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Grundpræmis

Vores samlinger tilhører alle

Store dele af samlingerne er i det offentlige domæne

Det er vores opgave at varetage samlingerne på en måde, så folk 

får størst muligt udbytte af dem 

Ved at give dem fri på nettet får de rækkevidde og brugsværdi 

som aldrig før 



Global deltagerkultur



Dannelse sker i dialog
- potentielt med hele verden



I 2016 er der mere end 
27 millioner registerede
Wikipedianere i verden 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedians



Hvordan kan museer understøtte 
– og drage fordel af –

dette kognitive overskud?



Bildung ~ Building 



Galleries
Libraries
Archives
Museums

Åbne digitaliserede samlinger
åbner for ny læring 

http://openglam.org/ 





“Works that are in the Public Domain in 
analogue form continue to be in the Public 
Domain once they have been digitised.” 

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Public%20Domain%20Charter%20-%20EN.pdf



Pionerer



Ansporer til
og faciliterer

kreativ genbrug



Remix som læringsstil

“The action of actually working with an image, 
clipping it out and paying attention to the very 
small details, makes you remember it.”

http://www.nytimes.com/2013/05/29/arts/design/museums-mull-public-use-of-online-art-images.html?pagewanted=all&_r=0 

Taco Dibbits
Samlingschef, Rijksmuseum



Hvad gør vi
på SMK?



SMK Digitals strategi 2009

Vi vil være en 
katalysator for

brugernes kreativitet



Michael Edson

Think big,
start small,
move fast



What can
you do 
today?

Michael Edson, Director of Web and New Media Strategy, Smithsonian Institution

SMK Digital rådgivningsmøde med chefgruppen, november 2011



2012



Som et forsøg
frigav SMK
160 billeder

i høj opløsning



Lille samling,
stor effekt



”Når SMK frigiver billeder af 

kunstværker med åben licens, betyder 

det at vi i Wikipedia er i stand til at 

skrive bedre artikler både om 

kunstnerne, værkerne og deres 

motiver.” 

Ole Palnatoke, Wikipedia 
Danmark

Highlights from SMK, the National Gallery of Denmark

Case studie på Creative Commons wiki, 2012



Jan van Goyen, Prospekt af byen Arnhem, 1646, SMK, Public Domain 

”Et eksempel: I 1646 malede Jan van Goyen et prospekt af 

byen Arnhem. Dette billede er ikke blot egnet til at illustrere 

artiklen om van Goyen, men også den om Arnhem, 1646, 

tonalt landskabsmaleri, og tulipomani – ikke kun på dansk, 

men på alle de sprog Wikipedia er tilgængelig på.”



http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Maleri/158_highlights

160 billeder
824 visninger
630 Wikipedia sider 
27 sprog





CCBY 3.0 Frida Gregersen 

Samarbejde med
Københavns Metroselskab,

lokale beboere
og kunstpiloterne

Byens Hegn
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CCBY 3.0 Frida Gregersen 

Vinder af Hegnspælen 2013

6 hjerter i Politiken 



2015



I dag kan omkring 
25.000 billeder 
frit downloades

…til læring, undervisning,
forskning, deling, genbrug,
leg, remix, nyfortolkning…



Hvad er forskellen?

Billederne tilhører museet, 
men vi giver dig lov til at 
genbruge dem

Billederne tilhører os alle 
sammen, så du har ret til at 
genbruge dem
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Rationalet bag CC0

Aftale med husets fotografer – nuværende og fremtidige

Rettighederne til fotografiske gengivelser af museets 

originalværker tilhører SMK (praksis siden 1975)

Fotografernes navne og professionelle tilknytning til SMK Foto 

bevares i billedfilernes EXIF-data som dokumentation

SMK kræver ikke kreditering, men opfordrer til det i sin public 

domain politik 

Den ”nye virksomhed” med museets fotosamling har stået på siden 

2012, uden indvendinger fra fotograferne – det er dermed blevet 

”sædvanlig virksomhed” 



Nye brugsmuligheder

På nettet

På museet

Udenfor museet



SMKs samlinger arbejder derude

Europeana

Wikimedia Commons

Google Cultural Institute

Artstor 

SkoleTube

VanGoYourself

Blogs, sociale medier, online journals etc.



Månedlige Wiki Labs 
med Hirschsprung
siden efteråret 2015

CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup





Nem start på åbne samlinger 



http://www.smk.dk/udforsk-

kunsten/smk-

blogger/artikel/wiki-labs-

berigelse-af-kunsthistorien-paa-

wikipedia/





CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Mix it up! Remix udstilling

Culture Cam installation

VanGoYourself workshop

Wiki edit-a-thon

Animeret GIF workshop

Performances

Filmvisninger

Artist talks

Art DJ’s



13 kunstnere fik chancen for at 
forandre museet i en weekend

CC BY-SA 4.0 Merete Sanderhoff



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Deres remix spændte  
fra laserskårede installationer…



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

…til vævede tapestrier, 
tøjdesign, collager…



Harald Slott-Møller, Dansk landskab, 1891

Product of Public Domain





CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Jamie Seaboch, Collage 



Filip Vest, 22 Skies

CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

…til en pop-up udgave af et maleri
med en motoriseret lyskilde 



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Kati Hyyppä, As light goes by 



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Stor interesse fra publikum



CC BY-SA 4.0 Ida Tietgen Høyrup

Unikt møde mellem gammelt og nyt



Fixerum i København

700 stofindtag i døgnet

CCBY 4.0 ULK 



Kunstpiloter og brugere 
samarbejdede om forandring



CCBY 4.0 ULK 

Frie billeder anvendt til at
skabe brugernes drømmesteder



CCBY 4.0 ULK 



CCBY 4.0 ULK 

Et sterilt, upersonligt rum 
forvandlet til brugernes eget sted



Public domain samarbejde



Public domain samarbejde

Opfordring udsendt januar 2016
til alle danske kunstmuseer 



”Som museum har vi ikke patent på, hvordan kulturarven kan 
fortolkes og anvendes. 

Vores rolle er i stadig højere grad at facilitere offentlighedens 
brug af kulturarven til læring, kreativitet og innovation. 

Museet som dannelsesinstitution bygger i dag på 
vekselvirkning. 

Vi er alle en del af nettet. Vi danner hinanden.”

Mikkel Bogh 
Direktør, SMK

Altinget 2014

http://bit.ly/1dMX0BJ 



sharingiscaring.smk.dk 


