingen, hvorfor vi vil forsøge at indsamle og dokumentere den viden, som vores 
Lokalhistoriske Arkiv ikke har kendskab til. Dette kræver at borgeren via PR og 
markedsføring gøres opmærksom på projektet. Det er vores opfattelse at projektets 
målgruppe spænder bredt - fra unge til ældre -hvilket taler for at kombinere 
traditionelle og alternative metoder til PR og markedsføring. Fx annoncering i lokale 
ugeaviser kontra annoncering og formidling på hjemmesiden, Facebook o.lign. 
Potentialet for formidling og udstilling via sociale medier er sikkert enormt og 
efterlader samtidig et stort rum for kreativ udfoldelse og eksperimentering i projektet. 
Vi er derfor meget åbne for ideer og har samtidig bestræbt os på et projekt med så 
brede rammer, at de studerende gives god mulighed for at sætte et selvstændigt og 
personligt aftryk. 
 
Arbejdsmetode 
Projektet kan deles i tre hovedpunkter: - Tilgængeliggørelse af den digitaliserede del 
af samlingen på den valgte platform. Vi forestiller os umiddelbart Flickr, idet andre 
biblioteker har gjort sig gode erfaringer derfra, men er åbne for alternativer. Herunder 
en vurdering af forhold i forbindelse med tagging-strategi o.lign. Og hvad tilbyder den 
valgte platform af muligheder for brugerinddragelse? - Formidling og markedsføring 
af projektet i/til lokaleområdet og andre interesserede via: 1) traditionelle trykte 
medier som lokalaviser/ugeaviser og 2) internettet og sociale medier fx hjemmesiden, 
Facebook, blogs o.lign - her er rig mulighed for at eksperimentere med potentialet for 



formidling i web2.0 og 3) biblioteket fx infoskærme o.lign. - Projektet kan afsluttes 
med en fernisering og happening på biblioteket. 
 
Slutprodukt 
Udstilling i det virtuelle rum 
 
Forventet effekt 
Roskilde Bibliotekerne ønsker at oparbejde en erfaring og eksperimentere med 
formidling og udstilling i det virtuelle rum. 
 
Forventet tidsforbrug 
Ikke fastsat. Afhængigt af projektaftale. 
 
Krav om den studerendes tilstedeværelse 
Ikke fastsat. Afhængigt af projektaftale. 
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