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Abstract
The outset of this master-thesis is an analysis of the entrepreneurial process of Effectuation in
attempting to establish a cultural entrepreneurial project – as university-students, without any
financial funds, who seeks to create new ways for museums to communicate with Augmented
Reality (AR).
Based upon social constructivism, the use of actor-network theory and the methodology of
Effectuation (Sarasvathy, 2001; 2008) we seek to make an interdisciplinary and international
Triple Helix project. We are documenting the process of shaping ideas, analysing ourselves
(our situation, network and risks), establishing partnerships and the acquisitioning of new
knowledge.
In this effort we form multiple partnerships; a Czech company helping us with the ARprogramming, Danish whale-scientists providing knowledge and lastly the Zoological Museum in Denmark – to whom we suggest creating an AR-object for the guests of the museum.
Through this we experience and document in real-time the hardship of being entrepreneurs
and not knowing the outcome.
Against all odds, we successfully reach our goal, which leads us to conclude that entrepreneurship was possible for us, but it is not easy and demands determination in order to act entrepreneurial. We also conclude that research on practicing entrepreneurship is highly relevant and should be investigated further.
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“I don’t have an idea, the money, I’m afraid, to fail and I don’t know how to start”.
These fears arise from misconceptions similar to those ascribed to the pioneering explorers
who set sail on the open seas several hundred years ago. History has stylized these early
adventurers as visionary heroes, possessing superhuman abilities and extraordinary luck. In
fact, the process of drawing the map of the world is similar to the process an entrepreneur
employs in starting a new venture. Both explorers and entrepreneurs do
what they can with the things they have available”
(Read et al., 2017, Part 1).
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1.0 Indledning
Et speciale skal være “kronen på værket” – en større selvstændig afhandling, som udgør
summen af al den dannelse og viden som fem års universitetsuddannelse har givet. Sådan var
vores bagvedliggende tanke og ønske og derfor skuer vi med dette speciale både frem og tilbage i tiden. Vi skuer bagud, ved at ville sætte al vores uddannelse, erfaringer og kompetencer i spil. Vi kigger samtidig frem mod et jobmarked, der lader til at kræve stor omstillingsparathed og selvstændige handlingskompetencer af os. Disse strømninger i jobmarkedet har
vi set på forskellig vis og fra flere sider. Vi er bekendt med, at der i samfundet ses kortere
varighed i jobs og fag – moderniseringer, digitalisering og nedskæringer kan være årsager,
men også tidsbegrænsede projektansættelser er en tendens (Kristiansson, 2018). Samtidig
hører vi også bekymrede om “humaniora-bashing” (Zieler, 2018), der både præger omgivelsernes, men også vores egen selvforståelse som studerende og kommende akademikere på et
arbejdsmarked i forandring.
For at imødekomme disse samfundsmæssige omstændigheder synes en løsning som gives,
at blive det, som i flæng, benævnes; iværksætter, selvstændig eller entreprenør. Universiteterne giver undervisning i entreprenørskab og innovation1, fra politisk side gives økonomisk
støtte til iværksætteri (Erhvervsstyrelsen, 2018) og på tv, hos Danmarks Radio, er sendt nu tre
sæsoner af “Løvens hule” – public service-tv som forener underholdning og entreprenørskab.
Disse tendenser har ført os i retning af dette speciale – og vi vil, med al vores faglige baggage
og på videnskabelig vis, satse og afprøve et entreprenørskab som specialeform og hvordan et
sådant kan etableres i praksis.

Figur 1: Vores egen illustration af idéen til en Augmented Reality visning af en uddød fiskeart.
1 Et eksempel er Københavns Universitets fokus på at integrere “Innovation og Entreprenørskab” i undervisning og forskning – her tilbydes
bl.a. kurser og sommerskoler og økonomisk funding til etablering af entreprenørielle projekter. Kilde: https://ie.ku.dk/for-studerende/
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Selve vores grundidé er umiddelbart simpel: Vi vil via et beskrevet kulturelt entreprenørskab,
stifte partnerskaber med private virksomheder og museumsverdenen, med den intention at
afprøve teknologien Augmented Reality som formidlingsform på en dansk museumsinstitution. Om det kan lade sig gøre vil dette speciale vise.

2.0 Problemfelt og problemformulering
I forlængelse af ovenstående og for at konkretisere det videnskabelige og praktiske formål
med specialer, uddyber dette afsnit det problemfelt, som specialet sigter på at belyse. Dette
leder videre til specialets problemformulering med tilhørende underspørgsmål, som altså
danner grundlaget for specialet og det arbejde, som udfoldes igennem samme.
2.1 Problemfelt
Der har i nyere tid været et stort fokus på entreprenørskab i Danmark, både i forskningssammenhænge (Schøtt, 2006) for bl.a. at fastslå danske entreprenørers demografi og eventuelle
forskelligheder ift. andre nordiske lande – og fra politisk side (Erhvervsstyrelsen, 2018), hvor
økonomiske midler til uddannelse og skoling i entreprenørskab og iværksætteri skal sigte på
at skabe en endnu bedre sammenhæng imellem kompetenceudvikling, vidensproduktion og
samfundsmæssig vækst og innovation. Samtidig ses en stadigt stigende digitalisering der influerer på samfundets institutioner, herunder de kulturelle og som bl.a. medfører: “(…) stigende forventninger til museerne om at tilbyde oplevelser og indsigt i kulturarven i digital
form” som der står på bagsiden af en rapport fra Kulturarvsstyrelsen (2009). Sammenholdt
med fordringerne om innovation i samtiden, synes et entreprenørskab af kulturel art, med
digital teknologi som primus motor, derfor som oplagt at forfølge.
Dog udgør nystartede entreprenører samlet kun 5,4 % af den danske befolkning (Løwe Nielsen et al., 2014; Schøtt, 2006) og det øgede fokus fra politisk side og ønsket om at motivere
til entreprenørskab er, set i dette lys, ikke så underligt. Det kan desuden synes at stå i forlængelse af mere overordnede samfundsmæssige strømninger, hvor der stilles nye krav til fleksibilitet, handlingsevne samt en præmis om at “skue ud” mod en globaliseret og konkurrencepræget omverden i hastig forandring.
Regeringen har fra november 2017 således afsat samlet 14,7 mia. kr. frem til 2025, for bl.a.
at imødegå dette ved at: “(...) gennemføre en række initiativer inden for fem områder for at
styrke grundlaget for den fremtidige vækst: styrket iværksætter- og aktiekultur (...)” (s. 2)
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som der står i aftalegrundlaget. Dette er yderligere cementeret ved, at Erhvervsministeriet og
EU’s Socialfond i januar 2018 medfinansierede 21,3 mio. kr. udelukkende til at styrke entreprenørskabsundervisningen på en række danske erhvervsskoler og universiteter, med projektorienterede forløb rettet mod erhvervslivet2. En sådan Triple Helix3-tankegang sigter altså på
at styrke det interdisciplinære samarbejde imellem universiteterne, erhvervslivet og de offentlige institutioner og myndigheder.
Entreprenørskab og iværksætteri tillægges altså en række særdeles positive konnotationer,
men til trods for de økonomiske indspark og relevante mål, er det noget ukonkret hvilke
egentlige entreprenørielle kompetencer, der sigtes efter, samt hvilke kriterier, som er opstillet
for at vurdere hvordan og hvorvidt dette kan: “(…) motivere danske studerende til at starte og
få succes som iværksættere”, som forhenværende erhvervsminister Brian Mikkelsen udtrykte
som et mål i pressemeddelelsen (Erhvervsstyrelsen, 2018).
Et er altså at motivere til entreprenørskab, noget andet er at klarlægge hvordan et sådant reelt
kan skabes; på mikro-niveau og i kraft af, at den studerende selv agerer entreprenørielt, hvilket er selve udgangspunktet og dermed det centrale problemfelt for nærværende speciale.
Her sigter vi på at komme nærmere et svar (eller flere) ved på eksplorativ vis og konkretiseret i handling, at undersøge hvordan et entreprenørielt projekt orienteret mod kulturformidling og teknologi, kan etableres og hvilke konklusioner, der forhåbentlig på denne baggrund,
kan bidrage til forskningen på entreprenørskab i praksis. Spørgsmålet er altså – og som leder
til formuleringen af specialets problemformulering i følgende afsnit – om vi som humaniorastuderende kan mere end blot ‘italesætte’, ‘analysere’ og ‘diskutere’ et entreprenørskab? Kan
vi også skabe, kan vi afsøge og producere viden, og har vi handlingsvilje og evner, som kan
bære et entreprenørielt projekt i en verden, som kræver netop disse kompetencer?
2.2 Problemformulering
Som dette speciales hovedspørgsmål ønsker vi således at undersøge:
Hvordan etableres et kulturelt entreprenørskab, der anvender teknologien Augmented Reality
som museumsformidling – og hvilken vidensproduktion kan identificeres gennem den entreprenørielle proces?

2 Kilde: http://em.dk/nyheder/2018/01-04-21-mio-til-undervisningsindsats-skal-oege-antallet-af-ivaerksaettere
3 Begrebet Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995) udfoldes nærmere i afsnit 5.3, 5.6 og i analysekapitlerne.
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Hertil stiller vi følgende uddybende underspørgsmål:
· Hvordan etableres et kulturelt entreprenørskab i praksis via Effectuation?
· Hvilken viden producerer og opnår vi som studerende og entreprenører og i samspil med
partnerskaber?
· Hvordan kan Augmented Reality indgå som formidlingsform i en museumskontekst?

3.0 Specialets struktur
For at præcisere strukturen af dette speciale gives her et gennemløb af specialets forskellige
kapitler og respektive indhold – samt belyser hvorfor specialets analysedel på visse punkter
afviger fra en traditionel specialestruktur.
Som kapitel 1 præsenteredes indledningen og kapitel 2 specialets overordnede problemfelt
samt tilhørende problemformulering med tre underspørgsmål. Kapitel 3 udgør indeværende
afsnit og i kapitel 4 gennemgås det videnskabsteoretiske grundlag for specialet. I samme kapitel følger også en emnemæssig afgrænsning, herunder et kort oprids af hvad specialet ikke
beskæftiger sig med, samt begrebsafklaring af en række hyppigt anvendte begreber.
Kapitel 5 udfolder specialets teoretiske fundament, som er anlagt over fire emneområder.
Disse emneområder udfolder en teoretisk forståelse af henholdsvis: Entreprenørskab i en
omskiftelig verden, den socio-tekniske Aktør-netværksteori (ANT), teori om viden og vidensproduktion samt en indføring i den digitale teknologi Augmented Reality. Kapitel 6 indeholder specialets metodevalg, der er centreret om den entreprenørielle procesforståelse Effectuation samt argumenter for valget af denne metodeform. Desuden beskrives forløbet med indsamlingen af empiri.
Specialets hovedvægt falder i analysekapitlerne, som er opdelt i kapitel 7 og 8. Skellet imellem de to analyseafsnit markerer et vigtig skift i udviklingen af det entreprenørielle projekt
og understøtter en gentagelse af den effektuelle cyklus (uddybes i afsnit 6.2). Desuden er
kapitlerne opbygget så de understøtter, at arbejdsformen i Effectuation er processuel og den
analytiske tilgang er dermed på samme vis udformet som en procesbeskrivelse, der løbende
analyserer på udviklingen af projektet. Det betyder, at analysen er skrevet reelt imens “tinge-
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ne sker”, idet vi undervejs ikke kender udfaldet af projektet og om det reelt vil lykkes os at
etablere entreprenørskabet.
Effectuation udgør ligeledes rettesnoren for opdelingen i underafsnit i analysekapitlerne –
eksemplificeret ved første afsnit 7.1 Take off – Bird in the hand, der fokuserer på, at entreprenøren må tage udgangspunkt i egen baggrund, for at kunne udvikle et projekt.
Anskuet sådan, afviger specialets analysestruktur derfor på visse områder fra en traditionel
specialeform, hvor specialeskriveren forholder sig analytisk bagud-skuende på den indhentede empiri. Her udgør analysekapitlerne et konstant samspil imellem kronologi og proces,
hvor den løbende indhentning af empiri, er helt retningsstyrende for projektet. Analysen kan
altså, som Jørgensen, Rienecker & Skov (2011) skriver, ses som: “(…) en fremgangsmåde
udviklet i en vekselvirkning mellem din empiri og dit teoretiske grundlag” (s. 146) og som
naturligvis er understøttende for specialets problemformulering. Vi håber på denne måde, at
have imødekommet samme forfatteres understregning af at: “Hvis man vil bryde nogle læserforventninger, skal man bryde dem bevidst” (Ibid., s. 10).
Analysekapitlerne leder frem mod kapitel 9, som udgør vores diskussionsafsnit. Her diskuteres især det vi anser som “ømme punkter” i Effectuation og ydermere diskuteres entreprenørskab i praksis, Augmented Reality som formidlingsform samt betingelserne for vidensproduktion.
Kapitel 10 er specialets sammenfattende konklusion, som opridser projektets resultater og
evaluerer på de vigtigste erfaringer. I kapitel 11 gives en refleksiv vurdering af Effectuation
som metode og oplevelser vi har mødt undervejs i anvendelsen. Slutteligt gives en perspektivering i kapitel 12, som udfolder de fremtidige visioner for det entreprenørielle projekt og
vores egen rolle som entreprenører.

4.0 Videnskabsteoretisk grundlag, afgrænsning og begrebsafklaring
I dette kapitel skitseres specialets videnskabsteoretiske ramme, der er anlagt socialkonstruktivistisk, samt beskriver de afgrænsninger, som er foretaget, for at specialet præsenterer en
specifik videnskabelig relevant problemstilling. Til sidst følger en afklaring af flere hyppigt
anvendte og relevante begreber i specialet; ord som altså vil indgå og gentages flere steder,
men som ikke behandles teoretisk i analysekapitlerne.
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4.1 Socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt
Socialkonstruktivismen er valgt som specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt på baggrund af retningens overordnede antagelse om, at viden konstrueres igennem social interaktion og in- og eksternaliseres via sproget. Det er en relevant optik i en entreprenøriel sammenhæng, fordi vi sigter på at skabe partnerskaber igennem kommunikation med andre, for projektet, relevante aktører.
Det filosofiske udgangspunkt: forholdet imellem natur og kultur
En klassisk dualisme indenfor filosofien er, hvorvidt det er muligt at gengive virkeligheden
objektivt eller om sociale kontekster indvirker på erkendelsen og måden vi opnår viden på4.
Socialkonstruktivismen står i forlængelse af sidstnævnte perspektiv og opstod som en slags
kontraposition i løbet af 1970’erne, var under massiv debat i 1990’erne5 og udfordrer dermed
den filosofiske realisme6 (Knorr-Cetina, 1993). Virkeligheden ses med de socialkonstruktivistiske briller ikke som naturgiven og fokuserer derfor videnskabsteoretisk på: “(…) at afsløre
de umiddelbare fænomener som overfladefænomener, der skyldes underliggende mere reelle
størrelser” (Barlebo Wenneberg, 2000, s. 13)7. Fænomener ses altså ikke som statiske, men
har spor af deres menneskelige oprindelse indlejret i sig – hvad enten det drejer sig om en
idé, et artefakt, en institution etc. Dette åbner også for, at tingene kunne være anderledes,
hvorfor socialkonstruktivismen også er: “(…) critical of the status quo” som filosoffen Hacking (1999, s. 6) skriver.
Anvendelsen af socialkonstruktivismen betyder derfor, at vi anskuer erkendelse og viden
som påvirket af de sociale kontekster, vi indgår i, hvilket dermed også er med til at forme det
entreprenørielle projekt, som specialet sigter på at opstille.
Socialkonstruktivismen kan også udspaltes i mere radikale positioner, eksempelvis det at
selve virkeligheden anses som konstrueret (og dermed er en ontologisk form for konstruktivisme) eller at videnskabelig gyldighed fuldstændig afskrives, så alt således står og falder
med relativisme. Sådanne positioner andrager vi ikke, såvel som at vi ikke anlægger en kritisk
4 En indkredsning af vidensbegrebet følges op i afsnit 5.3.
5 Debatten om socialkonstruktivismen og dens opgør ift. naturvidenskaben i disse år var så massiv, at det beskrives som krigslignende
tilstande (“the Science War”) (Hacking, 1999; Collin, 2014).
6 En samlebetegnelse for det filosofiske udgangspunkt, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den og at videnskaben
derfor bør bygge på reelle kendsgerninger om samme virkelighed (se bl.a.:
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/realisme
7 Vi vil ikke her gå dybere ind i hvad de reelle størrelser da kan bestå af, men vi går i forlængelse af socialkonstruktivismens forskningsspørgsmål dermed skal stilles på en anden måde; i stedet for f.eks. at undersøge hvorvidt viden er sand, undersøges i stedet hvordan viden
skabes – eller rettere, konstrueres.
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eller dekonstruerende vinkel, men snarere anvender den konstruktivistiske optik som “(…)
kimen til en ny produktiv forståelse af videnskaben” (Barlebo Wenneberg, 2002, s. 3), hvor
vi søger en forståelse af sammenhænge – selvom spørgsmålet om en fuldstændig gyldighed
af disse, altid kan stå til diskussion.
Det sociologiske perspektiv: erkendelsen er kontekstafhængig og socialt konstrueret
I forståelsen af ordet konstruktion spiller sproget en afgørende rolle. Det er igennem sproget
at vi kan kommunikere og dermed interagere med andre og sproget kan derfor ses som en
social størrelse, der former vores forståelse. Det konstruerede kommer altså både fra os selv
og de omgivelser, vi er en del af. For dels er vi påvirket af den baggage vi har med os – det
samfund vi er opvokset i og den kultur vi er en del af. Samtidig præges vores forståelse af de
kontekster, som vi i projektet indgår i, bl.a. via partnerskabelse. Her kunne det have været
interessant at inddrage diskursbegrebet8 som analyseredskab, men da vores hovedfokus retter
sig mod den entreprenørielle proces, er en diskursanalyse fravalgt i dette speciale.
Berger & Luckmanns videnssociologi
Vores viden om virkeligheden og vores sociale liv er altså med til at strukturere hinanden.
Sociologerne Berger & Luckmann (1966) var de første til at anvende begrebet “social konstruktion” da de i The Social Construction of Reality, undersøgte hvordan hverdagslivet:
“(…) presents itself as a reality interpreted by men and subjectively meaningful to them as a
coherent world” (s. 33). De er inspireret af fænomenologien9 og betegner forholdet imellem
subjekter og deres viden om den omgivende verden som dialektisk, hvor der opstår en eksternaliserings- og en internaliseringsproces: “The relationship between man, the producer, and
the social world, his product, is and remain a dialectic one. That is, man (…) and his social
world interact with each other. The product acts back upon the producer” (1966, s. 78). Det,
vi som mennesker siger eller gør, transformeres og bliver til objekter “i virkeligheden”. Omvendt får vi også blik for disse skabte objekter, som dermed er med til at danne nye udtryk og
betydninger for os.
Socialt konstruerede betydninger bæres af semiotiske tegn (eksempelvis sprog, gestikuleren,
fysiske artefakter m.m.), som en fælles gruppe af mennesker deler. I vores procesarbejde med
8 Diskurs: det synspunkt, at vores sprog strukturer sig på en given måde og i nogle bestemte mønstre, som gør at vi italesætter – og
underliggende dette, ser verdenen på – en bestemt måde (jf. at medierne kan tale om en given “politisk diskurs”, hvor der bruges bestemte
ord til at definere en forskel, som kan tydelligøre magtforhold). En diskursanalyse “(...) er så tilsvarende en analysen af disse mønstre”
(jf. Jørgensen & Phillips, 2013, s. 9).
9 Navnlig med fænomenologiens fokus på erkendelsens intentionelle karakter og relationen til omverdenen.
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at gennemføre det entreprenørielle projekt, skal vi således aflæse tegnene fra flere forskellige
kontekster – når vi er i dialog med både museumsverdenen, private virksomheder og i det vi
udfører et videnskabeligt arbejde, udmøntet i specialet her.
Der dannes altså en gensidighed i vidensskabelsen imellem mennesker, for vores sociale
viden består af en lang række forskellige elementer, såsom uskrevne regler (f.eks. normer for
anstændig opførsel) og konstruktioner af common sense, som kan være kulturelt betingede.
Set ud fra dette, skal vi i den entreprenørielle proces hele tiden have blik for den meningskonstruktion der sker, når vi aflæser forskellige sociale kontekster, da det påvirker vores interaktion (eksempelvis med partnerskaber).
Bourdieu om habitus, felt, og kapital
Den franske sociolog Bourdieu har ligeledes undersøgt, hvordan individ og samfund indvirker relationelt på hinanden (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. xi). Bourdieu anvender en række
sociologiske begreber, der er defineret ift. hinanden og her defineres habitus, felt og kapital.
Habitus vedrører hvordan sociale strukturer reproduceres i individet, og dermed kan ses som
en forklaringsfaktor for den måde vi navigerer i sociale kontekster på. Ifølge Bourdieu er
vores habitus de automatiske og mere eller mindre ubevidste vaner, normer og handlemønstre, som vi har indarbejdet i os selv i kraft af det sociale miljø, vi er opvokset: “Constructing
the notion of habitus as a system of acquired dispositions functioning on the practical level as
categories of perception and assessment” (Bourdieu, 1990, s. 13). Individet vil dermed være
disponeret for at træffe bestemte valg, have bestemte holdninger m.m. og dialektisk influerer
denne adfærd tilbage – og har en formgivende effekt på – det sociale rum. I analyseafsnittene,
nærmere bestemt afsnit 7.1 og 8.1 ser vi på vores personlige kompetencer og her søger vi
bl.a. “at skue tilbage” og definere os selv i kraft af vores individuelle baggage og personlighedsmæssige karaktertræk.
Det sociale rum kan ifølge Bourdieu på et analytisk niveau inddeles i forskellige felter, der er
defineret via deres relationelle forhold til hinanden: “(…) a field may be defined as a network, or a configuration, of objective relations between positions” (Bourdieu & Wacquant,
1992, s. 97). Et felt konstitueres så snart der er mere end ét individ til stede, og hvert felt opererer efter sin egen logik – eksempelvis opererer det økonomiske felt med en logik, der ekskluderer f.eks. venskab og kærlighed (Ibid., s. 98). Samspillet imellem vores habitus og et
givent felt er det, der ansporer til handlen og det er vores habitus, der er afgørende for hvordan vi i forskellige felter forsøger at positionere os, for at opnå magt. For at opnå magt i et
felt forsøger hvert individ igennem tilværelsen at tilegne sig forskellige former for kapital
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(forstået som menneskelige ressourcer) af hhv. økonomisk, kulturel eller social art. Kapital
handler dermed også om hvordan individer søger og giver anerkendelse til hinanden og evnen
til at afkode det som samfundet forstår ved netop økonomi, kultur eller sociale relationer.
Bourdieu opererer her med en fjerde kapitalform, den symbolske, som de tre andre kan fremtræde som, ved at de anerkendes som symbolske af andre og man dermed opnår: “(…) the
acquisition of a reputation for competence and an image of respectability and honourability
(…)” (Bourdieu, 1984, s. 291). Et eksempel kan være at ens økonomiske kapital ikke blot
giver købekraft, men bliver et statussymbol som andre eftertragter.
Sammenfatning
I anvendelsen af de socialkonstruktivistiske briller er vi dog også nødt til at være opmærksom
på de faldgruber som positionen har – navnlig den gråzone, som specialet kan bevæge sig ind
i, når vi på den ene side argumenterer for at viden konstrueres og samtidig sigter på at kunne
konkludere med en vis gyldigheden Disse udfordringer udfoldes bl.a. i afsnit 6.3 om specialets empiri-indsamling. Med dette in mente, anvender vi socialkonstruktivismen for at give et
teoretisk fundament for, at et entreprenørielt projekt, som dette speciale sigter at opstille,
dermed ikke blot involverer forskellige parter der kommunikerer og samarbejder med hinanden. Der er også tale om en abstrakt og kompleks forandringsproces, hvor viden artikuleres
og deles, konsensusser etableres, imens der forhandles om magt og positioner, samtidig med
at projektet søges fastholdt og ført i mål.
4.2 Afgrænsning
Specialet sigter mod at belyse en afgrænset og videnskabelig relevant problemstilling og hovedfokus er etableringen og udviklingen af et kulturelt entreprenørskab samt en videnskabelig analyse af denne proces.
Først og fremmest er den entreprenørielle proces knyttet op omkring en konceptidé, der sigter
på at undersøge hvordan den digitale teknologi Augmented Reality kan anvendes indenfor
museumsverdenen, til at fremvise fysisk udstillede artefakter i en digital version. Hvilket i sig
selv giver flere afgrænsninger.
Først og fremmest centrerer vi os om én museumsinstitution, som kan have interesse i at
indgå i projektet og selvom omdrejningspunktet – en AR-visning – i sit endemål skal afprøves som et nyt formidlingsmæssigt supplement til en eksisterende museumsudstilling, så un-
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dersøger eller evaluerer vi ikke på museumsgæsters eventuelle oplevelse af visningen. Dette
skyldes, at vores fokus retter sig mod at etablere et entreprenørskab og fordi vi på nuværende
tidspunkt ikke ved om en offentlig tilgængeliggørelse bliver mulig (endsige om entreprenørskabet kan etableres).
Samtidig må vi pointere en afgrænsning af vores egen rolle i projektet, idet vi ikke står for
selve programmeringen og udviklingen af AR-visningen. Netop her ligger også en betoning
af at partnerskabelse er et både nyttigt og en absolut nødvendighed, når de kompetencer vi
som entreprenører selv kommer med, ikke kan bære projektet i mål alene. Derfor søger vi at
engagere os med en eller flere programmørvirksomheder, som kan være os behjælpelige med
de tekniske udfordringer ved projektet – gerne virksomheder som tidligere har indgået i projekter af kulturel art og hvor AR-teknologi er blevet anvendt.
4.3 Begrebsafklaring
I indeværende afsnit vil det primære sigte være at afklare vores anvendelse af en række begreber, som løbende optræder i specialet og i procesarbejdet med vores entreprenørielle projekt. Dette skyldes, at flere af disse begreber, hvis de er anvendt i en mere hverdagsagtig situation, kan have en mere diffus betydning – hvorfor vi finder en præcision af betydningen,
som vi i specialet tillægger disse ord, relevant.
Kultur og kulturformidling
Begrebet kulturformidling lægger sig, som navnet antyder, i forlængelse af en definition af
kultur, der som et “(…) hyperkomplekst fortolkningsbegreb” (Himmelstrup, 2013, s. 9) igennem tiden er blevet tillagt mange betydninger. Kultur kan eksempelvis vedrøre vores omgang
med forskellige kunstarter eller kulturelle artefakter, men også handle om overordnede måder
at leve på – og kultur er altså både hvad vi har og hvad vi er. Begrebsmæssigt knytter vi os
derfor til Fjord Jensen (1988) der definerer kultur i en dobbeltbetydning, i en henholdsvis
snæver (æstetisk) og bred (antropologisk) definition (som dog forudsætter hinanden). Vi drager an til den snævre (eller smalle) definition, da vi i specialet beskæftiger os med formidlingen af kulturelle artefakter og dermed ser kultur ud fra en optik, hvor det er: “(…) noget
overvejende normativt, noget produktorienteret og noget “vi har” (Hvenegaard Rasmussen,
2016, s. 25).
Det at formidle kultur handler altså om hvordan eksempelvis kultur- og museumsinstitutioner distribuerer og italesætter kulturen til de, der besøger dem, som Hvenegaard Rasmussen
(2016) overordnet opsummerer: “Kulturformidling er de bestræbelser, som aktører inden for
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det kulturelle felt sætter i værk, for at brugerne kan få viden, oplevelser og muligheder for
udfoldelse i relation til kunst og kultur” (s. 41).
Digital formidling på museer
Definitionen af museum kan også andrage flere definitioner, men til vores formål vil vi henholde os til den enkle betegnelse fra Strandgaard (2010): “Et museum er en bygning med en
samling” med tilføjelsen: “(…) og alle, der besøger museet, forventer at se ting (…)” (s. 16).
De danske museumsinstitutioner, som er underlagt staten, er desuden forpligtet gennem museums-loven til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle – og altså dermed også
sikre formidling af artefakter, som kan betegnes som kulturarv, til offentligheden. Kulturarvens funktion, er ifølge Skouvig (2009) netop det at den: “(...) aktualiserer og levendegør
nutidens forhold til fortiden gennem sakraliserede tolkningsperspektiver” (s. 85).
Den konkrete formidling kan variere i sin form, men traditionelt ses den afsenderbaserede
formidling: “(…) hvor et videnskabeligt uddannet personale med udgangspunkt i det pågældende museums samling skaber en udstilling” (Hvenegaard Rasmussen, 2016, s. 101).
Når vi, i dette speciale, tilsigter en digital formidling (med Augmented Reality) vil en sådan
også være afsenderbaseret, men det digitale format muliggør, at museumsgæsten kan interagere med udstillingen på en anden og ny måde og derigennem skabe grobund for en anderledes museumsoplevelse, som Skot-Hansen (2009) skriver: “De [museerne] kan måske også
blive sansepirrende oplevelsesmekkaer ved brug af multimedie-effekter og virtuelle verdner –
hvis det er det, de vil” (s. 49). Der kan dog knyttes en grad af besindighed til den digitale
formidlingsform – dels kan et museum ønske at tage afstand fra digital formidling, hvis det
bliver for useriøst, måske tenderende til “tivolisering” og dels kan museumsgæster have visse
betænkeligheder ved at føle det påtvunget eller besværligt at anvende den pågældende teknologi. Det kan altså handle om en afvejning, og i afsnit 5.4 udfoldes teoretisk, hvordan formidling med Augmented Reality kan opsættes så det ikke optræder forstyrrende, men i stedet kan
give en udvidet formidlingsmæssig museumsoplevelse.
Kulturelt entreprenørskab
Kulturelt entreprenørskab er kendetegnet ved, at økonomi primært (men ikke udelukkende)
anses som et middel, snarere end som et mål i sig selv og sigter altså på en værdiskabelse, der
er kulturelt funderet. Vi lægger os her i forlængelse af Klamers (2011) definition af kulturelle
entreprenører: “Cultural entrepreneurs are cultural because they are about the cultural. Being
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focused on the (cultural) content, being about the art itself and the creative process is a moral
attribute of the cultural entrepreneur. The economics has to be an instrument for them in order to realize cultural values” (s. 154). Samme perspektiv lægges på praksis, idet vores entreprenørielle projekt er anlagt på baggrund af en “goodwill”-optik. Hermed menes, at vi håber
vores partnerskaber vil udvise en velvilje til at ville hjælpe os med at realisere projektet, så
rammerne ikke er økonomisk betingede10.

5.0 Teori
Dette speciale er skrevet som – og er – et entreprenørskabsprojekt og må i den henseende
understøttes med videnskabelige teorier. For det første udfolder vi teori for dét at forholde sig
til entreprenørskab i en omskiftelig verden, dernæst vores anvendelse af aktør-netværksteorien (ANT) samt teori om teknologien Augmented Reality, som repræsentation og som
formidlingsform. Teoriernes delelementer sammenfattes i afsnit 5.6 og udgør dermed specialets samlede teoretiske fundament.
5.1 Entreprenørskab i en omskiftelig verden
Entreprenørskab som begreb kan tilskrives mange betydninger (jf. Løwe Nielsen et al. 2014,
s. 31) og må derfor for dette speciale klart defineres.
Positionen for vores entreprenørskab og projektet, tilhører det, som kan betegnes “Fornyelsestraditionen” og vi antager de kriterier, som Løwe Nielsen et al (2014) beskriver herfor:
“(...) entreprenørskab involverer skabelsen af nye mål, nye midler eller nye målmiddelkæder. Det er ikke nok at optimere eksisterende mål, midler eller mål-middelkæder –
for at man kan tale om entreprenørskab er skabelsen eller identificeringen af nye mål, midler
eller mål-middelkæder afgørende. Fokus er dermed på det mindretal af organisationer, enten
nye eller eksisterende, som bringer nye produkter, produktionsmetoder, markeder og reorganisering med sig. Dette er baseret på muligheder som føjer noget nyt til den verden, vi kender” (s. 39). Ud fra denne beskrivelse vægter vi naturligvis dét at identificere nye mål, midler
og muligheder for at føje noget nyt til det eksisterende – altså ny formidling med Augmented
Reality som middel, samt som mål at opsøge og undersøge muligheden for nyskabelse for
alle involverede partnere (nytænkning for museumsverdenens formidling, nyt kundesegment
for virksomhedspartnerne og som fremtidsperspektiv for os som studerende).
10 Men en refleksion over økonomiens rolle som vægtestand indgår i diskussionskapitlet.
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Samtidig må vi definere vores egen rolle som entreprenører – ganske vist som en “topersoners-organisation” – hvor vi relaterer os til Kristiansson (2018) definition af en entreprenør, der: “(...) forstås her som en person, der initierer og legitimerer entreprenørielle projekter, og er i den forstand ekspert i at håndtere entreprenørielle projekter. Entreprenører
håndterer forandring og former fremtiden gennem entreprenørielle projekter” (s. 29)
I forlængelse heraf knytter den mere specifikke teoretiske ramme for vores projekt an til Effectuation, en forskningsretning, som oprindelig er blevet defineret af Professor Saras Sarasvathy (2001; 2008) og videreudviklet siden. Hendes forskning har påvist, at entreprenører
typisk agerer anderledes end det kunne forventes og afviger fra en kausal logik (som for eksempel at lave markedsanalyser for salg eller målsætninger for profit med mere), men derimod drives af andre motiver og formår at være improviserende og udnytte situationer og
tilfældigheder, samt at opsøge legitimerende partnerskaber – som samlet set er grundlaget for
Effectuation.
Vi tillader os samtidig at anskue Effectuation som todelt; det vil sige at vi argumenterer for
at Effectuation både har en overordnet teoretisk del og en metodisk del11. I det følgende beskrives det teoretiske aspekt, mens det mere metodiske aspekt beskrives i afsnit 6.2.
I en teoretisk tilgang til entreprenørskab er det, for Sarasvathys, helt afgørende at anskue omgivelser og omstændigheder for entreprenøren og hans/hendes entreprenørskabs fremtidsudsigter som konstant uforudsigelige – på trods af minutiøse planer som entreprenøren kunne
have lagt foruden Dette knytter sig til mere overordnede sociologiske betragtninger på nutidens samfund som bærende præg af usikkerhed og i evig forandring, hvor der både kan henvises til definitioner som det senmoderne (Giddens, 1991) postmoderne (Lyotard, 1979) eller
hyperkomplekse samfund (Qvortrup, 2000) for blot at nævne et udsnit, som naturligvis er
forskellige i deres både afsæt og sigte, men som alle har omskiftelige forhold ved nutidens
samfund som deres omdrejningspunkt12.
Sarasvathy (2008) peger på tre elementer, som udgør et konstant problemfelt for entreprenørskab når det i praksis er under påvirkning af nutidens omstændigheder: “In sum, three elements constitute the effectual problem space:
· Knightian uncertainty – it is impossible to calculate probabilities for future consequences.
11 En sådan todeling beskrives af Venkataraman i forordet til Effectuation af Sarasvathy (2008, s. xiii).
12 Selvom disse samfundsbeskrivelser er relevante, inddrages de altså blot som sideløbende perspektiver på nutidens samfund, da de ligner
Sarasvathys “diagnostik" af samfundet som forandringspræget og grundlæggende ukontrollerbart.
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· Goal ambiguity – preferences are neither given nor well ordered.
· Isotropy – it is not clear what elements of the environment to pay attention to and what to
ignore” (s. 70).
Som dikotomi kan gives det eksempel, at entreprenøren med en kausal tankegang, bl.a. tilskriver et “marked” en adfærd, ift. sit produkt eller service, som helt kan forudsiges og beregnes. Men det er, i følge Sarasvathy ikke tilfældet (2008, s. 17) og derfor tilsiger teorien, at
entreprenøren må agere som en “pilot in the plane” – og styre efter omstændighederne.

Figur 2: Effectuation vist som teoretisk model. Her er entreprenørens usikre vilkår og omgivelser illustreret
som en ramme, der omgiver entreprenørskabet – men tegningen viser samtidig at “piloten i flyet” faktisk også
har måttet nødlande i havet. Downloadet fra Effectuation.org, som det så ud pr. 2011.

Om samme princip skriver Kristiansson (2018) også at: “I det omfang, vi er i stand til at skabe vores fremtid, behøver vi ikke at forudsige fremtiden for at være i kontrol over vores
skæbne. Princippet om pilot-in-the-plane siger: Tag styrepinden, dvs. tag kontrollen over din
egen eksistens, skæbne og kompetenceudvikling” (s. 106). Ikke alene er dette princip et opmuntrende rygstød, men også det væsentligste grundlag og teoretiske afsæt for vores videre
færd i specialet her.
5.2 Aktør-netværksteori – ANT
I dette afsnit beskrives aktør-netværksteorien (forkortet ANT), som den er defineret af hhv.
sociologerne Michel Callon, Bruno Latour og John Law. ANT kan være udfordrende at forklare og opsummere, blandt andet på grund af teoriens ret afgørende gøren op med traditionelle dikotomier, som især den vestlige filosofi er vant til at sætte begrebsforskel imellem –
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heriblandt den forskel der sættes imellem subjekter og objekter og imellem humane og nonhumane entiteter.
Dette gør ikke desto mindre ANT interessant og tilbyder en anderledes indgang til bedre at
kunne forstå kompleksiteten af nutidens socio-tekniske samfund. Samtidig tjener afsnittet til
at vise, hvordan teorien kan anvendes som sideløbende analysestrategi (ift. Effectuation) på
et entreprenørielt projekt i praksis.
Det historiske bagland: Science and Technology Studies
ANT er vokset ud af det interdisciplinære forskningsfelt Science and Technology Studies
(STS), der i efterkrigstiden og op igennem 1970’erne og 80’erne fik betydelig interesse, da en
række forskere begyndte at undersøge samspillet imellem produktionen af videnskabelig viden, nye teknologiske systemer og samfundet som den omgivende sociokulturelle kontekst
(Bijker, Hughes & Pinch, 2012).
Udgangspunktet var, at videnskab og teknologi sås som socialt situerede fænomener og dermed hele tiden står til forhandling, både som netop entiteter13 og som abstrakte kategorier.
Denne ændring kan bl.a. tilskrives filosoffen Thomas Kuhns hovedværk The Structure of
Scientific Revolutions fra 1962, hvis hovedtese er, at videnskabelig viden ikke skabes ud fra
et vakuum, der gradvist akkumulerer når ny viden bygges ovenpå, men sker igennem revolutioner eller såkaldte paradigmeskift. Dette synspunkt udfordrer den klassiske forståelse af
(natur)videnskaben som positivistisk – uangribelig, rationel og objektiv og hævder i stedet, at
videnskab konstrueres på baggrund af de “briller vi ser med” – dvs. ud fra det paradigme,
man som forsker er en del af og som “(…) på forhånd sætter grænser for, hvad man kan se,
og hvilke spørgsmål man kan stille” (Elgaard Jensen, 2005, s. 186.). Denne teori om den videnskabelige videns sociologi gav også anledning til begrebet black box. Begrebet henviser
til, at f.eks. en teknologi (som Augmented Reality) ikke “bare” er teknologi, der kan anvendes – forud for denne teknologis tilblivelse eksisterer et komplekst samspil af bl.a. idéer- og
tankeprocesser, materialer, relationer og adfærd.
ANT: Netværk består af heterogene entiteter og aktører er aktanter
Ud fra dette syn på det sammenvævede forhold imellem teknologi, videnskab, samfund og
individ og de forhandlinger der er imellem disse forskellige aktører, fandt ANT fæste i at
ville beskrive disse som socio-tekniske og materielt-semiotiske relationer.
13 Det vil sige det, at noget er værende eller har et væsen (Politikens Filosofi Leksikon (2010, s. 177).
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En tidlig forløber for dette perspektiv og ANT var bogen Laboratory Life af Latour og Woolgar (1979). I bogen beskrives et amerikansk forskningslaboratorium med “fremmede øjne”
og den proces der sker, når laboratoriet i kraft af sine forsøg og bearbejdelser heraf, transformerer substanser til inskriptioner14 (ved at f.eks. målinger transformeres til grader, der indgår
i videnskabelig artikel). På denne vis sker der en oversættelse af en materiel entitet til en semiotisk og samlet set indgår alle entiteterne (forsker, laboratorium, måling, artikel) som aktører i ét samlet netværk. ANT søger dermed at beskrive, hvordan netværk som disse opstår,
består, forgår eller bliver større eller mindre og dermed er med til at understøtte, hvad Bijker,
Hughes & Pinch (2012) beskriver som: “The seamless web character of technology and society” (s. 4).
At relationer ses som materielt-semiotiske henviser til, at der ikke sættes en forskel imellem
humane og ikke-humane aktører, som Law beskriver (2009) ANT: “(…) a disparate family of
material-semiotic tools, sensibilities, and methods of analysis that treat everything in the social and natural worlds as a continuously generated effect of the webs of relations within
which they are located. It assumes that nothing has reality or form outside the enactment of
those relations” (s. 141).
I forståelsen af disse “web of relations” gør ANT altså op med en fortrinsret til individet og
vil i stedet forstå relations-forholdet imellem alle former for aktører, som igennem deres relationer (med ANT beskrevet som associationer) til hinanden, konstituerer netværket – deraf
betegnelsen heterogene netværk, dvs. at de er uensartede eller opbygget af forskelligheden En
aktør kan altså være et individ, en organisation, en teknologi, en idé og så fremdeles.
Ud fra en sådan netværksforståelse kan ANT siges at vende den traditionelle forståelse af
subjekt og objekt på hovedet, idet der sker en forskydning fra det rent sociale til det kollektivt
konstruerede, som Tonelli et al. (2010) skriver: “Everything is constructed in this way, including the facts. For this, the mobilization of a diversity of heterogeneous elements and the
association of them around common objectives are necessary” (s. 2). Omdrejningspunktet er
altså at alle aktører – ud fra et ontologisk perspektiv – besidder en essentiel relationalitet
(Law, 1999) som udgør aktørens værens-berettigelse; med andre ord: en aktør defineres ud
fra den handling, den tilskrives af andre og dermed qua sin association til netværket. Eksempelvis kan en kunstners pensel defineres ved hårstråenes handlingsevne til at kunne male eller
kan agere som aktører, som de gør det i Callons (1984) netværksanalyse af en række forskere
14 Et begreb de låner fra Jaques Derrida (Elgaard-Jensen, 2005).
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og fiskere i Nordfrankrig og deres mål for at få flere larver til at vokse sig til kammuslinger,
så både opdræt og fangsten af disse kammuslinger kan optimeres.
I stedet for aktør, bruger Latour dog litteraturforskeren A. J. Greimas’ begreb aktant, for at
understrege, at handling dermed gives under forudsætning af andre. Latour (1996) skriver:
“An actor in ANT is a semiotic definition – an actant – that is something that acts or to which
activity is granted by another…an actant can literally be anything provided it is granted to be
the source of action” (s. 373). Aktanter gives altså identitet og opretholder deres: “(...) spatial
integrity by virtue of their position in a set of links or relations” som Law (1999, s. 6) skriver.
De forskellige aktanter er afgrænsede fra hinanden, idet hver aktant kommer med egne interesser og mål og som igennem forhandlinger cirkuleres i netværket. Denne proces betegnes
translation og kan forstås som en oversættelsesproces, hvorigennem ulige interesser tilstræbes lighed og entydigheden Dette indebærer, at der skal være en ligevægt imellem de forskellige aktanters relation og repræsentation i netværket - Callon (1986) beskriver dette forhold
som generaliseret symmetri. Er alle aktanter mere eller mindre ligeligt repræsenteret, jo større potentiale er der for, at der hersker stabilitet i netværket.
ANT som analysestrategi på et entreprenørskab i praksis
ANT er altså oplagt for teoriens given vægt til begrebet agency (evnen til at handle), men
som Law (1999) også er inde på, handler dette ikke om at der blot som faktum handles, men
hvordan handling på et helt fundamentalt plan, opstår og manifesterer sig: “How is it that
things get performed (and perform themselves) into relations that are relatively stable and
stay in place” (s. 4). Entreprenørskabsteorier kan tendere til at gå udenom hvordan handlinger
opstår og forudsætter at eksempelvis muligheder enten opstår indeni entreprenøren selv eller
skal fanges et mere eller mindre ukonkret sted “derude” (Venkataraman, 2003; Korsgaard et
al., 2009). Pihl (2011) arbejder ud fra Callons (1984) translationsmodel med at entreprenørielle muligheder drives af kraften til bevægelse: “(…) kraft til bevægelse kan tilføres eller
suges ud mange forskellige steder i løbende forhandlinger med aktanter, der på forskellig vis
knytter an til muligheden” (Piihl, 2011, s. 30). Det der er vigtigt i denne henseende, er aktanternes forskelligrettede motivationer og mål, da netop hver enkelt vil forsøge at styre “projektet” i en given retning. Translationsmodellen gør det muligt at identificere aktanternes intentioner og mål og indbyrdes forhandlinger i netværket: “This endeavor consists of four moments which can in reality overlap. These moments constitute the different phases of a general process called translation, during which the identity of actors, the possibility of interacSide 22 af 139

Lars Erhardt Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
tions, and the margins of manoeuvre are negotiated and delimited” (Callon, 1984, s. 203).
Processen består af fire faser, hhv. Problematization, Interessement, Enrolment og Mobilization – som kan overlappe i praksis. Processerne skitseres løbende i analyseafsnittet (og igen
sideløbende med den effektuelle proces).
Ifølge Piihl (2011) følger hver enkelt aktant sin egen adfærdsbane og entreprenørens opgave
er dermed at bryde ind i disse, for at skabe samspil på nye måder. Dette gøres bl.a. ved at
anvende forskellige translationsstrategier og at alle aktanter skal passere igennem et obligatorisk passagepunkt (OPP) som er det: “(...) kraftfelt der bringer ellers adskilte adfærdsbaner
ind i nye mønstre” (s. 31) og dermed kan være med til at legitimerer det entreprenørielle projekt endnu mere ved at aktanterne bindes sammen i et gensidigt afhængigt netværk.

Figur 3: Problematization-delen i Callons (1984) translationsmodel, hvor aktanter (entiteter), deres forskelige
interesser og indbyrdes alliancer, kan opstilles i en samlet oversigt (Ibid., s. 207).

ANT er dermed en interessant optik at anvende, fordi teorien kan give blik for den kompleksitet der eksisterer i et givent netværk, hvor mange heterogene aktanter agerer, har interesser
og forhandler under relation til hinanden. På samme vis er ønsket for specialet, netop at åbne
“den sorte boks” ved entreprenørskab for at undersøge hvordan den indfiltrede proces, hvor
både sociale og teknologiske aspekter virker sammen, til en tilsyneladende samlet black box,
i praksis foregår.
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5.3 Viden og vidensproduktion
Epistemologien er (jf. afsnit 4.1) den gren af filosofien, som beskæftiger sig med grænserne
for den menneskelige erkendelse, herunder betingelserne for at kunne opnå viden. Tilgås vidensbegrebet nærmere, optræder det dog hurtigt som et fragmenteret begreb, der stikker i
mange retninger. Nærværende afsnit sigter på at give en afgrænset definition, som først skitserer den traditionelle vidensopfattelse indenfor den vestlige filosofi, derefter en mere nutidig
vidensforståelse, som specialets konstruktivistiske ramme også står i forlængelse af. Herefter
tilknyttes en definition af begrebet vidensproduktion, hvilket indbefatter et perspektiv på viden som hhv. produktiv og praksis og viden som en distribuerbar vare i nutidens samfund.
Desuden inddrages Triple Helix-begrebet som et blik på den vidensproduktion, der (kan)
skabes når universitetsverdenen, erhvervslivet og offentlige institutioner samarbejder om et
fælles projekt. Disse perspektiver er desuden med til at understøtte produktionen af viden i
entreprenørielle projekter, hvilket opsummeres senere i afsnit 5.5.
Den klassiske (vestlige) vidensopfattelse
For ca. 2400 år siden foreslog filosoffen Platon som den første (der historisk kendes til), en
definition af viden som a justified true belief (Chappell, 2011)15. Viden er i denne forståelse
lig sandheden Selvom Platons model senere er blevet debatteret, har denne vidensopfattelse
været formende for den vestlige verdens forståelse af vidensbegrebet sidenhen, med vægtning
af at opstille lovmæssigheder for at afdække objektive, værdifri sandheder. Grundtanken er,
at der findes universel og uangribelig viden – og det var ud fra disse kriterier, at den videnskabelige viden, havde sit udspring i antikken. Både Platon og Aristoteles betegner denne
vidensform episteme eller som teoretisk-videnskabelig viden, som kan opnås igennem argumentation og ræsonnement (Gustavsson, 2001) – fundamenterne for at videnskabsmænd
m.fl., senere kunne bedrive videnskabelig forskning.
Denne rationalistiske position var stærkt fremherskende i 1600-1700-tallet på baggrund af de
mange, nye naturvidenskabelige eksperimenter, der også gjorde op med religiøse dogmer og
afledte et andet spørgsmål om erkendelsens beskaffenhed og hvordan vi faktisk kan vide om
noget er sandt. Filosoffen Locke stod i opposition til rationalisterne, idet han hævdede, at
viden opnås i kraft af de erfaringer (og den refleksion), vi gør os via vores sanseapparat. Ifølge Locke er mennesket fra fødslen, som en Tabula Rasa, der kan forstås som et: “(…) white
paper, void of all Characters” (Locke, 1690, Bog 2, Kap. 1, Paragraf 2) som så at sige skal
15 En definition der både foreslås i værkerne Menon, Staten og Theaitetos.
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“skrives på” igennem hele livet. Denne filosofiske tradition – empirismen – vægter altså sanseerfaringen, som grundlag for videnstilegnelse.
En nyere vidensforståelse
Denne dikotomi imellem viden som objektiv sand og udledt a priori fra vores fornuft og viden som subjektiv, konstrueret eller afhængig af erfaring og fortolkning, er altså klassisk indenfor både den antikke og moderne filosofi og disse to yderpunkter kan ses som: “(…) yderste grænser for det felt, inden for hvilket frembringelsen af viden finder sted” (Gustavsson,
2001, s. 210). Som Barlebo Wenneberg (2000) er inde på, kan skiftet i perspektiver, bl.a.
skyldes strømninger fra psykologien, som altså ikke så erkendelsen som fejlbehæftet, men
snarere fandt, at der er: “(…) træk ved vores kropslige udrustning – vores fysiologi – som gør
at vi ikke bare passivt gengiver omverdenen” (s. 31) og at: “(…) vores psyke også er en suppedas af komplementære modsætninger, ulogiske sammenstillinger og tidsløse forestillinger,
som påvirker vores erkendelse på en sådan måde, at forestillingen om den rene erkendelse er
yderst problematisk” (s. 34). Det var bl.a. indenfor videnssociologien16, at der blev knyttet an
til hvorledes sociale kontekster kan have indvirkning på den menneskelige erkendelse.
Som sammenfatning på dette mere nutidige videnssyn, anlægger vi Choo’s (2002) definition:
“Information and knowledge are the outcomes of human action and cognition that engage
signs, signals, and artefacts in social and physical settings. Knowledge builds on an accumulation of experience” (s. 501). Choo forsker i videnshåndtering (knowledge management) og
citatet udtrykker, at både kognition og handling er i spil ift. viden, idet oplevelser muliggør
ny viden, som kan hæftes på eksisterende viden, så ens erfaringsgrundlag dermed udvides –
altså et processuelt perspektiv på viden, som sker i samspil med omgivelserne.
Vidensproduktion – viden som produktiv og praksis og viden som en vare
En indkredsning af vidensbegrebet handler dog ikke blot om de epistemologiske forudsætninger for at opnå viden, men også om formen af den set ift. det at producere viden. Her argumenterer vi for, at viden både kan forstås som produktiv og praksis og som en vare, der
kan distribueres. Ift. at anskue viden som produktiv og praksis, går vi tilbage til Aristoteles,
som udover episteme, skelner mellem to tilgange til viden, techné og fronesis. Techné eller

16 Berger & Luckmann var som nævnt foregangsmænd for den nyere socialkonstruktivistiske videnssociologi, men retningen trækker aner
længere tilbage og kædes traditionelt sammen med sociologen Karl Mannheim og filosoffen Max Sheler, der igen var påvirket af marxismen (se bl.a. Barlebo Wenneberg, 2000, s. 39-50).
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teknisk ekspertise17 er: “(…) concerned with coming into being” (Nicomaechean Ethics, paragraf 114a11-12, oversættelse v. Broadie & Rowe, 2002) og repræsenterer dermed et produktivt-orienteret perspektiv på viden forstået som kyndighed og hvor den underliggende
handlingsformen betegnes poiésis der: “(…) sigter mod tilvirkning, produktion og skabelse”
(Gustavsson, 2001, s. 100) – et relevant perspektiv ift. specialets entreprenørielle optik.
Den videnskabsteoretiske retning pragmatisme med foregangsmændene Peirce og (J.) Dewey, knyttede sig senere til denne vidensform og anskuer viden som funderet i praktiske
handlinger som én vej til erkendelse – hvilket også er den videnskabsteoretiske retning, som
Effectuation bygger på (jf. Sarasvathy, 2008, s. 183).
Vidensbegrebet kan også anskues ud fra en række bredere samfundsforandringer, som også
indvirker på organisations- og individuelt niveau. Qvortrup (2000; 2001) definerer samfundet
som “hyperkomplekst” og “polycentrisk”, Drucker (1993) beskrev det som “postcapitalist”
(s. 54) på vej mod et videnssamfund og hvor viden, ud fra disse optikker, kan ses som et:
“(…) immaterielt aktiv” (Holdt Christensen, 2010, s. 12) eller som en værdifuld vare, der er
blevet et målingsparameter for (især vestlige) nutidige samfunds velstanden Det er den bl.a.
fordi viden også er reproducerbar (fordi vi kan give vores viden videre til andre) og dermed
kan blive et middel til at kunne opnå noget andet: “Med andre ord er viden magt eller mulighed til noget – fx fremskridtet (…)” (Holdt Christensen, 2010, s. 13).
I projektet er vores sigte ift. praksisorientering dermed også todelt: dels sigter vi på at skabe
– et entreprenørielt projekt centreret om AR – og dels sigter vi på processuelt at undersøge
den vidensproduktion der sker. Begrebet Triple Helix er defineret af Etzkowitz & Leydesdorff (1995) og er relevant i denne sammenhæng, da det understreger hvordan viden produceres imellem forskellige aktører – specifikt i en tre-delings-model hvor universiteterne, erhvervslivet samt offentlige institutioner og staten samarbejder for at styrke interdisciplinær
vidensproduktion og øge samfundsmæssig– og økonomisk vækst. Som det beskrives hos
Mandrup & Lynfort Jensen (2017) står universitetsverdenen i dag overfor nye udfordringer,
hvor det – set ift. viden – derfor handler om: “(...) integrating the traditional first and second
missions of the university with third mission objectives such as applied research, technology
transfer, and knowledge-based innovation and entrepreneurship as drivers for economic
growth” (s. 7). En måde at styrke den tredelte relation på er altså bl.a. igennem entreprenørskab – og et perspektiv vi håber at understøtte med dette speciale.
17 Som Gustavsson (2001) skriver, skal dette dog ikke forstås som at techné har at gøre med teknik, men snarere i betoningen af at anskue
viden som instrumentel eller som et middel (Ibid., s. 100).
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5.4 Anvendelse og repræsentation med Augmented Reality
Kernen i dette speciale og det slutprodukt vi sigter mod at etablere og afprøve, er et 3Dobjekt repræsenteret med Augmented Reality (fremover forkortet AR) via et almindeligt
“smart-device”18.
Betydningen af AR kan tilnærmelsesvis oversættes til at forstærke eller udbygge virkeligeden med noget ekstra; altså et digitalt lag af information.
Der eksisterer mange systemer som kan være AR-lignende og typer af “devices” f.eks. briller og handsker som kan afvikle AR med bevægelser, lyd, stirren eller blink med øjnene
(Carmigniani & Furth, 2011, s. 16) – sådanne systemer vil dog ikke blive inddraget her. Samtidig må det nævnes at vi kun beskæftiger os med AR i en nutidig udformning og derfor ikke
vil udfolde de historiske tilløb til teknologien.
Vi vil imidlertid udfolde en teoretisk tilgang til det at repræsentere information og viden med
AR og vores primære filosofiske og teoretiske afsæt vil være at begrebsliggøre det, at repræsentere noget – i dette tilfælde repræsentation med AR som digitalt medie.
Vi anvender her den franske filosof Jean Baudrillards begreb om simulacre til at anskueliggøre hvordan medierepræsentation (kan) fungere. I Simulacre & Simulation (1994) undersøgte Baudrillard, hvordan kapitaliske massemedier forsøger at repræsentere virkeligheden og
bl.a. give os illusionen af at vi selv er til stede i begivenhedernes gang (f.eks. i tv-nyheder om
krigshandlinger), så vi kommer til at anse disse som virkelige – men da medierne har udvalgt
den situation som medieres, bliver det viste et metanarrativ og den samlede repræsentation
bliver en fiktion.
Denne konstellation betegner Baudrillard, som hyperrealistisk – hvor der opstår en særlig
form for social virkelighed, hvor virkeligheden gradvist bliver simuleret, m.a.o. at det fiktive
ikke kan skelnes fra det virkelige og den medierede oplevelse bliver mere intens end den virkelige. Dette er netop fremkomsten af simulacre; der begrebsligt for Baudrillard dækker over
det, at vores oplevelse af virkeligheden erstattes med en repræsentation, f.eks. via symboler
og tegn (Jf. Tredinnick, 2006, s. 212-216).
Simulacre er altså en kopi af noget, som har mistet sin oprindelse eller som ikke var virkeligt
til at starte med. Selvom Baudrillards perspektiv kan synes som et noget dystopisk fremtidsperspektiv, så er den grundlæggende tanke om repræsentation i denne kontekst en særdeles

18 En samlende betegnelse for telefoner og tablets, som eksempelvis iPhone, iPad og tilsvarende Android produkter, bla. kendetegnet ved at
betjenes med fingrene direkte på displayets glasflade, interaktive muligheder, kamera og det at have internet- og netværks-forbindelse.
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relevant optik som understøtter en teoretisk forståelse af AR, som en kvalificeret repræsentation, tilnærmelse og genskabelse af et konkret objekt eller artefakt – som faktisk ikke i selv
eksisterer mere.
Herunder må det bemærkes at vi vedkender os, at når vi søger at repræsentere et artefakt digitalt, så kan en problematik om AR kontra autenticitet være nærliggende – men vi anser altså
ikke en AR-repræsentation som en digital erstatning for noget autentisk, men derimod som et
formidlings– og videns-supplerende element til noget eksisterende.
Intentionen om at repræsentere med AR nødvendiggør også en mere teoretisk redegørelse for
AR-teknologien. En definition af teknologien kan tilnærmes med følgende citat fra ThinkMobiles: “Augmented reality is the technology that expands our physical world, adding layers of
digital information onto it. AR appears in direct view of an existing environment and adds
sounds, videos, graphics to it. A view of physical real-world environment with superimposed
computer-generated images, thus changing the perception of reality, is the AR”19.
Helt grundlægende må et individ, som ønsker at opleve AR, altså mere eller mindre bevidst
forholde sig til flere samtidige elementer, som indgår i en kombineret perception.
For det første skal vedkommende være udstyret med sit smart-device i kraft af en nyere generations telefon eller tablet, da AR stiller store krav til høj computerlignende kapacitet og
indbygget kamera. Det anvendte smart-device skal via sit kamera kunne håndtere bevægelse,
hastighed, dybder og afstande til objekter og processorkraft til at beregne indsatte digitale
elementer som tilmed kan være i 3D – det vil sige at der stilles krav til både CPU, flash
memory, RAM, Bluetooth, WiFi, og GPS og lignende20.
For at afvikle AR skal der downloades en særlig AR-app som muliggør den ønskede ARvisning, således at et eller flere digitale elementer kan vises – objekter, der typisk er programmeret i 3D og ses i real-time (samtidigt) i kombination med det fysiske miljø, individet
befinder sig i.
En forståelse af AR kan tydeliggøres via modsætningen til Virtual Reality (hvor man kan
opleve en digital 3D-generet verden med særlige briller, der omslutter hele synsfeltet) som
Bimber & Rashkar (2005) skriver: “(...) in AR the real environment is not completely suppressed; instead it plays a dominant role. Rather than immersing a person into a completely
synthetic world, AR attempts to embed synthetic supplements into the real environment (...)”
(s. 2).
19 https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
20 https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
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Figur 4: Vores egen illustration af den teoretiske forståelse af AR-teknologi: Et individ står og ser på en tablet i
et rum, hvor en app på tablet’en opfanger AR-signalet og viser et AR-objekt. Tallene på illustrationen henviser
til på teoretisk plan at:
1) Individet står i et virkeligt og fysisk rum i tre dimensioner.
2) Et firkantet AR-objekt repræsenteres (og vises i 3D), men er altså slet ikke synligt uden tablet eller lign.
3) Visning på en tablet sker reelt i 2D og individet oplever en kombination af sin tredimensionelle virkelighed og
repræsentationen af 3D-objektet, der ses som et samlet “fladt billede” i 2D. Dvs. at individet perciperer en
samlet forståelse af virkeligheden, som både fysisk, digital og medieret (jf. Baudrillard).

AR optræder dog ikke bare “overalt” når et individ åbner sin AR-app, men kræver typisk
internet og forbindelse til en vis form for aktivering. AR-aktivering kan foregå på (mindst)
fire forskellige måder:
1) Marker-based AR: Det kan være et særligt symbol, grafik eller en QR-kode som app’en
opfanger, aktiverer og viser den digitale repræsentation i AR (se figur 5, 6 og 7).
2) Markerless AR: Her tillader app’en aktivering ud fra en geografisk placering via GPS. Eksempelvis anvendt og kendt fra spillet Pokemon Go.
3) Projection-based AR: Her belyses områder, som kan opfange interaktion med lyset. Eksempelvis et AR-boldspil hvor faldende lysende firkanter på en væg skal rammes for at “skyde dem ned” – men hvor man ikke anvender smart-devices.
4) Superimposition-based AR: Denne AR-anvendelse er undtagelsen hvor app’en downloader
og placerer et digitalt element og kan vise det et vilkårligt sted. Eksempelvis har IKEA udviklet en app, hvor kunder kan placere et AR-genereret møbel for at afprøve om det vil passe
i hjemmet21.

21 Kilde: https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
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Figur 5: Klistermærket på gulvet, som trods størrelsen kan overses, er en markør til aktivering af AR-app’en.
Figur 6: Et screenshot fra Leas smartphone viser en AR model af Prags TV-tårn og skyer direkte på markøren.
Figur 7: Screenshot som tydeliggør dybde-forståelsen i programmeringen, ved at både tårn og skyer, der er
indlagt på AR modellen, dækker for Lars (som ikke kan se AR-visningen) når han er placeret bag ARvisningen, mens Lea betragter dette via sin smartphone.

Figur 8: App fra IKEA hvor intentionen er at kunne vurdere et møbel, vist som AR, hjemme i stuen.
Kilde: https://mobile-ar.reality.news/news/apple-ar-houzz-arkit-app-beats-ikea-app-store-0180132/

Formidling med AR
Set ud fra dette perspektiv vil digital formidling med AR kunne tillade deltagelse på egne
præmisser, og i det omfang man som museumsgæst selv ønsker at interagere med et objekt
ved hjælp af sit smart-device.
Da et museum også er et socialt rum fordrer en sådan, måske stadig uvant, digital formidling også, at der er en vis accept af at en telefon eller en tablet tages i anvendelse af museumsgæsterne. Dette kan imødekommes med diskretion – både ved at AR-markørerne ikke
tager fokus fra det udstillede artefakt og at oplevelsen af AR kan foregå uden at man føler sig
“set skævt til” eller generer andre museumsgæster, som beskrevet hos Carmigniani og Furth
(2011): “A system that is subtle, discrete and unobtrusive becomes socially acceptable. In-
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deed, the main problem with social acceptance comes from the level of disruption portable
devices create in public places and during conversations” (s. 21).
Der ses også optimistisk på den teoretiske anvendelse af AR i et formidlingsmæssigt perspektiv i en konklusion hos Kirkedahl Nielsen (2013): “Augmented Reality fremstår som et
anvendeligt alternativ i de tilfælde, hvor et direkte møde med kulturarven og fortiden af forskellige årsager vanskeligt lader sig gøre. På forskningsområdet kan teknologien i kraft af
mulighederne for visualisering og modellering (...) bl.a. ses som et supplerende værktøj til
fortolkningsprocessen.” (s. 17). Som forslag nævnes også hvordan AR kan anvendes formidlingsmæssigt ved for eksempel at visualisere bygninger eller landskaber og andre normalt
utilgængelige artefakter for museumsgæsterne (Ibid.).
På grundlag af disse teoretiske forudsætninger, og i det omfang det teknisk og programmeringsmæssigt fungerer, tilskriver vi AR anvendelsesmuligheder hvor næsten kun fantasien
sætter grænser.
5.5 Sammenfatning af det teoretiske fundament
Som afslutning på kapitel 5 udgør dette afsnit en sammenfatning af specialets teoretiske fundament. Da teorierne samlet dækker over et meget bredt felt, ønsker vi også at anskueliggøre
en række eksempler på det vi mener er oplagte koblinger og sammenhænge imellem de forskellige teorier.
Tages der udgangspunkt i specialets hjørnesten – at opstille et entreprenørskab22 (efter forskrifterne i Effectuation) er det relevant at definere en mere konkret ramme for det projekt, vi
søger at skabe. Her har det været relevant for os at tage udgangspunkt i de kompetencer, som
vi har opnået igennem universitetsstudiet og som dermed retter sig mod et entreprenørskab
med et kulturelt- og formidlingsmæssigt fokus (jf. definitionen på et kulturelt entreprenørskab i afsnit 4.3).
Dette leder videre til selve det kulturelle indhold, som i specialet centrerer sig om at skabe en
AR-visning i en kultur- og museumskontekst. Her tager vores samlede teoretiske begrundelse
for at vælge AR som måde at repræsentere museumsartefakter på, afsæt i forskningsobservationer fra et studie af Carmigniani & Furth (2011): “The authors identified the benefits of

22 Der findes også andre former for at udøve selvstændige projekter – eksempelvis som intraprenørskaber, der er centreret omkring en
eksisterende organisatorisk kontekst, hvorudfra den enkelte medarbejder eksempelvis kan indgå i forskellige former for projektarbejde
o.lign. Desuden kan sociale entreprenørskaber findes som en anden form og selvom sådanne projekter kan have overlap med kulturelle
projekter, er førstnævnte dog primært fokuseret på at skabe social forandring, som har et mere missions-orienteret og altruistisk sigte.
(se evt. Dees (1998/2001).
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using augmented reality as an interface for their cultural applications as: efficient communication with the user through multimedia presentations, natural and intuitive technique and
low maintenance and acquisition costs for the museum operators’ presentation technology in
the case of smart-phones being used as an interface” (s. 29). Vi anser AR som en unik, ny
mulighed for at bibringe museumsgæster en interessant oplevelse, som er intuitiv nem at gå
til, fordi de fleste gæster i deres hverdag er vant til at bruge en smartphone.
Hvad angår det processuelle aspekt, kan der også foretages en kobling imellem entreprenørskab og projektets fokus på at dokumentere vidensproduktion og derved også understøtte et
Triple Helix-samarbejde. Denne kobling kan forstås i forlængelse af Kristiansson (2018), der
adskiller forskellige former for viden, i en tabel med fire “rum” (s. 147). Første og andet rum
refererer til uddannelses- og forskningsrelateret viden (herunder specialeskrivning), mens
rum tre og fire retter sig mod indlejret eller tavs viden23 og viden der vedrører forandringsmekanismer, som dermed mere kan vurderes retrospektivt.
Sidstnævnte er relevant for entreprenøren fordi vidensproduktion både ses ift. interne processer (hvad er det for kvalifikationer, kompetencer m.m. vi besidder, som kan hjælpe med at
initiere det entreprenørielle projekt og hvilken viden producerer vi løbende omkring os selv?)
og ift. eksterne mål “derude”, som først rigtigt vises når entreprenøren: “(…) bevæger sig ud i
ukendt terræn uden kort eller vejviser. Den eneste hjælp, man får, er den viden og de kompetencer, man sammen med andre selv producerer og udvikler hen ad vejen” (Ibid., s. 148).
Vidensproduktion knytter sig dermed i høj grad til læring, og selvom vi ikke vil bevæge os
ud i en udredning af et læringsbegreb her, forsøger vi dog at sammenkoble den læring og
viden, som skrivningen af et speciale gerne skulle afstedkomme, med den entreprenørielle
læring, som jf. Kristiansson (2018) skabes med udgangspunkt i de effektuelle principper,
Bird in the hand, Affordable loss, Crazy-quilt, Lemonade og Pilot in the plane. Dermed anser
vi Effectuation som vores styringsredskab for projektet og den vidensproduktion der sker,
men også som værende med til at understøtte specialets videnskabelige grundlag og vores
egen selvstændiggørende proces som både entreprenører og specialeskrivere. Kristiansson
(2018) opsummerer sammenhængen således: “Pointen både med selvstændige opgaver (specialet) og entreprenørielle projekter er, at man netop udvikler selvstændighedskompetencer
23 Tavs viden er viden som er svær at udsige eller verbalisere, trods den ligger stærkt indlejret i én (jf. Gustavsson, 2001) – eksempelvis en
fodboldspiller, der ikke kan forklare en tackling af en modstander, men blot ved (med sin krop og kognition) hvad han skal gøre selvom
tavs viden kan være svær at videregive, kan dette dog læres via observation og imitation (se Choo, 2002, s. 501).
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gennem en høj grad af selvhjulpenhed i opgaveløsningen, som i realiteten er den eneste måde
at lære det på” (s. 36). Vores udfordring er dermed også todelt: vi skal sikre at specialet hviler
på et videnskabeligt grundlag, og vi skal sikre at projektet følger den effektuelle logik. Dermed handler vidensproduktion både om hvad der kommer fra os selv samt den viden vi er
med til at producere i samspil med relevante partnerskaber. Det er håbet, at partnerskabelsen
ikke blot understøtter entreprenørskabsprojektet, men herigennem også styrker en samlende
relation imellem universitets-, -erhvervs,- og museumsverdenen (jf. en Triple Helix-tilgang).
Slutteligt skal det påpeges, at Aktør-netværksteorien centrale begreber anvendes løbende
igennem analysekapitlerne og sammenknytter på denne vis analyse med specialets overordnede konstruktivistiske ramme. Blandt andet søger vi at analysere hvad der udgør det entreprenørielle netværk set ud fra et ANT-perspektiv, herunder identificere projektets obligatoriske passagepunkt(er), hvorigennem projektet både forhandles om og – forhåbentlig – udvikles videre ud fra.

6.0 Metode
Anvendelsen af videnskabelige metoder er en naturlig del af en forskningsproces og repræsenterer den fase, hvor forskeren må gøre sig overvejelser over hvordan, og med hvilke arbejdsværktøjer, der kan søges svar på de stillede forskningsspørgsmål. Dette kapitel indeholder en skitsering af specialets anvendte metoder og indsamlingen af empiri.
Først opridses vores refleksioner over metodevalg og dernæst den valgte overordnede metodiske tilgang, som kan beskrives som kvalitativ. Dette leder til argumenterne for det endelige
valg om at anvende den processuelle metode Effectuation og slutteligt forklares hvordan indsamlingen af empiri er foregået, herunder refleksioner over proper forskningsetik og bemærkninger til den lidt atypiske form for dataindsamling, som specialet bygger på.
6.1 Valg af metode
Metodeovervejelser ift. specialets forskningsspørgsmål
Vores metodeovervejelser går i forlængelse af specialets problemformulering og vores overvejelser har dermed primært været ift. at knytte en metode til, som tager udgangspunkt i specialets sigte på at etablere og undersøge et entreprenørskab. Til det formål har vi fundet det
relevant at gå indenfor rammerne af det kvalitative forskningsparadigme, som over en bred
definition, har at gøre med: “(…) at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, op-
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leves, fremtræder eller udvikles” (Brinkmann & Tangaard 2015, s. 13). Vi sigter altså især på
at besvare hvordan entreprenørskabs-projektet således gøres, fremtræder og udvikles. Den
kvalitative metodeform står i modsætning til den kvantitative, som udfører mere målbar og
generaliserende forskning.
Den kvalitative metodik kan understøtte, at specialet er orienteret mod de praksiskontekster,
hvori de handlinger, som er af relevans for projektet, sker, som det beskrives hos Gorman &
Clayton (1997): “Qualitative research is a process of enquiry that draws data from the context
in which events occur, in an attempt to describe these occurrences, as a means of determining
the process in which events are embedded (…)” (s. 23). Praksis og kontekst følger altså hinanden i denne optik (og står dermed i overensstemmelse med specialets videnskabsteoretiske
ramme).
Der kan desuden i et vist omfang argumenteres for, at vi i praksis udøver hvad der kan minde
om feltarbejde24 idet vi aktivt bruger os selv og deltager i de samme kontekster som vi undersøger. Det knytter sig også til den måde, som specialets empiri er indhentet, idet vi har søgt at
indsamle: “(…) detaljemættede og erfaringsnære beskrivelser af livet i felten, inklusive de
overvejelser over konkrete hændelser eller udsagn, man nødvendigvis allerede gør sig fra den
første dag”, som Hastrup (2015, s. 55) beskriver det etnografiske feltarbejde.
6.2 Effectuation
Vores metodevalg er altså begrundet kvalitativt og orienteret mod praksis, tilnærmende sig
feltarbejde – og derfor følger specialet en processuel metodik i form af Effectuation der sigter
på at overskueligøre en tilgang til entreprenørielle projekter.
Effectuation er løbende videreudviklet igennem årerne og i skriveprocessen er vi blevet bekendt med, at der på www.effectuation.org25 er tilgængeliggjort en helt ny model (2018) for
Effectuation-processen. Vi har dog valgt at holde os til modellen som den var beskrevet og
illustreret oprindeligt og frem mod 2011. Det skyldes at de effektuelle principper ikke længere fremgår entydigt på den nye model. Eksempelvis er de væsentlige principper Pilot in the
plane eller Affordable loss ikke umiddelbart en synlig del af illustrationen, hvilket er problematisk og en mangel i vores optik.

24 Brinkmann & Tanggaard (2015) definerer feltarbejde som en metodeform, hvor forskeren selv aktivt deltager i et givent felt (s. 22).
25 Som er den officielle hjemmeside for Effectuation.
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Vores primære argument for at anvende Effectuation står desuden i forlængelse af entreprenørskabsforskerne Jiang & Rüling (2017) der har søgt at påvise karakteristikker ved den effektuelle proces og således åbne Effectuations black box (jf. afsnit 5.2 om Aktørnetværksteorien). De påpeger, at meget af forskningen i Effectuation, søger at påvise hvorvidt
de effektuelle principper korresponderer med et givent entreprenørielle projekt – men altså
ikke hvordan en effektuel proces faktisk forløber: “(…) to the best of our knowledge, all previous studies approach the effectuation process as a “black box” focusing on empirical presence or absence of effectuation activities belonging to the four principles, and thus portraying
the effectuation process as a categorical entity (Van de Ven, 2007) rather than observing how
sequences of activities unfold over time” (s. 1). Der er altså en problematik (eller i al fald en
begrænsning i optikken) i, at Effectuation kan anskues som en fastlåst proces der er identisk
for entreprenører som følger de effektuelle principper. I vores anvendelse af Effectuation
søger vi derfor også at belyse hvordan den effektuelle proces forløber i praksis – også de
tidspunkter hvor processen i visse henseender viser sig, ikke at følge Effectuation.
Det er således håbet, at specialet på denne måde kan understøtte forskningen i effektuelt entreprenørskab og dermed give nye indblik i: “(…) the potential variety of ways in which effectuation processes unfold in practice” (Ibid., s. 4)
I forlængelse af argumenterne for at anvende Effectuation som specialets metodiske ryggrad
og procesværktøj, følger nu en indkredsning af denne måde at tilgå entreprenørskab på.
Den videnskabsteoretiske baggrund for Effectuation er pragmatismen knyttet sammen med
et perspektiv på entreprenørskab som the science of the artificial (Sarasvathy, 2008, s. 149170)26. Fra dette udgangspunkt tilbyder Effectuation et skift i perspektivet på entreprenørskab, da formålet ikke er at forklare hvorfor nogle mennesker bliver entreprenører, men i
stedet hvordan det er muligt at blive det (samt herunder hvilke barrierer, der kan eksistere ift.
samme). Den pragmatiske tilgang er med til at understøtte den effektuelle metode som instrumental, dvs. som muliggørende for at skabe: “(…) design principles for fabricating human artefacts through the entrepreneurial process” (Venkataraman, 2008, s. xiv)
Effectuation begrebsliggør altså den processuelle udvikling i et entreprenørskab og sætter det
på “formel”, så kommende entreprenører kan opleve at være givet en rettesnor, der giver blik
for processen, som trinvis går mod et forestillet mål (se figur 9).

26 Det synspunkt at entreprenørskab handler om at skabe, men at skabelse ikke bør ses uafhængigt af entreprenøren (det samme gælder for
at der ikke skal sættes en forskel imellem idé og handlen (Sarasvathy, 2008, s. 149).
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Figur 9: Effectuation vist som fremadskridende proces (uden angivelse af princip-titler), der visualiserer nødvendige erfarings- og handlingsmæssige pejlingspunkter i et entreprenørielt projekt (Sarasvathy, 2008, s.).

De forskellige trin i metoden kaldes også principper, således at det giver et samlet overblik
og forståelse af udviklingen i den entreprenørielle proces.
Det første princip kaldes Means (available) eller Bird in the hand, (vi anvender sidstnævnte
betegnelse) og udgør første del af processen. Bird in the hand er udgangspunktet for en selvanalyse og tidspunktet hvor en entreprenør reflekterer over hvem man er, hvad man ved og
hvem man kender: “Characteristics of decision makers, such as who they are, what they
know, and whom they know, form the primary set of means that combine with the contingencies to create an effect that is not preselected but that gets constructed as an integral part of
the effectuation process” (Sarasvathy, 2001, s. 249).

Figur 10: Metode Effectuation illustration fra 2011 (denne har også allerede været præsenteret som Figur 2).
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De nævnte contingencies er de tilfældigheder eller eventualiteter og repræsenterer det næste
princip der ses som de muligheder et individ mødes af, som kan (om)forme en idé, der kan
initieres og forfølges som et entreprenørielt projekt. På figur 9 er de tilfældige muligheder i
stedet betegnet som Goals / Sources of action possible. De samme tilfældige muligheder vises på figur 10 og benævnes her som Leverage og Surprises – samtidig med at de er illustreret som Lemonade (der kunne laves af citroner). Vi anvender konsekvent sidstnævnte titel;
Lemonade. I forlængelse heraf kan man også om Lemonade-princippet læse hos Kristiansson
(2018) at: “Det behøver ikke kun være påvirkninger udefra som f.eks. overraskelse, der kan
udfordre ens mentale modeller og omforme ens projekt. Man kan også selv tage initiativ til at
forandre det” (s. 104).
Efter selvanalysen, som knyttes til den idé og mulighed som er opstået, må entreprenøren
overveje hvor store risici, der kan ligge i at forfølge det som mål og i særdeleshed hvor meget
en entreprenør vil kunne investere – og samtidig hvad der kan tåles at tabe. Dette princip betegnes Affordable loss – som dog kun fremgår på figur 10. Det er en lidt “bagvendt” tilgang
til entreprenørskab, hvor entreprenøren som oftest vil starte med en målsætning for en vis
indtjening og i stedet fordrer at: “This principle prescribes committing in advance to what
one is willing to lose rather than investing in calculations about expected returns to the project” (Sarasvathy, 2008, s. 15).
Dog er det en pointe at Affordable loss ikke kun handler om økonomi, men også som underliggende perspektiv giver bevidsthed om, at entreprenørskab ikke kun er for personer som er
formuende eller en særlig elite, men derimod for alle og at: “(...) entreprenørskab i effektuel
forstand handler ikke kom om at lave store resultater. Mindre tiltag og projekter er faktisk
udgangspunktet. Om det bliver til mere og større projekter vil tiden vise” som Kristiansson
(2018, s. 99) er inde på.
Næste princip vil være det felt på figur 9, som benævnes Interact with other people (som på
figur 10 blot betegnes Interactions) hvilket igen i nogle situationer kan overlappe med næste
felt/princip Effectual stakeholder commitment eller Strategic Alliances og faktisk kan indgå i
ét samlet princip, der benævnes Crazy quilt principle.
Såfremt vi holder fast i at se disse som adskilte principper vil første del udgøre de første og
indledende samtaler en entreprenør kan have med potentielle interessenter. Når andre mennesker, som entreprenøren føler kan bidrage til projektet, giver deres anerkendelse eller accept,
legitimeres projektet som mere end blot en idé, men kan realiseres som et projekt, der er værd
at forfølge. Sarasvathy (2008) beskriver hvordan entreprenøren må vælge partnerskaber ud
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fra en tanke om umiddelbar nærhed: “Seek stakeholders within their immediate vicinity,
whether within their geographic or sociocultural vicinity, within their social network, or within their area of professional expertise” (s. 88).
Hensigten med at få tilsagn og legitimering er, at få knyttet alliancer med partnere omkring
det entreprenørielle projekt, så målet for projektet kan forfølges videre. Der ses flere fordele
ved partnerskabelse bl.a.: “Effectuation emphasizes alliances and pre-commitments from
stakeholders as a way to reduce and/or eliminate uncertainty and erect entry barriers. In fact
effectuators do not choose stakeholders on the basis of preselected ventures or venture goals;
instead, they allow stakeholders who make actual commitments to participate actively in
shaping the enterprise” (Ibid., s. 88). Altså influerer de partnerskaber på de oprindelige målsætninger entreprenøren kunne have sat for sit projekt – da partnerskaber både minimerer
risici, afstiver projektet, kan tilføre andre idéer, nye ressourcer og nye målsætninger.
Sarasvathy (2008) beskriver de ændrede muligheder således: “(...) see how the atomic interaction within each effectual commitment results in the two cycles that increase the size of the
network and the resources available to it, and at the same time add constraints to the goals of
stakeholders so they converge into the structures of a new market” (s. 105). Dermed lader
hun forstå, at qua den effektuelle proces – når en entreprenør opsøger og indgår i flere forskellige partnerskaber – kan entreprenøren derefter starte et ny “gennemløb” hvor der påny
gøres status over hvilke midler man nu er i besiddelse af. I den henseende kan det også bemærkes, at den omgivende ramme og princippet Pilot in the Plane (se figur 10) hele tiden
handler om at styre igennem usikkerhed og tilfældigheder efterhånden som de måtte opstå.
Det er også værd at nævne en pointe ift. den generelle metodiske idé: “(...) we can now generalize the thought experiment into a wide variety of new market contexts and iterate it over
time” (Ibid., s. 105). Dermed ses den vigtige pointe, at metoden ikke er komplet for hele entreprenørskabets proces, og at denne ikke nødvendigvis følger diagrammet slavisk i disse trin,
men ligeså vel kan være iterativ og en proces, som kan gennemløbes igen og igen.
Sammenfattende indgår i vores anvendelse af metoden altså følgende effektuelle principper:
Bird in the hand, Lemonade, Affordable loss, Crazy quilt, og Pilot in the plane.
I anvendelsen af Effectuation som styrende for specialets metodik, er det naturligvis nødvendigt at foretage en afvejning af metodens fordele og faldgruber. Argumentationen for dens
anvendelse foreligger af ovenstående og en metoderefleksion følger i kapitel 11, men det skal
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nævnes, at Effectuation er særlig anvendelig i opstartsfasen af et entreprenørielt projekt,
hvorefter, som Kristiansson (2018) skriver: “Jo mere projektet modnes og udvikler sig til en
egentlig organisation (f.eks. bureaukrati) eller veletableret virksomhed, jo mere vil kausale
principper tage over” (s. 86). Den effektuelle optik behøver altså ikke at stå alene og selvom
causation ofte sættes som modpol, kan de godt supplere hinanden.
Anvendelsen af Effectuation kræver i øvrigt en vis “holden-snor” når det er koblet på et speciale, der opererer under andre krav til f.eks. dokumentation af videnskabelighed, men det er
vores overordnede vurdering, at Effectuation er hensigtsmæssig som metodisk ramme, da det
herigennem kan identificeres netop hvordan et entreprenørskab kan etableres. I det følgende
afsnit skitseres den empiri, som er indhentet ved hjælp af principperne fra Effectuation og
som dermed udgør det analytiske grundlag, hvorudfra analysekapitler og diskussionen er
skrevet.
6.3 Indsamling af empiri
Specialets empiriske grundlag består for størstedelen af den opsamling af vores praktiske
erfaringer og iagttagelser samt den viden, vi løbende genererer igennem det entreprenørielle
projekt. Praktiske erfaringer inkluderer møder, telefonsamtaler og e-mails med personer og
partnere, der på en eller anden vis bidrager til projektet.
Det empiriske grundlag er altså en smule atypisk for et speciale, men skal ses ift. det entreprenørielle projekt og den procesorientrede tilgang, hvor fokus er på at dokumentere de beslutninger der tages samt de handlinger og begivenheder, som indtræffer.
Indsamling af empiri “in situ”
Empiriindsamlingen har altså sit primære udgangspunkt i en egen-oplevelse (for vores begges
vedkommende) af hvordan en entreprenøriel proces kan skabes.
Som nævnt i afsnit 6.1 lægger denne metodik sig op af det etnografiske feltarbejde, hvor operationaliseringen sigter på at en: “(...) genstand studeres in situ” (Hastrup, 2015, s. 57) – dvs.
er praksisorienteret og hvor feltet der studeres er entreprenørskab, undersøgt via Effectuation.
Effectuation giver dog også en forskel fra feltarbejdet, der traditionelt har fokus på interviews
og observation af andre informanter – i nærværende tilfælde tager vi udgangspunkt i en anskuelse af os selv som entreprenører, men vi observerer (og analyserer) naturligvis også på de
kommunikative samspil og socialt konstruerede netværk med partnerskaber, som vi indgår i.
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Der kan dog ses et paradoks ved, at vi også gerne vil imødekomme de tre positivistiske principper for at bedrive videnskabelig forskning, hhv. spørgsmålet om reproducerbarhed, reliabilitet og validitet (se Bauer & Gaskel, 2000; Brinkmann & Tanggaard, 2015). Som Brinkmann (2015) skriver: “I den sammenhæng kan det aldrig være nogen etisk undskyldning at
henvise til, at den etiske eller sociale verden er en social konstruktion, der kan fortolkes på en
flerhed af måder. Dette annullerer ikke forskerens ansvar” (s. 439). Vi ønsker altså både at
give mere end blot “naive observationer” (Bauer, Gaskel & Allum, 2000, s. 4), men også
afspejle gennemsigtighed i empiri-indsamlingen. Her kan vores anvendelse af en logbog ses
som et vigtigt styreredskab for på videnskabelig vis at kunne dokumentere vores observationer og den processuelle udvikling af det entreprenørielle projekt.
Logbogen som styreredskab for dokumentation af empiriindsamlingen
Logbogen er netop anvendt til at notere relevante datoer og de væsentligste indtrufne begivenheder og følger bl.a. af anvisningerne hos Kristiansson (2018): “I logbogen kan du fastholde begivenheder, du synes er relevante for dit projekt, f.eks. møder, konferencer, workshops, undervisning, radioudsendelse, boglæsning, avislæsning mm.” (s. 202). Således vil
også de forskelige typer af dialog vi har været i indgå, sammen med vores egne overvejelser,
refleksioner og beslutninger som er foretaget. Logbogen fremgår i sin fulde længde af Bilag
A og er opstillet kronologisk.
Logbogen er således med til at understøtte, at vi kan holde styr på hvad der er sket igennem
hele den entreprenørielle proces – fordi vores hukommelse med tiden kan modificere nogle
oplevelser, hvis der f.eks. går for lang tid fra en begivenhed er indtruffet til den har relevans
som element i analysekapitlerne. Her har vores sigte været så hurtigt som muligt at notere det
relevante i logbogen. Enkelte gange har vi været nødsagede til at skue tilbage, men der er tale
om enkeltstående tilfælde og som primært har handlet om at vi i projektets start har identificeret enkelte begivenheder, som har ledt os frem mod vores projekt-idé.
Logbogen er også velegnet ift. Effectuation fordi det med denne kan være nemmere at identificere hvornår en uforudset begivenhed eksempelvis er opstået27. Dette er også afledt af en
mere generel betragtning af forskningsprocessen, hvor det ikke er usædvanligt: “(…) at der
sker noget, man ikke havde planlagt eller forudset. Det er heller ikke usædvanligt, at uplan-

27 Og hvordan denne kan omsættes til nye muligheder, jf. Lemonade-princippet.
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lagte eller uforudsete hændelser har betydning for fortolkningen af resultaterne” som Watt
Boolsen (2004, s. 44) skriver om det at anvende kvalitative metoder i praksis.
Som supplement til logbogen, og med henblik på dokumentation, fremgår samtlige e-mailkorrespondancer af bilagene B til H. For at dokumentere møder har vi, hvor det føltes passende, fotograferet situationerne og lader disse fotos indgå når de har relevans i analysen. Vi
har desuden transskriberet en lydoptagelse fra et afrundende møde afholdt med et partnerskab
og dette indgår som element i analyseafsnit 8.6 og fremgår i fuld længde af Bilag J. Det skal
slutteligt nævnes at vores e-mails er skrevet i fællesskab (uanset afsendernavn).
Etiske overvejelser: grænsefeltet imellem forskning og entreprenørskab
De data, som specialet genererer, er data der både kommer fra os selv (i kraft af iagttagelser,
indtryk, refleksioner, valg m.m.) og data som skabes i samspil med relevante partnerskaber.
Som Berger & Luckmann (1966) beskrev der er vores viden om omverdenen netop konstitueret af en internaliserings- og eksternaliseringsproces som begge er sammenholdt af kommunikationsprocesser. Denne dynamik skaber de data, som empirien er opbygget af. Heri er
flere forhold, som er værd at belyse. Dels skal vi sigte på gennemsigtighed i empiriindsamlingen ved at vi agerer som specialets “egne informanter”, men vi skal også sikre at vores
partnerskaber på et mikro-etisk plan ikke lider overlast, udstilles etc. (se Brinkmann, 2015, s.
439). Vi har i denne henseende ikke ønsket at optage møder og telefonsamtaler med de personer vi har været i kontakt meden Hvis en optagelse var gjort i hemmelighed ville det virke
uetisk og hvis det var nævnt i indledningen af et møde eller en samtale, mener vi at det kunne
virke forstyrrende eller hæmmende på en given dialog.
Alle de partnere som indgår er dog blevet oplyst om at projektet understøtter et kandidatspeciale med det formål at etablere entreprenørskab i praksis. Herom har Brinkmann (2015)
en vigtig pointe: “Der kan opstå et partnerskab mellem forsker og deltagere, som kan være
fremmende for de gode historier, men som samtidig kan gøre det vanskeligt for deltagerne at
sige nej til yderligere deltagelse i et projekt. Forskeren bør ikke instrumentalisere sin empati
til at opnå god kontakt eller simulere et venskab med deltagerne for at få adgang til deres
private erfaringer” (s. 441-442). Vi har altså måttet foretage en kontinuerlig afvejning af den
måde vi har kommunikeret med vores partnere på, samt den måde vi på en videnskabelig
måde også har skullet dokumentere denne kommunikation på. Dette avler refleksion over
grænsefeltet imellem det, at skulle agere både som entreprenør og som forsker, og argumentet
er, at logbogen (samt dokumentationen af bl.a. e-mails) er dækkende for at understøtte begge
roller og praksisser på en værdifuld måde.
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Sammenholdt med disse overvejelser og valg, udgør empirien og det teoretiske fundament
således grundlaget for analysekapitlerne som følger.

7.0 Analyse – Del I
I det følgende kapitel analyseres den entreprenørielle proces, som vi går igennem med udarbejdelsen af dette speciale og de skridt som tages mod de mål vi stiller os undervejs. Analysen er delt i to dele – kapitel 7 og 8 – da det for overskueligheden tænkes at give en bedre
læsning og fordi vi i dette kapitel gennemløber Effectuation-metoden første gang.

7.1 Take off – Bird in the hand
Første del af projektets analyse handler om at se på “hvem vi er”, for som nævnt er hele afsættet for en entreprenøriel proces at starte med en selvanalyse af os, der ønsker at initiere et
projekt (jf. 6.2).
Ifølge Sarasvathy (2008) viser hendes model netop: “(...) how an entrepreneurial actor begins with who he is, what he knows and whom he knows, and sets in motion a network of
stakeholders, each of whom makes commitments that on the one hand increase the resources
available to the network” (s. 109). Altså må vi finde ud af: Hvem vi er, hvad vi ved og hvem
vi kender – og på dette grundlag – hvad vil vi – hvad er vores mål (goal), hvilket vi udfolder i
næste afsnit.
En præcision af dét at analysere sig selv kan læses hos Kristiansson (2018): “Spørgsmål,
som når de besvares sammen, skaber en selvindsigt og selvvurdering, ikke kun omkring ens
formåen, men de skaber også en bevidsthed omkring kompetenceudviklingen; hvilke projekter man med fordel kan påbegynde for at komme videre med sin tilværelse (...)” (s. 93).
Vi starter ud fra disse spørgsmål med at søge efter vores Bird in the hand – ved at analysere
os selv og vores kompetencer, som sættes i spil hele vejen gennem dette speciale, og afprøver
derved vores evne til at skabe et reelt projekt, med de midler vi har. Som entreprenører for
det kommende projekt analyseres hermed først Lars Erhardt Christiansen og dernæst Lea
Mejdahl Christiansen.
Selvanalyse af Lars Christiansen
Bird in the hand-analysens indledende spørgsmål rettes her mod den ene part i entreprenørskabet, Lars Christiansen:
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Jeg er en mand på 48 år, far til tre døtre og gift og bor i hus sammen med min medstuderende
og medskribent Lea Mejdahl Christiansen. Jeg har en matematisk studentereksamen og en
uddannelse som grafiker. Uddannelsen gav flere jobs i reklame- og den grafiske branche i ca.
fire år, frem mod en årrække på 17 år som selvstændig grafiker med egen ApS-virksomhed
og i perioder op til tre ansatte.
Selv om mit entreprenørskab rangere i den lille ende i erhvervsmæssig henseende tillader jeg
mig at placere mig i den kategori som Sarasvathy (2008) betegner som ekspertentreprenører: “I defined an expert entrepreneur as a person who, either individually or as
part of a team, had founded one or more companies, remained a full-time founder/entrepreneur for 10 years or more, and participated in taking at least one company public”
(s. 21)28. Mit entreprenørskab som grafiker er dog afviklet og de seneste fem år har jeg studeret Informationsvidenskab og Kulturformidling på Københavns Universitet, som blev valgt
ud fra et ønske både om en tilbagevenden til det at studere og at dygtiggøre mig i et helt andet
felt, i håb om herefter at kunne skifte branche.
På mange måder giver dette sted i livet – hvor nogle ambitiøse satte milepæle er nået og livserfaringer er indsamlet – givetvis en stor grad af ro og veldefineret identitet, men samtidig
også et pres da tilværelsen nok kun er ca. halvejs og et fremtidigt arbejdsliv stadig virker
usikkert og udfordrende (ikke mindst grundet den fremskredne alder, hvor jobs forventeligt
kan være svære at få).
Et opfølgende og væsentligt spørgsmål er hvorvidt man kan være født til at være entreprenør
eller om dette kan indlæres og evt. tillægges et senere fremkommet behov i livet; et paradoks
som også betegnes at være born kontra det at være made entreprenør, som f.eks. hos Løwe
Nielsen et al. (2014) der vægter, at alle er lige og har lige mulighed for at blive entreprenører:
“Det er ikke bestemt på forhånd hvem der bliver entreprenører, og der er ingen generelle love
knyttet til personligheden, der gør at kun få af os har den entreprenørielle karakter i os” (s.
63).
I mit tilfælde ligner det dog en uudtalt familietradition, at mænd har været selvstændige. I
generationer har mine forfædre typisk været selvstændige køb- eller landmænd og har sat en
ære i at ernære sig selv og deres familier. Som opvækstmæssig rollemodel har jeg set min far
være selvstændig og succesfuld entreprenør og skabt en mellemstor virksomhed, hvilket har
28 Sarasvathy’s ene kriterie for at være ekspertentreprenør er: “taking at least one company public” (dvs. har børsnoteret sit selskab). I en
dansk kontekst mener vi at det er af tilsvarende lødighed at have etableret et ApS, et A/S eller andre selskabsformer som kan være store
og velfungerende firmaer – hvor det modsat kan være mere normen at opnå børsnotering af et selskab i USA.
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præget det meste af mit voksne liv og givet en målestok for tilværelsen og et familieliv, dog
uden at der har været krav om at jeg skulle følge denne levevis og blive entreprenør selv.
På den måde minder min baggrund statistisk om det, der skrives af Schøtt (2007): “(…)
mænd har højere odds for at blive entreprenører end kvinder, i hvert fald i de udviklede lande. Alder påvirker også deltagelse, idet midaldrende har højere odds end både unge og ældre
for at deltage i entreprenørskab. Uddannelse er også en faktor i rekrutteringen, idet højtuddannede har højere odds end mindre veluddannede for at blive entreprenører. Børn af selvstændige erhvervsdrivende har højere odds end andre børn for at blive entreprenører” (s. 10).
At jeg kan have haft bedre odds for at blive entreprenør tilsiger naturligvis ikke en egentlig
lovmæssighed for at jeg har afprøvet entreprenørskab, men spørgsmålet om hvorvidt man er
born eller made er nok en forsimpling af langt mere komplekse sociale mekanismer og kan
være situationsafhængigt. Det kan understøttes af entreprenørskabsforskeren Gartner (1988),
der konkluderer at: “The creation of organizations is a very complicated and intricate process,
influenced by many factors and influencing us even when we look at it. The entrepreneur is
not a fixed state of existence, rather entrepreneurship is a role that individuals undertake to
create organizations” (s. 64).
I en afsøgning af hvilken type jeg personlighedsmæssigt er og hvordan min måde at agere på
er, støtter vi os til den definition, som gives hos Hansen & Heide (2002): “Ved personlighed
forstår man de relativt stabile egenskaber, som adskiller personen fra andre personer, og som
kan danne grundlag for at forudsige personens adfærd” (s. 290). Her kan jeg anerkende og
nikke genkendende til facetter som nok har kunnet opleves af andre – f.eks. i forhandlingssituationer, hvor jeg kan betegnes som personlighedstypen “Den tapre Løve”29, der: “(...) er
kampglad og risikovillig og kaster sig gerne ud i nye og vanskelige problemløsninger. Den er
ganske kreativ og kommer gerne med mange nye forslag, kombinationer af forslag, idéer og
meninger. Løven handler hurtigt, den kan ikke lide pauser, og den er kvik til at gribe chancen, når den opstår” (Wilhelm-Hansen, 1995, s. 59). Den negative side af denne personlighed
kan jeg også genkende i samme modpol: “For at bevare initiativet og styringen er løven villig
til at bruge midler, der måske ikke altid virker lige positivt på modparten. Det skal jo gå så
hurtigt alt sammen, og derfor handler løven ofte lidt for impulsivt uden relevante bagtanker
og overvejelser” (Ibid., s. 59).

29 De fire personlighedstyper betegnes med paralleller til dyreverdenen: Den tapre Løve, Den flinke hest, Den logiske kamel og
Den muntre hund (Wilhelm-Hansen, 1995, s. 58).
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For på anden vis at understøtte analysen af vores personligheder som entreprenør har vi udført en “Adizes-test”30, der med en vis pålidelighed kan udpege hvilke personlighedstræk, der
kan forekomme i en leder (som vi her sidestiller med en entreprenør).

Figur 11: Adizes-test resultater for Lars Christiansen udført via http://www.itrojka.dk/LIP/adize/adize_test.asp.

Her inddeles karaktertræk i fire roller: Producent, Entreprenør, Integrator og Administrator
og alle roller skal ideelt være tilstede i et team for at udgøre en effektiv ledelse (jf. Hansen &
Heide, 1995).
Producenten står for et højt niveau af faglighed, har et kraftigt præstationsbehov og fokus på
øjeblikket og er utålmodig. Entreprenøren er nytænker og iværksætter, men som også tænker
langsigtet og strategisk. Administratorens påtager sig at der sikres orden, kontrol, omhu og
systematik, mens Integratoren støtter samarbejde og har et følelsesmæssigt og menneskeorienteret fokus.
I resultatarket for min Adizes-test, ser det ud til at jeg scorer på mindste niveau i to af rollerne
som henholdsvis Entreprenør og Integrator. Jeg har en smule større grad af at være Producent og Administrator, hvilket kan indikere at jeg kan være temmelig fagligt bevidst og resultatorienteret og at der gerne må handles hurtigt (hvilket kan matche typebeskrivelen af “Den
tapre løve”), men samtidig har et behov for orden.
Udover det personlige aspekt må det (jf. Effectuation) desuden overvejes hvem jeg kender og
udover min nære familie, har jeg gode relationer til en håndfuld folkeskole- og gymnasie30 En anerkendt ledelsesmodel, der er brugt i over 40 år og udviklet af Ichak Adizes, som er konsulent i virksomhedsledelse.
Kilde: http://adizes.com og anvendes hos Apropos Kommunikation på https://www.apro-kom.dk/cm66/
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kammerater, tidligere kolleger hvor især tiden som grafiker på henholdsvis Teknisk Skole,
som ansat og som selvstændig har givet et stort netværk i den grafiske branche (heriblandt
flere selvstændige). Mit tidligere netværk er desuden udbygget med et nyt bestående af venner og bekendte fra studiet på Københavns Universitet.
Selvanalyse af Lea Mejdahl Christiansen
Efter ovenstående analyse af Lars følger en Bird in the hand analyse af Lea Mejdahl Christiansen: jeg er 29 år og gift med Lars, bosat i Valby. Uddannelsesmæssigt har jeg en samfundsfaglig studentereksamen og har nu i snart fem år sammen med Lars studeret Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet. Tiden imellem min studentereksamen og studierne ved INF (Institut for Informationsstudier) har jeg brugt på at tilegne mig
nogle års arbejdserfaring i en større televirksomheden Derudover har jeg studeret erhvervsøkonomi i ét år på CBS og filosofi ét år på Københavns Universitet. Jeg er opvokset i Lyngby, har haft en tryg barndom sammen med min yngre søster og begge mine forældre har været beskæftiget i det private erhvervsliv. Der er aldrig blevet stillet krav til uddannelsesretning
eller jobfunktion, blot udtrykte ønsker om at jeg klarede mig godt. Jeg har dog altid tænkt, at
uddannelse var vejen til selvstændiggørelse og gode leveomstændigheder.
Jeg har altid været inspireret af tanken om at være selvstændig, men min interesse har været
lidt diffus og jeg har været af den overbevisning, at min personlighed ikke matcher træk, som
jeg umiddelbart har sat på en entreprenør. Mine “mentale modeller” og refleksivitet over egne evner viser at disse: “(…) også kan være en barriere (…)” (jf. Kristiansson, 2018, s. 154)
for netop at blive entreprenør. Dette skyldes muligvis følelsen af usikkerhed af at stå overfor
noget ukendt, som Kristiansson (2018) også nævner: “Som iværksætter er man på flere måder
i den situation, at man er i opposition til det eksisterende” (s. 160).
Dog tog jeg modet til i 2014 at etablere en enkeltmandsvirksomhed med salg af kosmetikprodukter, ud fra et ønske om at etablere min egen “position” og med afvejningen af, at min
søster på et tidspunkt kunne indgå som partner i foretagendet. I fællesskab tilmeldte vi os et
iværksætter-kursus og begyndte at planlægge salgs-strategier og afsøge kundesegment – alle
elementer, som støtter sig op af en kausal logik. Jeg var dog bevidst om egne forudsætninger
og afvejede mine muligheder herudfra – bl.a. valgte jeg at salgskanalen skulle gå igennem
internettet fordi jeg ikke ønskede for stor personlig kundekontakt. Selvom mit CVR-nummer
stadig er aktivt den dag i dag, fik virksomheden aldrig rigtig “luft under vingerne” – måske
mest grundet manglende dedikation og ambitioner for projektet på længere sigt.
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Et analytisk blik på mine egne forudsætninger kan også – som hos Lars – give anledning til
refleksioner over born kontra made-perspektivet. Jeg har ikke følt mig “født” eller ansporet
til at starte entreprenørskab, så selvom jeg typemæssigt, ift. Løwe Nielsen et al. (2014) seks
entreprenør-grupper også kan betegnes som en “habitual” entreprenør (givet min erfaring
med at stifte virksomhed), lægger jeg mig mere op af made-perspektivet, der anser entreprenøren som skabt igennem en proces og afhængig af: “(…) hvilke sociale relationer individet
indgår i, samt de eksisterende selvforståelser eller ønsker om bestemte fremtidige identiteter,
som han eller hun bringer med sig ind i den entreprenørielle situation” (s. 60). Det perspektiv
indbefatter også, at jeg som entreprenør ikke nødvendigvis anser mig selv som en sådan, men
alligevel involverer mig i en entreprenøriel proces (Ibid.).
Mit resultat af Adize-testen viser da også, at jeg besidder mest af Administrator-rollen med
en samlet score på 573,5 efterfulgt af Integrator-rollen med 388,5. Resultaterne er ikke overraskende for mig og meget forenelige med mit eget selvbillede. Det er måske heller ikke så
overraskende, at jeg i testen scorer lavest ift. Entrepreneur-rollen – men som nævnt i Lars’
selvanalyse og præsentation, indeholder alle en del af hver rolle i sig, men af varierende størrelse.

Figur 12: Adizes-test resultater for Lea Mejdahl Christiansen.

Ift. Wilhelm-Hansens (1995) fire personlighedstyper hvad angår forhandlinger, placerer jeg
mig i kategorien “den flinke hest”, som er kendetegnet ved at: “(…) hesten aktivt [lytter] til
sin modparts synspunkter og forsøger helhjertet at kombinere egne ønsker og behov med
modpartens ønsker og behov” (s. 59). Dette kan jeg nikke genkendende til, også til den nega-
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tive pol, hvor denne type i forhandlingssituationer kan være: (…) sårbar overfor aggression
og manipulation, hvilket kan resultere i, at den mister sin gennemslagskraft og indflydelse”
(s. 60). Dette bør jeg være mig bevidst, da det ift. partnerskabelse vil være vigtigt at afveje
alle parters interesser, men samtidig holde fokus på rammerne for vores projekt.
Netværksmæssigt har jeg en håndfuld gode og nære relationer, som jeg har kendt igennem
mange år og desuden har jeg et netværk både personligt og professionelt i kraft af studieårene
på INF. Jeg har også et tæt forhold til min familie, hvilket også afspejler sig i at jeg overvejede at drive virksomhed sammen med min søster. I fællesskab med Lars (og i kraft af vores
begges erfaringer med entreprenørskab) håber jeg på sigt at kunne realisere drømmen om at
blive selvstændig – og desto mere i kraft af formen på nærværende speciale som forhåbentlig
kan blive et springbræt dertil.
Entreprenører i et partnermæssigt fælleskab
Når vi påtager os at skrive dette speciale sammen – og dermed indgår i et skrive- og partnermæssigt fælleskab – må vi også stille os det spørgsmål hvad det gør for vores rolle som entreprenører. Vi har igennem studieårene skrevet flere opgaver sammen, så vi mener at fungere godt som team – og vi har tidligere formået at løse stillede opgaver og tilmed forfølge vores egne lidt skæve indfald31 med en stor grad af seriøsitet og faglig professionalisme. Vi har
derfor været bevidste om at udvise ansvarlighed og forpligtelse overfor hinanden så vi efter
afleveringer ikke har kunnet klandre hinanden noget.
Som entreprenører har vi hver for sig begge gjort erfaringer og på trods af at Lars har haft
mange flere år som selvstændig, så kender Lea også til vanskelighederne i en opstart og er
bekendt med vilkårene for at drive virksomheden Vi kender også hinanden så godt at vi er
bevidste om en ansvarsfordeling – både i opgaver og i praksis. Vi mener dermed at komplementere hinanden på en god måde, således at modparten kan støtte på svage områder og vi
dermed i kombination udgør en solid og kompetent helhed – også som entreprenører.

7.2 Motivation og mål
Med Effectuation – og opstart af en virksomhed – er det også analytisk vigtigt at definere
målet for vores entreprenørielle projekt– vores goals (jf. figur 10). I den henseende må vi
31 Såsom selv at vælge at undersøge specielle emner og gøre det til gode skriftlige opgaver om f.eks. Olsen Banden, computerspillet
Civilization eller undersøge en legeplads på Vesterbro i København.
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undersøge hvad der driver og motiverer os – og hvorvidt vi f.eks. er en særlig type af studerende med specielle forudsætninger for at sætte os mål?
Hos Løwe Nielsen et al. (2014) fremhæves den klassiske økonom Joseph Schumpeter som
var en af de første til at teoretisere over begreberne innovation og entreprenørskab. Han beskrev forskellige årsager til at blive entreprenør med baggrund i en intention om at: “ville
etablere sit eget kongerige”, “en vilje til at erobre”, eller “en glæde over at skabe” (s. 55).
Dette kan i en nutidig optik til en vis grad antyde en vis grad af megalomani, men muligvis
være præget af at Schumpeter skrev i 1930’erne, og vi hælder nok mod mere nutidige ønsker,
når vi afprøver at være entreprenante; eksempelvis viljen og ønsket om at tilegne sig en kandidatuddannelse.
Men vi føler os motiveret af tanken om at betræde nye territorier, og vi blev endnu mere ansporet til at forfølge dette projekt, da vi fandt ud af at det var atypisk og uprøvet at skrive et
entreprenørielt speciale (og sammenholdt med AR-teknologien). Til dette kan der også tilknyttes et motiv om at “gå imod strømmen”; at handle lidt i “trods” og at vi gerne vil bevise
evner og færdigheder, som måske ikke er tillagt os af omgivelserne. Som eksempler herpå,
kan motivationen både findes i eksemplet i indledningen af dette speciale vedr. “Humaniorabashing”, men også andre negative syn på entreprenører (i almindelighed primært, jf. Schøtt,
2007).
Ydermere kan der naturligvis knyttes personlige og faglige præferencer til vores fælles motivation, som er mere interessebetonede. Her kan vi arbejde med et område som appellerer til
vores interesse for ny teknologi, og hvordan denne kan anvendes i et formidlingsperspektiv,
hvilket selvfølgelig også relaterer sig til universitetsfag vi har haft om kulturinstitutioner.
I overvejende grad mener vi at vores forskelige motivationsfaktorer er at betegne som “intrinsic”, der som Kristiansson (2018) skriver: “(…) står for hvad man ville gøre uden hensyn
til ydre belønning, f.eks. i form af prestige, magt og penge” (s. 94). Omvendt kan der dog
argumenteres for at der som en afledt effekt kan ligge et motiv i at bestå vores opgave, for
derefter på sigt at opnå prestige og en bedre økonomisk situation – selvom dette i skrivende
stund ikke er et fokus vi tillægger betydning.
Samlet set kan der naturligvis kobles forskellige procesteorier på vores incitament og motivation – og vi vil her kort inddrage Maslow’s behovspyramide (1954)32 og i denne sammen32 Der er flere andre som eksempelvis McGregor’s og Hertzberg’s teorier, jf. Hansen og Heide (2002, s. 301).
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hæng nøjes med at nævne at i toppen af denne pyramide ligger ønsket om et behov for selvrealisering og som opstår, når alle basale behov og motivationer er dækket fordi: “Når et behov er mættet, virker det ikke længere motiverende. Dog anser man det øverste behov for
umætteligt. Der er tale om et personligt vækstbehov, hvor vi ønsker at udvikle vore evner og
vor viden. Det er studier og videnskabeligt arbejde gode eksempler på” (Hansen & Heide,
2002, s. 303). Disse motiver kan vi i vores studie og via denne entreprenørielle proces helt
anerkende og genkende.
Som sådan kan vores selvrealiserende motiver bestyrkes ved det som Kristiansson (2018)
skriver: “Entreprenørskab har på den ene side brug for selvstændige og myndige individer til
at initiere og realisere entreprenørielle projekter. På den anden side skaber entreprenørskab
selvstændige og myndige individer. Det sker når initiativtageren påtager sig ansvaret for og
gennemlever entreprenørielle processer på egen krop” (s. 83). I skrivende stund forudser vi at
gå igennem flere af disse personligt udviklende entreprenørielle processer, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit.
Et skarpt defineret mål ligger dog på dette tidspunkt ikke helt fast. Vi har gjort os overordnede tanker om at vi, allerede i vores udgangspunkt, ambitiøst har tilsigtet at vores entreprenørskab skulle rette sig mod en større og traditionel dansk museumsinstitution – gerne underlagt
staten.
Dette er naturligvis kun meget løseligt beskrevet, for alt afhænger af, at vi på et senere tidspunkt kan præcisere den konkrete idé – og hvorvidt en sådan vil kunne initieres, legitimeres
og danne grundlag for pre-commitments og partnerskaber, som vil kunne føre os videre i processen. Vores oplevelse på dette indledende nedslag i vores proces kan dermed understøttes
af Kristiansson (2018): “I begyndelsen vil projektet formodentligt fremstå uklart for en selv.
Det behøver ikke være negativt, men kan tværtimod vendes til noget positivt. Undren og nysgerrighed er motiverende faktorer i bestræbelsen på at opnå klarhed” (s. 96).
Derfor kan vores motiver og mål opsummeres således: Vi er drevet af en vilje og ønske om at
gøre noget anderledes end andre, og ved at kombinere vores fælles evner og faglige kompetencer ønsker vi at forfølge en drøm om på sigt at være frie og så vidt muligt selvstændiggøre
vores egen tilværelse. På dette grundlag har vi sat et løst mål om via et kulturelt entreprenørskab, at realisere vores idé om teknologisk at gentænke og forandre traditionel museumsformidling ved at tilføre AR-teknologien som supplement.
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7.3 Alt at tabe – Affordable loss principle
Det følgende princip i Effectuation er at vi skal forholde os til og indregne et Affordable loss.
Frem for at regne på at nå et forventet mål og resultat – som i en kausal og markedsorienteret
logik – tilsiger Effectuation det omvendte, og intentionen er at starte med at overveje hvad vi
vil tillade at risikere at tabe på projektet: “This principle prescribes committing in advance to
what one is willing to lose rather than investing in calculations about expected returns to the
project” (Sarasvathy, 2008, s. 15). I denne optik er det altså ikke markedet der sætter rammerne, men entreprenøren selv. Samtidig er det en måde at tvinge sig selv til kreativt at anskue nye måder at udnytte mulighederne på – for ikke at forpligte sig, bl.a. økonomisk, i en
uoverkommelig graden Det indebærer at entreprenøren skal justere sit entreprenørielle projekt ift. graden af engagement i projektet: “In other words, her effects have to adapt to her
means, and not vice versa” (Ibid.).
Overkommelighed og begrænsning af risici
Affordable loss opererer derfor ud fra en logik om overkommelighed og begrænsning af risici. Dermed kan frygten for at tabe en masse (typisk penge) mindskes og betone at et tab på
forhånd er besluttet som afgrænset og overkommeligt, fordi det ligger indenfor nogle rammer, som entreprenøren selv opstiller. Ifølge Sarasvathy (2008) afhænger estimatet af Affordable loss ikke specifikt af typen af det entreprenørielle projekt og kan variere fra person
til person og skifte igennem den pågældende persons liv (s. 81).
Entreprenøren bør dog forholde sig til et økonomisk og psykologisk parameter ift. at vurdere
hvad vedkommende vil risikere som det værst tænkelige resultat: “(…) all we need to know
is our current financial condition and a psychological estimate of our commitment in terms of
the worst-case scenario. This is not only a non-predictive mode of estimation, it also is a way
to nullify the role of uncertainty in early-stage funding decisions” (Ibid.). En vigtig pointe
her, er at sigte på træffe valg, som vil kunne afføde nye og flere muligheder i fremtiden
(Ibid.).
Set psykologisk – ift. vores nuværende livsomstændigheder – har vi, i kraft af vores nuværende situation som studerende på sidste semester af en kandidatuddannelse, valgt en interessant mulighed for at skrive et atypisk speciale og kombinere dette med etablering af et entreprenørielt projekt.
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Set tidsmæssigt – ud fra et ønske om at kunne dokumentere den entreprenørielle proces og
det at nå i mål med projektet – har vi en tidsmæssig begrænsning på seks måneder, som et
kandidat-speciale er fastsat til indenfor vores studieordning. Det er altså også projektets tidsmæssige constraint, hvilket er med til at understrege at: “Affordable loss puts a limit on how
much time you commit” (Read et al., 2017, s. 18).
Set ud fra et økonomiske parameter har vi ikke på nuværende tidspunkt økonomiske ressourcer, som kan investeres i projektet. Dette følger af vores livsomstændigheder, hvor SU som
eneste “løn” skal dække omkostninger til bopæl og generel livsførelse. Vi besidder altså ikke
nogen økonomisk kapital (i Bourdieus’ forståelse), som evt. ville kunne omdannes til symbolsk kapital og dermed stille os i en bedre social og magtmæssig position. Dog håber vi at
opnå en vis goodwill fra de partnerskaber vi ønsker at indgå samarbejde med, i og med at vi
er studerende.
Sandsynligvis vil der på sigt være mindre omkostninger forbundet med projektet – omkostninger til for eksempel transport til møder, muligvis tryk af skilte, mærkater o.lign. – men det
vil være minimalt og er en økonomisk risiko vi er villige til at indregne.
Bestemmelse af worst-case scenario
Vi kan hermed opstille vores worst-case scenario – for hvad risikerer vi som det værst tænkelige? Vores refleksioner handler primært om frygten for at fejle og dermed føle massiv ærgrelse over, at anstrengelserne har været spildt. Vores Affordable loss er dermed absolut ikke
bare “ingenting” – for alt er i realiteten på spil for os. I vores projekt investerer vi fuldstændig os selv – med alt hvad det giver os af frustrationer, glæder, skuffelser og måske succesoplevelser.
Tilmed skal vi anvende alle vores kompetencer, der både tæller alle de erfaringer vi har opsamlet i livet før studiet (qua Berger & Luckmann, 1966; Bourdieu, 1984, 1990, 1992) – her
iblandt en bred vifte af det vi har lært under studiet, og som samlet set udgør vores faglige
stoltheden Dertil kommer den tid vi har brugt på at researche, indsamle empiri og skrive specialet – men også investeringen af alle vores håb og et ønske om at bestå og opnå et godt karaktermæssigt resultat. Tilmed forventer vi på sigt at stå med en påtrængende ansvarsfølelse i
forhold de partnerskaber, vil gerne vil indgå i og håber de vil føle, at vi har været værd at
arbejde sammen med og at et slutprodukt faktisk realiseres – så det ikke synes som var det
bare et teoretisk projekt udført “for sjov”. Vores vurdering af worst-case scenario er altså, at
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vi har ret meget at miste; et muligt fejlslagent projekt, en ulykkelig erkendelse om utilstrækkelig formåen, en ærgerlig karakter over samme og erkendelsen om at entreprenørskab muligvis ikke er en vej for os at forfølge videre.
At tage springet som entreprenør: the plunge decision og genvurdering af risici
Ifølge Sarasvathy (2008) kan risici og bestemmelse af worst-case scenario dog også anskues
på en anden måde, som fortsat står i modsætning til klassiske (kausale) økonomiske modeller33. De klassiske modeller opererer ofte med en fast økonomisk målsætning og hvor beslutningen om at overveje at blive entreprenør, til det at forfølge forehavendet – den såkaldte
plunge decision – besluttes ud fra forskellen imellem at beholde et nuværende job (eller opretholde en nuværende indkomst) set ift. at forfølge et entreprenørielt projekt. Den kausale
tankegang har derved en præmis om, at der ikke er omkostninger forbundet med at beholde
en nuværende indkomst.
Når vi i vores tilfælde overvejer beslutningen om Affordable loss og dét at tage springet,
handler det omvendt om, at der er omkostninger forbundet med ikke at starte det entreprenørielle projekt (jf. Sarasvathy, 2008, s. 87) – eksempelvis ved at specialet ikke gennemføres
i denne form og vores plunge decision er derfor også rettet mod et slutmål, der ikke nødvendigvis er målbart og konstant kan ændres igennem den entreprenørielle proces.

Figur 13: Eksempel på en beslutningsrække, der følger af Effectuation og princippet om Affordable loss indregnet (Kilde: Sarasvathy (2008, s. 86)

Sammenholdt med Bird in the hand-princippet sikrer Affordable loss altså, “(…) at der etableres en tæt relation mellem dig og dit projekt” (Kristiansson, 2018, s. 98) hvor vi engagerer
os selv i projektet, selv om der ingen garanti er for at det lykkes. Der er altså em ret signifi33 Sarasvathy (2008) beskriver tre kausale modeller ift. the plunge decision: hhv. et basic decision tree (som nævnt ovenfor), real-options
logic og min-max logic som modsætning til Effectuation – Affordable loss kan dog sagtens indgå som styrende princip i alle tre modeller
(Sarasvathy, 2008, s. 84-89).
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kant risiko forbundet med at kombinere en specialeproces med et entreprenørielt projekt – en
risiko vi dog jf. vores motivation, er villig til at tage.
7.4 Idé, mulighed, initiering og Lemonade principle – AR i en museumskontekst
Det må indledningsvis medgives at dette afsnit er skrevet på et senere tidspunkt end den reelle idéfase – for tidspunktet for de løse tanker herom fandt i realiteten sted lang tid før specialkontrakten blev indgået og vi påbegyndte skrivningen af specialet34.
Samtidig starter vi med at måtte erkende, at det aldrig har været et “Heureka!”35 øjeblik for
os og at der ikke har været en spontan opstået idé. Derfor vil vi søge at analysere på de anledninger og sammenhænge, der reelt udgør grundlaget for at en idé og mulighed har opstået og
er set som sådan af os – og hvordan disse sammenhænge indgår som princippet om Lemonade i Effectuation.
Vi vil derfor undersøge hvornår vi påbegyndte vores projekt-idé og om det fra start var en
mulighed som vi anså kunne forfølges. På den ene side lå det helt fast i og med at et speciale
skulle skrives og afledt heraf var den første tanke hvorvidt dette kunne gøres som et entreprenørskabsprojekt. Det virkede tillokkende fordi vi begge havde gjort os gode erfaringer med
undervisning i, og dét at skrive eksamensopgave i faget Entreprenørskab og partnerskaber,
der var udbudt på 4. semester under vores bacheloruddannelse. Vi anså derfor senere ift. det
forestående speciale, at det kunne blive en interessant og anderledes måde at skrive et speciale på, som appellerede til os begge (jf. vores motivation i afsnit 7.2).
Dermed lå der for os et håb og en idémæssig ramme for et entreprenørskab med Effectuation,
som “blot” skulle fyldes ud med en egentlig projekt-idé.
Vores idé er i dette tilfælde, dét som vi tidligere løseligt har beskrevet i indledningen og udfoldet i afsnit 7.2 – etablering af et entreprenørskab centreret om det at afprøve formidling
med AR hos et større dansk museum.
Når dette syner som en simpel idé, der som her kan beskrives i én linje, virker det enkelt og
måske endda både “nemt”, “oplagt” eller som “noget alle kunne gøre”. Det er det muligvis

34 Jf. Bilag A, s. 1 (november 2017 til 15. januar 2018).
35 Heureka: “Udråb, der (…) tillægges Archimedes, da han havde opdaget princippet om legemers vægttab i væsker. Det kan bruges som et
bevinget ord, når man har fattet en kompliceret sammenhæng eller løst et vanskeligt problem”.
Kilde: http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/heureka
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også, men for os og i en analyse heraf, har denne tekstlinje altså et årelangt tilløb, af årsager
og erfaringer og som vi her, med punktvise nedslag, vil forsøge at afdække og opsummere:
For det første har vi igennem flere år studeret sammen og erfaret at vi i en opgavemæssig
sammenhæng fungerer godt, hvilket knyttet til et idémæssigt plan, udtrykker at vi kan samarbejde. Dette udgør første “ingrediens” i vores Lemonade.
Et andet punkt i vores fælles erfaringsgrundlag, er en undersøgelse vi foretog i 2014 af to
formidlingsformer på Nationalmuseet i København. Vi vurderede den faste udstilling, men
også to særudstillinger om hhv. Pels – liv og død36 og Mennesker i krigen – 186437. Vi fandt
at især udstillingen om krigen i 1864 var statisk og traditionel med rækker af glasmontre med
udstillede artefakter, malerier og plancher, hvorved den formidlingsmæssigt blegnede i modsætning til pels-udstillingen. Denne udstilling var opsat i et stort mørklagt lokale med lyde,
lyseffekter og videoer, som gav en mere spændende og vedkommende formidling. Derfor har
vi erfaret at udstillings- og formidlingsformen er vigtig og afgørende for oplevelsen og følelsen af at være både iagttagende og deltagende som museumsgæst.
Et tredje bidrag til vores Lemonade, har været at skrive en fælles bacheloropgave om Virtual
Reality i en museumskontekst. Dét at beskrive og undersøge de potentialer vi så i en digital
formidlingsform gav os blik for hvordan sådanne teknologier kunne anvendes på museer –
men hvor vi desværre også måtte konkludere, at Virtual Reality havde store udfordringer som
vanskeliggjorde teknologiens anvendelighed netop på museer38.
Vores oplevelse af VR’s problematiske begrænsninger kan sammenholdes med Sarasvathy’s
(2008) pointe om at vende overraskelser til muligheder: “This principle suggests acknowledging and appropriating contingency by leveraging surprises rather than trying to avoid
them, overcome them, or adapt to them” (s.16). Det vil sige, at vores bacheloropgave fra
2016, som sådan understøtter den nuværende idé og dét at “omforme” vores Lemonade til en
anden og bedre Lemonade – for når det ene (VR) ikke virker, gør det andet (AR) muligvis.
Et fjerde bidrag til Lemonade ligger i relation til en anden observation gjort til en universi36 Kilde: https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/udstillinger/tidligere-udstillinger/pels/
37 Kilde: https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/udstillinger/tidligere-udstillinger/
38 Eksempelvis ved at det kan være bekosteligt i programmering og udstyr og kræve et større areal at bevæge sig
på samt ledninger til f.eks. VR-briller, der kunne kræve personale for at hjælpe museumsgæsterne.
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tetsopgave ift. formidling. Her var det et gensyn med de kendte skibsvrag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som gav os blik for et andet formidlingsaspekt. Ganske vist ligger de sortnede skibstræplanker monumentalt udstillet i flot samklang med bygningernes arkitektoniske
udtryk – men efter relativt kort tid, kan de (eventuelt) blive temmelig trivielle at se på for en
museumsgæst. Her mener vi også, at der ligger noget til grund for det, som kan være en “ulmende” idé – igen med henvisning til citatet fra Sarasvathy herover – til at vi ville kunne
“adapte” eller tilpasse og nytænke formidlingsformer af for eksempel vikingeskibe.
Et femte helt afgørende nøglepunkt i vores idé opstår dog den 29. juni 2017, da vi via et Facebook-link, der er delt via BBC Click, ser et videoklip med instruktøren af “Ringenes Herre”-trilogien Peter Jackson, der sammen med en række programmører fremviser en ny “fortælleform” med AR-programmering. For at illustrere deres AR-eksperiment filmes en person
som via sin iPad oplever en science-fiction- og western-scene udspille sig på et sofabord.
Dette er så imponerende og overbevisende og vi deler linket med hinanden via Facebook
(illustreret herunder, figur 14 og 15).

Figur 14: Her er den helt nye AR teknologi og en science-fiction western vist og delt mellem os.
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Figur 15: Her ses det oprindelige klip fra BBC Click på Facebook, på et tidspunkt i filmen der viser hvordan AR
udspilles – i interaktionen mellem en person, hans iPad og et bord i vedkommendes stue.

Sjette element af Lemonade tilfalder os, da vi i efteråret 2017 befinder os på et seksmåneders studieophold i Prag. Her bemærker vi, at Prags TV-tårn med skilte opfordrer gæster
til at downloade en AR-app, der kan vise en 3D-model af det TV-tårn man opholder sig i, via
et aktiverende klistermærke på gulvet (jf. afsnit 5.4, figur 5, 6 og 7) – hvilket pludselig gav
mindelser om det førnævnte filmklip fra Peter Jackson.
Vores oplevelser og tidligere erfaringer har dermed skabt et væsentligt grundlag for idéen –
som kan knytte an til ønsket om innovation: “One way innovation happens through the transformation of extant realities into new possibilities is by asking not only what can I do with
the means available to me, but also what else can I do with them?” (Sarasvathy, 2008, s.
187). Netop det, at vi tilsigter at anvende disse forskellige elementer gør, at idéen begyndte at
falde på plads og især når vi til specialet skulle udfylde vores specialekontrakt – med et klart
definere emne (hvilket kan sidestilles med vores idé).
Når dette i udgangspunktet blot er en idé forholder vi os derfor også til Løwe Nielsen et al.
(2014) ift. at: “Ideer kommer forud for muligheder, men ikke alle ideer gror og bliver til muligheder. Nogle ideer forbliver på ide-niveauet, fordi det aldrig vurderes at ideen kan finde
udbredelse og blive realiseret” (s. 71). Derfor måtte vi forholde os til hvorvidt der blot var
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tale om en fiks idé eller noget, som kunne blive en mulighed før vores specialekontrakt endeligt skulle indsendes.
Her vil vi påpege, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt det var en idé, der opstod,
og straks fik os ansporet til at forfølge projektet som et veldefineret mål (hvilket udgør en
kausal logik), eller om vi startede med at tage udgangspunkt i egne ressourcer og derfor fik
idéen (som udgør den effektuelle logik). Vi hælder til den effektuelle logik, da vi oplever at
idéen var “båret i os” og udgøres af internaliserede erfaringer og de kompetencer vi har lært
og opsamlet over tid – til trods for at en egentlig selvanalyse endnu ikke stod klart beskrevet.
Vi drøftede disse tanker indbyrdes mellem jul og nytår 2017 og hvorvidt det egentlig var en
bæredygtig mulighed – for ville koblingen mellem AR, formidling, vidensproduktion og entreprenørskab – som proces og specialeform – overhovedet kunne løftes og lykkes for os?
Her kan dét, at kombinere elementer for at skabe en ny mulighed, betegnes som en “Schumpetersk mulighed”39: “(...) kernen i Schumpetersk teori, [er] at muligheder bliver til gennem
nye kombinationer af noget eksisterende. De er herudover kendetegnet ved at de bryder eksisterende forståelser og måder at gøre ting på” (Løwe Nielsen et al., 2014, s. 77).
I den henseende mente vi, at vi idémæssigt kreativt kunne kombinere disse seks elementer af
Lemonade – og optimistisk set tilføre vores egne entreprenørielle kompetencer til et projekt.
Der kan dog skelnes imellem entreprenørers muligheder for at starte et projekt, ved enten at
se det som havende afsæt i en opdagelse eller noget der er skabt. Hvis en mulighed ses som
en opdaget “enhed” i entreprenørens omgivelser, så vil det også kræve at muligheden har
været et latent element, som kan rettes mod et markedsbehov, der “har ventet” på opdagelse
og udnyttelse af en entreprenør. Derimod kræver en entreprenøriel “skabelse” at entreprenøren: “(...) handler og interagerer med andre og omgivelserne i det hele taget. Alt dette er
medvirkende til at skabe muligheder. Det understreges, at muligheders tilblivelsesproces
kræver et kreativt handlende individ” (Løwe Nielsen et al., 2014, s. 85).
I kombination med vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt og ANT bliver det med
ovenstående beskrevne idé-sammensætning også indlysende, at vi ser muligheden i dét at
kombinere forskellige elementer og forfølge den som en mulighed, som værende skabt af os.

39 Jf. økonomen Joseph Schumpeter, omtalt i afsnit 7.2.
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Opsummerende kan det altså siges, at den overordnede idé blev tilskrevet status som værende
en mulighed, skabt via vores egne handlingskompetencer – og sigte mod et entreprenørskab,
der afprøver formidling med AR i en museumskontekst. Hvordan dette skal gøres i praksis
har vi på dette tidspunkt reelt ingen anelse om, men specialekontrakten og vores idé for opgaven udfyldes den 15. januar 2018 og indleveret med en foreløbig arbejdstitel for specialet:
Vidensdeling med Augmented Reality anvendt som kulturhistorisk formidling undersøgt som
en entreprenøriel proces.
7.5 Crazy-quilt principle: Pre-commitments, legitimering og partnerskabelse
På dette tidspunkt i processen har vi defineret summen af vores afsæt: vi har analyseret hvem
vi er (Bird in the hand), hvilke “modellerbare” ressourcer som vi har til vores rådighed (Lemonade) og vores motivation rettet mod en løs idé og mål er beskrevet (Goals), samtidig med
at vi er bekendte med hvilke risici som indgår i vores projekt og hvad vi er indstillet på at
kunne tabe undervejs (Affordable loss). De begivenheder, som vi nu indleder med at analysere på, påbegyndes dog reelt i et tidsrum, som ligger lidt forud for den egentlige igangsættelse
af specialet – og vi befinder os således i midten af november 2017.
For at forfølge Effectuations er det næste skridt allerede her at opsøge pre-commitments. Det
vil sige forhåndstilsagn, som kan give en afklaring og bestyrkelse af projektet. Det gøres ved,
at vi interagerer med “andre” – og derigennem undersøger hvorvidt der både er tiltro til os
som entreprenører og tiltro til vores idé.
Det vil i praksis sige, at på dette tidlige stadie – før vi selv reelt ved om vi overhovedet kan
tillade os at arbejde videre mod at forfølge idéen – må vi søge andres tilsagn for at give vores
projekt et legitimt grundlag.
Det er samtidig her, at vi kan knytte Callons (1984) translationsmodel (jf. afsnit 5.2 om ANT)
til Effectuation. Translationsmodellen sigter bl.a. på at identificere aktanter (forstået ift. Effectuation som mulige pre-commitments og partnerskaber) og kortlægge deres interesser, så
de forhåbentlig kan matches med de ønsker vi som entreprenører har for vores projekt. Denne
del betegnes problematization og igennem dette afsnit beskrives løbende når vi interagerer
med og danner associationer til en mulig aktant, med mulighed for at denne kan indgå i det
entreprenørielle netværk.
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Sammenholdt med den effektuelle proces er håbet at vi kan opnå aftaler om egentlige commitments – og samlet set udgør det i Effectuation princippet om Crazy quilt, hvorom Kristiansson (2018) skriver: “Crazy Quilt legitimerer projektet. Forholdet mellem legitimering og
partnerskabelse er reciprokt, forstået således, at projektet legitimeres gennem partnerenes
accept af projektet ved at tildele de ressourcer, den viden og det engagement, der både styrker
og udvikler det” (s. 102).
At kontakte én vi kender – en grafiker
Det første skridt i retning af at skabe et pre-commitment er, at vi afsøger vores omgangskreds
for mulige samarbejdspartnere ift. programmering af AR. Vi kender umiddelbart ikke nogen,
men Lars kommer i tanke om en tidligere kollega fra en grafisk virksomhed, som kunne have
den nødvendige faglige og tekniske kunnen, som det forventeligt kan kræves for at programmere AR og vi skriver til ham allerede den 16. november 2017 via Facebook40.
Her vægter vi altså dét at have en programmør med os som aktant i netværket, da vi mener,
at det vil være en afgørende hjørnesten i projektet – for ville et museum da ikke bare takke ja
til sådan et spændende og gratis AR-projekt, som vi vil tilbyde dem?
Han skriver desværre at han ikke kan hjælpe os grundet travlheden. Det accepterer vi naturligvis, men vi tilkendegiver lidt ærgerligt i chatbeskeden, at vi måske i stedet overvejer at
søge kompetencer i udlandet –– en spontan sætning og tanke, som senere skulle vise sig at få
afgørende betydning for vores projekt.
Det er et i imidlertid et frustrerende tilbageslag, for hvem kan vi nu få hjælp af og hvad kan
vi gøre så dette ikke skrinlægger hele projektet før det overhovedet er startet? Vi har dog ikke
helt tabt modet, fordi vi stadig føler os motiverede og mener at idéen er god.
Vores idé har fået en mere konkret form, da vi den 10. januar 2018 beslutter os pr. e-mail at
vende vores tanker med Michael René Kristiansson, som vi er tildelt som specialevejleder41.
På dette tidspunkt tænker vi, at et oplagt sted at afprøve AR kunne være Vikingeskibsmuseet
i Roskilde og en løs skitse, der som en primitiv mock-up kan anskueliggøre vores tanker, er
vedhæftet i vores e-mail.

40 Bilag A, s. 1.
41 Bilag B. s. 1-3.
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Figur 16: En løs skitse af et vikingeskib – hvor venstre side er en digital AR-visning af et bemandet vikingeskib
til søs, mens den højre side viser de udstillede artefakter – træplanker og de resterende vragrester af et vikingeskib (indrammet i en markør-baseret AR-ramme).

Ved efterfølgende telefonisk vejledning med Michael René Kristiansson42 får vi den første
tilkendegivelse af tillid til vores projektidé. Vi føler os derfor rustede til at eftersøge andre
potentielle partnerskaber rettet mod AR-skabelsen, som kan indgå i vores entreprenørielle
netværk.
Brainz
Vi begynder derfor at undersøge, hvem vi nu vil kunne få teknisk hjælp af til ARprogrammering – til dét som vi altså føler vil være et af de vigtigste partnerskaber.
Det er blevet den 4. januar 2018, og vi har besøget i Prags TV-tårn i frisk erindring, hvorfor
vi søger på internettet for at se om vi kan finde det firma som står bag denne AR-installation.
Det er desværre frugtesløst – og vi besøger TV-tårnet igen, og henvender os i receptionen for
at spørge om receptionisten kan oplyse os navnet på firmaet. Hun henviser os til TV-tårnets
hjemmeside, som vi allerede ved er nyttesløst.
Vores løsning er at søge tilfældigt på internettet efter en tjekkisk virksomhed, gerne i Prag,
som kan programmere AR. Efter kort søgen finder vi virksomheden Brainz43, som ved et
gennemsyn af deres hjemmeside, både ser professionelle og kompetente ud og lader til at
have en vis forkærlighed for at udføre historiske og kulturelle projekter for større virksomhe-

42 Jf. aftale i Bilag B, s. 4-5.
43 Kilde: http://brainzvr.cz
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der (såsom Skoda, Pilsner Urquell, Volvo, IKEA, mfl.). Vi er endda heldige, at firmaet ligger
tæt på vores bopæl i Prag.

Figur 17: Brainz hjemmeside, i starten af januar 2018, med et udsnit af kampagner de har arbejdet på.

Især en kampagne for Skoda, hvor Brainz har skabt en visning hvor man med VR-briller kan
opleve at køre i en gammel Skoda-bil igennem Prag i starten af det 20. århundrede, fanger
vores interesse. De har kombineret byrummet, gamle biler og nye filmoptagelser med VR og
vi er imponerede over deres tekniske evner og tænker om det samme kan gælde for programmering med AR.

Figur 18: Brainz viser kampagnen for Skoda.

Figur 19: Brainz viser en gammel Skoda i 3D.

Vi må her reflektere over vores rolle som entreprenører og hvad vi har at arbejde med i en
konkret og virkelig situation. Effectuation foreskriver, at en entreprenør interagerer med anSide 62 af 139
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dre individer for at opnå pre-commitments og skaber partnerskaber (jf. afsnit 6.2) og gerne
med nære bekendtskaber. I vores situation har vi ingen programmør i vores omgangskreds,
og vi kender ingen i den tjekkiske virksomhed Brainz.
Som det beskrives hos Løwe Nielsen et al. (2014) handler det derfor om at: “Entreprenøren
tager billedligt talt sin idé under armen og går ud i marken for at afprøve den ved at forsøge
at overbevise andre om dens fortræffeligheder for herigennem at vurdere ideens grad af legitimitet – er den værd at forfølge yderligere?” (s. 105). Vi skal altså “overbevise” andre for at
legitimere idéen med henblik på at skabe et partnerskab, som kan hjælpe os videre.
Vi føler os dog ikke helt hjulpet af denne overordnede beskrivelse, som mest af alt virker
som en selvfølgelighed og en naturgiven præmis, der for os i situationen er temmelig ukonkret. For hvordan gøres dette reelt i praksis? Og på hvilken måde henvender vi os med overbevisning til andre?
Dette giver også blik for vores egne personlighedsmæssige udfordringer og eksempelvis
føler Lea en vis grad af ubehag og generthed ved at henvende sig telefonisk til folk hun ikke
kender – og Lars føler det overvældende at ringe en virksomhed op, for at forklare hvem vi
er, hele vores idé og hvad vi kunne ønske og håbe at “få gratis”, nemlig at opnå et partnerskab og hjælp til vores speciale – endda på engelsk. Vi skulle jo helst ikke få et afslag.
Vores løsning bliver derfor, at vi via Brainz’ hjemmeside finder navnet på en leder, Robin
Pultera, der syner af at være i den rette afdeling (han præsenteres som partner hos Brainz og
leder af deres VR og AR-afdeling). Vi sender ham en e-mail den 4. februar 2018, som på
engelsk forklarer vores idé og intentioner44. Vi afrunder med at skrive at vi vil tillade os at
ringe ham op den følgende dag. Ydermere tænker vi, at når vi skriver og varsler en opringning, så er det ganske vist en detalje, men som alligevel kan udgøre et vigtigt greb, der på sin
vis presser både modtageren til at tage henvendelsen mere alvorligt – men faktisk også presser os selv til at handle og giver en følelse af forpligtelse ift. at gennemføre denne lidt vanskelige opringning.
Dagen efter, vælger vi at ringe til Robin Pultera hen på eftermiddagen – et tidspunkt vi tænker er velvalgt fordi morgenens presserende opgaver muligvis er klaret. Vi kommer igennem
– og til vores store lettelse har han læst vores e-mail og er derfor forberedt på hvad vi vil,
hvorved vi ikke behøver opridse det fulde “budskab”. I telefonen virker han tilmed positiv og
imødekommende – og vil gerne mødes med os!
44 Bilag C, s. 2-3.
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Da samtalen er ovre giver det os en stor følelse af at have taget et kæmpe skridt – både i retning af en legitimering og at den løse idé reelt kan tage form. Kort efter samtalen bekræfter
Robin Pultera interessen og foreslår to datoer som vi kan vælge for et møde – og vi ender
med at blive enige om at afholde mødet den 15. februar45.
De følgende dage benytter vi til at forberede os; bevidste om, at det forestående møde kan
blive afgørende for om projektet kan legitimeres i den indledende fase. Vores forberedelser
spænder over flere tiltag: Lea researcher den 5. februar efter tilgængelige AR-apps på Apples
app-store og som kan downloades til en iPhone-telefon46 for at indhente viden om hvordan
disse apps kan se ud. Her finder vi ud af at kun iPhones fra 6-plus-modellen47 og opefter understøtter AR-teknologien. Vi finder ikke nogen AR-apps, som henvender sig til museumsverdenen; det glæder os og tages som en indikator for, at der måske er en uafprøvet mulighed
i at anvende AR, som kan: “(…) bidrage til at udvide museumsoplevelsen, fordi de muliggør
en mere alsidig og levende formidling, hvor den enkelte bruger er i centrum” som det beskrives hos Løssing (2009, s. 13) ift. digital formidling af (dansk) kulturarv.
Lars trækker igen på sin baggrund som grafiker (jf. Bird in the hand) og udarbejder imellem
den 10-13. februar præsentationsark, som skal anvendes som mødemateriale48.

Figur 20: Ark som vi printer og medbringer til mødet med Brainz til præsentation af idéen og rollefordelingen.
45 Bilag C, s. 2-1.
46 Bilag A, s. 1.
47 Der blev lanceret i 2014. Kilde: https://www.apple.com/ca/newsroom/2014/09/09Apple-Announces-iPhone-6-iPhone-6-Plus-TheBiggest-Advancements-in-iPhone-History/)
48 Bilag A, s. 1-2.
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Vi er spændte og nervøse over det forestående møde, men vi føler, at vi har forberedt os godt
med de ressourcer vi har. Det indebærer desuden, at vi den 14. og 15. februar diskuterer vores
fremgangsmåde til mødet, hvem der skal sige hvad og hvilke betoninger, der er særlige væsentlige, for at få vores budskab igennem49 – i en situation som minder om en “elevatorpitch” (jf. Løwe Nielsen et al., 2014, s. 32).

Figur 21: Anden side af præsentationsarket, hvor vi forsøger at illustrere idéen om AR i en museumskontekst.
På dette tidspunkt forestiller vi os at udvikle det til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Dette giver udslag i en række refleksioner: Lars føler, at der påhviler et særligt ansvar på ham
for at få “solgt” ideen. Han søger derfor inspiration i vores tidligere indkøbte bog af børsspekulanten Jordan Belfort50, som trods sit skandaleombruste navn, er en vidt solgt salgsteknisk
bog. Lars finder tips for at stive sig af for at opnå en mere selvsikker attitude til mødet. Lea
evaluerer ligeledes på hvordan hun kan agere mere selvsikkert og udstråle seriøsitet. Disse
roller som vi gerne vil indsætte os selv i, kan tilknyttes Goffmann’s (1956) begreb om frontstage-identitet. Vi ønsker til mødet at udstråle pålidelighed som studerende og entreprenører
og opnå social accept af disse roller, samtidig med at vores personlighed derigennem hjælper
til at: “(…) define the situation for those who observe the performance” (Goffman, 1956, s.
13). Det handler altså også om at opnå magt til at definere mødesituationen – og styrke betingelserne for at projektet kan lykkes.
49 Bilag A, s. 1-2.
50 Bilag A, s. 1.
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Følelserne omkring mødesituationen handler derfor også om vores viden om, at komplekse
kompetencer såsom vores forhandlings- og formidlingsevner skal i spil. Vi aftaler som fremgangsmåde derfor at fokusere på at være ærlige, imødekommende og seriøse, hvor målet er at
vi derved kan: “(…) etablere en situation præget af gensidighed og respekt for hinandens
viden, kompetencer, interesser og ideer” som Kristiansson (2018, s. 192) beskriver som det
optimale i mødet med et muligt partnerskab.
Dette åbner også op for et retrospektivt blik på vores forskellige roller i entreprenørskabet –
og vi kan konkludere, at Lea lever op til rollen som administrator og “den flinke hest” i kraft
af et systematisk researcharbejde, men med forbehold for og utryghed ved at agere ledende –
mens Lars kan identificere sig med rollen som “den tapre løve” der omvendt agerer progressivt og initiativtagende. Dog føler vi en tryghed i hinandens forskellige styrker, hvilket forhåbentlig kan understøtte, at vi til mødet vil have en sikkerhed i hinanden.
Torsdag den 15. februar møder vi op på Brainz adresse og bliver budt velkommen af Robin
Pultera, samt to account managers, Lucie Burešová og Jana Gálisová. Vi præsenterer os selv
og projekt-idéen og holder in mente, at vi giver et åbent forslag og: “(…) pitcher projektideen, så den bliver forståelig for andre end dig selv”, jf. Kristiansson (Ibid.) De er imødekommende og Robin Pultera forklarer, at Brainz er interesserede i at udvide deres forretningshorisont til museumsverdenen, men som vi taler videre om, kan det være svært som kommercielt
firma, at få kontakt til “tunge” kulturelle institutioner – og så oveni købet i udlandet. Her ser
vi en oplagt mulighed for at understøtte Brainz som en aktant, der har en interesse i vores
projekt, fordi virksomheden: “(...) cannot attain what they want by themselves” som Callon
(1984, s. 206) skriver.

Figur 22: Foto fra vores møde med Brainz den 15. februar 2018. Fra venstre Lucie Burešová, Robin Pultera,
Lars Christiansen og Lea Mejdahl Christiansen.
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Vi afslutter mødet med at Brainz bekræfter, at de gerne vil hjælpe os med at skabe et pilotprojekt til en dansk museumsinstitution51 og at vi må aftale de nærmere detaljer via e-mail
(da vi rejser hjem til Danmark ugen efter52).
Vi føler os enormt opløftede over nu at have etableret et commitment og partnerskab, som
baserer sig på goodwill fra Brainz. En reelt første og vigtig aktant føler vi dermed er indtrådt
i det entreprenørielle netværk.
Dagen efter modtager vi en e-mail fra Lucie Burešová, der bekræfter vores følelse idet hun
skriver: “Thank you for your yesterday’s visit, it was a pleasure to meet you both (…).We
look forward to hearing from you soon”53. Vi svarer tilbage den 18. februar, hvor vi takker
for mødet og forklarer vores næste skridt: “We are now working on contacting the Danish
museums which we find relevant to present and suggest an AR solution”54.
Nationalmuseet i Danmark
Opløftede af det positive møde med Brainz søger vi derfor straks efter danske museumsinstitutioner, som kunne være relevante for projektet. Vores tanker har først og fremmest (jf. skitsen medsendt til vores vejleder Michael René Kristiansson og mødematerialet til Brainz)
kredset om Vikingeskibsmuseet i Roskilde – en tanke der opstod i forbindelse med en tidligere universitetsopgave, hvor vi undersøgte formidlingen på dette museum. Dog erfarer vi, at
museumsbygningen er i dårlig stand55 og vi skrinlægger derfor idéen, da vi tænker museets
fokus ligger andetsteds pt.
Vi vælger i stedet den 19. februar at kontakte Nationalmuseet i København. Vi ved fra før
vores afrejse til Prag, at museet, med ansættelsen af den nye museumsdirektør Rane Willerslev56 virker til at have et fokus på fornyelse og innovation – og vi ønsker derfor at “gå direkte
til toppen” og kontakte ham personligt. Der er dog ingen tilgængelige kontaktoplysninger til
Rane Willerslev på museets hjemmeside og vi sender i stedet en e-mail til hans chefsekretær,
Ingrid Wass57.

51 Jf. Bilag A, s. 2.
52 Ibid.
53 Bilag C, s. 4-5.
54 Bilag C, s. 4.
55 Kilde: https://ing.dk/artikel/styrelse-vikingeskibsmuseet-skal-renoveres-209486
56 Kilde: https://natmus.dk/presse-og-nyheder/ny-direktoer-for-nationalmuseet/
57 Bilag D, s. 2.
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Igen benytter vi os af samme strategi som tidligere og skriver i e-mailen, at vi vil tillade os at
ringe hende op dagen efter. Allerede samme dag modtager vi dog svar fra Ingrid Wass som
bærer præg af at være et standardsvar, som meddeler at museet får mange henvendelser og at
de derfor sender alle forslag videre til en intern programgruppe58. Vi studser over at der bl.a.
står, at museet forbeholder sig retten til ikke at vende tilbage på vores henvendelse.
Vi føler os ret oprørte over denne besked; dels fordi vi har blotlagt hele vores idé i e-mailen
og dels ikke ønsker at museet deler den med flere andre for os ukendte personer, hvor museet
eller andre kan tage idéen til sig og gå uden om os.
Derfor ringer vi til Ingrid Wass næste dag, den 20. februar59, og meddeler bestemt, at vi ønsker vores henvendelse tilbagetrukket, hvilket hun temmelig indigneret og uforstående imødekommer. Vi modtager herefter en e-mail, hvor Ingrid Wass meddeler programgruppen at
vores henvendelse skal annulleres60.
Vi skriver følgende i logbogen om oplevelsen: “Samarbejde synes åbenbart på forhånd vanskeliggjort og bureaukratisk – dermed ønsker vi vores tilbud annulleret, så vi kan gå videre
med det til en anden institution”61. I henhold til Effectuation og Sarasvathys (2008) pointering af hvad entreprenøren kan gøre når interaktioner ikke munder ud i et commitment, søger
vi derfor i stedet at udforske: “(…) alternatives to growing the network effectually” (s. 108)
og dermed afsøge et andet commitment fra den danske museumsverden.
Zoologisk Museum
Samme dag, den 20. februar og efter samtalen med Ingrid Wass fra Nationalmuseet, er vi
dermed nødsaget til at søge efter andre museumsinstitutioner. Vi har fortsat oplevelsen af at
have en god idé (jf. Goals) og i kraft af partnerskabet med Brainz, mener vi os sikre nok til
ikke at miste modet og fastholde vores ambitiøse projekt. Vi har viljen til at vende modgang
til fremgang (jf. at tilpasse sig en uventet situation, som i Lemonade-princippet).
Efter lidt research på internettet, beslutter vi os for at forsøge at knytte partnerskab med Zoologisk Museum i København. Dette sker ud fra to betragtninger: dels anser vi det som en stor,
almindelig kendt og spændende museumsinstitution med mange fascinerende kulturhistoriske
artefakter og dels er de tilknyttet Københavns Universitet – som kunne tænkes at gøre dem
mere tilgængelige og imødekommende, for os som studerende tilknyttet samme universitet.
58 Bilag D, s. 1.
59 Jf. Bilag A, s. 2.
60 Bilag D, s. 1.
61 Bilag A, s. 2.
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Derfor kontakter vi direktør Peter C. Kjærgaard via hans e-mail-adresse fundet på museets
hjemmeside og vi anvender samme formulering om at vi vil tillade os at henvende os telefonisk dagen efter62.
Samme dag undersøger Lea hvordan AR anvendes i museumssammenhænge på Smithsonian
– et amerikansk naturhistorisk museum i Washington – som en forberedende research, der
skal styrke vores kendskab til AR-formidlingen på en museumsinstitution, der har lighed med
Zoologisk Museum63.
Dagen efter, den 22. februar, forsøger vi at ringe til direktør Peter C. Kjærgaard, men forgæves kommer vi ikke igennem til ham. Derfor sender vi endnu en e-mail for at beklage, at vi
ikke har kunnet træffe ham og samtidig orientere om, at vi er undervejs i tog hjem fra Prag og
således ikke kan forventes at svare hvis han skulle forsøge at ringe tilbage64 – samtidig er
dette også en slags “camoufleret rykker” for at vi kan få svar.
For vi får faktisk svar ca. en halv time efter pr. e-mail, hvor Peter C. Kjærgaard positivt og
imødekommende skriver: “Det lyder super spændende. Jeg sender jer straks videre til Anders
Drud, der står i spidsen for udviklingen af vores digitale område. Det er ham, som I skal tale
med i første omgang”65.
Vi oplever en stor glæde og lettelse, da vi nu har etableret endnu et vigtigt pre-commitment
og en ny aktant kan indgå i netværket. Vores idé og projekt føles derfor legitimeret – med
håb om at have to partnerskaber (én fra erhvervslivet og én offentlig institution) “på hver sin
side” af os – i et Triple Helix-projekt, som rummer et potentiale for at realisere det spændende interdisciplinære projekt vi har ønsket os.
Efterfølgende, den 26. februar, modtager vi en e-mail fra Anders Drud, som tilbyder os forskellige datoer mhp. et møde på hans kontor, så vi kan drøfte vores idé. Vi svarer samme dag
pr. e-mail og aftaler et møde fredag den 2. marts66.
Med stor spænding og en vis nervøsitet afholder vi møde Anders Drud på den aftalte fredag
eftermiddag. Vi bliver taget godt imod og forklarer vores intentioner med projektet – og tanken om at formidle med AR og visualisere et af museets udstillede artefakter. Vi foreslår Anders Drud, at han på vegne af Zoologisk Museum, udvælger et dyr som vi kan visualisere via
partnerskabet med Brainz. Han fremdrager umiddelbart to eksempler fra udstillingen – en
62 Bilag E, s. 2 og 3.
63 Bilag A, s. 2.
64 Bilag E, s. 2.
65 Bilag E, s. 1.
66 Bilag E, s. 1.
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“firebenet fisk” og et træ. For os lyder den firbenede fisk umiddelbart som en spændende
mulighed, mens træet virker lidt vanskeligt og måske knapt så interessant som ARvisualisering. Vi afrunder mødet og går positivt stemt derfra med en aftale om at vi også må
henvende os til engelske Juliette Fritsch, der er udstillings- og publikumschef ved Zoologisk
Museum – med henblik på at holde et møde for at få hendes holdning til vores AR-projekt67.
Anders Drud henviser til, at vi kan finde oplysningerne til hende på Zoologisk Museums
hjemmeside. Vi sender en e-mail den 4. marts hvor vi med stor omhu på engelsk formulerer
AR-idéen og projektet og hvordan det samtidig skal udgøre vores entreprenør-speciale68. På
samme måde som tidligere skriver vi, at vi vil tillade os at ringe og konfirmere en aftale en af
de følgende dage.
Vi modtager dog allerede dagen efter svar pr. e-mail fra Juliette Fritsch, hvor hun skriver:
“(...) Your project sounds interesting. Please do come to meet us and tell us more. Please also, before you come, take some time to look at other museums and how they are (or have)
used AR. For example, the Natural History Museum of NYC (they have a shark thing).
Thanks! Juliette”69.
I dette svar læser vi til vores glæde påny en legitimering fra Zoologisk Museum, hvormed
partnerskabet synes endnu mere sikkert. Efterfølgende korresponderer vi et par gange mere
og et møde med Juliette Fritsch aftales til den 16. marts70.
Fredag den 16. marts tager vi derfor igen til Zoologisk Museum for at holde møde og præsenterer denne gang vores idé for Juliette Fritsch – et møde som foregår på engelsk.
Juliette Fritsch er imødekommende overfor AR-idéen og måden at formidle på, men gør os
opmærksom på at vi bør tage forbehold for, at der ikke er meget tid for museet til at deltage,
da påsken nærmer sig og at der kan opstå yderligere vanskeligheder, hvis en lockout af de
offentligt ansatte i forbindelse med overenskomstforhandlingerne skulle ske, hvilket vil indbefatte alle ansatte ved Zoologisk Museum.
Juliette Fritsch bemærker derefter at Zoologisk Museum har begrænsede økonomiske midler
til udstillinger – hvilket vi forstår som rettet mod at vores idé skulle bekoste museet og svarer, at vores projekt ikke skulle give dem udgifter.

67 Bilag A, s. 3.
68 Bilag E, s. 5-6.
69 Bilag E, s. 5.
70 Bilag E, s. 4.
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Efterfølgende har Juliette Fritsch flere specifikke spørgsmål til selve AR-app’en og hun ønsker bl.a. at vide om der kan trækkes statistik på app’en, som kan indikere museumsgæsternes
brug og tilfredshed og hvilke begrænsninger der kan være indbefattet. Disse spørgsmål har vi
ikke på stående fod svar på, men vi lover at undersøge samtlige og vende tilbage. Fra Juliette
Fritsch’ side vil vi få sat navne på tre-fire objekter, som de vil finde interessante at få skabt
som AR. På hendes opfordring lover vi at sende et mødereferat om disse spørgsmål og vi
afrunder derefter mødet71.
Mødet efterlader os dog lidt usikre og giver en vis følelse af stress, da vi nu pludselig føler
tidsnød, men alligevel håber, at Zoologisk Museum kan svare os positivt på et endeligt commitment og give os de tre-fire objekter vi kan vælge imellem. Umiddelbart efter at vi er nået
hjem den 16. marts, skriver vi til Juliette Fritsch og bekræfter de emner vi har talt om på mødet og om vores fælles aftaler for de næste skridt72. Vi henvender os samme dag pr. e-mail til
Brainz73 med spørgsmålene fra Juliette Fritsch.
Den 21. marts besvarer Brainz spørgsmålene74 og vi skriver til Juliette Fritsch den 22. marts;
at der kan udtrækkes statistik så brug og tilfredshed kan måles, samt at app-godkendelse hos
Apple tager ca. to dage75.
Da vores e-mail ikke bliver besvaret prøver vi dagen efter, den 23. marts, at ringe til Juliette
Fritsch på grund af vigtigheden af at få et “grønt lys” for projektet76 – nu hvor påskeferien
nærmer sig og vi indirekte stadig er truet af den omtalte lockout og derfor føler større pres for
at sikre, at vi får hendes endelige tilsagn for partnerskabet.
I de efterfølgende dage ligger vi flere telefonsvarer-beskeder til Juliette Fritsch, men får ikke
svar – hverken telefonisk eller pr. e-mail. Vi forsøger med mellemrum i dagene både at kontakte hende og receptionen hos Zoologisk Museum (der stiller os videre, men uden vi opnår
kontakt). Således går tiden fra den 16. marts, hvor vi skrev mødereferatet, helt frem til den 4.
april og et endeligt commitment er i denne periode stadig uafklaret for os, da vi herefter ikke
hører mere fra Juliette Fritsch77.
71 Jf. Bilag A, s. 3.
72 Bilag E, s. 7-8.
73 Bilag C, s. 23-24.
74 Bilag C, s. 22.
75 Bilag E, s. 7.
76 Jf. Bilag A, s. 5.
77 Dette udfoldes yderligere i afsnit 7.7.
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7.6 Ventetid og frustrationer
Et element i den entreprenørielle proces, som det beskrives i Effectuation er, at det næsten er
et forventet vilkår, at uventede komplikationer og afvigelser fra målet opstår. Derfor er det en
nødvendighed, at entreprenøren må være bevidst om de omskiftelige samfundsmæssige vilkår
og må styre efter disse som en “Pilot in the plane”: “Man skal huske, at entreprenørielle projekter opererer i et ukendt terræn. Her vil man opleve en uoverensstemmelse mellem sine
forestillinger om situationen på den ene side og den faktiske situation, man skal tackle, på
den anden. Man vil erfare, at noget ikke matcher, og opleve det som en forstyrrelse – “disjuncture” (…)” som Kristiansson (2018, s. 156) påpeger.
Disse overordnede betragtninger virker som gode beskrivelser, men i vores oplevede praksis, i perioden mellem midten af marts til starten af april, er det en ringe trøst og slet ikke
dækkende for de frustrationer, der over tid er opstået. Vi oplever nemlig at vores udfordring
ligger et andet sted – ikke som vilkår i “et terræn derude”, men “inde i” selve vores entreprenørskab og partnerskabelsesproces.
Derfor går vi lidt tilbage i tiden og udfolder i det følgende, det vi oplever som en ubeskrevet
problematik ift. Effectuation – i kraft af vores pre-commitments tøven, i det vi hidtil har set
som sikre og indgåede partnerskaber. Det kommer til udtryk i det, som for os føles som en
enorm ventetid i denne periode og den forbundne uvished, som opstår når vi ikke får svar –
hverken på e-mails eller opringninger. Dette giver anledning til både usikkerhed, spekulationer og dybe frustrationer som grænser til opgivenhed. For er det os personligt eller projektidéen som kan ligge til grund for en eventuel afvisning, som stilheden kunne indikere?
I første omgang bliver vi usikre på hvorvidt Brainz har tabt interessen og måske ikke længere
vil kunne afse tid til at hjælpe os med programmeringen. Det skyldes, at siden vi afsendte emailen den 16. marts78 med en stribe tekniske spørgsmål på vegne af Zoologisk Museum, når
der at gå fem dage (med en indregnet rykker fra os den 20. marts79), hvor vi stadig ikke har
modtaget nogen form for svar.
Usikkerheden bliver til utryghed og vi må gribe til handling på grund af “stilheden”.

78 Bilag C, s. 23-24.
79 Bilag C, s. 23.
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Intertisement
Derfor, da det bliver den 21. marts, finder vi via internettet en dansk programmørvirksomhed,
Intertisement80, der bl.a. har specialiseret sig i AR og ser ud til at have løst kulturelle og historiske opgaver – herunder en interessant AR-visning til Ribe Museum som led i et Ph.d.projekt81. Vi henvender os til dem pr. e-mail samme dag ud fra logikken om at det hidtil har
været en god “entré” til virksomheder82. Til vores overraskelse glædes vi over samme eftermiddag at blive ringet op af Kim Bleshøj Nielsen, direktør hos Intertisement. Under opringningen giver han mundligt tilsagn om at virksomheden gerne vil hjælpe os83.
Dermed har vi på nærmest ingen tid etableret et nyt commitment og partnerskab via kontakten med endnu en virksomhed, som kan varetage AR-programmeringen uden omkostninger
for os.

Figur 23: Billede fra Intertisements hjemmeside der viser et udsnit af AR-visningen til Ribe Museum.

Vi føler os opløftede over dette nye tilsagn og ser med forventning frem mod det videre samarbejde med virksomheden. Vi sender desuden Kim Bleshøj Nielsen en e-mail efter samtalen,
80 Kilde: http://intertisement.com
81 Kilde: http://intertisement.com/cases/ribe-museum/
82 Bilag F, s. 12-13.
83 Jf. Bilag A, s. 4.
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for at bekræfte og dokumentere aftalen skriftligt84. Han svarer og foreslår, at vi orienterer os i
en databasehjemmeside, som har 3D-modeller, der kan bruges til programmering af ARobjekter: “Tak for mailen og samtalen. Se nærmere på https://www.turbosquid.com/. Se om
der måtte være en model her, som kunne passe med et fossil”85.
Helt paradoksalt modtager vi dog samme eftermiddag den e-mail fra Brainz, hvor Lucie Burešová svarer på vores spørgsmål fra mødet med Juliette Fritsch86. Hun beklager samtidig
ventetiden på grund af travlhed, men bekræfter at de ikke har glemt os og at de “(...) are happy that the museum is so interested, I believe we will be able to create a great concept together”87. Dermed har vi pludselig to virksomheder, der vil hjælpe os!
Vi overvejer om det er hensigtsmæssigt og etisk korrekt at holde fast i begge virksomheder
og indgå partnerskab med dem begge, når de tilmed ikke er bekendt med hinandens eksistens.
Vi beslutter efter nogen overvejelse at lade begge virksomheder udføre AR-programmeringen
– for at holde vores projekts muligheder mere åbne, i fald en af virksomhederne skulle springe fra – og samtidig kan Zoologisk Museum få mulighed for at få to AR-visninger. Dette kan
relateres til Effectuation, hvor Sarasvathy (2008) skriver om at sammensætte partnere som et
patchwork: “In the process, the quilter must decide who she will work with and why, manage
various problems of coordination and deal with unexpected contingencies” (s. 65).
Ultimatum til Zoologisk Museum
Da vi nu står med to etablerede programmørpartnerskaber, opleves den sideløbende “stilhed”
fra Zoologisk Museum enerverende for os, da vi stadig intet har hørt fra Juliette Fritsch. Vi
anser hende på dette tidspunkt som vores kontaktperson til museet, som overordnet er et helt
afgørende partnerskab for projektet. Vi har sendt i alt tre e-mails efter mødet88 og gør flere
opringninger (både til receptionen på Zoologisk Museum og direkte til Juliette Fritsch, hvor
vi efterlader flere beskeder på telefonsvaren) – men intet besvares89 (jf. afsnit 7.6).
Da disse linjer skrives “real time” den 27. marts har vi altså i 11 dage intet hørt fra hende.
Det giver anledning til yderligere spekulation og vi bliver stærkt i tvivl om hendes interesse
for projektet. Frustrationerne er massive og vi overvejer nu, hvorvidt vi bør opgive Zoologisk
84 Bilag F, s. 11-12.
85 Bilag F, s. 11.
86 Jf. Bilag C, s. 22.
87 Bilag C, s. 22.
88 Bilag E, s. 7-8.
89 Hvilket også fremgår af logbogen – Bilag A, s. 4-5.
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Museum grundet langsommelighed og skyndsomt finde en anden og mere effektiv samarbejdspartner90. Overvejelsen om at droppe Zoologisk Museum giver os også anledning til at
revurdere hvilke museer, der kan tænkes at have udstillede artefakter, som er spændende at
levendegøre som AR. Vi når frem til, at der er noget særligt interessant og spektakulært ved
at visualisere noget ikke-eksisterende som AR, fremfor kun at give et tekstmæssigt informationslag til noget som allerede er udstillet91. I denne sammenhæng er Zoologisk Museum faktisk særdeles oplagt og vi beslutter at være tålmodige lidt endnu.
Ventetiden og de dermed opståede spekulationer har nu alligevel varet ved henover påsken
og vi ved at vi ikke kan forvente at få svar på vores henvendelser i løbet af påskeferien. Men
april måned er nu påbegyndt, specifikt er det den 3. april – og altså ca. halvanden måned efter
vores første henvendelse til Peter C. Kjærgaard, direktør hos Zoologisk Museum – og intet
reelt samarbejde er påbegyndt.
Vi beslutter, at give Zoologisk Museum én dag mere og derfor vil ringe dem op igen i morgen den 4. april – og får vi ikke svar på opringningen må konsekvensen være, at vi skriver
vores tre kontakter en samlet e-mail, som forespørger på hvorvidt de ikke længere har tid
eller interesse i at indgå i vores projekt92.
Samlet set har vores oplevelser af lang ventetid, givet stor grund til overvejelser om hvorvidt
vi kan løfte et Triple Helix-projekt med vores entreprenørmæssige formåen – og vi oplever
tvivl ift. hvorvidt museer på sigt egentlig kunne være attraktive som arbejdspladser, hvis det
vi oplever som langsommelighed bare er en stor del af “rutinen”.
Samtidig har ventetiden fra museet også problematiseret hvad vores andre partnere, virksomhederne Brainz og Intertisement, nu vil synes om os og vores troværdighed?
Da Juliette Fritsch ikke besvarer vores opkald i dag den 4. april, reagerer vi derfor som planlagt ved at henvende os med e-mail til alle vores tre kontakter, Peter C. Kjærgaard, Juliette
Fritsch og Anders Drud hos Zoologisk Museum. I e-mailen udtrykker vi vores usikkerhed om
hvorvidt Zoologisk Museum fortsat er interesserede i at deltage i projektet, da vi ikke har hørt
fra dem efter flere henvendelser og vi skriver bl.a.: “Vi har absolut og fuldstændig forståelse
for jeres travlhed, at andre arbejdsopgaver har forrang samt at der har været påskeferie – men
for vores speciale og afsluttende kandidat-eksamen er det naturligvis af stor vigtighed at vide
90 Jf. Bilag A, d. 26. og 27. marts, s. 5.
91 Ibid.
92 Jf. Bilag A, s. 5-6.
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om projektet med jeres deltagelse kan realiseres”93. Vi varsler desuden at vi må opgive samarbejdet, såfremt vi ikke modtager en bekræftelse fra dem senest næste dag. Vi noterer følgende i logbogen at e-mailen: “(...) understreger at vi har rykket så mange gange, og ventet så
længe, at de nu har én dag til at give bekræftelse på deltagelse – ellers indstiller vi vores partnerskab og projekt hos dem”94.
Vores e-mail sendes til dem alle for at fremtvinge et svar fra mindst én af dem – og samtidig
gøre opmærksom på at vores henvendelser ikke besvares. For selv om vi er studerende vil vi
gerne tages alvorligt og den eneste “magt” vi kan udøve i denne situation, er på denne måde
at “gå til toppen”.
Det er for os en højspændt situation og beslutningen om at skrive således er en satsning som
risikerer at hele vores projekt vil være sat tilbage (hvis et andet tilsvarende museum skal findes) og et udfald kan være at hele specialet i værste fald vil falde til jorden.
Altså må ventetid ift. partnerskaber tilskrives betydning – som en reel faktor i et entreprenørskab. Kristiansson (2018) berører denne problematik (dog med en lidt anden tilgang), når han
skriver: “Er der aktiviteter, lever projektet, er der ingen aktiviteter, dør det ud” (s. 102).
Vores indledende både ydmyghed, forståelse og respekt for at etablere partnerskaber kan
altså over tid afløses af opslidende frustration – både personlig oplevet som gradvis håbløshed, men kan i særdeleshed også ændre retning på et entreprenørskab, som må revurderes,
når handling føles nødvendig eller påkrævet.
I sin yderste konsekvens vil ventetid og inerti fra partnerskaber (uanset deres grunde) kunne
foranledige at et projekt må endegyldigt opgives.
Selv om alt dette kunne ses som en “disjuncture”, mener vi at have opnået en vis læring – og
tilegnet os ny viden i og med vi har måtte forholde os til at processen vitterlig er uforudsigelig, ikke går som planlagt og vi mærker påvirkningen af stress, når vi må navigere under disse
omstændigheder.
7.7 Pilot in the plane – Control og revurdering af konceptidé
Vores ultimatum til Zoologisk Museum har gjort indtryk og vi modtager omkring fyraften en
e-mail fra Anders Drud, fra Zoologisk Museum, der bekræfter partnerskabet: “Vi skal bekla-

93 Bilag E, s. 20-23.
94 Bilag A, s. 6.
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ge al travlhed, men jeg skriver til jer for at bekræfte at vi gerne vil deltage i jeres gode projekt. I er meget velkomne til at skrive til mig mhp. på eksempler, og praktisk adgang. De bedste hilsener. Anders”95.
Efter modtagelsen af e-mailen føler vi en massiv lettelse – vi har ageret og fået “control” over
og “taget styrepinden” ift. situationen (jf. Kristiansson, 2018, s. 106) og dermed handlet som
“Pilot in the Plane” – og projektet føles igen på rette vej.
Flere erkendelser står i kø og vi noterer i vores logbog: “Det lader til at høflighed ikke altid
er nok, og vi som entreprenører af og til må tage skridt, som egentlig kan føles som grænseoverskridende for at opnå fremskridt og resultater”96.
Den opløftende stemning aftager dog i efter der igen går lang tid hvor vi ikke hører fra Zoologisk Museum. For vi havde i vores e-mail den 5. april97 igen efterspurgt de lovede tre-fire
forslag på artefakter, som vi stadig ikke har modtaget.
De næste par dage går derfor med skiftevis frustration og modløshed over den manglende
tilbagemelding og træge kommunikation og vi sender den 10. april98 en rykker til Anders
Drud og forespørger igen efter de tre-fire objekter.
To dage efter, den 12. april modtager vi svar fra Anders Drud, der skriver: “kære begge, ja vi
kan sagtens vælge en række objekter”99 og bl.a. foreslår os, at gå videre med museets store
attraktion, skelettet af dinosauren Misty. Han udtrykker begejstring over mulighederne for
visualisering med AR og skriver i relation hertil: “Man kan jo også gå ud af de smallere objekter, som man kan vække til live og fortælle utrolige historier”100 og fortsætter: “Det kan
hurtigt blive begrænsningens kunst, og dermed også om hvordan man fortæller. Misty skal jo
så-og-sige-blot-vækkes-til-live, men andre historier måske handler mere om uddøen, eller det
første menneske som ser et meteor”. Han foreslår, udover Misty, fire objekter, igen den firbenede fisk, en kæmpe musling fra Grønland, et kranie af drontefuglen “Dodo” og et fragment af den såkaldte Ensisheim-meteorit.

95 Bilag E, s. 20.
96 Bilag A, s. 6.
97 Bilag E, s. 18-19.
98 Bilag E, s. 18.
99 Bilag E, s. 17.
100 Ibid.
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Vi er naturligvis glade over at modtage svar, men det virker til, at det har været forholdsvis
nemt at udvælge objekterne, og undrer vi os over hvorfor det har taget så lang tid og bekræftes i vores tidligere erkendelse om at: “Det er uvisheden, der er svær...”101 når vi af flere omgange går uden at høre nyt fra vores partnerskaber.
Vi er opløftede over at vi nu – endelig – kan komme videre med projektet og sender den 12.
april tre e-mails 1) Vi takker Anders Drud og forespørger på et nyt møde, hvor vi kan komme
ind på museet og affotografere de foreslåede objekter og diskutere museets ønsker til ARvisningens udseende m.m.102, 2) Vi sender eksemplerne på den firebenede fisk, meteoritten
og kæmpemuslingen til Brainz103 og 3) Intertisement får tilsendt eksemplerne på Misty dinosauren og drontekraniet104. Vi føler, at vi med disse e-mails har handlet på den uforudsete
omstændighed – ventetiden – og er i stand til at styre projektet videre. Vores refleksioner på
dette tidspunkt går i forlængelse af vores e-mail-kommunikationsstrategi, der som nævnt, og
til vores overraskelse, har vist sig succesfuld, men også træg.
Vi noterer i logbogen samme dag, 12. april: “Hvad kan man hvornår og hvor “invaderende”
er det når vi henvender os. Det er vores observation at disse valg ikke bare er detaljer, men
vigtige og svære – og en stor del af praksis, og slet ikke noget man kan tage for givet (som
det ofte nærmest fremgår af teori-tekster)”105. Én translationsstrategi – det at vi skaber relation til andre aktanter og får vores budskab igennem på en formidlingsmæssig optimal måde–
og som fungerer, fordi den fører både muligheder og projektet frem, er altså denne e-mailkommunikationsform.
Der går nu igen et par dage, hvor vi ikke hører mere fra vores tre partnerskaber og på dette
tidspunkt er der samtidig overhængende fare for at den omtalte lockout vil træde i kraft106 –
og som kan give forhindringer for specialet ved at umuliggøre adgang til Zoologisk Museum
og kontakt til deres ansatte. Spørgsmålet er dog hvordan vi reelt kommer videre når vi umiddelbart ikke har flere gode idéer på hånden? På dette tidspunkt kommer Effectuations pointe101 Bilag A, s. 4.
102 Bilag E, s. 16-17.
103 Bilag C, s. 20-21.
104 Bilag F, s. 10.
105 Bilag A, s. 6-7.
106 Den 2. marts 2018 blev der udsendt et konfliktvarsel og der var på dette tidspunkt altså en reel risiko for at lockouten kunne blive en
realitet. Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/overblik-hvem-bliver-omfattet-af-strejke-og-lockout-i-dit-naeromraade

Side 78 af 139

Lars Erhardt Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
ring af at tage udgangspunkt i hvem man kender os dog til hjælp, da Lars' far, i en telefonsamtale, foreslår os, at vi selv tager ind på Zoologisk Museum og affotograferer objekterne
(uden at afvente et møde).
Vi overvejer tanken – og beslutter os dermed, den 15. april efter: “(...) at have overvejet forskellige handlingsstrategier i går”107 selv at tage ind til museet. Således påtager vi os på ny
ansvaret.
På Zoologisk Museum fotograferer vi de fem objekter, men bemærker også at flere af objekterne vil være svære at visualisere som AR, fordi udstillingslokalerne er mørke (hvilket vanskeliggør AR-app’en, da aktivering via en kamerafunktion kræver gode lysforhold).
Efter at have orienteret os i museets øvrige udstillinger, får vi den idé at fotografere et par
objekter mere, som vi på stedet vurderer kan fungere bedre sammen med AR og opsummerer
senere i logbogen interessen for: “(...) skelettet af en Kaskelothval fra Henne Strand samt et
stort bæltedyr. Begge objekter er ikke opstillet i montre, men blot med afskærmningsbånd,
hvilket vil gøre visualiseringen nemmere og begge objekter har plads omkring sig til at flere
besøgende ville kunne stå foran samtidig og se AR-visningen med deres smartphones/tablets”108.
Vi forlader museet med tankerne koncentreret om hvordan vi kommunikerer vores nye erfaringer til Zoologisk Museum, Brainz og Intertisement. Det er efter denne oplevelse, at vi bliver opmærksomme på at en revurdering af vores konceptidé er nødvendig, fordi den vi har
arbejdet med ind til nu (ud fra forslagene fra Zoologisk Museum) ikke længere virker holdbar. Vi tager et drastisk skridt og skriver til Anders Drud den 16. april om de nye erfaringer,
herunder de problematikker vi ser forbundet med de fem objekter og forelægger ham vores to
nye forslag109.
I e-mailen vedhæfter vi tre layout-eksempler på en AR-visning med kaskelothvalen (udarbejdet efter vores egen idé om hvordan en sådan kan se ud).

107 Bilag A, s. 7.
108 Ibid.
109 Bilag E, s. 15-16.
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Figur 24: For at anskueliggøre idéen ydereligere layouter Lars et eksempel på hvordan den faktiske og udstillede kaskelothval kan “levendegøres” med AR – Hvalen er en opgave som vi tiltænker Brainz.

Vores valg om at forkaste forslagene fra museet, blotlægger også en vis forskydning i magtbalancen: det handler ikke længere om hvad Zoologisk Museum ønsker sig, men hvad de,
efter omstændigheder som vi på dette stadie beslutter, bliver tilbudt af os. Dette nødvendiggør dog et endnu stærkere samspil og interdependens i netværket, såfremt Brainz og Intertisement istemmer de nye forslag – hvis de modsætter sig falder projektet sammen eller skal
revurderes på ny – og det samme gælder for Zoologisk Museum.
Heldigvis vender Anders Drud tilbage samme dag, den 16. april og giver tilsagn: “Kære Lars
og Lea. Det er nogle gode forslag, og jeg støtter op om dem. Er der noget jeg ellers kan gøre?”110. Som noteret i logbogen føler vi os “(…) tilbage på sporet og mærkbart opløftet”111,
men medgiver også hinanden, at processen ind til videre har været en følelsesmæssig rutsjebanetur, hvor vi hele tiden: “(…) er nødt til at udvise handlekraft og autoritet for at blive taget alvorligt”112. Dette stemmer dog overens med det effektuelle ontologiske udgangspunkt
110 Bilag E, s. 14-15.
111 Bilag A, s. 7.
112 Bilag A, s. 7-8.
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om, at virkeligheden netop er konstant foranderlig og at vi som entreprenørielle piloter, må
handle ved at styre igennem den.
Perspektivet kan knyttes til ANT med Latours (1986) mediator-begreb; jf. teoriafsnit 5.2 sætter ANT ikke en naturgiven forskel imellem objekter og subjekter, det handler om at der er
nogen – en mediator – der i kraft associationerne i netværket sætter en forskel, hvorved f.eks.
magt bliver en konsekvens: “(...) rather than cause of action” (Latour, 1986, s. 264). Det tager
vi som en vigtig påmindelse om at blive ved med at være opsøgende for herved fortsat at
skabe association i netværket. Det betyder i praksis, at vi samme dag også kontakter Brainz
og Intertisement og i to særskilte e-mails forklarer “den nye retning” for projektet.
Vi foreslår, at Brainz programmerer kaskelothvalen (vist i figur 24) ud fra en realistisk 3Dkaskelothval fra Turbosquid-hjemmesiden113 (som Intertisement henviste os til).
Til Intertisement foreslår vi programmering af skjolddyret, også ud fra en 3D-model fra Turbosquid, men fordi det er den eneste af sin art på hjemmesiden, bemærker vi samtidig: “Eksemplet på bæltedyret virker lidt 'smilende' og tegneserie-agtigt, men kan måske bruges som
et udgangspunkt”114 og vi vedhæfter vores photo-shoppede layouts med eksempler.

Figur 25: Det tilsvarende layoutede eksempel, som vi tiltænker Intertisement og håber de vil programmere for
os – med det forbehold, at den ikke må virke tegneserie-agtig.
113 Bilag C, s. 19-20.
114 Bilag F, s. 8.
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På dette tidspunkt har vi også haft tid til at reflektere over hvordan vores entreprenørielle
netværk overordnet ser ud når det “sættes på formel”.
I forhold til Triple Helix-begrebet kan vi nu opstille de parter, som indgår: universitetsverdenen er repræsenteret af os som studerende fra Københavns Universitet. Det private erhvervsliv repræsenteres af virksomhederne Brainz og Intertisement, mens den offentlige institution
udgøres af Zoologisk Museum. Den statslige part ser vi ved, at Erhvervsstyrelsen ønsker at
understøtte entreprenørskab.
Set ift. ANT kan Callon’s translationsmodel (1984) desuden konkretisere projektets rammer:
dels hvad der er på spil, hvad “problemet er” og hvordan vores projekt i henhold til problemet
gøres indispensable (Ibid., s. 203) – altså uundværligt for alle de aktanter, som indgår i netværket – og dermed kan ses som en form for symbolsk legitimering af projektet.
Som med Bird in the hand-princippet tager vi igen udgangspunkt i os selv, for at understøtte
at en problematization af projektet er nødt til at indeholde en selvanalyse, som Callon (1984)
skriver om de tre forskere: “Of course, and without this the problematization would lack any
support, the three researchers also reveal what they themselves are and what they want” (s.
205). Vores adfærdsbane er styret af to elementer og som har at gøre med vores bagvedliggende intentioner (jf. Piihl, 2011, s. 31): at bestå vores speciale og etablere et kulturelt entreprenørskab med Effectuation.
Vi opstiller ANT-modellen kronologisk ift. hvem har vi været i kontakt med først og indsætter aktanternes interesser, mål og obstacle problems115 som samlet er med til at indikere: “(...)
the movements and detours that must be accepted as well as the alliances that must be forged” (Callon, 1984, s. 206). Det skal bemærkes, at interesser, mål og obstacle problems er
defineret af os (som forskerne i Callons eksempel), men sammenholdt med informationer,
som er givet af aktanterne og set ud fra vores forskningsspørgsmål der, udover at etablere et
kulturelt entreprenørskab, spørger: hvordan kan AR anvendes som formidling i en museumskontekst? Hensigten er, at aktanternes interesser tilgodeses, hvis de vælger at tilslutte sig projektet og dermed kan overvinde deres obstacle problems – og da vi mener at vores forskningsspørgsmål understøtter dette, fastsættes det som det obligatoriske passagepunkt.
Produktmæssigt beskæftiger vi os med AR-teknologien (jf. afsnit 7.4), hvorfor denne som
non-human aktant skal indregnes. Her er det som udgangspunkt nok at fokusere på de egen115 Som navnet antyder handler det om at identificere de mulige “sten på på vejen” som besværliggør, at en aktant kan få sine interesser
anerkendt og nå et givent mål (jf. Callon, 1984, s. 206).
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skaber som AR-teknologien har (jf. Piihl, 2011, s. 31) og ét obstacle problem kan være, at
teknologien fungerer igennem en app, som altså skal programmeres, for overhovedet at kunne anvendes.
Brainz har udtrykt interesse for at arbejde med kultur- og museumsinstitutioner, men et obstacle problem er, at de finder det vanskeligt at indtræde på dette marked. Hos Zoologisk Museum udtrykkes interesse for AR-teknologiens anvendelse som formidlingsform, men deres
obstacle problem er begrænsede økonomiske midler til selv at iværksætte et sådant projekt.
Hos Intertisement har vi ikke kunnet identificere et konkret obstacle problem, men virksomheden kan have tidsmæssige udfordringer ved at indgå i krævende goodwill-projekter, selvom de ser en interesse i det – hvor vi håber at vores projekt mindsker tidsforbruget.

Figur 26: ANT-model med konkrete aktanter indsat. Bemærk, at de to første aktanter er nedtonede da de blot
indgår med begrænset indflydelse (dvs. at grafikeren uvidende ansporer os til at overveje udenlandske programmører samt at Michael René Kristiansson har indflydelse som legitimering af et speciale som entreprenørskab og selve idéen (for fuld størrelse se Bilag I). Omskrevet fra Problematization-fasen fra Callons (1984)
translationsmodel (s. 207).

Opstillingen i figur 26 er med til at anskueliggøre, at et system af alliancer eller associationer
er nødt til at blive skabt i netværket for at alle aktanter kan nå deres mål og der dermed kan
herske en generaliseret symmetri (jf. Callon, 1986), som øger mulighederne for, at projektet
kan føres i mål. Disse mål kan i praksis for hver enkelt aktant opsættes således: Brainz kan
opnå positiv omtale ved at skabe et non-profit pilotprojekt til os, som forhåbentlig på sigt kan
åbne et nye marked for dem og generere øget økonomisk vækst. Det samme kan være rele-
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vant for Intertisement, som muligvis har endnu bedre vilkår ift. at udbrede sig på et dansk
marked. Hos Zoologisk Museum kan de øjne muligheder for positiv omtale og styrke et omdømme en innovativ og nyskabende museumsinstitution, hvilket kan anspore flere gæster (og
måske nye segmenter) til at besøge museet. For AR-teknologiens vedkommende er det muligvis nok at den som non-human aktant kan opnå udbredelse og tilvalg af denne teknologi
fremfor andre tilsvarende (som eksempelvis Virtual Reality).
Selvom figur 26 understøtter et teoretisk blik på ANT sammenholdt med vores entreprenørielle projekt, er det også med til at underbygge, at aktanterne er virkelige entiteter og at scenen
dermed nu er sat: “(...) for a series of trials of strength whose outcome will determine the
solidity of our researchers problematization” (Callon, 1984, s. 207). Dette leder os videre til
anden del af translationsmodellen – via det som Callon (1984) definerer Interessement – hvor
aktanterne fastlåses i netværket, ved at associationerne til vores partnerskaber styrkes og det
derfor bliver mindre interessant for dem at afsøge andre adfærdsbaner (som ikke tjener vores
projekt): “Interessement is a group of actions by which an entity (...) attempts to impose and
stabilize the identity of the other actors it defines through its problematization” (s. 207-208).
Til det formål kan en række strategier eller devices der styrker interessekonstruktionen tages i
anvendelse, bl.a. “pure force”, “seduction” eller “solicitation” (Ibid., s. 208). Som nævnt benytter vi især sidstnævnte, ved at vi anvender e-mail som kommunikationsform, der opfordrer
til videre samarbejde. I analysens del II gennemgår vi de to næste faser i translationsmodellen, sammenholdt med et nyt gennemløb af den effektuelle proces.
Vi vælger derfor at afrunde analysens første del her, da vi i vores anvendelse af Effectuation
anser at et første gennemløb af metoden er fuldført på nuværende tidspunkt. En opsummering
af processen og anvendelsen af de effektuelle principper kan skitseres således:
· Bird in the hand: Vi har analyseret os selv, vores motiver og fælles handlingskompetencer.
· Lemonade og idé: Vi har konkretiseret de anledninger som gav os idéerne til at definere et
formidlingsprojekt med AR-teknologi i en museumskontekst.
· Affordable loss: Vi har analyseret vores risikovilje og hvad vi er villige til at tabe, når vi
påtager os en kombineret speciale- og entreprenørskabsproces.
· Crazy-quilt: Vi har etableret legitimerende partnerskaber med to private virksomheder og et
museum, hvorved et interdisciplinært Triple Helix-samarbejde kan iværksættes.
· Pilot in the Plane: Vi har mødt uforudsete vanskeligheder (i form af stilstand og ventetid)
som vi måtte tage styring over og projektet blev gjort levedygtigt påny.
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Så først nu – på dette tidspunkt, i midten af april 2018 – kan vi påbegynde det egentlige og
videre arbejde med selve kernen af vores entreprenørskabsprojekt.

8.0 Analyse – Del II
Det betyder, at vi i dette følgende analysekapitel beskriver den fortløbende proces som et nyt
gennemløb af Effectuation med henblik på at arbejde os frem mod idéen om at skabe formidling med AR-teknologi til Zoologisk Museum – og hvor håbet er at opnå flere konkrete erfaringer, understøtte løbende vidensproduktion og skabe nye resultater.

8.1 Højt at flyve, dybt at falde
Hvem er vi nu og hvor står vi? Revurdering af Bird in the hand
Ved at følge den effektuelle metode, bør vi igen udføre en selvanalyse i forlængelse af at projektideen er blevet revurderet og nye opgaver er blevet uddelegeret til vores partnerskaber.
Samtidig står vi med en mængde ny viden fra første gennemløb af processen – viden, som
forhåbentlig vil gavne os som udvidet erfaringsgrundlag i det videre arbejde med projektet.
Vi begynder i andet gennemløb imidlertid ikke med en længere analyse af vores individuelle
personlighedstræk, indre intentioner samt uddannelses- og arbejdsmæssige baggage, da disse
er uændrede i forhold til projektets begyndelse. Dog er vi interesserede i, hvordan vores roller
som entreprenører kan karakteriseres nu – netop efter at have gennemgået den effektuelle
metode én gang – for vi står nu og kan definere os selv som stadig værende studerende, men
også noget som ligner “projektledere“, “konsulenter” eller “mellemmænd”. Sidstnævnte,
mellemmænd, kan være en udskældt rolle hvis denne blot udgør et kommunikativt, men ellers passivt passagepunkt – som de andre partnere kan se på med en vis irritation over at skulle passere og som tilmed kan udgøre et fordyrende element i en entreprenøriel proces. Når vi
anskuer os selv mener vi dog, at vi er noget andet og mere og netop indtræder (med Latours,
1986, ord) som mediators, der både skaber en sammenhæng og en forskel imellem de andre
aktanter, som ikke var der før, i kraft af netværket.
Vi mener også at have ageret idéskabende, kreative, deltagende og styrende ift. processen,
når vi har fået initieret og legitimeret idéen og skabt forslag og løsninger, eksempelvis ved, at
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vi har afsøgt partnerskaber, besluttet to artefakter som kan formidles som AR og uddelegeret
disse opgaver videre. Således mener vi også, at indgå som en relevant og aktiv part i det Triple Helix samarbejde, vi har søgt at iværksætte. Samtidig har vi opnået en større viden om
hvordan vi kommunikerer med de forskellige partnere, samt hvilken kommunikationsform
der virker bedst (med at henvende os med e-mail først).
Det må dog medgives, at vi kæmper med at kunne motivere vores partnere – og føler os oppe
imod en del inerti og langsommelighed. Brainz har måske ikke tid til os, grundet andre og
rentable kommercielle opgaver og vi har ikke økonomiske midler til at skubbe på og honorere deres arbejde. Det samme gør sig gældende for Intertisement. Hos Zoologisk Museum kan
der være en vis selvtilstrækkelighed og – sat på spidsen – så har museet jo egentlig ikke bedt
om hverken vores påfund eller tilstedeværelse.
Affordable loss: hvad tør vi fortsat at miste?
De ovenstående betragtninger og erkendelser giver refleksion ift. at genoverveje hvor meget
vi er villige til at miste – jf. princippet om Affordable loss.
Idet vi allerede én gang har foretaget denne vurdering – og fandt, at vi er villige til at risikere
både specialet og entreprenørskabet, er der nu ikke rigtig “nogen vej tilbage” og vi må erkende, at det er et konstant vilkår for et entreprenørielt projekt, hvor empirien opstår undervejs.
På nuværende tidspunkt har vi investeret det meste af vores tid og fokus de sidste fem måneder på at realisere det samlede projekt og en snigende følelse af stadig at have lang vej tilbage, er svær at vriste af sig.
Samtidig melder der sig også en mere positiv, men udefinérbar følelse af, at nu hvor vi faktisk er nået et stykke vej og både har fået initieret og legitimeret projektet, så ønsker vi fortsat
at kæmpe videre for at gennemføre det, da vi har en stærk ambition om ikke at fejle som entreprenører. Som Sarasvathy (2008) fandt ift. ekspert-entreprenørers instrumentelle syn på
dem selv, er frygten for at fejle afgørende for at disse entreprenører i højere grad tenderer til
at følge en effektuel logik: “Expert entrepreneurs, however, mentioned and repeated several
times in several ways the bromide ‘Failure is not an option’. It was a predominant theme in
the protocols, as pervasive as the distrust of formal market research” (s. 122). Da vi ikke mener, at denne følelse har rod i en “overconfidence bias” (Ibid.) handler det snarere om viljen
til gennemførelse. En revurdering af Affordable loss betyder derfor, at vi også må indregne
vores eget mindset; at vi simpelthen har en intention om og drivkraft rettet mod at projektet
skal lykkedes.
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Jf. hovedargumentet for Affordable loss, må vi imidlertid stadig ikke forsøge at basere en
eventuel succes af projektet på baggrund af forudsigelser af fremtiden, men fortsat ud fra
hvad vi har råd til at miste. Dette råderum forskydes dog i takt med at projektet (eller firmaet)
vokser: “Her [entreprenøren] level of Affordable loss grows as the firm grows. Hence the
level of investment in the effectual firm is a linear function of time” (Ibid., s. 135). Det er dog
sjældent, at viljen til at ville investere endnu mere i projektet, “(…) allow the venture to
achieve its potential” (Ibid.), både grundet økonomiske og sociale forhold116. Sarasvathy
(2008) henviser til, at entreprenøren derfor nu står overfor et control gap, for at sikre projektet: “(...) and she needs to make up this gap in investment required through partnerships and
alliances with stakeholders combined with creative use of existing slack in the world” (Ibid.).
Således må vi altså fokusere på at fastholde (og evt. udvide) vores netværk af partnerskaber i
dette andet gennemløb af den effektuelle proces.
Udnyttelse af nye idéer og tilfældigheder: evnen til at fortsat at producere “lemonade”
For at fastholde kontakten til Zoologisk Museum nævner vi derfor for Anders Drud, i emailen fra den 16. april, vores overvejelser ift. at knytte en lydside til AR-visningen af kaskelothvalen117 – da vi på derved kan “snyde” os til at levendegøre 3D-modellen af hvalen118.
Anders Drud svarer straks tilbage og bekræfter at idéen er interessant. Han forklarer, at kaskelothvalen frembringer nogle helt særlige “klik”-lyde: “Man mener at den kan frembringe
en lyd med op til 200KHertz som vist nok er verdensrekord for højeste lyd for dyr i verden.
Derfor ville det give meget mening at inkludere et lydbillede”119. Til skjolddyret fornemmer
vi en begejstring, som bevæger kommunikationen ud over det rent praktiske: “Skjolddyret er
fantastisk - det har i øvrigt nogle fuldstændige firkantede tænder (...) – Anyways, det er dyr
med karakter!”120.
Anders Drud henviser os til at kontakte professor Peter Teglberg Madsen fra Aarhus Universitet, som assisterede da kaskelothvalen (den ene af to) blev fundet strandet på Henne Strand i
Vestjylland og som måske vil kunne være behjælpelig med lydfiler. Vi takker for forslaget og
lover at arbejde videre med projektet trods en evt. lockout stadig kan ramme museet: “Tak for

116 Det kan eksempelvis være svært at overkomme økonomiske barrierer eller styre entreprenørskabet i mål alene.
117 Bilag E, s. 14.
118 Det er samtidig et hensyn til Brainz – vi ønsker ikke at være for krævende med programmeringen, så hvalen skal blot være
stillestående i havet (og dermed ikke være animeret).
119 Bilag E, s. 13-14.
120 Ibid.
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svar og de gode inputs! Det er så perfekt at der ligger viden om de lyde (...) som vil kunne
forstærke projektet og AR-formidlingen i meget høj grad!”121.
Med denne nye idé om lydsiden, forsøger vi fortsat at skabe “Lemonade” ud af uforudsete
muligheder og tilfældigheder. Vi er glade for at vores forslag vækker begejstring og dermed
ændrer projektets retning og det er tilmed – som et symbiotisk forhold – med til at opretholde
en fortsat motivation hos os.
Flere nye forslag melder sig på dette tidspunk i kraft af de seneste e-mails vi har sendt til
Brainz og Intertisement – nye “overraskelser” eller mulige detours, som ud fra den effektuelle logik er et uomgængeligt vilkår for entreprenøren. Vi får svar fra Kim Bleshøj Nielsen fra
Intertisement samme dag som Zoologisk Museum (den 16. april), hvor han takker for de tilsendte illustrationer af skjolddyret. Han skriver, at de vil vende tilbage på forslaget, men har
en række forbehold: “Blot vær opmærksom på at vi bliver nødt til at begrænse vores arbejde
med demoen. Vi kan evt. sætte en model ind, uden en marker, blot ved hjælp af AR-tool kit.
Det kunne åbne nogle muligheder?!”122.
Vi tænker, at de sandsynligvis vil programmere ud fra den lidt useriøse, men eneste tilgængelige 3D-figur af et skjolddyr fra Turbosquid-databasen, som ikke er tilknyttet skelettet på
museet. Det må vi indlade os på, selvom vi ikke helt mener, at det kan tilsvare “(…) det seriøse niveau, som vi ønsker at vise Zoologisk Museum”123.
Den 18. april modtager vi en e-mail fra Brainz med respons på forslaget om kaskelothvalen.
De beklager den manglende svartid, som har skyldtes sygdom, men sender et kontra-forslag
(med henvisning til størrelsen på skelettet) om at programmere en række små animerede hvaler, som museets gæster – som et spil – vil kunne fange med deres smartphone: “We think it
could be more fun to have a few smaller whales, which you could chase and play with, nearby the real skeleton”124.
Vi må nu overveje hvordan vi, i kraft af de nye forslag, kan vende overraskelser til en “leverage” (bedre) position. Som Read & Dew (2016) understreger om Lemonade-princippet handler det om, at entreprenøren fortsat: “(…) see opportunity where others see distraction or even
catastrophe”. They are able to leverage chance events (…)” (s. 22). Efter nogen overvejelser

121 Bilag E, s. 13.
122 Bilag F, s. 7.
123 Bilag A, s. 8.
124 Bilag C, s. 19.
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reagerer vi på følgende måde: til Intertisement skriver vi: “Med vores relativt begrænsede
kendskab til AR-teknologien indretter vi os selvfølgelig også helt på de muligheder og begrænsninger som I kender og har indsigt i mht. AR”125.
Til Brainz udviser vi et tydeligere forsøg på forhandling. Vi fravælger animation af hvalen,
men fastholder vores ønske om en enkelt kaskelothval, som skal tilpasses skelettet, mod at vi
giver dem én måned ekstra til at arbejde med prototypen tilført en lydside (som allerede er
godkendt af Anders Drud fra Zoologisk Museum)126. Til vores glæde svarer Lucie Burešová
tilbage ved fyraften: “Thank you for your email and clarification. We will discuss it with
Robin and on the technical solution and timing, I will let you know soon. But June sounds
good to me :)”127. Kim Bleshøj Nielsen fra Intertisement skriver den 25. april og forespørger
om vi kan ringes ved dagen efter, hvilket vi bekræfter128. Vi har altså på nuværende tidspunkt
fået feedback fra begge programmørvirksomheder; med positiv tilbagemelding fra Brainz,
men en mere uklar melding fra Intertisement.
En metodisk problematik kan knyttes til disse oplevelser: for ift. Lemonade-princippet, burde
vi måske ikke konsekvent have fastholdt vores idé, men i stedet forsøgt at se nye muligheder
i dét, partnerne har foreslået os. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan og bør tillade, at vores
partnerskaber bevæger sig fra vores oprindelige konceptidé? Et ubeskrevet forhold ved dette
punkt i Effectuation synes at være, at vi i vores tilfælde skal vise hensyn til flere partnere,
som (med os som mellemænd) indirekte er i samspil med hinanden. Spørgsmålet er altså om
vi har ageret effektuelt i denne sammenhæng.
Selvom disse nye forslag indebærer mindre forandringer i projektet, fylder de en del for os og
vi bruger meget tid på at overveje vores næste træk – især fordi vi i de følgende dage ikke
modtager flere svar fra hverken Brainz eller Intertisement.

8.2 Nettet strammes
Vi kæmper altså fortsat med at bevare motivationen, når ventetiden igen melder sig. Vi bruger derfor de næste to uger på at forsøge at fastholde kontakten til de to partnerskaber. Den
26. april, dagen efter vi modtog den seneste e-mail fra Intertisement, afventer vi den lovede

125 Bilag F, s. 6.
126 Bilag C, s. 18-19.
127 Bilag C, s. 17.
128 Bilag F, s. 5-6.
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opringning fra Kim Bleshøj Nielsen. Vi modtager dog ikke nogen opringning og noterer i
logbogen at: “ (…) vi imødeser at de nok desværre vil meddele at de bakker ud”129. Det er
dermed på tide, at vi på ny må overveje hvordan vi kan sikre relationen til partnerskaberne.
En følelse af at “nettet strammes”, både resultat- og tidsmæssigt, melder sig i denne periode
som en tilbagevendende betragtning og refleksion.
Fastholdelse af partnerskaber
Vores primære udfordring er dermed stadig at kunne fastholde vores partnerskaber og få dem
til at blive i den “rollebesætning” som vi har tilskrevet dem. Dette kan ses i forlængelse af
tredje fase i Callons (1984) translationsmodel – Enrolment-fasen, der understreger, at: “No
matter how constraining the trapping device, no matter how convincing the argument, success is never assured” (s. 211). Enrolment handler således både om forhandling og dét at aktanterne accepterer de roller, de er givet: “To describe enrolment is thus to describe the group
of multilateral negotiations, trials of strength and tricks that accompany the interessements
and enable them to succeed” (s.211). Vores overordnede udfordring er imidlertid at vi ikke
ønsker, at der opstå associationer imellem partnerne udenom os – da vores rolle som entreprenører og fastholdere af projektet så vil risikere at bortfalde. Vi beslutter derfor at opretholde vores nuværende kommunikationsform med partnerne hver især.
Vi overvejer først og fremmest hvad vi kan gøre for at styrke relationen til Brainz – hvilke
devices vi kan benytte os af, da de på nuværende tidspunkt har bekræftet at skabe kaskelothvalen ud fra vores forslag. Vi afventer dog stadig svar fra Intertisement. Vi benytter igen
“solicitation” som strategi og kontakter Brainz pr. e-mail den 27. april, men nu for at høre,
om der er noget vi kan gøre for at hjælpe dem i deres arbejde for os og om de kan give en
tidshorisont på prototypen. For at binde relationen associationsmæssigt stærkere sammen
foreslår vi, at besøge dem i Prag på et tidspunkt inden aflevering af specialet130. Til vores
glæde svarer Lucie Burešová samme dag og lover at sende en konkret tidsplan i næste uge131
og følger op med endnu en e-mail, hvor hun anmoder om at få tilsendt flere billeder af kaskelothvalen132. Det er positivt, at vi med strategien lykkes med at række ud, hvilket i denne interessement-fase også: “(...) helps corner the entities to be enrolled” (Callon, 1984, s. 211).
129 Bilag A, s. 8.
130 Bilag C, s. 17.
131 Bilag C, s. 16.
132 Ibid.
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Vi vurderer, at de fotografier som vi allerede har af kaskelothvalen (som vi tog under vores
besøg på Zoologisk Museum den 15. april) er tilstrækkelige og sender dem til Brainz den 30.
April133. Lucie Burešová svarer og takker samt oplyser os to perioder, hvor vi kan besøge
dem i Prag, imellem den 11.-15. juni eller den 25.-29. juni. Hun skriver afsluttende: “We
have already bought the model of the sperm whale. Now we assigned this prototype to one of
our developers so I hope we can get back to you during next week with some progress. I look
forward to hearing from you soon and let us know the dates of your trip!”134. At Brainz har
købt 3D-modellen fra Turbosquid giver os fornyet motivation, samt glæde over at de gerne
vil have besøg af os og vi kan se fremgangen med prototypen. Vi føler, at e-mailen har medført et kraftigt ryk fremad mod den konkrete udvikling af AR-visningen af kaskelothvalen til
Zoologisk Museum.
Styrket i vores relation til Brainz, oplever vi samtidig en stigende bekymring for Intertisements engagement, der fortsat virker uafklaret. Vi sender derfor en e-mail til Kim Bleshøj
Nielsen den 30. april og forsøger at fastholde deres interesse og velvilje. Vi forklarer, at vi
ikke har villet ringe og forstyrre, men gerne vil opnå afklaring: “Vi håber selvfølgelig stadig
at I har lyst til at indgå i pilot-projektet med AR til Zoologisk Museum – og I må da også
gerne ringe når det måtte passe jer”135. Til vores glæde svarer Kim Bleshøj Nielsen dagen
efter, den 1. maj og vil kontakte os telefonisk den følgende dag. Han ønsker at få tilsendt illustrationerne af skjolddyret, som vi gensender og med forventning vil afvente et opkald og at
en egentlig Enrolment (jf. Callon, 1984) kan ske. Samtidig bestyrkes vi i vores oplevelse af,
at når projektet kører i tomgang, bliver vi nødt til aktivt at “kræve” svar, før der sker noget.
Dette er både en lærerig, men også opslidende erkendelse.
Fornyet overskud til at opsøge pre-commitments – men med nye udfordringer
Overordnet set er vi positivt stemt over at have fastholdt kontakten til begge partnerskaber og
selvom vi fortsat mangler reel afklaring fra Intertisement, begynder vi nu – med fornyet overskud – at etablere et nyt pre-commitment. For vi har endnu ikke gjort yderligere for at tilknytte lyd til AR-visningen af kaskelothvalen. Derfor sender vi den 1. maj, en e-mail til Professor
Peter Teglberg Madsen fra Aarhus Universitet. Vi skriver, at vi er blevet henvist af Anders
Drud fra Zoologisk Museum og at han vil blive krediteret for udlån på AR-visningen, hvis
133 Bilag C, s. 15-16.
134 Bilag C, s. 15.
135 Bilag F, s. 4.
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han ligger inde med en lydfil136. Fem minutter efter modtager vi svar fra Peter Teglberg Madsen, der skriver: “Lyder spændende. I kan sagtens få lydfiler: hvor lange skal de være?”137. Vi
svarer, at varigheden maks. behøver at være et minut (da vi internt påtænker at afspilningen
kan køre i loop, hvilket også vil begrænse datamængden). Vi sender en e-mail den 2. maj til
Anders Drud med status på projektet138.
Det lader til, at vi allerede har fået etableret et nyt pre-commitment og identificeret to nye
mulige aktanter. Peter Teglberg Madsen vil som human aktant med sin ekspertise om kaskelothvalens kliklyde kunne muliggøre en mere autentisk levendegørelse af skelettet på Zoologisk Museum. Samtidig vil lydfilen i sig selv, som non-human aktant, være med til at definere den endelig AR-visning af hvalen. Samtidig vi vil kunne bruge lydfilen som en strategisk
leverage (løftestang) til Brainz, da vi vil have en konkret fil at sende dem, som de kan arbejde
videre med. Dette understøtter, at visse aktanter (oftest non-humane) kan indrulleres i netværket uden modstand (jf. Callon, 1984, s. 213-214), som her med en lydfil.
Det viser sig dog i den næste tid, at vi har været hurtige til at betragte det indledende tilsagn
fra Peter Teglberg Madsen som et faktisk pre-commitment. For vi hører ikke mere de næste
to uger og sender derfor en e-mail den 17. maj, for at rykke ham for svar139. Vi venter endnu
en uge, men anser muligheden som tabt og vi må søge andre veje, hvis vi vil gøre os håb om
at tilknytte en lydside. Vi er så stålsatte på idéen, at vi i mellemtiden selv har søgt på internettet efter undervandslyde – og har besluttet at slå os til tåls med en sådan afspilning, hvis ikke
vi hører mere fra Peter Teglberg Madsen.
Vi må dog vedkende, at det er en nagende følelse af ikke at være kommet i mål, når vi indledningsvis fik et positivt svar, så vi beslutter at forsøge at finde et telefonnummer, så vi kan
ringe til Peter Teglberg Madsen. Vi finder et telefonnummer på Aarhus Universitets hjemmeside, men her fanges vores opmærksomhed af en ny mulighed. Vi ser på hjemmesiden en
henvisning til en anden, kvindelig hvalforsker, Pernille Tønnesen, som vi vælger at kontakte i
stedet, pr. e-mail den 24. maj140.
Det kan ses som en serendipitiv oplevelse, at vi ud fra vores adfærdsbane gør et ikke-planlagt
men interessant fund (Björneborn & Bogers, 2013; Van Andel, 1994). Dagen efter modtager
136 Bilag G, s. 1-2.
137 Bilag G, s. 1.
138 Bilag E, s. 12-13.
139 Ibid.
140 Bilag H, s. 5-6.
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vi positivt svar fra Pernille Tønnesen, der er begejstret for vores projekt og kan hjælpe os
med lydsiden, idet hun skriver: “Hej Lars og Lea. Det lyder godt nok spændende, super godt
projekt! Og super godt I vil inkludere lyd, da det er deres primære måde at opfatte omverden
på. Jeg kan sagtens hjælpe med nogle lydfiler”141. Hun forklarer, at hun er til søs på feltarbejde med ustabil internetforbindelse og der derfor kan gå et par dage før hun kan sende en lydfil. Vi er opløftede over denne e-mail og endnu mere, da vi næste dag modtager en e-mail fra
Peter Teglberg Madsen, som skriver, at vi vil modtage lydfiler fra Pernille Tønnesen142. De
må have talt sammen om vores projekt og vi er glade for, at vi på denne måde har formået at
holde fast i idéen, selvom det har krævet at vi kontaktede én person yderligere. Derfor synes
det nye pre-commitment om en lydside til kaskelothvalen endelig at være etableret.
8.3 At få “patchworket” til at passe sammen: Crazy-quilt principle revisited
Dette tidspunkt – løbende maj måned 2018 – har budt på flere begivenheder udover etableringen af det nye pre-commitment. For at opridse disse er vi derfor nødt til at gå en smule
tilbage i tiden.
I denne periode handler det stadig (jf. forrige afsnit) om at binde projektet (og deraf entreprenørskabet) tættere sammen – både i kraft af den nye viden vi har indsamlet og den relation vi
har opbygget til vores partnerskaber i det tidsrum, der er gået. For projektet har nu bevæget
sig ud af sin indledende fase og det handler om: “Throughout this iterative process, she [entreprenøren] and her stakeholders tie the different pieces together through innovative yet
meaningful themes” (s. 16), som Sarasvathy (2008) beskriver.
Vi går tilbage til den 2. maj, hvor vi afventer en opringning fra Intertisement efter at Kim
Bleshøj Nielsen dagen før skrev at de ville ringe os op. Til vores glæde ringer Kim Bleshøj
Nielsen og bekræfter, at de fortsat ønsker at indgå i projektet. Under samtalen nævner han, at
de kan anvende selve skjolddyrs-skelettet som AR-markør og dermed undgå QR-koder143 –
ny viden, som vi finder relevant. Samme dag søger vi også at konsolidere partnerskabet med
Brainz og booker flybilletter og hotelophold i Prag, så vi på baggrund af Lucie Burešová’s
tilsagn fra den 30. april144 kan afholde et møde en dag i perioden mellem den 10. og 15. juni145.

141 Bilag H, s. 5.
142 Bilag G, s. 1.
143 Jf. Bilag A, s. 10.
144 Bilag C, s. 15.
145 Ibid.
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Vi kontakter også Anders Drud for at opdatere ham på projektet og forespørge om et nyt møde på Zoologisk Museum146. Vi vil gerne finde passende placering af AR-markører (hvis det
skulle blive relevant) samt måle kaskelothvalen, så vi kan sende de eksakte mål til Brainz.
Interdisciplinær vidensproduktion: alle aktanter i spil
Vi er altså denne dag (2. maj) i kontakt med samtlige partnerskaber og understøtter det Sarasvathy (2008) beskriver som knytning af et patchwork quilt: “Here the analogy of a patchwork quilt is again very useful. (…). Quilters begin the process with a random assortment of
fabric patches and seek to create a meaningful and pleasing pattern in the quilt they make
with them” (s. 164). Vi er startet ud med at etablere kontakt til en række firmaer og institutioner, som ikke har relation til hinanden udover den idémæssige sammenhæng, vi intersubjektivt har indsat dem i. Vi må dog hele tiden søge at cementere partnerskaberne yderligere ved,
jf. ANT, at skabe endnu tættere associationer. Det kan understøttes af Sarasvathys (2008)
pointe om at entreprenørskabet ekspanderer: “Depending on the first stakeholders and their
interests, the effectuator starts expanding the initial configuration, continually adding new
configurations in a contingent (and usually stakeholder-dependent) fashion” (s. 16).
Vi vedholder at fastholde kommunikationen til partnerne enkeltvis (og går på dette punkt
fortsat imod hvad translationsmodellen foreskriver, fordi vi ikke styrker associationerne imellem partnerne udover den kommunikation, der udgår fra os) og vi modtager svar fra Anders
Drud den 4. maj, hvor han nævner, at han ligger inde med en 3D-model af en hval147. Han
foreslår samtidig et møde mandag den 7. maj kl. 12.45, hvilket vi bekræfter, men tilføjer at
3D-modellen ikke er nødvendig, da vores programmørvirksomhed allerede er i gang med det
tekniske arbejde148. Vi afholder mødet som planlagt den 7. maj149 hvor vi tager flere fotografier og mål af kaskelothvalen og skjolddyret, imens Anders Drud tilføjer vigtig og relevant
viden, som vi noterer i logbogen: “Han nævner bl.a. de digitale teknologiers rolle ift. museumsformidling; at museerne er meget interesserede i det men mener samtidig, at udfordringen
er, at teknologierne skal kunne mere end blot at tilføre et ekstra lag til oplevelsen. Det skal
gerne gøre at museumsoplevelsen f.eks. blive mere interessant, åbenbarende, indlevende

146 Bilag E, s. 12-13.
147 Bilag E, s. 12.
148 Bilag E, s. 11. Dette er dog en omgåelse af sandheden: vi ved ikke hvor langt Brainz er i deres arbejde, men vi ønsker at bestyrke
Zoologisk Museum i, at vi er handlingsagerende og at projektet forløber progressivt.
149 Zoologisk Museum holder lukket hver mandag, men vi får altså adgang til museet alligevel på grund af mødet med Anders Drud.
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etc.”150. Vi er positive overfor hans tilkendegivelser – og anerkender at en AR-visning gerne
skal udbygge museumsoplevelsen. Bagefter er vi dog usikre på hvor meget vi reelt kan love
ham, fordi vi er blevet mere bevidste om at det tekniske arbejde er i programmørnes hænder151.

Figur 27: Lars og Lea foran Zoologisk Museum.

Figur 28: Lea og Anders Drud ved hval-skelettet.

Figur 29: Kaskelothvalen set fra halen med Lea og Anders Drud på hver sin side.

Efter mødet udfærdiger vi en skitse med de nu præcise mål på kaskelothvalen – og sender til
Brainz den 8. maj, samt en sammenkopieret-fotoserie, hvor hvalen fremgår i fuld længde til
brug for deres videre programmering152.

150 Bilag A, s. 11.
151 Ibid.
152 Bilag C, s. 13-14.
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Figur 30: Illustration af kaskelothvalens skelet i fulde størrelse med mål (samt stiplet aftegning af dens levende
form).

Figur 31: En sammenkopiering af en foto-serie som viser det enorme skelet (som ikke er muligt at tage som ét
foto, grundet hvalens størrelse, placeringen og skillevægge).

Den 9. maj sender vi Intertisement de nye fotografier af skjolddyret og foreslår – for at cementere det fortsat noget uafklarede partnerskab – at vi gerne vil rejse til Aarhus for at møde
dem153 og på denne måde at få sat ansigt på hinanden (da det har vist sig hensigtsmæssigt
både med Brainz og Zoologisk Museum). Vi noterer i logbogen, at dette også er med den
hensigt: “(…) at få indsigt og viden – men også udvise engagement”154.
I denne periode sker der – set i retrospektiv – et vigtigt skred i vidensproduktionen. Dels øges
vores viden og erkendelse om vores ageren i entreprenørrollen – både introspektivt og intersubjektivt155 – og hvor vi gang på gang kan konkludere at vi hele tiden er nødt til at skubbe
på vores partnerskaber, for at få svar og afklaring og på denne vis også gentænke “(…) our
preconceived separation theses about ideas and action, thinkers and doers, body and mind”

153 Bilag F, s. 2.
154 Bilag A, s. 11.
155 Fordi vi opnår større viden om vores personlige ageren og dels opnår en øget forståelse af hvordan vi ift. hinanden, agerer i en
entreprenøriel kontekst.
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som Sarasvathy (2008, s. 151) skriver. Idéen kan ikke føres “ud af hovedet” uden at vi aktivt
gør noget for det.
Dette leder dog til erkendelsen af, at vi ikke har nogen særegen position ift. eller magt over
de andre aktanter i netværket. Det understreger sådan set Callons (1986) pointe om generaliseret symmetri i netværket156, men i praksis, når vi gerne vil have at vores partnerskaber skal
handle og gerne på en bestemt måde, virker det noget mere kompliceret og som en gråzone.
For vi er jo (jf. Effectuation) afhængige af partnerskaberne og må derfor hele tiden overveje
hvordan vi kan understøtte vores relation til dem. Et eksempel på dette er vores overvejelser
om vores relation til Zoologisk Museum: ser de os som “blot” universitetsstuderende, med en
interessant idé, men prikker dette også irriterende til deres traditionelle måde at museumsformidle på og kan vi anses som for progressive? Det er overvejelser vi gør os internt, som
synes at pege på, at vores magtposition som både studerende og entreprenører kan have en
udefineret, hårfin grænse, som vi endnu ikke helt kan gennemskue.
Overordnet set anser vi dog at: “(...) vores projekt ind til videre har været en succes som en
interdisciplinær vidensdelingsproces – det at vi samarbejder og vidensdeler med flere forskellige samarbejdspartnere (...)”157 som vi har noteret i logbogen allerede i starten af maj måned
og fulgt op af: “Samtidig er det også uventet hvordan viden opstår og deles i et netværk af
denne art. Skelettet af kaskelothvalen agerer derfor i en ANT-optik også som en aktant i vores projekt”158.
Vi er især spændte på at høre tilbage fra Brainz efter vores e-mail til dem den 8. maj. Til
vores glæde modtager vi svar fra Lucie Burešová den 9. maj, hvor hun takker for målene og
at de i dag afholder møde om vores projekt159. Vi modtager en opfølgning dagen efter: “Sorry
for just a brief information, but to confirm - we are working on your project along with other
projects now. It will take a couple of days until we have something to show you”160.
Overvejelser om stabiliteten i det entreprenørielle netværk: mobilisation
Opløftede af bekræftelsen fra Brainz får os til at overveje stabiliteten i vores entreprenørielle
netværk på nuværende tidspunkt – kan vi eksempelvis forvente fortsat opbakning? For vi har
allerede gjort os flere erfaringer af, at det er svært at fastholde en kontinuerlig relation til
156 For at understøtte potentialerne for at netværket forbliver stabilt.
157 Bilag A, s. 10.
158 Jf. Ibid.
159 Bilag C, s. 13.
160 Ibid.
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partnerskaberne – så hvor ligeledes stærke er vi som repræsentanter for netværket? Den fjerde, og sidste, fase i Callons (1984) translationsmodel handler om at mobilisere (jf. Mobilisation) relevante repræsentanter i netværket og med andre ord, identificere: “Who speaks in the
name of whom? Who represents whom?” (s. 214). Callon henfører til, at i projektet med
kammuslingerne, er de beskrevne aktanter (eksempelvis de larver der udvikler sig kammuslinger), blot en samling af enkelte entiteter, som i virkeligheden agerer på vegne af en større
kollektiv gruppe af entiteter (alle de larver, som endnu ikke – og måske ikke – vil udvikle sig
til kammuslinger).
Det handler altså om prospektet for projektet; kan vi gøre klar til (mobilisere) at projektet
lykkedes sammen med vores partnerskaber? En måde at måle tilslutningen til projekter på, er
ved afstemning eller statistiske optællinger (Ibid., s. 215-218). Det er i vores tilfælde ikke
nødvendigt da projektet i dets nuværende form, ikke sigter på at mobilisere tilslutning fra en
større enhed (eksempelvis en stor folkemængde). Derfor forholder vi os til tilsagnene fra
partnerskaberne, som fortsat legitimering af projektidéen161. Det er imidlertid relevant fortsat
at styrke vores entreprenante ageren (og blive i vores frontstage-identitet), da vi for at få projektet til at lykkedes, skal få netværket til at agere som: “(...) a unit of force” (Ibid., s. 216).
Vi skal derfor definerer os som spokesmen for projektet – og har som sådan skullet det hele
tiden. For ved at forskellige entiteter – ét museum med ansatte, to programmeringsvirksomheder med ansatte, AR-teknologien og nu de to museumsartefakter – kaskelothvalen og
skjolddyret – skal arbejde sammen, kræver det at vi taler på vegne af (repræsenterer) samtlige
aktanter og forsøger at skabe konsensus, så en AR-visning kan blive en objektiv realitet, som
alle parter har indgået aftale om. Det vil kræve vedvarende arbejde for os at fastholde relationerne, så vi kan understøtte at: “Now at the end of the four moments described, a constraining network of relationsships has been built” (Ibid., s. 218). Samtidig må vi forholde os til, at
der er en konstant risiko for at: “(...) this consensus and the alliances which it implies can be
contested at any moment. Translation becomes treason” (Ibid., s. 218-219).
Når et partnerskab falder fra – og om at arbejde videre effektuelt
Fastholdelsen og stabiliseringen af netværket udfordrer os stadig – for efter e-mailen fra Lucie Burešová den 9. maj, går der en uge hvor vi ikke høre mere. Selvom vi er fortrøstnings161 Dette kan dog være en perspektivering på sigt: hvis projektet lykkedes og andre museumsinstitutioner herefter vil se en interesse i
samme slags AR-projekter; da kan der være tale om at indhente større tilslutning, eksempelvis museumsgæsters evaluering af en ARvisning.
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fulde over at programmeringen er i gang, er vores partnerskab med Intertisement fortsat usikkert, da vi ikke har hørt fra dem siden den 2. maj. De er heller ikke vendt tilbage på vores
forespørgsel om et møde hos dem i Aarhus.
Den 15. maj modtager vi imidlertid svar – dog en nedslående e-mail, hvor Kim Bleshøj Nielsen skriver: “Vi er meget kede af at må meddele at vi må trække os fra denne mulighed sammen med jer. Vi ville meget gerne hjælpe men er desværre blevet booket helt ud i den kommende tid - og vi ved i også har en deadline”162. Vi er ærgerlige over udmeldingen, men må
sande at det ikke kommer som en overraskelse og vi e-mailer Kim Bleshøj Nielsen tilbage og
udtrykker vores fulde forståelse163.
Vi kan anerkende vores valg om have forsøgt at alliere os med to partnerskaber, som vi skriver i logbogen: “(…) pga. risikoen for at en af parterne faldt fra. Samtidig giver det også en
vis lettelse, ikke at skulle være ansvarlig for at præsentere og indestå for to forskellige virksomheders bidrag på samme tid”164. Det kunne blive problematisk at have to AR-apps (og i
en fremtidig optik, gøre det besværligt for museumsgæsterne på Zoologisk Museum).
Som opsummering på det frafaldne partnerskab, noterer vi: “Med bevidstheden om at Brainz
dermed nu er en endnu vigtigere samarbejdspartner, ser vi frem til forhåbentlig at høre en
status fra dem i denne uge omkring deres arbejde med kaskelothvalen”165. Vi oplever igen, at
den entreprenørielle proces har taget en drejning og må jf. Pilot in the plane, forholde os til
denne uforudsete begivenhed og styre videre.
Vi ønsker ikke at alliere os med et nyt programmør-partnerskab, men holde fokus på at cementere vores pre-commitment med Pernille Tønnesen fra Aarhus Universitet for at tilknytte
en lydside til kaskelothvalen (jf. afsnit 8.2). Dette sker endeligt den 30. maj hvor Pernille
Tønnesen skriver, at hun har fået godkendelse fra sine vejledere om at dele lydfiler, såfremt
vi kan kreditere dem166. Hun forklarer, at hun er ude at sejle på havet ved Dominica167 og har
udfordringer med at overføre filerne pga. størrelsen og internethastigheden. Vi foreslår, at
hun benytter hjemmesiden www.wetransfer.com til at sende filerne168 – og reflekterer over, at
162 Bilag F, s. 1.
163 Ibid.
164 Bilag A, s. 12.
165 Ibid.
166 Bilag H, s. 3-4.
167 En østat i den østlige del af det Caribiske Hav på grænsen til Atlanterhavet.
168 Bilag H, s. 3.
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vi aldrig havde regnet med at internethastigheder på Atlanterhavet, som aktant, kunne få indflydelse på vores projekt169. Dagen efter ser vi til stor glæde, at vi natten til den 1. juni, har
modtaget en notifikation fra Wetransfer: Pernille Tønnesen har sendt lydfiler. Vi afspiller
dem og kan tydeligt høre kaskelothvalernes kliklyde. Vi svarer og takker for filerne170.
Vi overvejer hvad vi kan gøre så lydsiden vil give mere mening. Lydene er optaget dybt nede
i havet hvor der ikke er anden lyd end hvalens kommunikation – og det vil for en museumsgæst kunne være svært at forstå lyden, som kan opfattes som støj eller digitale fejl.
Lars kommer i tanke om at han, på hans gamle computer, har et program kan kombinere
klik- og bølgelyde. Selv om det vil være en ændring af den originale lyd, beslutter vi derfor at
mixe lydfilen med downloadede lyde af bølger og “havets rumlen” og håber at Pernille Tønnesen godkender vores forslag171. Ældre computerudstyr bliver altså pludselig en aktant, der
kortvarigt indgår i netværket og er med til at hjælpe os videre.

Figur 32: Lyd af dybhav afspilles i RealPlayer (øverst) mens kaskelothvalens klik-lyde afspilles i QuickTime (i
midten) – mens mixet optages i programmet SoundTap til en ny samlet mp3-lydfil.

169 Jf. Bilag A, s. 13.
170 Bilag H, s. 2.
171 Ibid.

Side 100 af 139

Lars Erhardt Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
Opløftet af at have mixet lydfilerne sammen, sender vi en opdatering til Brainz den 1. juni for
at: “(…) gøre opmærksomme på os selv, og på sin vis indirekte rykke lidt for nyt fra deres
side ift. AR-programmeringen hos dem”172. I e-mailen skriver vi bl.a.: “Lars took the liberty
to mix in some ‘deep ocean sounds’ – to give it a better and understandable feeling of being
underwater. We are sending You the audio-file and hope it can be added to the AR-showing
(...)”173.
Vi får svar fra Lucie Burešová den 5. Juni: “Thank you very much for the audio – it sounds
awesome. We will add it to the AR, I think it’s gonna be great!”174. Hun foreslår at vi afholder møde torsdag den 14. juni kl. 16. Vi bekræfter dato og tidspunkt175 og kan ikke skjule
vores glæde og begejstring som logbogen dokumenterer: “Vi føler os massivt lettede og glade! Dette er den forløsende besked vi har ventet på så længe – fordi dels vil de se os (og vi
har en aftale), men især at programmeringen vil være klar og at det nu endelig er sandsynliggjort at det ambitiøse projekt faktisk kan lykkes og vi når vores mål!”176.
8.4 Rejsen til Prag
Det er med store forventninger at vi den 10. juni flyver til Prag for at mødes med Brainz. Af
høflighed varsler vi pr. e-mail den 14. juni, at vi som aftalt vil komme til deres kontor lidt
senere på dagen177.
Vi møder spændte op på adressen – og bliver taget godt imod af Lucie Burešová og i mødelokalet præsenterer Robin Pultera den AR-programmering de har skabt for os.
Vi får udleveret to Android-telefoner, hvor AR-app’en kan aktiveres – og dér, med telefonen
og app’en, ses frit svævende i lokalet, en kaskelothval.
Robin Pultera forklarer hvordan den tredimensionelle visning af kaskelothvalen virker. Vi
kan via app’en aktivere et blåt hav omkring hvalen, hvor svage stråler af sollys strejfer den
gennem det digitale vand, så levendegørelsen bliver optimal. Vi er dybt imponerede, da vi
med hovedtelefoner også kan høre den indlejrede lydside med havvand og klik-lydene som vi
har modtaget fra Pernille Tønnesen, i kombination med visningen af den tredimensionale
kaskelothval.
172 Bilag A, s. 13-14.
173 Bilag C, s. 12-13.
174 Bilag C, s. 12.
175 Bilag C, s. 11.
176 Bilag A, s. 14.
177 Bilag C, s. 10-11.
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Figur 33: Hos Brainz – mellem Lucie Bure!ová og Robin Pultera prøver Lars AR-app’en på en telefon.
Figur 34: Vi tester lydsiden af AR-programmeringen og hører de indlagte klik-lyde af en kaskelothval.

Her oplever vi nu endnu et resultat af Triple Helix-samarbejdet: Vi har som to studerende
med hjælp fra forskere opnået viden om kaskelothvalen – fra Anders Drud fra Zoologisk Museum og Pernille Tønnesen fra Aarhus Universitet – mens vi selv har delt denne viden og
opstillet specifikke ønsker, som Brainz behjælpeligt har programmeret ud fra. Det både internationale og interdisciplinære partnerskab har herved kombineret og produceret viden og
skaber ny formidling med AR til Zoologisk Museum.
Selvom vi er begejstrede, virker Robin Pultera lidt forbeholdende – dels grundet hans faglighed omkring selve programmeringen (hvor han ønsker en større detaljeringsgrad i pixels),
men måske også for ikke at lade os få det indtryk at de er helt færdige med ARprogrammeringen. For vi bliver først på dette tidspunkt klar over den mere strategiske og
salgsmæssige tanke, som har ligger implicit hos Brainz i partnerskabet med os.
For Robin Pultera betoner, at det vi ser kun er en prototype – og en færdiggørelse og især
offentlig tilgængelighed på Zoologisk Museum vil kræve en vis økonomi. Et beløb bliver der
ikke sat på i samtalen, men vi forstår at en form for betaling for en komplet AR-løsning vil
være nødvendig. Som sådan er dette acceptabelt og rimeligt, da de som virksomhed allerede
har brugt tid og energi på os – og ladet os se en demonstration af deres professionelle kompetencer bygget efter vores idé og ønsker.
Uagtet denne overaskende situation og det problem, som kan ligge i at forklare Zoologisk
Museum, at en realisering kan komme til at koste et ukendt beløb, taler vi videre om de praktiske forhold for at vi kan tilgå AR-prototypen – så vi kan vise og teste den på museet.
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Vi diskuterer hvordan QR-markører omkring hval-skelettet skal placeres, så det fungerer som
Marker-based AR (jf. afsnit 5.4), der vil kunne aktivere app’en, så hvalen dermed opleves i
den rette vinkel og størrelse – alt efter hvor vi, eller på sigt museumsgæsten, står placeret i
lokalet.

Figur 35: Ved mødet hos Brainz gennemgår vi placeringen af kaskelothvalen på Zoologisk Museum.
Figur 36: Med mål-skitsen vi har sendt til Brainz drøfter vi placering af QR-markører til aktivering af AR.

Mødet når sin ende og Robin Pultera og Lucie Bure!ová tilbyder os, at vi kan låne en af deres
telefoner (hvor app og AR-hvalen ligger “lokalt”) – så vi kan teste og afprøve hvalen på egen
hånd og få en endnu bedre fornemmelse af hvordan den virker, inden vi rejser hjem178. Vi går
opløftede tilbage til vores hotel, hvor vi tester app’en og visningen af kaskelothvalen mange
gange – stadig lige imponerede af Brainz’ programmering179. Vi filmer hvordan app og ARkaskelothvalen kan ses på Brainz’ telefon, så vi har dokumentation af brug og oplevelse som
det fremstår for os.
Vi taler om og noterer i logbogen: “(...) hvornår vores “slutpunkt" for entreprenørskabet nu
ligger, med de nye erfaringer og den viden vi har fået i kraft af mødet. Vi beslutter at det må
være når vi har præsenteret prototypen for Zoologisk Museum og forhåbentlig får positiv
feedback derfra”180 og vi føler at: “Et kæmpestort, og ambitiøst mål er nået – og vi er glade
og lettede”181.

178 En fuld opsummering af mødet fremgår af logbogen, Bilag A, s. 14-16.
179 Vi finder én mindre programmerings-fejl hvor hvalens mund kan ses på en underlig vinkel – men det er nærmest en uvæsentlig detalje,
som vi tænker nemt kan rettes af deres programmør.
180 Bilag A, s. 16.
181 Ibid.
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Figur 37: På vores hotel betragter Lea AR-app’en på Brainz’ telefon.
Figur 38: Close up af AR-kaskelothvalen, som ses med lysskær i havet.

Dagen efter returnerer vi den lånte telefon til Brainz og får endnu en gang udtrykt vores begejstring og store taknemmelighed til Lucie Bure!ová. Senere samme aften er vi tilbage i
København.
Hjemvendte og glade for den konkrete udvikling i vores entreprenørskab, kan vi nu med fornyet energi, dedikere os til færdiggørelsen af specialet.
Den 18. juni sender vi en e-mail til Brainz med tak for det flotte arbejde og vedhæfter et eksempel på en AR-markør, Lars har lavet i Photoshop. Vi konkretiserer også de to spørgsmål
som vi brændende ønsker svar på: “1. We will be very happy to know an estimate of the time
You need to make the AR-prototype available to us – for testing and positioning it in the right
place "on" the skeleton in the Museum (...). 2. In regards to the Museum – Hopefully the
manager of the museums exhibitions and their scientists gets just as impressed as us and
would like to buy a official and complete version of the app/AR, so it can be made public for
the guests of the museum. So we would like to ask if You can give us an estimated prize of
such a version? We will then inform the Zoological Museum and let You know if they accept”182.
Vi modtager svar fra Lucie Bure!ová den 20. juni; hun kan sende os et pris-estimat i næste
uge og ønsker at få tilsendt flere app-markører (end det ene eksempel vi havde sendt)183. Lars
konstruerer i alt otte markører, som vi sender næste dag. Lucie Bure!ová beder os dog korrigere dem så tallene fra 1 til 8 fremgår tydeligere, hvilket vi sender kort efter184.
182 Bilag C, s. 10.
183 Bilag C, s. 9.
184 Bilag C, s. 7-9.
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Figur 39: Vores AR-markører (her vist i lille størrelse) der skal placeres rundt om kaskelothvalen, så ARvisningen vil have startpunkt otte forskellige steder. Eksempelvis vil 1 vise fronten og 8 vise halen.

Desværre lader det til at vores spørgsmål om det vigtigste; et tidsestimat for programmeringen og vores test af AR visningen, er gledet ud undervejs i vores korrespondance om markørerne. Det sidste spørgsmål er helt essentielt for at kunne nå i mål med projektet, men vi er på
dette tidspunkt ikke sikre på hvorvidt det er en forglemmelse fra Lucie Bure!ová’s side eller
undvigelse for ikke at besvare det.
Vi frustreres af de udeblivende svar, da vi ikke kan kommunikere videre til Zoologisk Museum, som gerne skulle nå at deltage i en test før specialeafleveringen. Samtidig ønsker vi at
museet anser os som seriøse partnere, der lever op til de givne løfter og vi vil ligeledes gerne
hjælpe Brainz til at få indtjening på deres arbejde – men dagene går med uvished og ventetid.

8.5 Skæringsdatoen den 10. juli 2018
Det er i dag blevet den 10. juli og det er nu præcis én måned siden, at vi rejste til Prag for at
afholde mødet med Brainz. Vores logbog fra de forrige uger vidner om, at vi har været fordybet i skriveprocessen. Vi har dog sendt en opdatering til Anders Drud fra Zoologisk Museum den 21. juni; at Intertisement er faldet fra, men at vi har været i Prag for at se arbejdet
med kaskelothvalen185. Det helt store uafklarede spørgsmål drejer sig dog fortsat om færdiggørelsen af AR-prototypen.
Vi har stadig ikke modtaget en konkret udmelding fra Brainz efter vores e-mail udveksling
med Lucie Bure!ová omkring AR-markører (jf. afsnit 8.4) og vi har herefter kun været i kontakt med Brainz to gange. Første gang den 26. juni, hvor vi sendte en camoufleret rykker med
håb om at få dem i tale. I e-mailen forespørger vi om de vil indgå med navn og billede i specialet186. Vi håber, at Brainz vil føle anerkendelse i dette, men også minde dem om, at vi stadig “er der” og afhængige af deres velvilje. Lucie Bure!ová sender et kort svar tilbage samme
dag og skriver med et humoristisk anstrøg: “Yes, sure, no problem. Its an honour for me and

185 Bilag E, s. 10.
186 Også ud fra et reelt hensyn til at de personer at som indgår, så de ikke føler tilliden misbrugt. Se e-mail i Bilag C, s. 7.
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Robin is famous already, so he does not mind either...”187. Vores strategi om at få en status på
prototypen lykkedes altså ikke.
Vi mener derfor, at vi må rykke Brainz for svar og sender en lang e-mail den 28. juni, hvor vi
ligger vægt på at understrege følgende: “For the purpose of writing the last chapter and conclusion of the thesis we hope to include the test of the prototype as the “grand finale”. So in
regards to making an appointment and demonstrating the prototype of the AR-whale for the
Zoological Museum, could we be so bold to ask if You might have a time-estimate of when it
could be possible for us to test it in the Museum?”188.
Vi gentager vores håb om at Zoologisk Museum vil begejstres af prototypen og have interesse i at købe en komplet AR-version. Vi nævner desuden muligheden for at indhente økonomiske midler: vi er blevet bekendt med, at Københavns Universitet støtter innovationsprojekter189 og at vi overvejer at ansøge om midler fra denne pulje190.
Vi modtager i ugens løb ikke noget svar og oplever en stigende bekymring for om Brainz er
faldet fra og om vi vil kunne nå at få adgang til at teste prototypen inden specialet skal afleveres senest den 31. juli 2018.
Til vores overraskelse modtager vi en e-mail fra Robin Pultera den 8. juli – som nu er to dage siden. Vi oplever en usigelig lettelse, som dog aftager i takt med at vi får læst e-mailen.
For i e-mailen sender han os blot tre links til hjemmesider omhandlende AR-teknologien:
“Here are the articles I mentioned on our meeting, just in case they might still be useful”191.
Vi svarer straks og gentager nu som et implicit svar, de ikke har givet os, vores ønske om at
nå at modtage prototypen: “And Yes – we still would love to get the AR-prototype, so we can
be able to try it inside the museum. We are still busy writing our thesis (we have 3 weeks
left) – so its still of importance to us to show the result of the AR to the museum – and add it
to the conclusion of the thesis as well”192. Selvom vi noterer, at vi er opløftede, giver emailen os anledning til at spekulere på hvorvidt der kan ligge en intention om unddragelse fra

187 Bilag C, s. 6-7.
188 Bilag C, s. 6.
189 Kilde: https://ie.ku.dk/for-studerende/funding-for-studerende/soeg-midler-til-studenteraktiviteter/
190 Bilag C, s. 6.
191 Bilag C, s. 29.
192 Bilag C, s. 28.

Side 106 af 139

Lars Erhardt Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
Brainz’ side: “Vi håber ikke, at vi virker alt for ivrige, men føler at det er “sidste udkald”
(…)”193.
Dette leder os til drøftelse af hvad vi mere kan gøre og vi skriver cementerende i logbogen
hvad vi er kommet frem til i dag: “Efter lang drøftelse beslutter vi at i dag, den 10/7 må være
skæringen og afslutningen på vores proces (…). Vi har pr. e-mail hele tre gange rykket
Brainz for svar på hvornår vi kan få den aftalte prototype at se (…) – uden at modtage
svar”194 og afslutter noget nedtrykt, men bestemt: “Det er en svær erkendelse – men vi kan
ikke vente mere”195.
At tage beslutningen: hvor lang tid giver vi Brainz og erkendelsen: hvordan står vi?
Brainz er imod slutningen af processen endt med at være vores absolut vigtigste partnerskab.
Zoologisk Museum henvender sig ikke og vi må spørge os selv om de mon egentlig har troet
på os – eller haft oprigtig interesse i projektet. Hvalforsker Pernille Tønnesen er heller ikke
vendt tilbage eller har downloadet vores fil med videoen af AR-prototypen og Intertisement
har allerede trukket sig. Det nagende spørgsmål er, hvem der reelt set er tilbage – udover os
selv, sådan som vi startede ud? Det er en paradoksal erkendelse, da alle parter fra starten virkede interesserede i at ville indgå i projektet. Vi må indse, at vores magt og evne til at fastholde engagementet fra partnerskaberne måske er begrænset og må vedkende os Latours
(1986) kommentar om at magt:

“(...) is always the illusion people get when that are

obeyed…people who are ‘obeyed’ discover what their power is really made of when they
start to lose it. They realize, but too late, that it was ‘made of’ the wills of all the others” (s.
268).
Vi ved, at vi hverken har kunnet kræve eller tvinge projektet i mål, men det er relevant at
overveje om vi ville kunne komme længere eller hurtigere i mål på andre måder. Eksempelvis
hvis vi havde haft større kulturel, social eller økonomisk kapital – for hvad hvis vi i kraft af
vores habitus (jf. Bourdieu, 1990) alligevel ikke kan lykkes? Kan vi på nogen måde omdanne
den kapital vi har, til en symbolsk position, der vil kunne føre os i mål?
Selvom vi ligger inde med en del ubesvarede spørgsmål, bliver vi nødt til at handle og fokusere på kernen: kan vi forvente at modtage en AR-prototype? Vi er så langt tidsmæssigt i
både processen og skrivearbejdet, at vi må vende vores fulde fokus mod færdiggørelsen af
193 Bilag A, s. 19.
194 Ibid.
195 Ibid.
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specialet. Det leder til valget om hermed at påbegynde en afrunding af vores samlede analyse
og entreprenørskabet – en situation som vi allerede har skitseret som vores worst case scenario ved ikke at nå i mål. For at drage yderligere parallel til Effectuation og symbolikken i Pilot-in-the-Plane, må vi nok erkende, at billedet med det nødlandede fly både symbolsk og i
praksis illustrerer vores situation og følelser på nuværende tidspunkt.
8.6 En ny dag
Som en desperat og sidste mulige vej (som vi ser det), har vi nu til aften, den 11. juli besluttet, at vi i morgen den 12. juli, stik mod vores kutyme, vil ringe direkte til Lucie Burešová fra
Brainz og dermed forsøge at få en afklaring telefonisk196.
Vi føler vi os beklemte over den forestående opringning og er nervøse for at presse for meget
på (så Brainz mister en eventuel sympati for os), men må sande at det på nuværende tidspunkt er det eneste vi kan gøre, for at håbe at opnå svar. Sidste håb for gennemførelse af projektet afhænger derfor absolut af denne forestående opringning til Brainz.
Om eftermiddagen, torsdag den 12. juli taster vi det udenlandske nummer til Lucie Burešová
hos Brainz i Prag. Telefonen bliver kort efter taget.
Vi noterer i logbogen følgende om samtalen: “Hun lyder travl, men vil forsøge at spørge en
kollega og finde ud af om det kan lade sig gøre at vi kan teste AR-prototypen. Hun spurgte til
om det skulle være til IOS (Apple) eller Android – vi valgte IOS. Hun spurgte også om vi
stadig skal bruge et pris estimat på en fuld version (...) det takker vi ja til”197.
Vi er glade for at være kommet igennem og håber at Lucie Burešová snart vender tilbage. Vi
reflekterer over den anerledes kommunikationsform: over telefonen var samtalen mere konkret “business” og varede kun ca. 2 minutter. Det er en interessant tanke, at en så kort samtale
kan kræve så meget tilløb og oparbejdelse af mod – muligvis grundet følelsen og visheden
om at man skal: “presse nogen til noget”198. Vi er dog lettede efter samtalen og har fornyet
håb om nå i mål med vores entreprenørskab. Sammenholdt med Effectuation må vi igen forholde os til, at vi skal agere og tage ansvar – og som Pilot in the plane forsøger at få kontrol
med situationen, så vi kan nå vores intenderede mål.
Allerede dagen efter vores opringning får vi, den 13. juli, en e-mail fra Lucie Burešová. Hun
sender et link og en markør, som kan downloades, så vi kan aktivere den samme AR196 Bilag A, s. 19.
197 Bilag A, s. 20.
198Jf. Bilag A, s. 20.
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prototype af kaskelothvalen, som vi fik demonstreret i Prag. Hun skriver desuden: “(...) I
hope that the version of the app we have now will help you with the thesis, even though it is
not finished yet”199. Hun beklager at vi har måttet vente så længe grundet travlhed og nævner
at hun går på ferie i den kommende uge.
Det, som altså for tre dage siden var så tæt på et nederlag både for entreprenørskabet, specialet og ikke mindst for os personligt, er nu vendt til en fantastisk situation og vi er næsten ekstatisk lettede for at være meget tæt på målet.
Dog er AR-prototypen fortsat uden kobling til det udstillede hval-skelet, men fungerer “løst”
og lokalt på en telefon, når linket eller den printbare markør anvendes – en løsning som ender
med at blive Superimposition-based AR fremfor Marked-based (jf. afsnit 5.4).
Det kunne have været ønskværdigt at teste markørerne ved kaskelothvalen på Zoologisk Museum, så formidlingen og levendegørelsen blev optimal. Under de givne omstændigheder vil
det, at vi kan præsentere en aktiverbar AR-prototype for Anders Drud, være særdeles tilfredsstillende som resultat for os.
Vi besvarer e-mailen med et hjerteligt tak til Lucie Burešová og Robin Pultera200 og ringer
herefter til Anders Drud fra Zoologisk Museum i håb om at aftale et møde med ham, hvor vi
kan præsentere resultatet201. Vores opringning bliver ikke besvaret – men kort efter modtager
vi en e-mail, hvor Anders Drud skriver at han går på ferie næste uge: “Så vi kunne måske nå
at mødes mandag tirsdag, eller onsdag?”202. Vi bekræfter et møde mandag den 16. juli kl.
15203.
Det er altså med de alleryderste marginaler, at det ser ud til at vi når i mål – og har fået kontakt til vores partnere lige præcis før de både i Prag og København går på sommerferie. Havde vi tøvet og først ageret senere, ville det ikke være sikkert at vi kunne nå det før afleveringen af specialet.
Mødet med Zoologisk Museum – finalen på det entreprenørielle projekt
Det er derfor med store forhåbninger at vi i dag, mandag den 16. juli tager til Zoologisk Museum – til en afdeling placeret i Botanisk Have, for at afholde mødet med Anders Drud. Et

199 Bilag C, s. 32-33.
200 Bilag C, s. 31-32.
201 Jf. Bilag A, s. 20.
202 Bilag C, s. 10.
203 Bilag C, s. 9.
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møde inde på Zoologisk Museum er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt, da ARprototypen som nævnt ikke (endnu) er tilknyttet skelettet af kaskelothvalen.
Vi håber, at Anders Drud er i en besiddelse af en iPhone, da AR-prototypen pt. kun er tilgængelig med Apples iOS-software (som vi havde ønsket under telefonsamtalen med Lucie
Burešová).
Anders Drud tager smilende imod os og leder os til hans kontor. Vi vil gerne optage mødet,
da vi anser det som den endelige “finale” og ønsker at dokumentere afslutningen på projektet.
Anders Drud imødekommer vores forslag og har heldigvis en iPhone. Mødet påbegyndes og
vi er spændte på at høre hans kommentarer til AR-prototypen.

Figur 40: Lea instruerer Anders Drud i brug af AR-app’en.
Figur 41: Anders Drud afprøver med AR-formidlingen af kaskelothvalen.

Vi starter med at vise QR-koden fra Brainz, som vi har printet og forstørret. Vi forklarer, at
der på Zoologisk Museum skal placeres otte af disse rundt omkring skelettet sådan: “(...) at
alt efter hvordan man tilgik denne her hval, så ville man stå fra den rette led”204 som Lars
forklarer. Lea forklarer hvordan app’en tilgås med kamerafunktionen i en nyere iPhone, som
automatisk starter et download og Anders Drud tilkendegiver: “Godt så har vi Muzeum AR
[som Brainz har navngivet app’en]”205. Vi fortæller hvordan app‘en fungerer, hvordan Brainz
har tilknyttet vores lydoptagelse med bølgende havundervand og kaskelothvalens kliklyde206. Anders Druds første kommentar er positiv og rettet mod udseendet: “Grafikken er

204 Bilag J, s. 1.
205 Ibid.
206 Indhentet på baggrund af vores korrespondancer med Peter Teglberg Madsen og Pernille Tønnesen.
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meget flot lavet her, med lys (...), det synes jeg de har været ret dygtige til”207. Vi nævner, at
hvis AR-prototypen skal udvikles yderligere, kræver det, at der indskydes økonomisk kapital
i projektet. Anders Drud stiller sig ikke uforstående, men anerkender hvor vi står på nuværende tidspunkt og hvad museets og vores rolle fremadrettet kan sigte på: “Det er jo en god
idé at sige, at nu har man ligesom fået mekanikken på plads og nu kommer vi nok til der hvor
man skal sige, hvad er det vi gerne vil sige mere med det. Er det oplevelsen af dens lyd og
kommunikation og bioakustik og så gå lidt ned af den vej eller kaskelottens biologi og verdens mest dybt dykkende dyr (...), altså noget formidling og noget didaktik (...)”208. Han følger op med hvad AR-teknologien kan tilføje museet: “Det er en udvidelse af museumsoplevelsen og nu lokker man ligesom personen lidt tættere på et eller andet, tættere på et dyr eller
tættere på en oplevelse og hvad skal vi så bruge det til? Og det er jo så det valg vi som museum og I som udviklere skal sige, så går vi ned af den her sti”209.
Vi er glade for hans anerkendelse af det interdisciplinære samarbejde og diskuterer muligheder og begrænsninger i app’en: bl.a. tilknytning af en speak-stemme på forskellige sprog i
stedet for en info-boks. Anders Drud nævner museets udfordringer med lydoplevelser og at
vores app måske kan være en vej frem: “Noget som altid er lidt svært i museer, det er lyden.
Så derfor er det faktisk måske en meget god idé at det nu kan bruges som ligesom at folk på
deres eget device kan lytte til noget (...). Lad os nu sige at hvis vi vil lave en oplevelse; den
[kaskelothvalen] laver jo verdens højeste lyd generet fra et dyr. Det er da en god historie, lad
os gøre noget ved den. Men hvordan skal vi løse den? For så står vi bare og larmer helt vildt
og her er jo sådan set et meget godt bud på hvordan det kan spille sammen og hjælpe”210.
Anerkendelsen af vores og programmørernes arbejde får Lars til at spørge: “Og så spiller vi
bolden lidt over til jer for at høre om det er noget I vil gå videre med (...)”211. Anders Drud
svarer ikke direkte, men har en række spørgsmål til Brainz, hvilket er lidt en prekær situation
og kræver afvejning på stedet af hvor meget information vi bør gå ud med, for at sikre vores
egen position. Vi opridser derfor kort et par af de projekter, som Brainz har arbejdet på.
Anders Drud er også interesseret i tilgængeliggørelse af app’en: “Det workflow som der nu
ligger i at få denne her hval frem i museumsoplevelsen det skal jo selvfølgelig også stream207 Bilag J, s. 3.
208 Bilag J, s. 4.
209 Ibid.
210 Ibid.
211 Bilag J, s. 5.
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lines lidt”212 og tilføjer vigtigheden af: “At denne her arbejdsproces er så tilgængelig for alle
som overhovedet muligt. Jeg (...) bliver ved med at forbløffes over hvor let det er at publikum
hopper fra (...)”213. Lea forklarer at: “Vi er jo også faktisk blevet bekendt med, at man vil
kunne bruge selve skelettet som QR-kode i sig selv”214, hvilket han finder interessant.
Anders Drud konkluderer herefter på vores arbejde: “(...) I er kommet langt og det er flot”215
og følger op med: “Jeg synes det er løst grafisk ret fint, der er afgjort arbejdet ved nogle detaljer og lavet lys”216 – “så har I jo også selv (...) haft processen meget tæt på nu, hvad det
kræver” og: “(...) hele det er en meget stor erfaring (...)”217. Lea tilføjer en refleksion over
hvordan vi kan tage disse erfaringer med os videre – som studerende, entreprenører og snart
ny-uddannede og Lars spørger herefter konkret til det videre arbejde: “Er det noget vi skal
hjælpe jer videre med eller er det noget I ligesom siger I har set det og det var meget sjovt,
men er måske ikke noget man vil gå videre med?”218. Anders Drud henviser til vores snarlige
afleveringsdato, men opfordrer til at vi skrives ved efter ferien og derefter: “(...) kan jeg jo
lige vise det på vores kollegamøder”219.
Vi takker ham og for det foreløbige samarbejde, og afslutter mødet med en anerkendelse af
og viden om, at vores entreprenørielle projekt i praksis, men med de yderste marginaler, er
nået mål. Vi har opnået vores “Goal” i forhold til Effectuation og tilmed er der muligheder
for at projektet kan udvikles videre efter specialets aflevering.

Figur 42: Anders Drud i samtale med Lars.

Figur 43: To trætte, men lettede entreprenører.

212 Bilag J, s. 6.
213 Ibid.
214 Bilag J, s. 7.
215 Bilag J, s. 8.
216 Bilag J, s. 9.
217 Bilag J, s. 10.
218 Ibid.
219 Bilag J, s. 11.
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Download og anvendelse af Muzeum AR-app‘en
Vi ønsker som afslutning på analysen og den entreprenørielle proces, at tilgængeliggøre det
produkt, som projektet har generet: den foreløbige AR-prototype af kaskelothvalen til Zoologisk Museum. App’en kan downloades og tilgås med en nyere iPhone eller iPad via instruktionerne i Bilag J og med den nedenstående QR-kode:

Figur 44: QR-kode fra Brainz, som vi vil opfordre til at prøve, for at aktivere et download af vores app og se
kaskelothvalen på en iPhone eller iPad af nyere dato.

9.0 Diskussion
Der har naturligvis været mange temaer som vi har diskuteret og vendt med hinanden undervejs i specialeprocessen og de vi har fundet mest væsentlige, udfoldes i det følgende. Særlig
vægt som diskussionsemne vil vi allerede her tillade os at give Effectuation og aspekter i relation hertil, da metoden koblet til vores konkrete og praktiske virkelighed kan problematiseres220.
Det iterative aspekt af Effectuation
Det første diskussionsemne i forhold til Effectuation er hvorvidt det iterative aspekt som tillægges som en del af metoden, kan være fuldt gældende for en effektuel proces.
Selve begrebet iteration handler om: “repetition: such as: a) expressing repetition of a verbal
action, b) relating to or being iteration of an operation or procedure”221 (Merriam-Webster
Online, 2018). Her kan videnskabelige forsøg være et godt eksempel, hvor gentagelser med
forskellige variabler tilsigter nye resultater.

220 Dog vil Effectuation naturligvis også blive berørt i afsnit 11, Metoderefleksion.
221 Kilde: https://www.merriam-webster.com/dictionary/iterative
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Iteration i en entreprenøriel kontekst handler om, at entreprenøren dels kan gentage hele eller
del-elementer i den effektuelle proces og dels kan tage frem- og tilbageskridt i denne, for at
sikre en proces, der positivt kan skride fremad. Sarasvathy (2008) eksemplificerer ved følgende betragtning: “Rather than making an initial ‘bet’ on a business model in a given market, new-venture leaders emphasizing control may iteratively change their initial bet and the
market itself” (s. 294).
Tager vi udgangspunkt i nærværende projekt, har vi anvendt den effektuelle metode to gange
– men hvor det snarere har været relevant at anskue processen som cirkulær fremfor kun iterativ, for entreprenøren vil aldrig kunne gå tilbage i tiden, eksempelvis for i praksis at omgøre en handling. Der kan snarere være tale om at entreprenøren refleksivt kan skue tilbage og
overveje om vedkommende handlede rigtigt eller forkert og derefter tage erfaringen med videre. Vi tilslutter os derfor Kristianssons (2018) bemærkning om at der hos entreprenøren
sker en løbende kompetenceudvikling: “Deltagerens kompetencer udvikles løbende bl.a. som
følge af erfaring med praksis, eksperimenteren, learning by doing, trial and error, common
sense osv. dvs. refleksion i relation til praksis og kontekst” (s. 164). Refleksionen er desuden
nødvendig for overhovedet at kunne erkende hvis et tilbageskridt (hvad enten det er valgt
eller sket) er opstået.
Entreprenørens afsæt
Et væsentligt diskussionsemne er desuden princippet om Bird in the hand, som tilsiger at entreprenøren “starter med sig selv”. For er det virkelig sådan, at man starter med en selvanalyse i virkeligheden? Ganske vist har Sarasvathy forsket i entreprenørens selvforståelse, men vi
mener dette fortjener en yderligere diskussion.
Vi har ud fra vores forkendskab til metoden og som beskrevet i analysen forholdt os til vores
egne personlighedstræk, personlig historie og individuelle kompetencer. I andre tilfælde kan
der dog være tale om et entreprenørskab iværksættes ud fra en specifik idé som opstår hos et
individ, hvorved vedkommende så vælger hvorvidt idéen skal forfølges og iværksættes. Måske overvejes faktisk først ens midler, risici for tab, mulige partnerskaber osv. for så først
derefter at tænke sig selv ind (om man kan “løfte opgaven”) – for i en praktisk virkelighed,
hvor tingene går stærkt, føler man måske at man allerede kender sig selv, således at en nøgtern selvanalyse måske sjældent reelt foretages.
Dernæst kan beslutningen om at springe ud som være entreprenør, diskuteres. For er det mest
sandsynligt, at der hos individet forefindes en vis grad af kunnen (eksempelvis domæneviden,
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faglighed, eller talent), en vilje og en selvsikkerhed – og så den holdbare idé – som i kombination kan udgøre entreprenørens afsæt – eller kan færdigheder helt undværes, hvis blot man
kender Effectuation og har etableret et tilstrækkeligt antal partnerskaber omkring sin idé?
Effectuation kan synes at tale for det sidste og dermed have en vis normativ slagside – ved et
implicit ønske om at “demokratisere” entreprenørskab metodisk, således at det kan gøres tilgængeligt for alle. Det er ikke et forkert ønske, men er det virkeligt muligt at tilskrive alle
helt lige muligheder – og er det ønskværdigt for alle at agere entreprenørielt?
I forlængelse heraf kan Erhvervsstyrelsen (2018) med gode intentioner og mange millioner i
støtte til undervisning i erhvervsmæssige kompetencer gøres til relevant genstand for diskussion. I pressemeddelelsen står følgende: “Fonden for Entreprenørskab står bag projektet
”Start Up i praksis”, der skal motivere universitetsstuderende til at blive iværksættere. (...).
Projektet modtager ca. 7,4 mio. kr. i medfinansiering fra Socialfonden og ca. 2,2 mio. kr. fra
Erhvervsministeriet til den landsdækkende indsats, der skal gennemføres i et partnerskab med
Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS. Projektet forventer, at 292 studerende vil opnå formelle iværksætterkompetencer som følge af undervisningsindsatsen”222.
Allerførst kan det undre, hvor dyrt det er at skubbe på så få studerende – men endnu vigtigere problematikken i, at det er én ting at få iværksætterkompetencer, noget ganske andet er
også at ville anvende disse kompetencer. Hvor mange studerende vil reelt forfølge entreprenørskab og iværksætteri, på baggrund af obligatorisk eller tilvalgt undervisning heri?
Givetvis kan studerende få styrket deres entreprenørmæssige kort på hånden, men hvor konkret, praktisk anvendelig og tilskyndende kan undervisningen være hvis den udelukkende er
teoretisk og givet af undervisere som ikke nødvendigvis selv har erfaring som entreprenører?
Ydermere kan man, i fald nogle studerende starter et entreprenørskab, diskutere om de samme individer måske ville iværksætte deres projekter alligevel, uden at have et kendskab til
teorier og metoder for entreprenørskab – men ud fra egne evner og måske helt andre motiver.
Vi er ikke sikre og kunne ønske at undersøge disse aspekter yderligere.
De uforudsigelige vilkår
Som teoretisk fundament tilsiger Effectuation, at når entreprenørskabsprojekter iværksættes,
er det under uforudsigelige vilkår, hvorom Kristiansson (2018) skriver: “Entreprenørielle
projekter kan ses som et holdepunkt i urolige tider, som skibe i søgang, der får en til at flyde
222 Kilde: http://em.dk/nyheder/2018/01-04-21-mio-til-undervisningsindsats-skal-oege-antallet-af-ivaerksaettere
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ovenpå. Der findes ingen pålidelige kort at sejle efter. I den situation bliver man nødt til at
affinde sig med at sejle steder hen, man ikke kan forudse” (s. 142). Samme oplevelse af uforudsigelighed beskriver vi også gennem vores speciale– og entreprenørskabsproces, men alligevel mener vi at dette kan diskuteres. For er at al entreprenørskab virkelig uforudsigeligt?
Hvis man forestiller sig et banalt eksempel, hvor et entreprenørielt projekt forsøges oppebåret af et individ som hverken kan læse eller skrive, så kan det med rimelig stor sandsynlighed
forudsiges at det næppe vil gå særlig godt. Hermed er forudsigelsen af resultatet altså negativ
– men dog forudsigeligt. På den led kan det hævdes, at visse entreprenørskaber med afsæt i
inkompetence og naivitet, sandsynligvis vil lide en krank skæbne, selv om de kan være nok
så legitimeret af håndsrækkende partnerskaber.
Derfor kan der for individer, som påtænker at etablere entreprenørskaber, være god grund til
kunne støtte sig til en metode som Effectuation. Samtidig kan det være lige så relevant at
undersøge hvilke fejl andre har begået, hvis det givne entreprenørskab ligger i et felt, hvor
andre allerede har bevæget sig. Vigtigere erfaringer kan også være på mikro-niveau: hvordan
man interagerer med potentielle partnere og kunder og hvilken kultur der kan ligge i et givent
felt. Er det vigtigt at møde op i jakkesæt eller hawaiiskjorte – deler man visitkort ud, eller
virker det plat – ringer man til andre, eller mailer man – og helt afgørende; hvornår er noget
en aftale eller ikke en aftale?
Hvis man som entreprenør ikke kan navigere i sådanne situationer – så er entreprenørskabet
faktisk ganske forudsigeligt – og desværre med et sandsynligt udfald i negativ retning.
Det kunne også være højst relevant at kunne sandsynliggøre et positivt udbytte af et entreprenørskab. Selvom alle entreprenørskaber er individuelle og situationelle – så kunne der, hvis
man samlede tilstrækkeligt mange entreprenørers erfaringer og data for hvornår noget lykkes
eller ikke lykkes, muligvis undersøges mønstre. Eksempelvis kan anvendelsen og udtræk af
big data223 give fingerpeg om tendenser og sandsynligheder – så hvorfor ikke også for entreprenørskab? Det kunne være interessant at undersøge store datasæt for entreprenørskab på
den måde og dermed skabe prædiktive analyser.
En prædiktiv analyse kunne muligvis forudsige hvad der sandsynliggør et godt resultat for et
entreprenørielt projekt. Er det eksempelvis bedre at være én direktør fremfor to eller at have
en bestyrelse fra start, at starte med en stor eller en lille kapital – eller er der bedst sandsyn223 Big Data: “Udtryk der dækker indsamling, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder af data, fx inden for naturvidenskab
eller i relation til søgning på internettet”.
Kilde: http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?hterm=6269672064617461
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lighed for succes med en opstart i Horsens eller Hillerød? Selv sammenholdelse med vejrforhold kunne give en indikation – for vil et givent projekt eksempelvis give mest mening i
varmt eller koldt klima afhængig af det produkt, man evt. ønsker at sælge.
Afgørende for denne diskussion er selvfølgelig også at have defineret succeskriteriet for entreprenørskabet (også uden at dette nødvendigvis er en udelukkende kausal tankegang). Er
målet blot at “overleve” eller er det en drøm om rigdom? Er det et projekt som varer en kort
periode eller en livsdrøn som man gerne vil beskæftige sig med længe?
Alle disse spørgsmål mener vi er relevante at overveje og kunne påkræve en større videnskabelig undersøgelse.
Effectuation og Affordable loss – ambitioner eller fedtspil?
Effectuation tilsiger at entreprenører, for at øge sikkerheden i et projekt, må have fokus på et
Affordable loss. Her mener vi det kan diskuteres om Effectuation indirekte kan opmuntre til
en “fedtspiller”-tankegang224.
Effectuation kan henlede til det tryghedssøgende i at nøjes med at samle partnerskaber i sin
nærmeste omgangskreds (med risiko for at supplere med begrænsede kompetencer og visioner) sammenholdt med et fokus på ikke at investere mere end man ønsker at tabe. Som sådan
er det fornuftsbaserede overvejelser, men også et fokus som anvendt uheldigt kan tilskynde
til at begrænse både entreprenørens risikovillighed og ambitionsniveau.
For at konkretisere denne problematik, kan det at starte et entreprenørskab op i det små givetvis befordre en vis sympati hos ens omgangskreds og en lokal kundekreds (ved f.eks. at
åbne en lille butik som er hyggelig at handle i), men samtidig også fastlåse virksomheden så
den aldrig får et udbredt kendskab eller mere anseelse og troværdighed – som kunne understøtte omsætning og vækst. Hvis entreprenøren derimod tog større chancer og havde højere
ambitioner til at åbne et antal butikker eksempelvis, så ville dette kunne give andre muligheder for succes. Et eksempel herpå kan være sengetøjsgiganten Jysk225 med sin eneejer “Dyne
Larsen”, der givetvis ikke har begrænset sig ud fra Affordable loss.
I læsningen af Effectuation har vi desuden bemærket, at økonomi kun i begrænset omfang
224 Fedtspil: “OVERFØRT forsigtig og afventende adfærd især for at undgå konfrontation eller for at opnå
et bestemt resultat”. Kilde: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fedtspil
225 Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/JYSK
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tilskrives betydning. Det kan være en intention om at ville distancere sig fra kausal logik,
klassisk business-tankegang og at entreprenørskab ikke kun handler om at forsøge at opnå
rigdom. Vi mener dog at dette bør diskuteres, og at økonomi burde inddrages mere tydeligt,
som et næsten uundværligt element i entreprenørskab, som kommende entreprenører får en
bevidsthed om. Således bør entreprenøren ikke bare naivt “glemme” at der er omkostninger,
som skal dækkes, løn der skal tjenes og at betalingsstandsning og konkurs er temmeligt ubehagelige oplevelser. Her kan også henføres til at vores oplevelser af ventetid (jf. afsnit 7.6)
givetvis ikke ville have fyldt så meget, hvis vi havde haft en vis økonomi som kunne “skubbe
på” og være motiverende faktor for alle parter. Hvis Zoologisk Museum oprindeligt selv havde ønsket AR-formidling og betalt for at modtage det – ville man forventeligt nok være noget
mere insisterende på at se resultater, samtidig med at for eksempel Brainz ville have skyndt
sig mere for at afslutte programmeringen for at kunne sende en faktura.
Effectuation kan naturligvis tilskrives den positive intention om at demokratisere entreprenørskab og gøre det trygt og tilgængeligt for alle, hvorved man med sindsro kan tilgå et entreprenørskab på sin egen måde og på sit eget niveau. Vi anser det dog som et større diskussionspunkt, hvorvidt Effectuation med et stort fokus på Affordable loss alt i alt kan komme til
at hæmme eller fremme et entreprenørskab.
Formidling på museer med AR
Udover Effectuation bør vi dog også forholde os til det konkrete produkt, som vi i vores entreprenørskab har søgt at skabe: en AR-prototype, som på sigt kan anvendes som formidlingsform på Zoologisk Museum. For vi har i vores procesarbejde mødt interesse for teknologien, men ikke overstrømmende entusiasme og vi må derfor overveje om vi som entreprenører har været drevet af vores egen ukritiske teknik-begejstring?
Vores valg af AR bunder i en fælles begejstring for teknologiens muligheder og senere (da
specialet skulle påbegyndes) underbygget af empirisk forskning om teknologiens anvendelse
i museale kontekster. Som Anders Drud fra Zoologisk Museum imidlertid også nævnte ved
vores sidste møde, så er museerne naturligvis fokuserede på hvordan formidlingen er tilrettelagt ud fra den oplevelse, de ønsker at give museumsgæsterne. Vi har orienteret os i flere studier omhandlende brugeroplevelser af AR, bl.a. et studie af Huang et al. (2011) fandt overvejende positive tilkendegivelser: “(...) a user survey was done to figure out user acceptance of
the AR technology. At last, a result of survey proves functions of augmented reality. “74% of
the respondents clearly preferred the AR-based presentation over the classical presentation.
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95% of the respondents can imagine that AR technology can also be used with other exhibits.” (s. 709)”. Dette er blot ét studie, men i vores procesarbejde hvor vi, for overhovedet at
nå til en diskussion af brugeroplevelsen, har etableret kontakt til og partnerskab med en museumsinstitution, så kræver det allerførst, at museet selv finder teknologien relevant og interessant at beskæftige sig med.
Der kan altså være en dikotomi imellem hvorvidt museerne skal satse på AR som formidling
og derefter evaluere på gæsternes oplevelse eller først lave pilot-forsøg og tests. Deltagelsesperspektivet er altså relevant (selvom det ligger udenfor specialets fokus), hvor vi kan henvise til Simon (2010) der skriver, at ikke alle ønsker at deltage i museums-aktiviteter: “(...)
there are visitors who will never pull the lever on an interactive and those who prefer to ignore the labels (...). There will always be visitors who enjoy static exhibitions conferring authoritative knowledge. There will always be visitors who enjoy interactive programs that allow them to test that knowledge for themselves” (kap. 1226). AR kan her være anvendelig, da
det tillader en museumsgæst at tilgå oplevelsen for sig selv. Det kan dog også være relevant
at mane til besindighed, så en oplevelse med AR ikke bliver eksempelvis for “fjollet” eller
useriøs – og sammenholde anvendelsen af teknologien med museernes ønsker til formidlingens form og udseende.
Når målet er viden
Et formål med dette entreprenørielle projekt har også været at afdække hvilken vidensproduktion, som kan identificeres gennem vores entreprenørielle proces227.
Viden er naturligvis, som vi tidligere har beskrevet228 en “vanskelig størrelse”, og selv om vi
altid kan hævde at det har været en lærerig oplevelse eller “rejse” for os at kaste os ud i et
kulturelt entreprenørskab som specialeform, så vil det være umådeligt svært at angive et præcist videns-udbytte. Tilmed kan vi, lidt drilsk, spørge om viden overhovedet kan undgås?
Ville vi kunne være så uheldige at opnå “negativ viden” – altså er det muligt at blive “dummere” end før vi gennemgik processen? Ville vi i så fald selv kunne se og anerkende det?
Over tid kan det nok altid hævdes, at man hele tiden lærer noget og opnår viden – men hvis
denne viden er simpel og på “laveste niveau” hvilken værdi har entreprenørielle eksperimenter så? Eller hvad hvis vi opnår uønsket viden?
226 Kilde: http://www.participatorymuseum.org/chapter1/
227 Jf. afsnit 2.2, Problemformulering.
228 Jf. afsnit 5.3, Viden og vidensproduktion.
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Lykkeligvis mener vi, at have opnået relevant og vigtig viden, som vi ikke ville have haft
uden at have iværksat dette speciale som et entreprenørskab.
Entreprenørskab – vejen mod succes og rigdom?
Kernen i dette speciale er entreprenørskab og det kan i høj grad diskuteres hvor behovet for
og det som motiverer os til at agere entreprenørielt ligger og hvad et entreprenørskab i bedste
fald kunne føre til?
Entreprenørskabet kan ses som et valg og en livsform – afledt på baggrund om eksempelvis
at ville være “sin egen herre”, “kunne arbejde når man har lyst” eller “tjene masser af penge”.
Er det som, der står i denne overskrift vejen frem – eller er det en illusion og måske snarere
blot hårdt arbejde eller er serielle projekt-entreprenørskaber nødvendiggjort af samfundsmæssige omstændigheder og økonomiske betingelser?
Et diskussionspunkt er hvordan entreprenørskab fremstår “med samfundets øjne”. Når entreprenørskab beskrives i medierne udgør det ofte kun to yderpunkter – der er “gulddrenge”
(folk i jakkesæt, som tjener svimlende millioner, ejer store strandsvejsvillaer og dyre sportsvogne) som f.eks. kunne ligne dommerpanelet, der præsenteres i tv-programmet “Løvens
hule”. Dertil er der den komplette modsætning: altså entreprenører, som reelt er plattenslagere og svindlere, der med rette forfølges i “Kontant” eller “Operation X” og lignende tvprogrammer. Ingen af delene portrætteres som særlig sympatiske – de velhavende entreprenører kan appellere til seernes misundelse og jantelovens sætninger kan for mange ligge lige
for, mens svindlerne (som også kan blive ganske velhavende) medvirker til at skabe forargelse og harme.
Alt imens overses og glemmes i medierne den brede midte af jævne og lovlydige entreprenører og selvstændige – uanset hvordan de prøver at klare sig gennem udfordringerne ved at
etablere og drive virksomhed – således at de måske i befolkningen, grundet mediebilledet,
nemt forestilles og tilskrives nogle både usympatiske, kyniske og griske motiver. Dette negative mediebillede understøttes af Schøtt (2007): ”Publicity in Denmark is less favorable than
is typical among the developed countries (Schøtt 2006:28)” (s. 52).
Der kan også synes at være et stort ukendskab til dét at være entreprenør i praksis i Danmark.
Eksempelvis kan dette ses hos forfattere af en af de fagbøger, som også anvendes i dette speciale. I Løwe Nielsen et al. (2014) kan det således læses, hvordan en virksomhed går i betalingsstandsning, men det fremstilles som blot en lærerig oplevelse for entreprenørerne beSide 120 af 139
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skrevet som: “en timeout til at tænke over” (s. 95). Men forfatterne gør ikke opmærksom på,
at i den barske virkelighed, kan betalingsstandsning i sig selv have voldsomme konsekvenser
for underleverandører, som dermed ikke modtager betaling for deres ydelser (og kan bliver
tvunget til selv, uforskyldt, at lukke deres egne virksomheder). Samtidig kan betalingsstandsning være “sidste stop” før en konkurs, som har langt større og alvorligere konsekvenser for
alle der bliver berørt.
Der kan synes at være en meget lille forståelse af entreprenørers virkelighed og udfordringer,
som vi i almindelige samtaler også har kunnet opleve hos individer, som er overvejende lønmodtagere. Det vil kan muligvis være næsten ubegribeligt for lønmodtagere, både ansatte i
den private og den offentlige sektor, at en entreprenør oveni at bære alt ansvar og risici, reelt
aldrig har helt fri – og på ingen måde er sikret flere ugers sammenhængende ferie (medmindre man har nået at skabe en solid og succesfuld virksomhed af en anseelig størrelse).
Vender vi blikket mod os selv, som entreprenører i dette projekt, så kan vi dog for nu, nok
“putte” os lidt i at være studerende og dermed møde lidt sympati i at blive anset som blot to
studerende “på skolebænken” – der samtidig måske kan nyde en vis medvind og anerkendelse i at komme fra Københavns Universitet. Men ville vi have kastet os over et sådan kulturelt
entreprenørskab af eget valg udenfor studiet? Ville vi have kunnet finde og risikere en større
økonomisk investering, eller er dette projekt egentlig kun muliggjort af studiet – og dermed
urealistisk uden for disse rammer? Og ville en form for gevinst reelt modsvare vores anstrengelser og risici – samt omgivelsernes uforståenhed af vilkårene man ville arbejde under?

10.0 Konklusion
Gennem det seneste mere end halve år som dette entreprenørielle projekt og speciale har været under udarbejdelse, har vi gjort os en række interessante, men også udfordrende erkendelser og fund – og de væsentligste, som besvarer problemformuleringens spørgsmål, udfoldes
her i konklusionen.
Da vi tilbage i november 2017 lagde de første kim til rammen på dette speciale, og senere i
januar og februar 2018 udfyldte vores specialekontrakt, kunne vi ikke på daværende tidspunkt forestille os, at den sø, vi teoretisk begyndte at padle ud i, viste sig at være et internationalt farvand. Her var bølgegang pludselig blot ét aspekt i den nu reelle virkelighed, vi som
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selvudnævnte entreprenører, skulle styre ud i – og billedet på både de pionerende opdagelsesrejsende og piloter i det nødlandede fly, skulle vise sig at være to sider af samme sag.
Vi startede ud idealistisk i bestræbelserne på at etablere et kulturelt entreprenørskab via den
effektuelle metode og tog udgangspunkt i vores egne forudsætninger. Vores fokus har været
teknologien Augmented Realitys anvendelse som formidlingsform i en museal kontekst og
krævede dermed partnerskabelse med programmører og museumsinstitutioner. Selvom der
løbende har indgået forskellige aktanter i vores entreprenørielle netværk (jf. ANT) har vi
formået at fastholde relationen til to: Zoologisk Museum i København og den tjekkiske programmørvirksomhed Brainz.
Som begge analysekapitler imidlertid har påvist, kan partnerskabelsen og især fastholdelsen
af disse, konkluderes at have givet os de største udfordringer i etableringen af entreprenørskabet. Det har i praksis vist sig, at vi – trods de bedste intentioner og tanker om vores egen
formåen – reelt ikke har vidst hvordan vi skulle agere og henvende os, både som entreprenører og studerende, til andre med overbevisning. Det synes at være et ubeskrevet felt og vi
måtte prøve os frem.
I vores kontakt- og relations-skabelse har vi undervejs i den entreprenørielle proces derfor
gjort følgende konklusioner: med venlige e-mails, der udtrykker dedikation og ydmyghed,
har vi anvendt denne kommunikationsform som en indledningsvis “ice-breaker” med gode
resultater, der har muliggjort mødeaftaler i praksis – men det er ikke altid nok. Når kommunikationen har været træg og partnerskaberne passive, måtte vi (som piloten i flyet) agerer
styrende på en anden måde. Eksempler på måder, hvor vi måtte ændre adfærd omfatter bl.a.
at vi, i e-mails, har forsøgt at optræde med større autoritet og konsekvens, og søgt at etablere
en illusion om en forbedret magtposition, som vi reelt set ikke har haft.
I andre tilfælde, har vi måttet erkende, at e-mails også kan forvirre og vi har ringet partnerskaberne op; det tydeligste eksempel på dette har været telefonssamtalen med Lucie Burešová fra Brainz der den 12. juli på under to minutter gjorde udslaget for, at vores projekt kunne
føres i mål.
Den sammenfattende konklusion om etableringen af et kulturelt entreprenørskab er altså: at et
sådant i praksis etableres ved, at entreprenøren som en social og kommunikativ blæksprutte
er idéskaber og agerer styrmand ved at etablere kontakt til andre – og når kontakten er etableret, vedvarende skubber på for at styre og fastholde et skrøbeligt netværk i en adfærdsbane,
som tjener entreprenørskabet. Teoretisk kan det ses som en ubesværet opgave, men vi må
medgive, at det har været svært i praksis. Samtidig må vi derfor også konkludere, at trods
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Effectuation er anvendelig som “værktøj” (både teoretisk og metodisk) så giver det ikke en
universel “how-to” drejebog til hvordan entreprenørskab udøves. Ethvert entreprenørskab er
unikt, og vi kan på denne baggrund både anerkende og konkludere, at omskiftelighed er et
vilkår, som man skal navigere i hvis man vil være entreprenør.
Vi har desuden opnået og indgået i vidensproduktion af forskellig art og på flere planer. På et
psykologisk plan har vi måttet internalisere viden om vores egen ageren (også intersubjektivt)
og hvordan vi fremadrettet burde agere i en entreprenøriel kontekst. Vi kan konkludere, at vi
har ageret handlende på en måde der løbende har formet vores erkendelsesgrundlag og kompetencedannelse og har ført entreprenørskabet i mål. Samtidig må vi dog også konkludere, at
det har været opslidende arbejde at skulle gå foran; og denne viden om hvordan den entreprenørielle proces også har været enerverende, er en konklusion som former vores perspektivering for fremtiden. Ud fra et socialt og eksternaliseret synspunkt, er vi lykkedes med at konstruere og indgå i et interdisciplinært Triple-Helix-samarbejde, der har bundet det entreprenørielle netværk tættere sammen. Eksempler herpå er Intertisement’s viden om en 3Ddatabase, som vi giver videre til Brainz, der programmerer deres AR-prototype på et objekt
herfra. Zoologisk Museums’ domænespecifikke viden om kaskelothvalers kliklyde, har givet
samarbejde med Peter Teglberg Madsen og Pernille Tønnesen, hvor vi med deres hjælp har
kunnet mixe en lydfil der sammenkobles med AR-prototypen. Vi kan dermed konkludere, at
de forskellige samarbejder har medført vidensproduktion og trods at det er problematisk at
måle på, mener vi at kunne konkludere, at vidensproduktionen har været fortløbende og erfaringsgenerende; aktanternes forskellige viden indenfor bestemte områder, har med vores anvendelse kunnet flytte det entreprenørielle projekt i den retning, vi har ønsket.
Vores sidste konklusion – AR-teknologiens anvendelse som formidlingsform – har, understøttet af vores samtaler med Anders Drud fra Zoologisk Museum været, at teknologien kan
indgå i udstillinger på en brugbar og ikke-forstyrrende måde, hvor museumsgæster med deres
smartphone (som mange er vant til at bruge) kan tilgå et museumsartefakt på en ny måde og
på egne præmisser. Teknologien åbner for, at Zoologisk Museum kan skabe anderledes museumsoplevelser, med mulighed for at dykke ned i specifikke historier (eksempelvis kaskelothvalens bioakustik) og samtidig understøtte museets formidlingspraksis ift. deres udfordringer med at tilknytte lyd til udstillinger229. En mere dybtgående evaluering af AR som
229 Jf. afsnit 8.6 under Mødet med Zoologisk Museum – finalen på det entreprenørielle projekt.
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formidlingsform (eksempelvis rettet mod brugeroplevelsen) kræver yderligere forskning, men
museets vurdering af AR-prototypen på nuværende tidspunkt viser, at AR kan have gode
vilkår som supplement til traditionel formidling. Det er dog også en konklusion, at det kan
kræve økonomiske midler at skabe en fuldent AR-visning; økonomi, som vi ikke har haft.
Det er på ovenstående baggrund, at vi som helhed kan konkludere, at være nået i mål med
etableringen af vores kulturelle entreprenørskabsprojekt; en dannelsesrejse der har ført os ud
på dybt vand og i højtgående søgang og hvor intet har været givet på forhånd udover os selv.
Det er især på denne baggrund at vi med en vis stolthed føler, at vi som humaniorastuderende, der ellers kan få skudt i skoene kun at kunne teoretisere, har koblet videnskab
med praksis, og at vi derfor nu vender os mod en omverden, hvor vi med vores nye viden og
erhvervede entreprenørielle kompetencer, som individer føler os mere kompetente, til at indtræde på et jobmarked. Om det bliver som selvstændige entreprenører, vil fremtiden og vores
handlinger vise.

11.0 Metoderefleksion
“Alt lykkes i en gasovn”230 er der en gammel vending der lyder. Samme indtryk kan man få
når man introduceres til entreprenørskab og Effectuation. Det vil sige, at vi i vores tilgang til
entreprenørskab, med metoden som udgangspunkt har følt os godt klædt på til at give os i
kast med selv et ganske ambitiøst projekt. Vi har begge på et tidligere semester anvendt Effectuation som metode og fundament for fagets skriftlige opgaver rettet mod praksis og virkelige situationer, førte det men dengang ikke så langt som vi har forsøgt her og forsøgte heller
ikke efterfølgende at realisere de beskrevne projekter i praksis.
I vores brug af Effectuation har vi gennem specialet fundet dét vi oplever som “huller” i metoden. Vi mødte situationer hvor metoden ikke gav løsninger (eksempelvis “ventetid” når
partnere ikke optræder deltagende). Vi fik altså blik for, at Effectuation ingen fremadrettede
teknikker giver, som kunne give svar på hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre i mødet
med virkeligheden.

230 Vendingen er beskrevet i Kristeligt Dagblad, hvor der står: “Talemåden betyder, at alting kan lade sig gøre med de rigtige
hjælpemidler eller under rette betingelser”. (Kilde: https://www.kristeligt-dagbladendk/bagsiden/alt-lykkes-i-en-gasovn )
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Som egentlige fremadrettede aspekter giver Effectuation kun blik for, at entreprenøren bør
overveje hvor meget vedkommende vil investere, samt pointerer at fremtiden er uforudsigelig. Med denne kritik hævder vi ikke, at Effectuation ikke virker – for det gør metoden. Vi vil
faktisk driste os til at sige at Effectuation som metode er ufejlbarlig. For hændte situationer
kan oftest beskrives, vendes og drejes, så det passer ind i metoden. Såfremt dette ikke gøres
for “kreativt” udgør metoden et godt bagud-skuende og refleksivt værktøj som kan systematisere situationer, og indramme hvad “der skete” undervejs i processen231.
Effectuation har givetvis hjulpet med at give en vis tryghed i en opstart, som et analytisk blik
på den entreprenørielle proces. Erfaringen opnået gennem dette speciale er i vores optik, at
Effectuation som metode har været mest givende som motiverende peptalk og rettesnor i dette entreprenørskab.
Et andet metodisk aspekt knytter sig naturligvis til vores egen rolle og situationelle valg – for
eksempel kan der spørges til vores valg af Effectuation som metode; kunne andre entreprenørskabs-metoder have hjulpet os anderledes? Det må stå hen i det uvisse. Selvfølgelig må vi
også overveje om vi kunne vi have ageret anderledes. Ventede vi for eksempel for længe og
var for ydmyge og høflige overfor vores partnerskaber, når processen stod stille?
En refleksion vi også har gjort os, er at vi har opbygget noget nær vores egen metodiske tilgang til at etablere pre-commitments og efterfølgende partnerskaber i vores kommunikationsform. Vi erfarede, at e-mails er gode som “ice-breakere” og når vi har kontaktet modtageren
er de via mailen præpareret på vores budskab, således at vi mere frit har kunnet beskrive og
uddybe vores ønsker i en telefonopringning efterfølgende.
Vi noterer os at e-mails derudover har fungeret godt som kommunikationsform ift. at skrive
på tidspunkter der passer os og læses og forstås når det passer modtageren. Især har det været
vigtigt, som kontraktlignende dokumentation, at få konfirmeret vores aftaler (og naturligvis at
kunne vedhæfte filer). Men; e-mails kan have en begrænsning, hvor budskabet måske drukner i tekst eller andre e-mails eller kan misforstås, og måske helt glemmes hvis modtageren
har travlt. Her kan telefonsamtalen anvendes som en mere direkte kommunikationsform, hvor
man i dialogen umiddelbart kan sikre, at beskeden er både modtaget og forstået. Måske tele-

231 Det kan her bemærkes, at Effectuation ville kunne (mis)bruges, hvis nogle skulle ønske det og hævde at hvis entreprenøren bare ikke
har fulgt Effectuation godt nok – så var det nok bare derfor at et projekt fejlede.
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fonsamtalen også opgraderer vigtigheden af at etablere kontakt til sine partnerskaber (med
risiko for at vi forstyrrede hvis de er beskæftigede med noget andet).

12.0 Perspektivering
Under normale omstændigheder vil en perspektivering skrives som det allersidste i en opgave. Ud fra en læsers synspunkt, forholder dette sig anderledes da vi af primært to grunde
skriver dette afsnit den 11. juli og dermed “spoler tiden en smule tilbage”. Den ene grund er,
at vi har under en måned tilbage før aflevering og ser os nødsaget til at påbegynde et afsnit
som dette, hvor vi endnu ikke kender projektets udfald og konklusionen derfor endnu heller
kendes. Den anden og primære grund til at skrive dette nu, er at vi mener det er et vigtigt
hensyn, at lige præcis denne perspektivering har en bredde og flere udfaldsrum (og ikke kun
ét), da vi i realiteten vil have flere veje at gå, når dette speciale er skrevet til ende – hvilket
også gør afsnittet mere oprigtigt, nuanceret og interessant i vores optik – og dermed svarer til
hele den “rejse” vi har været på gennem dette entreprenørskabsforløb.
Vi vil i det følgende give vores individuelle blik på de perspektiver som vi ser for os ud fra
at have arbejdet med entreprenørskab, Effectuation, formidling og AR.
Når jeg, Lars, på denne dato beskriver mit syn på fremtiden, så er der to udfald: enten fejler
vi eller også så lykkes vi med projektet om at skabe AR.
Skulle det fejle – så Zoologisk Museum ikke opnår at se vores kaskelothval som AR før
deadline – så vil jeg, stik imod Sarasvathy og metoden i Effectuation foreskriver, ikke forsøge mig som entreprenør mere (hvor Effectuation siger at man lærer af sine fejl og kan blive
bedre entreprenør i næste forsøg). Jeg føler mig træt. Jeg føler, at jeg med flere entreprenørskaber bag mig ikke orker mere. Jeg vil også have ferie og en stabil løn – slippe for tyngden
af stress, og det konstante pres af ansvar og at skulle drive noget frem (som ellers vil stå stille
eller modarbejder mig). På denne måde er perspektivet nedslående – efter, i teorien, at have
status som entreprenant, at have erfaring og have modtaget undervisning i entreprenørskab,
så ender det som spildt og jeg “kaster håndklædet i ringen”. Ikke et perspektiv som lærebøgerne beskriver (eller tillader?), men sådan er min virkelighed. Så et forfejlet udfald vil i bedste fald lede mig ud mod et jobmarked, hvor jeg forhåbentlig og trods alt kan anvende min
uddannelse og erfaringer. Det kunne håbes at være rettet mod en formidling i en museumskontekst.
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Skulle det derimod lykkes os – ja, så ser det da anderledes ud (og i den situation ville ovenstående beskrivelse nok slet ikke fremgå!), for med en succes, så kan det da være at dét at
etablere AR – for eksempelvis til museumsinstitutioner – med ét kunne blive noget, jeg kunne ønske at undersøge konkret. For på mange måder har dette projekt da været afsindigt
spændende, og dét at være tovholder og arbejde interdisciplinært har været meget givende for
mig personligt.
Når jeg, Lea, på samme måde skal vurdere og dermed perspektivere dette projekt, dets muligheder og bæredygtighed som levevej fremadrettet, må jeg naturligvis vurdere hele processen, med dets både op- og nedture. Jeg har følt stor begejstring over at vores kandidatretning
(i kulturformidling) kunne komme i spil både som specialeform og som en mulig jobretning
efter uddannelsens slutning.
Det har været positivt at opleve, at vores idé har opnået opbakning ikke blot fra os selv og
vores nære omgivelser, men blev legitimeret i kraft af partnerskaber med både erhvervslivet
og en offentlig museumsinstitution, som virkede begejstrede for vores projekt. Vi har på forhånd haft nogle fordomme om hvordan især museumsverdenen ville være (“tung og træg”),
men det lader til, at museerne også har ønsker om at være innovative og fremadskuende, og
akkurat som én selv– skal være omstillingsparat og tænke i nye baner for at følge med tiden.
At opleve en kommunikationsform som i praksis dog også har været præget af netop langsommelighed, har været mere frustrerende end jeg først kunne tænke. Det har især været den
store uvished, som har givet varierende niveauer af stress – mere end det egentlig har været
den reelle kontakt, som jeg fra første hånd oplevede generthed og usikkerhed omkring.
Efter nu at være “næsten i mål” og med en måned tilbage før aflevering, er jeg nok ikke helt
så træt som Lars, hvilket fra mit eget synspunkt måske kan skyldes, at jeg aldersmæssigt er et
andet sted i livet og ikke på samme måde har haft opslidende erfaringer med entreprenørskab.
Dog har arbejdet med projektet, og det at arbejde processuelt på denne måde, som sideeffekt
givet mig nye refleksioner over entreprenørskab som forskningsområde. Flere uafklarede
spørgsmål ligger foran mig, som jeg ønsker at dykke ned i. Er det eksempelvis målbart hvorvidt undervisning i entreprenørskab har en reel effekt? Bliver flere studerende, med det store
fokus fra politisk side, entreprenører på sigt? Hvordan agerer man entreprenant i praksis og
kan det være muligt at finde en mellemvej, hvor forskning om entreprenørskab og det at udøve det i praksis, kan kombineres og undersøges nærmere?
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For mig eksisterer muligheden for at skabe og etablere et entreprenørskab altså stadig, også
selvom idéen, der skal bære det, kan vise sig at være en helt anden. Det kan kun tiden vis,
men dette speciale har været med til at give mig blik for at entreprenørskab er hårdt arbejde
og kræver vilje, mod og vigtigst af alt: handling i praksis.

____________
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Inspirerende undervisning og vejledning fra Michael René Kristiansson
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Bilag A: Logbog

Logbog
Tidslinje med speciale-relevante begivenheder og detaljer, vinter 2017 – sommer 2018
-- november

Begyndende overvejelser om specialets form og emne. Entreprenørskab
med Effectuation, kan være en spændende mulighed. Hvis vi i fællesskab
og som team kunne prøve at undersøge om Augmented Reality kunne
anvendes i museer som formidling – så kunne vi måske løfte dette sammen
og hvis andre kan hjælpe os teknisk (i partnerskaber) kan det måske
lykkes at være nye i dette felt.

16. november

Kontakt til tidligere kollega angående Augmented Reality. Han afviser
dog at kunne hjælpe os grundet travlhed. Vi tilkendegiver i chatten at overveje at søge kompetencer i udlandet (uden egentlig at have tænkt nærmere
over det).

4.

januar

Artikel om undervisningsindsats, der skal styrke iværksætteri fra Erhvervsministeriet bemærket og læst.

10. januar

Henvendelse til vores specialevejleder Michael Kristiansson pr. e-mail.
Speciale-idéen beskrives og skitseres med tegning af et vikingeskib
– som kan vises som AR.

15. januar

Specialekontrakt udfyldt og indsendt – Her er en ramme nu udstukket og
vi vil skrive om vidensdeling, Augmented Reality og kulturhistorisk formidling – undersøgt som entreprenøriel proces.

1.

februar

Litteratursøgning – bl.a. bog af Jordan Belfort fundet og købt.

2.

februar

Dialog om evt. præsentations-hjemmeside og visitkort – mhp. seriøsitet.

3.

februar

Læsning og dialog om begreberne “partnerskab” og “legitimering”.

4.

februar

E-mail skrives til Robin Pultera, Brainz.cz angående Augmented Reality.

5.

februar

Telefonsamtale med Robin Pultera, Brainz.cz – aftalt møde 15. feb. kl. 17.
Domæne til en præsentations-hjemmeside bestilt og købt.
AR-app’s downloadet: – Augment – Layar.

9.

februar

10. februar

Litteratursøgning på Augmented Reality.
Illustration til møde og speciale – visualisering af iPad og vikingeskib.
Dialog om æstetiske valg til Augmented Reality i forhold til programmørevner og tekniske muligheder – mhp. møde med Brainz og til speciale.

13. februar

Mødemateriale til fremlæggelse hos Brainz formuleret, visualiseret og
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printet. Vi noterer os vores følelser ift. det kommende møde: vi er spændte
men også nervøse. Dog er vi glade for at vi har brugt tid på at researche på
AR-teknologien, tilgængelige apps m.m. og at vi har fået printet mødemate
rialet. Vi taler om hvordan vi i praksis skal gebærde os til mødet: hvem skal
f.eks. sige hvad, skal vi introducere “hele vores historie” eller hvad skal vi
især lægge vægt på? En erkendelse om at det ikke bare er “lige til” eller står
specifikt beskrevet i vores litteratur trænger sig på. Vi aftaler at Lars præsenterer os, men ellers må vi tage tingene som de kommer og bare være
imødekommende, ærlige og seriøse.
14. februar

Dialog om hvad der motiverer os (Humaniora-bashing, personlighed mm.)

15. februar

Møde med Brainz afholdt – positiv tilslutning og partnerskab etableret. De
vil gerne indgå på at skabe en AR-pilotversion til os.

19. februar

E-mail-korrespondance med Nationalmuseet, Ingrid Wass (chefsekretær for
museumsdirektør Rane Willerslev). Vi har forespurgt om Natmus. ville
indgå i vores speciale – dette afvises grundet “mange henvendelser”.

20. februar

Opringning til Ingrid Wass – forklaret at hun ikke skal/må gå videre med
vores projekt, så det ikke offentliggøres hverken helt eller delvis. Desværre
har hun allerede har videresendt vores mail til en programgruppe, uden
hensyn til det ønskede fra vores side. Samarbejde synes åbenbart på forhånd
vanskeliggjort og bureaukratisk – dermed ønsker vi vores tilbud annulleret,
så vi kan gå videre med det til en anden institution.
E-mail skrevet til direktøren for Zoologisk Museum, Peter C. Kjærgaard.
AR-app downloadet: – Skin and bones. For at se hvordan AR anvendes i
museumssammenhæng på Smithsonian Museum (Naturhistorisk museum i
Washington, USA).

22. februar

Telefonisk kontakt forsøgt til Peter C. Kjærgaard, uden at komme igennem.
Ny e-mail skrevet til ham – Efterfølgende modtaget positivt e-mail svar fra
Peter C. Kjærgaard med henvisning til Anders Drud, Digital udvikling.

23. februar

E-mail fra Zoologisk / Botanisk Museum, Anders Drud; foreslår møde i
næste uge. – Hjemkomst fra 5 måneders studier i Prag –

25. februar

Litteraturindhentning: Michael Kristiansson: Entreprenør · proces · projekt.

26. februar

E-mail til Zoologisk Museum, Anders Drud – adspurgt om møde fre. 2/3.
E-mail til Brainz med update om at møde er forsøgt aftalt.
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1. marts

Vejledningsmøde med Michael Kristiansson. Diskuteret bl.a. legitimering
i forhold til “salg” og “partnerskabsdannelse”. Overvejelser om også at an
vende ANT (Aktør-Netværks-Teori) som teoretisk grundlag for specialet.

2. marts

Telefonisk henvendelse til Anders Drud; med henblik på mødebekræftelse.
Mødet afvikles kl. 14: Zoologisk Museum virker positive overfor projektet
og beder os sende et præsentationsoplæg pr. mail, som præciserer tidshorisont mm. Skal sendes til udstillings- og publikumschef Juliette Fritsch.
E-mail til Brainz; forespurgt om mulighederne for at lave en AR-visning af
en uddød fiskeart.

4. marts

E-mail skrevet (på engelsk) med beskrivelse af projektet til Juliette Fritsch.
Illustration af AR-idé udfærdiget i Photoshop til Zoologisk museum og
medsendt.

5. marts

Vejledningsmøde i speciale-skrivning. Modtaget e-mail fra Juliette Fritsch
med positivt svar og ønske om møde.

8. marts

Debatteret om et afsnit om “entreprenørskabs-metoder til efterfølgelse”
skulle indgå – herunder at henvende sig på chef-niveau, at e-maile før
opringninger, at være tålmodig, ydmyg og vedholdende, og især at kæmpe
med generthed og påpege at disse problematikker bare tages for givet i
litteraturen og ikke forklares.

10. marts

Debatteret emner til vores diskussionsafsnit; DR’s serie om entreprenører
og det syn på entreprenørskab som skabes i medierne – i forlængelse heraf
professionalisme vs. amatør- og ambitionsniveau samt Effectuations “krav”
om at inddrage venner og familie.

12. marts

Forgæves opringning til Zoologisk museum (Juliette Fritsch) – museet er
lukket om mandagen.

13. marts

Ny forgæves opringning til Zoologisk museum (Juliette Fritsch) – men
e-mail fra Juliette Fritsch modtaget ang. møde på fredag 16/3, kl. 10:30.

16. marts

Møde afholdt med Juliette Fritsch – Hun er positivt stemt for idéen, men
kunne godt ønske sig at app’en har en feedback-funktion, så gæsternes
indtryk kan måles. Hun vil hjælpe med at finde tre-fire artefakter, som kunne være relevante at lave som AR.
Efter mødet sender vi et “møde-resume”, med ønsker og “hvem gør hvad”.
Vi skriver også til Brainz med en stribe praktiske spørgsmål til AR.

19. marts

Revidering af problemformulering.
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Frustration over udeblivende svar fra hhv. Brainz og Zoologisk Museum.
Erkendelse af at “partnerskaber” ikke bare gør som forventet eller ønsket.
Man er “i lommen” på sine partnere – og kan ikke rykke uden deres hjælp.
Dvs. at Effectuation kan give et skønmaleri eller en fordrejet optimisme af
at et projekts fremdrift som en selvfølgelighed (selvf. undskylde det med
“det uventedes opståen” – “Pilot in the plane”). jvf. Kristiansson s. 151.
20. marts

Stadig ingen svar på e-mails til hhv. Brainz og Zoologisk Museum.
Frustrerende at føle partnerskaberne giver massiv usikkerhed. Lea: “Det
er uvisheden, der er svær...”.
Overvejelser og debat om Effectuation som metode – en metode der altid
er ufejlbarlig. Men hvad hvis det er partnerskaberne som bare svigter?
Vi er holdt i en venteposition – og mangler konkrete bekræftelser på fortsat
pålideligt partnerskab. Skal en “Plan B” overvejes?
Vi har sendt en ny e-mail til Brainz med billede af AR (en slags camoufleret rykker for at få dem i tale).

21. marts

Fortsat manglende svar fra Brainz og Zoologisk Museum. En “Plan B” besluttes: vi kontakter pr. mail en dansk AR-virksomheder og forespørger om
de vil indgå i projektet. Ligeledes overvejes en “Plan C”, der betyder at vi
selv vil forsøge at programmere/skabe AR-visningen (med 3D-fotografering).
Vi taler om at vores ønske om at drive projektet videre som selvstændig
virksomhed efter specialet synes begrænset, pga. udfordringerne med
træghed – så det at etablere reelle partnerskaber er vanskeligere end vi har
antaget– og at et intraprenørskab indenfor en museumsinstitution synes
mere realistisk.
...
Efter at have mailet den danske virksomhed “Intertisement” ringes vi op –
og de vil gerne hjælpe med hhv. App og Pilot-AR. Vi bedes selv søge 3D
eksempel i en stock-data-base (www.turbosquid.com).
Kort efter modtages e-mail fra Brainz – med svar på spørgsmål og deres
engagement bekræftes.
Dvs. vi nu har to virksomheder, som begge gerne vil hjælpe med AR. Vi
beslutter at fortsætte nu med to virksomheder, som sikkerhed, hvis den ene
alligevel falder fra før afslutningen af projektet.
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22. marts

E-mail til Brainz med tak for deres svar og bekræftelse (jf. 21. marts). Vi
skriver at vi håber at få svar fra Zoologisk Museum inden for et par dage.

23. marts

Vi har fortsat ingen svar fra Zoologisk Museum på vores to sendte e-mailhenvendelser. Vi er usikre på om de mangler interesse, har for travlt med
andre opgaver, eller bare ikke tager det alvorligt. Vi ringer op og ligger
besked på telefonsvareren hos udstillings- og publikumschef Juliette
Fritsch og håber hun vender tilbage.
På grund af de udeblivende svar overvejer vi vores næste skridt; Vi skriver
en ny e-mail, som afkræver svar og hvis det ikke imødekommes må vi
droppe partnerskabet med Zoologisk Museum.

26. marts

Stadig intet svar fra Zoologisk Museum. Et andet museum overvejes igen.
Der tænkes i hvilke AR der reelt er interessant at vise – Vi tænker at det er
mest spændende at “genskabe” ud fra arkæologiske rester (skeletter, vrag
og lignende), fremfor at vise noget i AR som alligevel ligger i en montre...
Levendegørelsen er det vi ønsker (i og med autenticitet kun kan tilsigtes).

27. marts

Fortsat intet svar fra Zoologisk Museum og vi føler massiv frustration –
endnu mere fordi vi nu går imod påsken og vi er usikre på hvorvidt manglende svar er udtryk for at der holdes påskeferie, generel langsommelighed,
at museet ikke alligevel er interesseret eller noget helt fjerde. Kontakt til et
nyt museum overvejes derfor fortsat. Desuden beslutter vi at ringe til Juliet
te Fritsch i morgen og håber at komme igennem.
Opgavemæssigt er vores disposition nu 95% fastlagt og skrivning er påbegyndt (bl.a. specialestruktur og et underafsnit til analysen, der beskriver
vores pt. frustrationer med ventetid).

28. marts

Zoologisk Museum, Juliette Fritsch forsøges ringet op. Ingen svar – besked
lagt på telefonsvarer.
Vi skriver e-mail til Intertisement, og beklager at vi endnu ikke har nyt fra
Zoologisk Museum (måske grundet deres tidlige påskeferie).

29. marts til

Påskeferie. Fortsat læsning og skrivning på speciale.

med 2. april
3. april

Beslutning om at give Zoologisk Museum og Juliette Fritsch en dag til og
ny opringning i morgen – og efterfølgende e-mail med svar-krav.

4. april

Endnu en forgæves opringning til Zoologisk Museum og Juliette Fritsch.
Telefonsvarer besked lagt.
Side 5 af 21

Vi skriver en samlet e-mail til Zoologisk Museum, og vores 3 “kontakter”,
dvs. direktør Peter C. Kjærgaard, Anders Drud, og Juliette Fritsch, som
understreger at vi har rykket så mange gange, og ventet så længe, at de
nu har én dag til at give bekræftelse på deltagelse – ellers indstiller vi
vores partnerskab og projekt hos dem.
Ved fyraften får vi e-mail fra Anders Drud, der beklager ventetiden og
bekræfter deltagelsen.
Det lader til at høflighed ikke altid er nok, og vi som entreprenører af og
til må tage skridt, som egentlig kan føles som grænseoverskridende for
at opnå fremskridt og resultater.
5. april 2018

Vi sender Anders Drud en mail, med udtrykt begejstring over at høre fra
dem – med gentaget spørgsmål om 3-4 navngivne objekter til AR.

10. april 2018

Begejstringen over Zoologisk Museums bekræftelses-mail har lagt sig –
for vi er sådan set ingen vegne kommet, når vi stadig ikke får navngivne
eksempler eller anden tilkendegivelse af oprigtig interesse. Det er meget
svært at bevare motivation og tro på projektet som helhed.
Vi beslutter at skrive endnu en semi-rykker e-mail for objekter til Anders
Drud fra Zoologisk Museum.
Vi modtager svar fra Anders Drud fra Zoologisk Museum, med 5 objekter
(med en lidt uforståelig bemærkning om at det var nemt at finde ... så hvorfor har det taget så længe?). Samtidig gives en anbefaling om at vi selv kan
læse om objekterne i en bog (som vi reserverer efterfølgende på biblioteket)
Engagementet fra Zoologisk Museum skuffer og frustrerer på trods af svar.

12. april 2018

Vi sender tre e-mails: 1) til Zoologisk Museum takker vi for at have fået til
sendt de fem eksempler og forespørger om et nyt møde, hvor vi kan affotografere objekterne samt diskutere museets ønsker til udseende, stil, typografi m.m. på selve AR-visningen. 2) Vi sender en e-mail med tre af eksemplerne til Brainz, hhv. “den firebenende fisk”, meteoritten Ensisheim samt
kæmpemuslingen fra Grønland. 3) Til Intertisement sender vi de sidste to
eksempler, hhv. fossilet af dinosauren Misty og fossilet af “Dodo” dronten.
Vi taler om at Misty måske er for stor og kompleks at skabe som AR men
opfordrer Intertisement til at skrive hvis de kan se muligheder.
Vi diskuterer entreprenørens “kontakt-værktøj” – dvs. breve/e-mail, telefon
eller fremmøde. Hvad kan man hvornår, og hvor “invaderende” er det når
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vi henvender os. Det er vores observation at disse valg ikke bare er detaljer,
men vigtige og svære – og en stor del af praksis, og slet ikke noget man kan
tage for givet (som det ofte nærmest fremgår af teori-tekster).
13. april

Frustration over endnu en dag ikke at modtage nye svar pr. e-mail. Vi ved
at vi ift. Zoologisk Museum tidligst vil høre fra dem på tirsdag (da mandag
er lukket) og dvs. at hele tre dage (weekend + mandag) ikke giver nogle
fremskridt i selve projektet. Tiden går bare og modløsheden er intens.

15. april

Efter at have overvejet forskellige handlingsstrategier i går lørdag, beslutter
vi (efter Lars har talt med hans far som foreslår) os i dag for at tage ind til
Zoologisk Museum for at se på de objekter, som museet selv har foreslået.
Vi finder alle fem objekter og affotograferer

dem. Vi taler om at flere

af objekterne vil være vanskelige at skabe som AR; f.eks. dinosauren Misty
er for stor og meteoren er for lille.
Tilmed er flere af objekterne svære at fotografere fordi selve udstillingslokalerne er meget mørke – og det samme vil så være tilfældet med en
AR-visning. Disse erfaringer gør at vi overvejer og dernæst fotograferer et
par andre udstillede objekter; særligt skelettet af en Kaskelothval fra Henne
Strand samt et stort bæltedyr. Begge objekter er ikke opstillet i montre, men
blot med afskærmningsbånd, hvilket vil gøre visualiseringen nemmere og
begge objekter har plads omkring sig til at flere besøgende ville kunne stå
foran samtidig og se AR-visningen med deres smartphones/tablets.
Vi overvejer hvordan vi skal kommunikere vores nye erfaringer til
både Zoologisk Museum og programmørerne og diskuterer desuden den
fortsatte risiko for lock-out af de offentlige arbejdspladser, som vi må
indtænke som en reel risiko. Vi beslutter at afvente aftennyhederne og
derefter hvorvidt vi vil “overrule” museets forslag og i stedet sende de
objekter, vi har fundet i dag, til programmørerne. Lars udarbejder tre
layout eksempler på en AR-visning med kaskelothvalen, som vi tænker det
vil kunne se ud.
16. april

E-mail skrevet til Zoologisk Museum, Anders Drud, for at beskrive de
problemer, der er i de 5 stillede forslag, vores to alternative forslag og de
tiltag vi nu gør for at få mere styring med processen. Vi får svar fra Anders,
der bekræfter at museet støtter op om forslagene. Vi føler os tilbage
på sporet og mærkbart opløftet. Vi taler om de forskellige roller partnere
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har og at vi er nødt til at udvise handlekraft og autoritet for at blive taget
alvorligt. Kan kobles på ANT-teorien – at vi konstant skal “oversætte” til
museet så de bliver ved med at støtte op om projektet – og at vi agerer som
“mediators” – dem der skaber forskellen.
Umiddelbart efter skriver vi både til Brainz og Intertisement og foreligger
dem nu vores ønske om hhv. at lave en kaskelothval og et bæltedyr. Vi foreslår Brainz en 3D-model af en kaskelothval fra turbosquid.com (data
basehjemmesiden med 3D-modeller, som Intertisement foreslog os).
Endnu en e-mail modtages fra Zoologisk Museum, Anders Drud, hvor vi
føler en begejstring over at vi overvejer en lydside til dyrene – især
kaskelothvalens lyde, kan en anden ekspert biddrage med viden om.
Intertisement svarer os – dog med nogle forbehold og overvejelser (som vi
forstår som at de kun vil lave et 3D vist dyr, som kan ses “alle steder” –
modsat idéen om tilknytning til objektet på museet og det seriøse niveau,
som vi ønsker at vise Zoologisk Museum), men vi må afvente konkret svar.
Brainz har vi endnu ikke modtaget e-mail fra.
18. april

Vi får svar fra Prag / Brainz – de beklager sent svar grundet sygdom. De har
kontra-forslag og har en idé om at lave små animerede hvaler, som gæster
kan fange (som et spil?).
Vi skriver tilbage til Brainz – som en forhandling – og fastholder vores
ønske om at det er en kaskelothval, men giver dem en måned mere og fravælger at hvalen skal animeres (kunne bevæge sig) og i stedet have en indlejret lydside, som levendegørelse. Vi takker dem og håber at de går ind
på vores forslag.

19. april

Brainz svarer ved fyraften – De takker for tydeliggørelse af ønsker, og den
ekstra givne tid, og vil lige vende løsningen. Vi føler os lettede og imødekommet – og føler håb om at projektets mål faktisk kan være i sigte!
Intertisement har vi endnu ikke modtaget e-mail fra.

25. april

Vi modtager e-mail fra Intertisement, hvor de spørger om de kan ringe os
op i morgen. Det besvarer vi straks og takker ja.

26. april

Vi afventer den lovede opringning fra Intertisement. Vi bliver dog ikke
ringet op – og vi imødeser at de nok desværre vil meddele at de bakker ud.

27. april

Vi overvejer at skrive til Brainz i Tjekkiet for at høre om vi kan gøre noget
for dem, som på nogen måde kan lette deres opgave – men også for at høre
Side 8 af 21

om udsigterne tidsmæssigt og fastholde dem i samarbejdet (ikke mindst
hvis Intertisement bortfalder som partnerskab). Vi skriver til dem og
foreslår også at vi kommer ned og besøger dem på et tidspunkt
(inden aflevering) som kan passe dem.
Brainz svarer tilbage og lover konkret tidsplan i næste uge!
Brainz følger op med endnu en e-mail hvor de anmoder om at få tilsendt
flere billeder af kaskelothvalen, størrelsesmål m.m.
28. april

Vi vender internt om de billeder vi har af kaskelothvalen er nok samt laver
en to-do-liste over de praktiske opgaver, vi skal løse i den kommende uge.

30. april

Vi sender Brainz en zip-fil med de billeder vi selv har taget og lover at
vende tilbage med mål senere på dagen. Vi overvejer at skrive til Anders
Drud, Zoologisk Museum for at høre om museet evt. ligger inde med flere
billeder. Da vi stadig intet har hørt fra Intertisement, sender vi dem en mail
og spørger om de fortsat er interesseret i at være med i projektet.
Vi diskuterer hvorfor man overhovedet skulle risikere at begive sig ud i
et egentlig entreprenørskab (dvs. risici, gæld, arbejdspres og stres, ingen
sikrede ferier mm.) mens man samtidig som offentlig ansat (f.eks. skolelærer) får langt over 30. / 40.000 pr. mnd. – uden risici og har sikrede
rettigheder. Enhver vil have faste månedlige udgifter, som på et eller
andet vil overskride en entreprenørs “Affordable Loss” – og derefter vil
man (hvis man fortsætter) gældsætte sig yderligere...
Vi sender mål til Brainz på kaskelothvalen. Vi modtager e-mail fra Lucie
fra Brainz, der siger tak for mål og fotos – samt oplyser os to mulige
uger i juni, hvor vi kan besøge Brainz og se fremgangen. Datoer overvejes.

1. maj

Vi modtager e-mail fra Kim fra Intertisiment – de vil ringe os op i morgen.
Kim får svar-e-mail fra os og vi gensender de illustrationer vi har lavet af
hvordan vi forestiller os et AR-set-up.
Vi diskuterer (i forlængelse af i går) det interessante i at lærebøger og
entreprenør-guides (Lea’s link) giver et optimistisk og naivt billede på
hvordan man bare lige starter og f.eks. lever af sin kassekredit, eller at
en betalingsstandsning blot er en “time-out” – men på ingen måde forstår
eller italesætter konsekvenser for iværksætteren selv i forhold til gældssættelse – personligt eller de kreditorer som man skylder penge, som også
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taber på et forlis...
Vi skriver til professor Peter Teglberg Madsen fra Århus Universitet
ang. lyd oa. og viden om kaskelothvaler (som Anders Drud henviste os til).
Vi skriver til Anders Drud Jordan, Zoologisk Museum med en up-date og
status på udviklingen som er i gang.
Vi modtager hurtigt svar fra Peter Teglberg Madsen, der gerne vil
være os behjælpelig med en lydfil og spørger til varigheden. Vi svarer
at 1 mins. tid er rigeligt, da lydfilen kan køre i loop (og for at begrænse
datamængden).
Vi taler om internt at vores projekt ind til videre har været en succes
som en interdisciplinær vidensdelingsproces – det at vi samarbejder og
vidensdeler med flere forskellige samarbejdspartnere (og hvor denne viden
f.eks. om en særlig hvallyd går igennem os videre til Brainz). Samtidig
er det også uventet hvordan viden opstår og deles i et netværk af denne art.
Kaskelothvalen / skelettet agerer derfor i en ANT-optik også som en aktant i vores projekt.
Vi vender desuden de interessante muligheder i, at såfremt projektet
lykkedes, så at kunne få udgivet artikler om det (f.eks. i Perspektiv,
på KUnet, Lokal TV m.m.). Det er ambitiøst og optimistisk, men også det
som gør processen interessant.
Vi booker desuden flybilletter og hotel til at kunne besøge Brainz i perioden
d. 10-15. juni 2018 (som de har oplyst os i mail pr. 30/4, kunne være
mulige datoer for dem).
2. maj

Vi sender en e-mail til Anders Drud, Zoologisk Museum, med en
up-date på projektet. Vi spørger om et nyt møde – på Zoologisk Museum
– for at vi kan finde placering til AR-markørerne samt tage flere billeder
og kunne opmåle de eksakte mål på kaskelothvalen. Vi er lidt beklemte
ved, at vi endnu ikke har hørt tilbage fra Intertisement – men som dog
har lovet at vende tilbage til os i dag.
Intertisement ringer os op lidt senere – og bekræfter at de fortsat er med i
projektet. Vi taler om forskellige muligheder ift. markører på skjolddyret
– Kim nævner at man kan bruge selve skelettet (af skjolddyret) som markør
i sig selv. Det er positivt – og vi gensender dem de layoutbilleder vi har.
E-mail til Brainz at vi har booket flybilletter og ophold d. 10-15. juni 2018.
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4. maj

Anders Drud, Zoologisk Museum, svarer pr. e-mail at han faktisk ligger
inde med en 3D-model af en hval. Han oplyser et korrigeret mål på
kaskelothvalens længde samt foreslår møde mandag d. 7/5 kl. 12.45.
Vi svarer pr. e-mail tilbage, at en 3D-model ikke er nødvendig, da Brainz
har købt en model og er i gang med at programmere ud fra denne (det er lidt
en omgåelse af sandheden, da vi reelt set ikke ved om Brainz er gået i
gang). Vi takker ja til mødet d. 7/5.
Vi sender en e-mail til Brainz med korrigeret længde på kaskelothvalen.

7. maj

Møde afholdes med Anders Drud på Zoologisk Museum. Selvom museet
normalt har lukket hver mandag, kan vi tage flere billeder af kaskelothvalen
og skjolddyret og Anders oplyser om flere detaljer. Han nævner bl.a. de
digitale teknologiers rolle ift. museumsformidling; at museerne er meget
interesserede i det (fordi det “kan” noget ift. museumsgæster), men mener
samtidig, at udfordringen er, at teknologierne skal kunne mere end blot at
tilføre et ekstra lag til oplevelsen. Det skal gerne gøre at museumsoplevelsen f.eks. blive mere interessant, åbenbarende, indlevende etc.
Vi nævner muligheden for at tilknytte en feedback-funktion i AR-app'en, så
Zoologisk Museum kan evaluere på gæsternes oplevelse (selvom det ikke er
et mål mht. selve specialet).
Vi taler om hvad vi reelt set kan love ham og Zoologisk Museum ift. ARvisningen – da vi har fået en større bevidsthed om selve det tekniske arbej
de nu hvor i hvert fald Brainz lader til snart påbegynde dette arbejde og vi
derfor også må indstille os på at være “i deres hænder” da vi jo ikke kan
kræve hvad som helst – især ikke når de gør arbejdet gratis.

8. maj

Vi udfærdiger en skitse med de opmålte eksakte længder på kaskelothvalen
til hhv. selve specialet og til at anvende hos programmørerne hos Brainz og
sender det, samt flere nye fotos og en sammenkopieret hval i fuld længde
pr. email.
Skitsen og et “tak for hjælpen” sendes pr. mail til Anders fra Zoologisk M.

9. maj

Vi sender Intertisement flere fotos af bæltedyret, samt opgave-udsnit – og
foreslår at vi kommer og besøger dem i deres virksomhed. Både for at få
indsigt og viden – men også udvise engagement.
E-mail modtaget fra Brainz, som takker for vores optegning og afklaring af
mål og holder møde om vores AR-kaskelothval i dag.
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10. maj

Vi modtager en e-mail fra Lucie fra Brainz, der blot ønsker at bekræfte
at der arbejdes på programmeringen (som har givet dem lidt udfordringer)
og hun lover at vende tilbage når de har mere at vise os.

15. maj

Vi modtager en e-mail fra Intertisiment, der meddeler at de må trække
sig fra projektet grundet travlhed. Vi e-mailer tilbage med fuld forståelse
derfor. Vi taler om, at vi derfor gjorde klogt i at alliere os med to
partnerskaber, netop pga. risikoen for at en af parterne faldt fra.
Samtidig giver det også en vis lettelse, ikke at skulle være ansvarlig
for at præsentere og indestå for to forskellige virksomheders bidrag på
samme tid (hvor det kunne blive problematisk at virksomhederne ikke
kendte til hinanden før AR-præsentationen, at vi skulle benytte to
forskellige AR-apps, som samtidig kunne virke forvirrende og trættende
for gæsternes oplevelse af AR på museet (også selvom at vi i specialet
ikke vil vurdere på besøgsoplevelsen i sig selv).
Med bevidstheden om at Brainz dermed nu er en endnu vigtigere
samarbejdspartner, ser vi frem til forhåbentlig at høre en status fra dem
i denne uge omkring deres arbejde med kaskelothvalen.

17. maj

Vi e-mailer Peter Teglberg Madsen fra Århus Uni. for at rykke for kaskelothval-lyde. Vi søger også selv efter lydfiler med “hav” og “undervands-lyd”.

22. maj

Vi afventer fortsat svar fra både Brainz (der skulle have givet svar i
sidste uge) og Peter Teglberg Madsen. Vente- tiden er fortsat noget
frustrerende, men fordi vi sideløbende har så travlt med at skrive på specialet, så lader vi os ikke mærke med det på helt samme måde – selvom alting
alligevel stadig er på ét bræt.
Vi overvejer at sende en opfølgningsmail til Brainz på onsdag, da vi ved at
de har møder i starten af ugen.

24. maj

Stadig intet nyt fra Brainz eller tilbagemelding fra Peter Teglberg Madsen.
I vores søgning efter et telefonnr. til ham, finder vi på Aarhus Universitets
hjemmeside en henvisning til Ph.d.-studerende Pernille Tønnesen og får
den idé at skrive til hende i stedet (mail afsendes).
Vi diskuterer desuden, at entreprenør-rollen (i medierne og tv-programmer)
kan ses som stående imellem to yderpunkter – den smarte og rige businesstype på den ene fløj og den svindlende krejler-type. “Almindelige entreprenører” kan have tendens til at blive glemt i midten, og kan dermed tilSide 12 af 21

lægges alligevel at falde ind under de to yderpunkter. Dette indskrives i
diskussions-afsnittet.
25. maj

Vi modtager meget positivt svar fra Pernille Tønnesen fra Aarhus Uni, og
hun virker til at kunne levere de hval-lyde, som vi så gerne vil tilføje til AR.
Vi besvarer hendes mail og glæder os over den nye mulighed for at få en
lydfil.
Om aftenen modtager vi e-mail fra Peter Teglberg Madsen, som skriver at
vi vil modtage en lydfil fra Pernille Tønnesen. (Således at vi tydeligt kan se
at de må have kommunikeret om vores ønske).

26. maj

Vi besvarer med e-mail til Peter Teglberg Madsen og Pernille Tønnesen og
skriver vi glæder os til at høre fra dem (og modtage lydfilen).

30. maj

Vi modtager e-mail fra Pernille Tønnesen, der er på havet ved Dominica
(En østat i den østlige del af det Caribiske Hav på grænsen til Atlanterhavet) på feltarbejde. Hun har fået grønt lys for at dele lydene, såfremt to
organisationer krediteres. Hun beskriver de forskellige lyde som kaskelothvalerne bruger il at kommunikere med. Lydene er dog svære for hende at
overføre/maile da de fylder mange megabyte.
(En ny aktør – internet-hastigeder i Dominica/Atlanterhavet)
Vi svarer taknemmeligt og håber hun kan downloade en converter, som
kan gøre lydfilerne mindre, så de er nemmere at sende til os og sender ny
mail med link til at converte og anbefaler wetransfer.com.

1. juni

Vi har i nat modtaget en notifikation fra wetransfer.com med lydfiler af
hvalenes klik-lyde samt en ny e-mail fra Pernille Tønnesen, der spørger om
vi har kunnet modtage og downloade filerne (i wave-format). Vi skriver
tilbage til Pernille og takker for filerne, samt lover at holde hende opdateret
på projektet. Vi skriver desuden til hende, at vi vil forsøge at knytte
nogle bølge/dybhav-lyde til optagelsen – da vi ellers tror at museumsgæster
kan blive forvirrede over klik-lydende, da de også kan opfattes som blot
noget digital støj/at optagelsen er i stykker – vi håber at hun “godkender”
og kan se det fornuftige i forslaget. Lars har et program på hans gamle
computer i kælderen, hvor han forsøger at kombinere klik-lyd og bølgelyde.
Vi taler om at dermed også ældre computerudstyr kan anses som en aktør,
der ind går i projektet og hjælper os videre.
Det er en lettelse endelig at kunne sende noget nyt i en e-mail til Brainz,
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med den længe ventede lydfil – og både gøre opmærksomme på os selv,
og på sin vis indirekte rykke lidt for nyt fra deres side ift. AR-programmeringen hos dem.
Lea’s evner som “Administrator” kommer godt til udtryk da der ved et
blik på sammenhæng og struktur i specialet giver anledning til et nødvendigt gennemsyn – så der kommer overblik på huller og mangler, som
så skrives sammen og om.
3-5 juni

Lidt korrespondance med Robin fra Brainz, som er uafhængigt af selve AR
projektet, da han forespørger til om vi kan hjælpe med at modtage en VRbrille (som ikke normalt er muligt at modtage i Tjekkiet) for derefter at tage
den med os når vi skal besøge dem i den kommende uge.

5. juni

Vi modtager en e-mail fra Lucie fra Brainz, med datofastsættelse på mødet
hos dem hos Brainz, i deres kontor i Prag – torsdag 14/6 kl. 16:00. Hun
nævner at kaskelothval-lydene koblet på AR-programmeringen vil blive
godt! Vi føler os massivt lettede og glade! Dette er den forløsende besked
vi har ventet på så længe – fordi dels vil de se os (og vi har en aftale),
men især at programmeringen vil være klar og at det nu endelig er sandsynliggjort at det ambitiøse projekt faktisk kan lykkes og vi når vores mål!
Vi besvarer e-mailen og udtrykker vores glæde over at de har noget AR til
os og at vi glæder os til snart at mødes med dem.

10. juni

Ankomst til Prag med henblik på at mødes med Brainz senere på ugen.

14. juni

Besøg hos Brainz kl. 16:00 (som aftalt). Vi møder Lucie og Robin og henvises til mødelokalet. Her ser vi endelig en demoversion af kaskelothvalen
på Brainz android-telefoner. Den vises (med hval-lydene vi har sendt dem)
via en app som ligger lokalt på telefonen – hvilket vil sige at den sådan set
kan vises alle vegne (uden markører). Vi er meget imponerede, og glade for
det resultat vi ser! Robin taler om at der er en del mangler ift. en endelig
version der vil være nødvendige før den kan lægges på en app-store og
gøres kommerciel. Vi bliver her pludselig bevidste om at et helt færdigt
AR-produkt som museet kan lade gæsterne tilgå vil koste et beløb... Dette
spørge vi til hvor meget det vil løbe op i – men det vil vi modtage en mail
om. Dog taler vi om at museet i hvert fald kan få denne demo- og prototype, så de kan vurdere om man vil investere i en sådan formidlingsform.
Vi taler om en masse teknisk – f.eks. om hvorvidt man har flest iPhones
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eller Android telefoner – vi mener det må være iPhones.
Vi taler en del om hvor og hvordan markører skal kunne placeres omkring
kaskelothvalens skelet, og hvordan det vil (eller ikke vil) kunne sikre en
konstant “tracking” således at AR-hvalen ikke “forsvinder” mens man
bevæger sig i lokalet og rundet om skelettet.
Vi tale om at vi skal have markører i hjørnerne, så bl.a. hvalens hale (når
den ses i AR) ikke dækker over markøren
Robin forklarer at lydene også er “3D” – i den forstand at lydstyrken øges
når man går tættere på hvalen.
Vi ser også hvordan hvalen er “skalerbar”, hvilket vil sige at man kan gøre
den større eller mindre (zoome) med fingrene på displayet. Appen er lavet
sådan at man kan slå “hav” eller “vand” til og fra omkring hvalen – men vi
taler om at havet bare skal være der konstant, hvis museumsgæsterne ikke
forstår muligheden (og får en underlig oplevelse).
På et tidspunkt vil Brainz sende os en række instruktioner til hvordan
vi kan teste prototypen på Zoologisk Museum.
Vi skal her undersøge hvordan placeringen er – og hvorvidt den passer
med placeringen af hval-skelettet. Derudover skal vi se hvordan lysforholdene fungerer ift. app’en.
Vi skal desuden huske, med telefonen, at optage hvordan trackingen (vis
ningen) sker på vores iPhone, så Brainz netop kan se AR-visningen i praksis på museet. Brainz vil sende os et forslag til en markør – som vi så kan
indsætte et billede f.eks. af en hval på – her er der ikke rigtig nogen
restriktioner, bortset fra det skal printes på hårdt papir (a la pap).
Brainz nævner at tidsaspektet for at skabe den færdige prototype vil være
ca. 2-3 uger (forudsat at de får de supplerende oplysninger fra os om
hvordan beta-versionen fungerer).
Vi vil også modtage supplerende litteratur om hvordan denne AR-teknik
til hhv. iPhones og Android-telefoner virker.
Robin nævner desuden at visningen fungerer bedst på iPhone (og helst
en iPad 10" tommer) og vi skal huske at det kun er nyere telefoner som
vi kunne vise AR (fra iPhone 6 og opefter samt Android telefoner som
Galaxy s8 og opefter).
Vi skal derudover huske, at app-store har en download-begrænsning på
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100MB, hvis man ikke er tilknyttet et wifi-netværk (og pt. ved vi ikke om
der er wifi på museet, selvom vi formoder det).
Mødet slutter og vi får lov at låne deres telefon med os, så vi kan teste og
vurdere den – og lover at aflevere den igen i morgen før afrejse.
Vi tester app’en og ser på hvalen mange gange på hotellet – og filmer
hvordan man kan navigere med app. og hval. Vi bemærker en lille
programmeringsfejl, da det er muligt at “komme ind i munden på hvalen”
– og ser undermunden, mens resten af hvalen er væk. En ting som bør rettes i en endelig version.
Vi taler om efter mødet, hvornår vores “slutpunkt" for entreprenør skabet
nu ligger, med de nye erfaringer og den viden vi har fået i kraft af mødet.
Vi beslutter at det må være når vi har præsenteret prototypen for Zoologisk
Museum og forhåbentlig får positiv feedback derfra.
Hvorvidt museet da vil være interesseret i at købe en fuld AR-version
ligger udenfor dette entreprenørskab (men giver naturligvis refleksion
over specialets mulige perspektiveringer ift. fremtiden).
Samtidig føler vi os lidt trætte og udmattede – som om vi har været til
en eksamen. Et kæmpestort, og ambitiøst mål er nået – og vi er glade
og lettede.
15. juni

Vi afleverer den lånte telefon hos Brainz ved middagstid – taler kort med
Lucie (bl.a. om fejlen med hvalens mund) – senere samme aften flyver vi
tilbage til København.

16. juni

Vi sender filmklippet af hvalen på tlf. til Pernille Tønnesen, som del af
den opdatering af vores proces, som vi har lovet.
Vi drøfter også hvordan næste step i forhold til Zoologisk Museum skal
være. Skal vi også bare sende videoen til Anders Drud? Eller skal vi tage
derind som del af at prøve at installere app’en på stedet – og har vi tilstrækkelig information, til helt at vide hvordan vi gør det? Samtidig er der
en problematik i at Brainz kun laver en prototype! – Vi bliver ikke
helt afklarede ift. at vide hvordan vi griber det an...

18. juni

Vi har brugt weekenden på at reflektere over mødet med Brainz og vores
kommende dialog med Zoologisk Museum. Vi sender derfor en e-mail til
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Brainz, hvor vi har vedhæftet et forslag til en AR-markør og hvor otte i alt
tænkes at skulle placeres ved skelettet inde på museet, så det er muligt at
downloade AR-app’en, der viser hvalen. I mailen stiller vi desuden to ret
afgørende spørgsmål:
Dels forespørger vi på en tidshorisont for hvornår Brainz forventer at de
kan tilgængeliggøre prototypen for os, så vi kan vise den til museet.
Dernæst forespørger vi om et prisoverslag, i det tilfælde at museet ønsker
en officiel app, som deres gæster kan bruge. Vi er nysgerrige i forhold til
hvad sådan en mon kan koste – og har reelt ingen anelse om prisniveau.
Vi føler os glade over at have sendt mailen, men er også spændt på hvad
Brainz melder tilbage.
20. juni

Vi modtager en e-mail fra Lucie fra Brainz, der takker for vores sidste
møde og udtrykker samtidig glæde over at kunne mærke vores begejstring
for det arbejde de har lavet med AR-kaskelothvalen. Lucie forespørger om
vi kan sende hende de resterende markører og skriver, at de håber at vende
tilbage med et pris overslag til Zoologisk Museum, i slutningen af ugen.

21. juni

Vi sender en mail med opdateringer til Anders Drud fra Zoologisk
Museum. Dels skriver vi at vi nu har travlt med at skrive selve specialet,
men naturligvis fortsat arbejder på AR-prototypen til museet. Vi skriver
at den danske AR-virksomhed (som skulle lave skjolddyret) desværre har
meldt fra, men at vi har været i Prag og se arbejdet med kaskelothvalen. Vi
forespørger om et møde med Anders på Zoologisk Museum, hvor vi kan
teste AR-prototypen og vise ham den. Vi medsender desuden et billedeeksempel på AR-visningen. Vi spørger desuden om der er WiFi på museet,
for at AR-app’en kan downloades.
Vi besvarer e-mailen fra Lucie/Brainz og medsender de otte AR-markører.
For at skubbe lidt på skriver vi, at vi håber vi kan komme ind på Zoologisk
Museum i næste uge for at teste AR-prototypen. Vi skriver desuden, at vi
regner med at printe markørerne ud på hårdt pap-materiale i løbet af de
næste par dage og afventer at modtage et pris estimat for en fuld version.
Vi modtager kort tid efter svar tilbage fra Anders Drud med en positiv
tilkendegivelse af forløbet med projektet. Han skriver at han er udenbys
men snarest vil vende tilbage med forslag til en mødedato. Han skriver
desuden at museet kun har WiFi via EduRoam, som vi kender fra Uni. men
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vi ved også at det er noget kringlet at benytte (og som gæster ikke vil kunne
tilgå) – Anders skriver selv at dette i givet fald vil kunne give nogle udfordringer.
Efter vi har sendt mails taler vi om, at vi håber at vi har givet Zoologisk
Museum et godt indtryk af at vi er seriøse og overholder vores aftale og får
projektet i mål. Vi føler os faktisk glade for hvor langt vi er nået og også en
smule heldige og privilegerede over det arbejde som Brainz allerede har
lavet for os.
Lidt senere på dagen modtager vi svar fra Brainz – Lucie skriver, at de har
tjekket markørerne og forespørger om vi kan gøre tallene større, så
markøren bliver mere læsbar. Hun vil også tjekke op med Robin ift. en tidshorisont for hvornår vi kan begynde testningen af prototypen på Zoologisk
Museum. Lars retter markørerne til i Photoshop og vi sender dem påny til
Brainz.
26. juni

Vi hører ikke mere fra Brainz eller Zoologisk Museum de næste par dage.
Vi taler om hvordan vi især kan få Brainz “i tale” uden direkte at sende
dem en rykker. Som løsning sender vi dem derfor et screen-shot fra
specialet, der viser hvordan de (med billede) indgår i opgaven. Vi skriver
desuden, at de endelig må lade os vide, hvis de ikke ønsker at fremgå med
navn i specialet.
Kort efter svarer Lucie retur, at der er intet problem i at de fremgår med
navn, men at det blot er en ære for dem.

28. juni

Vi besvarer Lucie mail og takker for det hun skriver. Dernæst formulerer vi
en mere direkte forespørgsel på hvornår vi forhåbentlig kan få lov mulighed
for at modtage, og dermed teste, prototypen på Zoologisk Museum.
Vi skriver derudover (og for at give dem et større incitament for at svare)
at vi naturligvis håber, at Zoologisk Museum vil være interesseret i at
købe en “komplet AR-visning” når vi har vist dem prototypen og at vi
derudover er ved at undersøge mulighederne for at søge økonomiske midler
hos Københavns Universitet, da vi ved at universitet støtter innovation og
idéer til at udvikle entreprenørielle muligheder. Til slut skriver vi, at de
selvfølgelig må lade os vide, hvis der er noget vi kan gøre for dem og
håber, at de otte nye markører vi sendte d. 21. juni er brugbare.

3. juli
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hed og ensartethed i de mange afsnit. Samtidig er en snigende følelse af
stress tilstede, da vi stadig ikke har hørt fra Brainz, efter at have mailet
dem to gange om hhv. tilgængelighed af prototype og test af denne på Zoologisk Museum – og hvilken pris vi kan nævne til museet. Vi overvejer
hvad vi kan gøre for forhåbentlig at få en ordentlig afslutning og succes
med entreprenørskabet... Eller vil det stadig ende uforløst og føles som for
list? Vi taler om måske simpelthen at ringe dem op ...
Vi har desuden stadig heller intet hørt fra Anders Drud fra Zoologisk
Museum. Vi føler en voksende frustration og modløshed.
8. juli

Vi modtager en e-mail fra Robin fra Brainz og vi føler først en kæmpe
lettelse over at høre fra dem – endda på en søndag! Han beklager at vi ikke
har hørt fra dem siden, men at han helt havde glemt at sende de links (til
hvordan AR virker), som han havde fortalt os om til vores sidste møde. Vi
besvarer straks e-mailen og skriver tak for både det at få en e-mail fra dem
og for de tilsendte links. Vi skriver desuden, at vi stadig håber at modtage
AR-prototypen så vi kan vise den til Zoologisk Museum. Vi håber ikke, at
at vi virker alt for ivrige, men føler at det er “sidste udkald” da vi (som vi
skriver i e-mailen) kun har tre uger tilbage inden afleveringen. Vi er meget
opløftede over e-mailen og håber at høre mere fra dem snart igen (og forhåbentlig med en endelig afklaring om vi kan få prototypen!).

10. juli

Efter lang drøftelse beslutter vi at i dag, d. 10/7 må være skæringen og afslutningen på vores proces og dermed analyse-skrivning. Vi har pr. e-mail
hele tre gange rykket Brainz for svar på hvornår vi kan få den aftalte prototype at se (samt spurgt til hvad den evt. ville koste for Zoologisk Museum
at offentliggøre) – uden at modtage svar. Da vores sideantal nærmer sig et
max. må vi afrunde og begynde rettelser og evt. beskæring af indholdet –
for at holde vores tidsplan. I fald vi modtager et svar og kan teste – må det
så desværre nøjes med at indgå som del af en konklusion ift. om vi nåede
mål eller ej. Det er en svær erkendelse – men vi kan ikke vente mere.

11. juli

Vi skriver diskussionen færdig – får også skrevet metoderefleksion og lavet
flere rettelser og får styr på fodnoter og lignende.
Vi beslutter, noget mod vores normale fremgangsmåde, at ringe direkte til
Lucie hos Brainz som et sidste forsøg på at nå at indhente et svar fra Brainz
i morgen.
Side 19 af 21

12. juli

Vi ringer hen på eftermiddagen til Lucie fra Brainz og kommer igennem
til hende. Hun lyder travl, men vil forsøge at spørge en kollega og finde
ud af om det kan lade sig gøre at vi kan teste AR-prototypen. Hun spurgte
til om det skulle være til IOS (Apple) eller Android – vi sagde IOS. Hun
spurgte også om vi stadig skal bruge et pris estimat på en fuld version (så
hun kan altså tydeligt stadig huske hvad vi har talt og skrevet sammen om
før) – det tilslutter vi os. Vi er glade for at være kommet igennem og kan
bare håbe på at hun vender tilbage til os snart. Samtidig reflekterer vi også
over at kommunikationsmåden denne gang var lidt anderledes end når vi
har mødtes eller skrevet med dem – over telefonen var det mere konkret
“business” og samtalen varede i alt kun 2 minutter. Vi taler om, at det er en
lidt interessant tanke at en samtale der er så kort kan kræve så meget indledningsvis oparbejdelse af mod for at man faktisk tør og får ringet op –
når man ved at man skal “presse nogen til noget”.

13. juli

I dag, kort før frokost, fik vi en e-mail fra Lucie med link og markør, som
kan aktivere samme AR-prototype af kaskelothvalen, som vi så i Prag. Hun
undskylder ventetiden og nævner at Robin evt. kan sende os et prisestimat i
næste uge (hvor hun selv går på ferie). Vi er ENORMT lettede og glade for
at have nået i mål – og skriver en overstrømmende tak til Lucie i en svarmail. Straks efter denne korrespondance ringer Lars til Anders Drud fra
Zoologisk Museum for at aftale et møde hvor vi kan vise ham app og AR.
Anders Drud tager ikke telefonen, men svarer kort efter pr e-mail og vil
gerne se vores AR – helst en af de første tre dage i følgende uge (da han
derefter går på ferie). Vi aftaler og bekræfter et møde mandag d. 16/7 kl.
15. – Vi taler om at det er på de alleryderste marginaler, at vi når i mål.
Dels havde vi for to dage siden reelt opgivet at nå i mål og dermed afskrevet entreprenørskabet og erkendt det som forfejlet – og nu når vi det
tilmed lige præcis før vores partnere i hhv. Prag og København går på
ferie!
Lucie skriver lidt efter kl. 18 og udtrykker glæde over at vi er tilfredse med
AR-prototypen og at installationen var succesfuld.

16. juli

Klokken 15 ankommer vi til Zoologisk Museum (Botanisk Have afd.) for
at mødes med Anders Drud. Han tager godt i mod os – og vi sætter os på
hans kontor. Vi spørger til om det er ok at vi optager vores møde, som doSide 20 af 21

kumentation og det siger han ja til (vi tager også flere fotos).
Anders Drud har en iPhone (til vores store held), som lader sig aktivere af
vores udprintede QR-markør – og han tester derefter app’en og ser endelig
vores resultat – kaskelothvalen vist som AR. Vi føler han er ganske imponeret af det vi er kommet med til ham – og det er en god følelse. Vi taler
om at dette er et punktum for vores entreprenørskabs-speciale, men glæder
os til at høre feedback fra hans kolleger, når de er tilbage primo august, såfremt de kunne ønske at vi skal gå videre med kaskelothval-projektet sammen med dem.
23. juli

Vi skriver en e-mail til Lucie og Robin fra Brainz, for at sende en opdatering omkring vores møde med Zoologisk Museum. Vi skriver bl.a. at vi har
demonstreret AR-prototypen, at den gjorde indtryk (især grafik, illusionen
af animation/bevægelse samt lydsiden) og at museet vil vende konferere
internt og vende tilbage til os i august. Vi afslutter med at skrive at vi er
ved at færdiggøre specialet, men ikke kan takke dem nok for det store arbejde og hjælp som de har givet os og ift. reelt at nå i mål med projektet.
Lucie besvarer e-mailen hen på aftenen samme dag og udtrykker stor glæde
over vores e-mail og at mødet med Zoologisk Museum er gået godt. Hun
skriver desuden, at Brainz naturligvis er indforståede med at projektet
(hvis AR-prototypen skal fuldendes) fortsat er i en programmeringsfase og
at de er spændte på at høre hvordan det vil gå i august. Hun ønsker os held
og lykke med afleveringen af specialet og at vi må skrive hvis vi har flere
spørgsmål eller nye opdateringer.
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Bilag B: E-mail korrespondance: Michael

Kristiansson, vejleder

Spørgsmål til specialekontrakt og vejledning

13/06/2018, 13.28

Spørgsmål til specialekontrakt og vejledning
Lea Mejdahl Christiansen

Sendt:
10. januar 2018 21:46
Til:
Michael Rene Kristiansson
Cc:
Lars Erhardt Christiansen
Vedhæftede filer:Vikingeskib som Augmented ~1.jpg (1 MB)

Kære Michael
Først og fremmest stort tillykke med din bogudgivelse!
Herligt at du har sørget for, at feltet får noget teori og litteratur om entreprenørskab på dansk – og tilmed
har du fået timet udgivelsen godt, når nu at entreprenørskab som fag er på den politiske dagsorden – som
vi bl.a. kunne læse i en artikel vedrørende Brian Mikkelsen, der vil afsætte over 20 millioner til at få
entreprenørskab endnu mere implementeret i universitets-regi.
I forbindelse med at Lars og jeg påbegynder vores speciale-forløb her til februar – og ser frem til at have
dig som vores vejleder – sender vi dig denne mail, da vi håber allerede nu at tage hul på nogle af vores
praktiske udfordringer med specialet.
Vi studerer fortsat på Karls-universitetet i Prag og vil ikke være hjemme i Danmark igen før d. 23. februar,
hvilket giver os lidt særlige udfordringer. Derfor har vi et par spørgsmål til hvordan vi bør forholde os til
og kan strukturere vores proces.
Vi vil lige kort beskrive for dig, hvad vi ønsker at hovedformål- og fokus for specialet skal være:
Vi er meget interesserede i hvordan digitale teknologier kan udbygge både formidlingen og besøgsoplevelsen i en museumskontekst. I vores bachelor-projekt arbejdede vi med Virtual Reality som
formidlingstiltag og ønsker til dels at bygge videre på vores erfaringer fra dette projekt, i vores speciale.
Konkret ønsker vi at se på hvordan en anden og nyere teknologi – Augmented Reality – kan anvendes i
en museumskontekst. Vores metode hertil er at skabe et entreprenørielt projekt fra bunden og beskrive
vores proces vha. Effectuation.
Selve idéen og afsættet er at give et vrag af et vikingeskib på Vikingeskibsmuseet i Roskilde en 3Dvisning, så det ses digitalt som fuldstændigt og bemandet – når museumsgæster holder en
iPad/smartphone op foran skibsvraget.
Dette “slutprodukt” håber vi at kunne afslutte den entreprenørielle proces med. Vi har vedhæftet en tegnet
skitse, af vores idé, som blander skibsvraget med en digital visning.
Alt dette er naturligvis en massiv satsning, da vi stadig kun har denne overordnede idé og vil være
afhængige af at opsøge og etablere partnerskaber med både museer og programmører. Dermed er det
vanskeligt for os præcist at beskrive og tilrettelægge med datoer hvornår de konkrete tiltag kan
udføres/lykkedes. Dog må vi forsøge at opstille nogle milepæle og datoer for vejledning med dig – også
med henblik på at kunne udfylde feltet “proces og tidsplan” i vores specialekontrakt.
Vi håber derfor, at du kan være behjælpelig med at give os både lidt generelle og konkrete anvisninger, så
vi får formuleret vores proces indenfor de krav som specialekontrakten kræver. Da kontrakten også skal
indleveres med underskrifter fra både os og dig senest d. 18. januar, håber vi at høre fra dig inden længe,
således at vi får kontrakten udfyldt på den rette måde.
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Spørgsmål til specialekontrakt og vejledning

13/06/2018, 13.28

Vi ser meget frem til vejlednings-samarbejdet og glæder os til at høre fra dig!
De bedste hilsner,
Lea Mejdahl Christiansen & Lars Christiansen

Side 2 af 5

Lars skitse af idéen der viser et vrag af et vikingeskib formidlet med Augmented Reality i Vikingeskibsmuseet.
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Michael Rene Kristiansson

Inbox
11. januar 2018 18:18

Kære Lea og Lars
Jeg er tilbage lørdag. Kan vi ringe sammen på lørdag?
Bedste hilsener fra Michael

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oprindelig besked -------Fra: Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>
Dato: 10/01/2018 21.46 (GMT+01:00)
Til: Michael Rene Kristiansson <michael@hum.ku.dk>
Cc: Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Emne: Spørgsmål til specialekontrakt og vejledning

Lea Mejdahl Christiansen

Handlinger
Til:
M
Michael Rene Kristiansson
Cc:
M
Lars Erhardt Christiansen
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Inbox

Kære Michael,

11. januar 2018 21:37

Mange tak for din mail!
Vi vil meget gerne ringes ved på lørdag - du er velkommen til at ringe os op eller
evt. sende en besked til mig på tlf. 26 47 71 13 (med 0045 foran hvis ikke
nummeret går igennem) når det kan passe for dig, at vi ringer tilbage til dig :-)
Mange hilsner,
Lea & Lars
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Bilag C: E-mail korrespondance: Brainz, Prag v. Robin Pultera og
Lucie Burešová

Re: Regarding a meeting about an AR project for museum-exhibitions
Robin Pultera [robin@brainz.cz]
Sendt:15. februar 2018 13:09
Til:
Lars Erhardt Christiansen

Hello,
also looking forward!
Robin
čt 15. 2. 2018 v 12:38 odesílatel Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk> napsal:
Hello again Robin!
Just to confirm it; we are happy and excited to go to visit you later today – and we did prepare a little introduction
of our plan and idea for the meeting.
:-)
The best regards
Lea & Lars

Fra: Robin Pultera [robin@brainz.cz]
Sendt: 7. februar 2018 09:24
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: Regarding a meeting about an AR project for museum-exhibitions

Great thanks!!
On Tue, Feb 6, 2018, 09:12 Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk> wrote:
Dear Robin!
Its completely fine – So we will just go to meet you at the 15. February - 17:00 as you suggest
Thanks again!
Best regards from
Lea & Lars

Fra: Robin Pultera [robin@brainz.cz]
Sendt: 5. februar 2018 18:56
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: Regarding a meeting about an AR project for museum-exhibitions

Dear Lea & Lars,
I am sorry, but I will have to make change for the Thursday of 15th at 17:00 - if still posible on your
side?
One of my collegues moved a meeting next Tuesday, that I can't change :/
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Thanks!
Robin

po 5. 2. 2018 v 16:12 odesílatel Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk> napsal:
Dear Robin!
Thank you for the nice conversation – and we really appreciate you found time to see us!
We would like to go to you; The 13. February - 17:00
We are very much looking forward to have this meeting!
Best regards from
Lea & Lars

Fra: Robin Pultera [robin@brainz.cz]
Sendt: 5. februar 2018 15:34
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: Regarding a meeting about an AR project for museum-exhibitions

Dear Lea & Lars,
I am following up on our call and offering 2 terms next week.
13.2 - 17:00
15.2 - 17:00
Thanks!
Robin
ne 4. 2. 2018 v 14:01 odesílatel Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk> napsal:
Dear Mr. Robin Pultera
We have found Your company-website (brainzvr.cz) and have been impressed by Your AR-solutions – and for
that reason we would like to ask for a meeting with You.
We will here give a short introduction of us, to let You have an understanding of our purpose with a possible
meeting:
We are two Danish students, studying Information Science at the University of Copenhagen. As part of our
Master programme we have been studying here in Prague at Charles University for almost five months and is
about to begin our final Master thesis.
The focus of our thesis will be AR and the technology's potentials in regards to historical/museological
exhibitions. At the same time it is our aim to establish, and document the proces of starting an
entrepreneurship with a cultural outset.
For that reason we are seeking a creative and advanced AR-company – which can be a solid part of a
teamwork with us, as the connection to a Danish historical museum. In this regard the first aim is to make
just one single (and relatively simple) AR-showcase and hopefully prove AR as the new way of
communicating knowledge and information in an intuitive and exciting form to museum-visitors.
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As the next and later step, we expect and hope that this can make way and lead to opening a new ARmarket in Denmark – where subsequently, Your company together with us could expand this cooperation.
I will take the liberty of calling You this monday and hope to make an actual appointment with You soon –
and we would be so glad to visit Your office (which we live nearby) to talk more about what we hope could
be an interesting opportunity for You and Your company as well.
The best regards
Lea Mejdahl Christiansen & Lars Erhardt Christiansen

Phone-nr: 0045 20822119
Czech adress:
Čajkovského 1684/29,
Žižkov, 130 00 Praha 3

Danish adress:
Højsagervej 9
2500 Valby
Denmark

-S pozdravem
Robin Pultera
BRAINZ VR - CEO
robin@brainz.cz
+420 777 164 148
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic
-S pozdravem
Robin Pultera
BRAINZ VR - CEO
robin@brainz.cz
+420 777 164 148
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic
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SV: Cute.
Lars Erhardt Christiansen

Sendt:18. februar 2018 18:14
Til:
Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Cc:
Robin Pultera [robin@brainz.cz]; Jana Gálisová [jane.galisova@brainz.cz]; Lea Mejdahl Nielsen

Hello again Robin, Jana and Lucie!
Thank You so much for the good meeting we had – it was so nice to meet You all, and we are so happy
that you liked our ideas and can help us – we really appreciate it so much!
The photo is just perfect – and it will be added to our thesis, in the part where Brainz will be presented as
an important part of the research and process we are working on – showing how to establish professional
AR-installations in museums!
We are now working on contacting the Danish museums which we find relevant to present and suggest an
AR solution.
On friday we are back in Denmark – And as soon as possible we will email you again to let you know
more of how things are working out.
Again; we are so thankful to be working with you!
:-)
The best regards from
Lea M. Christiansen & Lars E. Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Denmark
Phone-number: 0045 2082 2119

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 16. februar 2018 11:46
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: Fwd: Cute.

Hello Lea and Lars,
Thank you for your yesterday's visit, it was a pleasure to meet you both.
Please find attached promised picture :).
We look forward to hearing from you soon.
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All the best,
Lucie

-S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic
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SV: SV: Update on our AR-project
Lea Mejdahl Christiansen

Sendt:28. juni 2018 13:38
Til:
Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Cc:
Robin Pultera [robin@brainz.cz]; Lars Erhardt Christiansen

Hi again Lucie (and Robin) :-)
Thank You very much for Your reply; we are so glad that it is okay with You that we mention Your names
in the thesis (we believe it it’s going be a great and very interesting part of the thesis by the way) :-)
For the purpose of writing the last chapter and conclusion of the thesis we hope to include the test of the
prototype as the “grand finale”.
So in regards to making an appointment and demonstrating the prototype of the AR-whale for the
Zoological Museum, could we be so bold to ask if You might have a time-estimate of when it could be
possible for us to test it in the Museum?
After hopefully doing a successful test, we really hope the Museum will be interested in buying a
complete version. So for us to negotiate such a sale, we hope You could estimate a price for us (including
the extra adjustments of the mouth of the whale, making the whale 'start' in the ocean, making a start-up
screen with credits and an additional info-screen with some facts about the whale).
As another possible way to be able to buy and set up a final AR-version, we are investigating how to
apply for special economic funds from The University of Copenhagen – for development of an
entrepreneurial thesis, since we know that they highly encourage and support this kind of efforts :-)
We hope (and wish) that we don’t stress You too much with our questions – we know that You have a
busy schedule and important projects running – but in order to make an appointment with the Museum it
would be very valuable for us, to be able to give them these informations.
You must of course let us know if You need anything from us – and hopefully the eight markers we send
You, is useable? :-)
The very best regards,
Lars & Lea :-)
Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 26. juni 2018 16:11
Til: Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lea and Lars,
Yes, sure, no problem. Its an honor for me and Robin is famous already, so he does not mind either... :))
Cheers to Denmark,
Lucie
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S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-06-26 15:08 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hello Lucie and Robin!
Lars and I thought You might want to have a little sneak-peak of Your appearance in our master thesis :-)
You must of course let us know if You wish to be anonymous, but we just thought it was fun to send You this
snapshot (and we know the Danish words doesn't make that much sense) :-)
We are still waiting for a meeting appointment with The Zoological Museum, but we hope it will be in this week or
the starting of the next.
We hope everything is well in Prague :-)
Best regards,
Lars & Lea

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 21. juni 2018 14:12
Til: Lucie Burešová
Cc: Robin Pultera; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
– It's great – we really appreciate it all so much!
And here comes 8 new markers with a much bigger number – We hope they can work out.
:-)
Best regards
L&L :-)

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 21. juni 2018 13:53
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

No problem, you are welcome :)
L
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S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-06-21 13:52 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie! :-)
Thank you for letting us know so fast – I will go to Photoshop and fix it and send you new ones in a short while –
no problem!
And thanks for keeping us updated with everything!
Best regards
Lea & Lars :-)

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 21. juni 2018 13:44
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lars,
We have checked the markers, and probably the number must be bigger, e.g. over/underlying the
whole picture to make each of the marker more readable. Then we would have to test the tracking and
see how it works.
I also check with Robin what are the time possibilities and will let you know.
Have a nice day,
Lucie
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-06-21 11:53 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hi Lucie and Robin!
Thank You for you e-mail – all is good here, and hopefully all is good for You in Prague as well? :-) It's just a
pity that we know the summer weather is much better in Prague these days...!
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Its great that the markers we made can be useful for the app – and the markers (1-8) are attached here for
You in a zip-file. Please let us know if You need anything else from us!
We have contacted the manager of the Zoological Museum and expect him to find time to see the AR one of
the days next week. Lea and I hope to do an actual AR-test to position the whale when we go to visit the
museum – but of course it depends if You have time to finalise the AR-prototype and if You need more time to
program it, so just let us know.
One of these next days we will go and print out the markers, so we can put them on hard cardboard and have
them ready for use.
Its fine with the price estimate – we are looking forward to hear more about it, and then hope we can make
the museum so interested that they want to buy a full version.
:-)
Have a nice day! And we are happy that you liked the cookies!
The best regards
Lea & Lars

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 20. juni 2018 17:21
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hello Lars and Lea,
It was very nice to see you again last week, I hope you are doing good!
We are happy to see how excited are you about the project and that you are quickly taking the next
steps.
Thank you for the markers, I received only the first one. Could you please send me also the other 7?
I will send you the price estimate hopefully until the end of this week. When do you have the
appointment with the museum?
All the best,
Lucie
PS: Those butter cookies you brought us are so delicious, yum! :)))
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic
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2018-06-18 13:42 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Dear Robin and Lucie!
We have been back in Copenhagen for some days now – and we are still so thankful and happy about the
prototype You made of the whale! We watched the photos and the small video we made many times – and
we still get impressed!
Our next step here have been to make an AR-marker, so the app can be activated. It is attached with this email. We have made 8 (do You think that it's enough?) and gave each marker a number (1-8) in the
righthand corner. We are going to print them out, if You approve of them and think they are working out as
markers.
Later today we are getting in touch with the Zoological Museum and will tell them of the progress and
amazing work You have done. We believe it should be possible to meet them soon and begin the testing. In
regards to this, we have two questions:
1. We will be very happy to know an estimate of the time You need to make the AR-prototype available to us
– for testing and positioning it in the right place "on" the skeleton in the Museum. (We might need some
instructions on how to arrange it and make it work). We will find out if they supply WiFi.
2. In regards to the Museum – Hopefully the manager of the museums exhibitions and their scientists gets
just as impressed as us and would like to buy a official and complete version of the app/AR, so it can be
made public for the guests of the museum.
So we would like to ask if You can give us an estimated prize of such a version? We will then inform the
Zoological Museum and let You know if they accept.
In order to give us a prize estimate, we would mention that a complete version should have:
- A "start-up-screen" with title and credits (Your company name, our names, and the cooperating scientists).
- An additional "info-screen" (to turn on and off) - with facts about the whale as text (which we will provide).
- Make the whale start in the ocean.
- Work a bit with the 3D of the whales mouth (which presently sometimes is shown as disconnected to the
rest of the whale) – so it could be connected to the whale and just opened a bit (and in a way look a bit
dangerous - like the mouth and teeth we see on the skeleton).
Then in addition to this, we would like to ask if it is a final and complete price – or can additional expenses
be expected in regards to keeping the app active?
Again; Thank You for all the work You have done – and making us able to write a great thesis about this
cooperation, which will include the interesting explanation of constructing an AR-whale too!
We hope, in the near future, to find more opportunities for supplying AR in museums and other companies in
Denmark/Scandinavia too.
:-)
The best regards
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 14. juni 2018 11:45
Til: Lucie Burešová
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Robin Pultera
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hi Lucie and Robin!
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We have been enjoying Prague for a few days now – and we are happy and looking forward to go and visit
You at 16:00 o'clock today.
– And off course we bring the Occulus-VR-glasses to You!
See You later!
:-)
Best regards
Lea & Lars

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 5. juni 2018 18:34
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Robin Pultera
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lars,
OK, so see you then! :)
Cheers,
Lucie
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-06-05 15:38 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie! :-)
Great You can use the audio (we think its pretty amazing too) and we are really so happy and excited by
the thought of the AR getting closer to be finalised and we can be able to see it (and present it for the
Museum later on) ! :-)
We have noted the date and time in our calendar and will show up at Your office then! We are looking so
much forward to see both of you soon!
Have a nice evening!
:-)
Best regards from
Lea & Lars
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Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 5. juni 2018 15:01
Til: Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hello Lea and Lars,
Thank you very much for the audio - it sounds awesome. We will add it to the AR, I think it's
gonna be great!
We are looking forward to seeing you again soon. What if we meet at our office on Thursday
14th, let's say at 16:00?
I wish you good luck with the thesis, and I hope we will celebrate it soon together :).
Cheers,
L
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-06-01 11:11 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie and Robin!
We hope everything is good and well with You? :-) At this moment we are very are busy with writing
the actual thesis (it is supposed to be around 120 pages of scientific standard), but we also manage to
enjoy the summer weather a little bit, and have the following updates for You:
We have received some audio-files from the Danish scientists regarding the special click-sounds that the
sperm-whale makes. We find it very fascinating that the scientist, who send us the audio-files, is
currently sailing around in the Atlantic Ocean (somewhere in the Mexican Gulf, east of Cuba), to record
these sounds of the whales :-)
Lars took the liberty to mix in some 'deep ocean sounds' – to give it a better and understandable feeling
of being underwater. We are sending You the audio-file and hope it can be added to the AR-showing
(and looped if maybe possible?).
(Just to give You an impression of the size of the whale and it's mouth, we are also sending You a
picture from a website we found, which shows a sperm-whale from below. It is not something You need
to use for the AR, but just an example that we found impressive ourselves).
We are very much looking forward to hear from You :-) It also won't be so long before we arrive in
Prague again - we can meet you from monday the 11th of June to thursday the 14th of June, whenever
it is suitable for You!
:-)
The very best regards and have a nice weekend!
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Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 10. maj 2018 11:45
Til: Lea Mejdahl Christiansen; Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lea and Lars,
Sorry for just a brief information, but to confirm - we are working on your project along with
other projects now. It will take a couple of days until we have something to show you. We
were struggling a bit with the 3D whale model, but I hope we can get it fixed. For now, it seems we have
all the necessary information. So once it is done to some extent, I let you know :).

Have a nice day,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-05-09 12:02 GMT+02:00 Lucie Burešová <lucie@brainz.cz>:
Hi Lea and Lars,
Thank you for clarification :). We are having a meeting over the project today. Later on, I
will let you know how is it going.
Have a nice day,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-05-08 15:05 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi Lucie and Robin :-)
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I hope we don't disturb You to much, but since there was a little confusion about the actual length
of the whale, we had a meeting with the Zoological Museum yesterday, where we took more
photos and were able to do more precise measurements as well.
We found out that the confusion was because the tail-part is missing (because a tail of a whale has
no bones), so if possible a tail should be added to the whale in the AR-showing (like the 3D-model
has).
Lars has created a layout of the position of the whale and how the skeleton in it's full spectre/form
looks like.
We have attached the measurements to the layout as well. The small fence should not be
considered as exact but is just shown as part of the surroundings of the whale.
Lars also took photos of the full length of the whale and connected them in Photoshop, to show
the shape and length in full size.
We hope, with the photos, layout and measurements, to give You a look of the whale that is as
precise as possible :-)
Kind regards,
Lars & Lea :-)

Fra: Lea Mejdahl Christiansen
Sendt: 4. maj 2018 11:47
Til: Lucie Burešová
Cc: Robin Pultera; Lars Erhardt Christiansen
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hi Lucie and Robin :-)
Just a quick update from us about the correct length of the whale – The Zoological Museum has
informed us that it measures approx. 13 meters in length.
We hope it doesn't conflict with the work You have been doing already – and please let us know if
You need other size measurements :-)
Have a great weekend!
Kind regards,
Lars & Lea
Fra: Lea Mejdahl Christiansen
Sendt: 2. maj 2018 11:25
Til: Lucie Burešová; Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hi again Lucie – and Robin!
That sounds good with the photos :-) Still we will try to get more information and details to share
with You later. We have been in contact with a professor from another Danish university and expect
that he will send us an audiofile with the whale-sounds, which we will forward to You when we get
it.
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We appreciate the possibility of visiting You and we have already booked airplane-tickets and hotel
:-)
So we will be staying in Žižkov from the 11th-15th of June, as You suggested. When we get closer
to the dates we can arrange the more precise day and time for our visit.
We are looking forward to hear more about the process next week – and we are so happy and
exited to know that this project, thanks to You, can come true.
We also consider to publish articles and talk to the local Danish news media about the project
when we are done – and we hope this can give You some advertising as well.
Kind regards,
Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 30. april 2018 18:36
Til: Lea Mejdahl Christiansen; Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lea,
Thank you for the photos. I think that for now, it is enough. If we need some more
information then, I let you know.
To us, the most convenient time of your visit to Prague would be 11.-15. or 25.-29. in
June.
We have already bought the model of the sperm whale. Now we assigned this prototype to
one of our developers so I hope we can get back to you during next week with some
progress.
I look forward to hearing from you soon and let us know the dates of your trip! :)
Lucie

2018-04-30 10:33 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie :-)
Thanks for Your e-mail with answers and we hope that You've had a nice weekend! :-)
We will of course be happy to send You more photos from the skeleton/installation. The photos
are from our kind of 'photo-safari' to the museum, when we at that point didn't knew for sure
which objects could be made as AR. But then it became clear that the whale-skeleton would be
the best suitable.
So if You need clearer or better photos please let us know and we ask the Zoological museum
for more. We will try to calculate the size of the installation to give You an estimate of how big it
actually have been (that is why we have a matchbox on some of the photos, so we can do some
mathematics on it). We will get back to You with the measurements later today.
In a little while You will receive a zip-file with photos, that You can download via the site
wetransfer.com :-)
Please send our greetings to Jana and hope Robin has an interesting trip :-)
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Kind regards,
Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 27. april 2018 17:11
Til: Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Lea,
So maybe there is one thing you could send me in the meantime :). Do you have some
photos from the museum, how the installation looks like, whole skeleton and so on...?
The more material you have, the better.
Thank you,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-04-27 15:50 GMT+02:00 Lucie Burešová <lucie@brainz.cz>:
Hi Lea,
Thank you for your email. I promise we will get back to you during next week.
Robin is now in China but when he returns, we will create a plan and let you know.
We will also clarify what other information we need from you and approximate
dates, so you can start planning your trip :).
Have a lovely weekend,
L
PS: Jana is not in Brainz anymore and her email was deactivated, so we do not have
to keep her in the copy. But I will send her your greetings :))
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
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120 00 Prague 2
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2018-04-27 13:33 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie, Robin and Jana :-)
I thought it was about time that some of the e-mail correspondance also came from me
(Lea) :-)
Lars and I have been considering if there is anything more we can do at this point to help
out with the prototype? Like for example if You need more photos and/or information of the
size, shape, skin colour, the audio (and so on) – and we will be so happy and eager to help
:-)
We have been in contact with our professor from Copenhagen University and he also
agreed that it would be beneficial and helpful for us to go and visit You again.
So we will begin to look at the calendar to find a date, but it also depends on what would
be convenient for You and at what time it would be relevant to have a short visit from us,
where we could see, comment and by-stand with the AR.
So please let us know if we can do anything from here and if possible a timescope of the
programming and if and when You would like to see us at Your office :-)
We would like to wish You all a nice weekend and looks forward to hear from You :-)
All the best regards,
Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 19. april 2018 18:13
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Robin Pultera
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lars and Lea,
Thank you for your email and clarification. We will discuss it with Robin and on
the technical solution and timing, I will let you know soon.
But June sounds good to me :).
Have a nice day,
Lucie
PS: Hope to see you soon back in Prague, the spring already started and it's awesome. You
have to come back!

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
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Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-04-18 14:54 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hello Lucie (and Robin and Jana) :-)
Thank You so much for Your kind reply, considerations and suggestions! We are happy
that You are well and back again! :-)
We fully understand your inputs and suggestions and the limitations of the protetype –
and we know that we ask quite much of You! We hope it could be possible to make some
kind of compromise and suggest a solution to hopefully also make the prototype more
simple:
Firstly, regarding the timescope: it would be so perfect if the prototype could be finished
by the end of June. We hope it can give You some time and fit in between Your other
jobs.
Regarding the animation: we don't need or expect it to be an animation. An visualisation
in 3D – just as kind of a 3D-picture overlaying the remains of the whale – will completely
fulfil the idea and purpose of the project. So no movement is needed, but instead an
audio background could support the impression (and we will of course supply You with
the audio file).
To explain our example that we sent You; we just took a lot of photos of the sperm-whale
in the museum – and the picture was just the best fitted to make a photoshop-overlay
matching the 3D picture and combining them – to show our purpose and idea.
So we know that the whale is quite big and didn't fit in the picture frame shown – but
might be like an example of a guest viewing the whale closely and thereby zooming in
and watching some details.
The room actually has good space for the guest to move around and will be able to step
back to see the complete whale through the app.
The particular sperm-whale is interesting to show as AR, because it is really hard to
imagine and understand how it looked like when it was swimming and alive (because of
the strange shape of the mouth and face, which is sort of missing because there are only
bones left and no flesh).
The scientist at the museum is quite happy about the idea. They have much expert
knowledge about the whale, especially about the strange 'click-sounds' it make – it is
quite unique which is why it could be relevant to put an audio file into the app.
We also prefer the marker/QR-solution that connects the AR-app and the remains of the
whale :-) We can print out the stickers/labels and will place it in the museum (at that
time we might need Your advise on where and how to place it to support the best view).
So, to summarise the above:
- We have until the end of June.
- The prototype doesn't need to be animated or moving, but instead added some sound.
- We prefer the sperm whale - and hope the pre-made 3D model just can be bought by
us and send to You.
- Connection to a marker/QR to launch the app – we will print it out and put it up in the
museum.
Would it possible to fit these hopes into the prototype? :-)
We did ask permission from our university to go and visit You and hope it can be
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arranged – we will let You know when we know more.
Again, we cannot thank You enough for all of Your eminent help! You are simply the best
and we still don't know quite how to appreciate all this!
Best regards!
Lars & Lea :-)

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 18. april 2018 13:38
Til: Lars Erhardt Christiansen; Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hello Lars and Lea,
Sorry for getting back that late, I was sick past few days, but today we finally
talked about the project with Robin, so now to the point... :)
First of all, thank you for information, visualizations and everything, it sounds
exciting and would like to do the prototype for you and the museum. However,
now we need to finish a couple of projects first. When do you need to have the
prototype ready? Please let us know your and museum's time expectations and
deadlines. We will try to squeeze it into our schedule.
Regarding the museum and prototype, in the first step, we would do a simple
AR animation, which would not require a 3D scan of the skeleton. That means
you would have some marker/QR to launch the app and then you suddenly see
the whale(s) around you.
Then for a real AR project, 3D scan in situ of the skeleton/ artifacts would be necessary.
But now, for the prototype, we do not have enough time and resources for it.

Also, we suggest doing the whale a way smaller. Because now it is too big and
you can't even see it whole on the display. We think it could be more fun to have
a few smaller whales, which you could chase and play with, nearby the real
skeleton.
We already have a model of the Blue Whale we could use for the prototype. We
know it is not the same whale, and not even extinct (hopefully this is not going
to change soon!), but we think it could work for a prototype, just to show what
is the technology capable of...
https://www.youtube.com/watch?v=M6TuE5oaWq8
So, what do you think about it? :)
Cheers,
Lucie

2018-04-16 12:54 GMT+02:00 Lars Erhardt Christiansen
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<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hello again Lucie, Robin and Jana! :-)
We have a follow-up and some new information regarding the objects that we sent to
You last thursday. Since the communication with the museum tends to be a bit slow
(and in Denmark there has been and will come more holidays and perhaps even a
strike!) we decided to go to the museum ourselves and make some decisions to keep
pushing the project forward.
After visiting the museum we found that the objects unfortunately would be difficult to
create as AR. The lizard and the meteorite is displayed in dark rooms, and we
remember that You, Robin, mentioned that poor lightning and darkness can be a
problem for AR. The mussel is (despite it's historical value) not so interesting to
visualise with AR.
Therefore we have found another object. We remember that You had created a whale
before – and it so happens that the Zoological Museum has a fossil/skeleton of a
stranded whale on display. We think it could be very interesting – and the museum
agrees – to visualise this object instead, so that the guests can se how the whale
looked like when it was alive.
We have created three layout-pictures, that shows how the whale in the AR-display
could look like. The first shows the fossil on display (seen through an iPhone), the
second the active visualisation of the whale and the third an activated information box.
We have much more photos of the present skeleton that we can send to You. We hope
that the AR-showing can fit the position of the skeleton even though it don't have to be
completely perfect.
We also have a link to a suggestion of the appearance of the whale (if necessary we
will buy the 3D-model from the website):
https://www.turbosquid.com/3d-models/sperm-whale-3d-max/648365
(it was the picture Lars used for the layouts)
We are considering if the AR-visualisation should have some blue'ish and semitransparent background to give it an ocean-feeling (and blurring the edges and the
possible mismatch between the skeleton and the AR-whale) – and maybe even adding
some ambient ocean/whale sounds. Otherwise You are free to use Your creativity in
the programming! :-)
We are so much looking forward to hear from You – and again thank You – we really
appreciate all Your help!
Best regards,
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 12. april 2018 15:52
Til: Lucie Burešová
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hello again Lucie, Robin and Jana!
We are sorry that it has been a while since You last heard from us, but we have finally
received some proposals from the busy scientists at the Zoological Museum regarding
which objects they think could be interesting to be visualized as AR.
The three objects the museum has suggested:
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- The Ichthyostega. Also known as "The four-legged fish" (An extinct
fish/dinosauer/lizard - please see the attached photo).
- The Eisenheim Meteorite (which we haven't seen yet, but expect that it is a huge
stone/rock. We believe it might be the most simple object of the three to make).
- The Giant Mussel (an 'oyster' from Greenland - please see the attached photo that
shows the fossil on display in the Zoological Museum).
We hope that one of these suggestions could be attractive and interesting for You to
make as AR – and will let us know which one of these three You choose.
Depending on which object You choose we will provide much more photos and
comprehensive information about appearance, layout, typography etc. (and of course
depending on how much time You can afford to spend on the object and Your technical
choices).
We are looking forward to hear from You and thank You guys so much again!
We hope to make time to come back to Prague and stop by Your office if it could be
convenient for You and helpful for finalizing the AR :-)
Best regards,
Lars & Lea
:-)

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 22. marts 2018 14:33
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hello Lars,
Don't worry, you do not disturb us, we will be happy to hear from you soon :).
Have a nice day,
Lucie
S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-03-22 12:04 GMT+01:00 Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hello Lucie, Robin and Jana!
Thank You so much for Your reply and answering our bunch of questions – it's so
good to hear from You again :-) And we of course understand that You have a lot of
projects going on and we still hope we don't disturb You too much.
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We expect to hear from the Museum today or tomorrow regarding their wishes for
the extinct animal/object and will get back to You as soon as we know more.
Thank You all again and have a great day! :-)
Lea & Lars

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 21. marts 2018 16:46
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: SV: Update on our AR-project
Hello Lars and Lea,
Thank you for your email and apologies for getting back late, we were out of office
last week and now some other projects piled up... But we did not forget about you :).
We are happy that the museum is so interested, I believe we will be able to create a
great concept together.
Now, to your questions:
1. Statistics - yes, it is possible to have all kind of stats from the app (number of
downloads, views...)
2. Evaluation - users can evaluate the app itself on App Stores. The possibility of
internal evaluation within the app, e.g. which part of the exhibition was most
interesting etc. would also not be a problem.
3. We are able to deliver apps for both platforms, iOS and Android.
4. You do not need to have the newest version of iPhone and Android, however,
some older devices do not support AR (iPhones 6s and higher and Samsung S7 and
higher support AR apps).
5. Yes, there is some approval process on App Store, but on average it takes 2 days
to publish an app, so this is not a problem either.
6. We do not need a website for distribution of the app. It can be distributed straight
through App Store. However, a separate website, or e.g. a part of the museum's
website dedicated to promoting the app might be useful. But this depends pretty
much on the particular concept, marketing, and approach of the museum.
7. As we have agreed before, we will create a prototype for you. Then, if you and the
museums would be interested, we would clarify the concept and the scope of the
project.
And regarding the visualization you have sent us, I think it shows pretty much what
the app would be about, we like it a lot :).
If you would have any more questions, let me know.
Cheers,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
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Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-03-20 12:54 GMT+01:00 Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hello again Lucie, Jana & Robin!
One more update from us in Denmark – as you might remember I (Lars)
previously had a company doing PhotoShop; so I took the liberty of making a
photo that could illustrate the AR idea more clearly for the people in the Zoological
Museum. (The picture is enclosed in this email).
It is of course just an made up example – and not the way it necessarily is going
to look like – or a another completely different extinct animal could be chosen.
And we still hope you have time to help us? – And then for the purpose of both
the thesis and the actual progress of making AR for museums, we hope you could
give some hints and replies to the bunch of questions that Lea mentioned
previously (They are below).
We still try to find time (and money) to come to visit you again when we are
getting closer to the actual programming.
The best wishes from us – and You guys have a nice day!
:-)
Lea & Lars

Fra: Lea Mejdahl Christiansen
Sendt: 16. marts 2018 14:11
Til: Lucie Burešová; Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hello Lucie, Robin and Jana!
We have noticed that it has been some time since we e-mailed You last time. We
found that it took some time to set up meetings with the right people at the
museum. But at last we talked today with the head of exhibitions design at the
Zoological Museum, and have some updates that we would like to share with You:
- The museum is very interested and by the end of next week we will receive 2-3
suggestions of an animal/object that could be made as AR (the “fish" we
mentioned last, could still be interesting for the museum, but we will have some
other objects to choose from as well - so it will be up to You to choose which one
is the most convenient for You to program).
We also have a handful of questions we hope You can help to answer:
1. Can it be possible to extract some statistics from the AR-app? Like how many
visitors have downloaded it?
2. Is it possible to implement any form of evaluation in the app? (if the visitor
liked the experience of seeing the object as AR for example).
3. Which platforms will it be possible to use the app with? Is it compatible with
both Apple and Android?
4. Do you need to have the newest version of an iPhone or Android phone/tablet?
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Or can older phones work as well?
5. We have heard that Apple maybe have some demands regarding approval of
the app - do You know if this is true and in that case, is there any lengthy
approval-process we might have to be aware of?
6. Do you need a website for hosting the data of the app? (we did buy a domain
where it might be put if necessary).
7. Regarding the time-scope of the project: we hope You still have time to help us
around the middle of April?
Our overall experience so far is that both our professor at the University of
Copenhagen and The Zoological Museum is very happy and excited about this ARidea and opportunity :-)
And we cannot again underline enough how much we appreciate Your help!
Have a nice weekend and the very best regards,
Lars & Lea

Fra: Lea Mejdahl Christiansen
Sendt: 2. marts 2018 17:24
Til: Lucie Burešová; Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: SV: SV: Update on our AR-project
Hi Lucie (and Robin and Jana)!
Thank You for replying to us so fast!
We will of course take this into account – the idea of the fish, was so far also just
a suggestion/idea from us – and then for sure we will drop the 'moving-idea' :-)
Also, thank You very much for providing us with Your brand presentation!
We will let You know as soon as we know more.
Best regards,
Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 2. marts 2018 17:13
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: Re: SV: Update on our AR-project

Hi Lars and Lea,
Thats a great news. :)
Yes, we are able to design a fish/dinosaur. And yes, it could be moving.
However designing animals is quite complicated, so you and the museum
would have to take this into account.
Side 24 af 33

Please find here our brand presentation. You can use it for your next
meeting if you wish.
http://prez.brainzvr.cz/994288
For a prototype we could use one whale/big fish we have already used in
one of our recent projects.
Please let us know when you have more information.
Have a nice weekend,
Lucie

2. 3. 2018 v 16:44, Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Dear Lucie, Jana and Robin!
Today we had an interesting and good meeting with the digital
advisor from the National Zoological Museum. He liked the idea and
asked us to do a presentation before the next meeting.
For this reason we would like to ask You; Are You able to create a
'fish'? In the museum they have a historical and extinct half fish –
half dinosaur skeleton, that could be relevant to recreate in a ARversion. Secondly; is it possible to make it moving? (in a way which
makes it seem more alive, and not just a '3D-picture').
We didn't promise the museum anything like this yet – but wanted
to ask You first.
If it is possible to recreate this fish as an AR-object, we will of
course supply You with all the needed information about how it
looked like (the size of it, it's colours and all other relevant
information).
:-)
Thank You again and we wish You a nice weekend!
Lars & Lea

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 26. februar 2018 13:13
Til: Lars Erhardt Christiansen; Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: Re: Update on our AR-project
Hi Lea and Lars,
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Wow, that's a great news, good luck with the meeting! If you would
need any help or material for presentation, let us know.
We are looking forward to hearing from you soon.
All the best,
Lucie

2018-02-26 11:16 GMT+01:00 Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hello again Robin, Jana and Lucie!
Lea and I are now back in Denmark and would like to give You an
update of our progress here. We established contact with a
museum – The Danish Zoological Museum – where they for
example have old skeletons of dinosaurs, skeletons of whales and
other extinct species of animals.
The director of the museum already seems to be very interested
in the AR-project – and will have our first meeting with them on
Friday.
Hopefully we can find an interesting object to make as AR with
Your help.
We will return to You as soon as we have more information.
Have a nice day and best regards from
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 18. februar 2018 18:14
Til: Lucie Burešová
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová; Lea Mejdahl Nielsen
Emne: SV: Cute.

Hello again Robin, Jana and Lucie!
Thank You so much for the good meeting we had – it was
so nice to meet You all, and we are so happy that you liked
our ideas and can help us – we really appreciate it so
much!
The photo is just perfect – and it will be added to our
thesis, in the part where Brainz will be presented as an
important part of the research and process we are working
on – showing how to establish professional ARinstallations in museums!
We are now working on contacting the Danish museums
which we find relevant to present and suggest an AR
Side 26 af 33

solution.
On friday we are back in Denmark – And as soon as
possible we will email you again to let you know more of
how things are working out.
Again; we are so thankful to be working with you!
:-)
The best regards from
Lea M. Christiansen & Lars E. Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Denmark
Phone-number: 0045 2082 2119

Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 16. februar 2018 11:46
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Robin Pultera; Jana Gálisová
Emne: Fwd: Cute.

Hello Lea and Lars,
Thank you for your yesterday's visit, it was a pleasure to
meet you both.
Please find attached promised picture :).
We look forward to hearing from you soon.

All the best,
Lucie
<IMG_20180215_173338.jpg>

-S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
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Svar

Svar til alle

Videresend

SV: Tech links
Lars Erhardt Christiansen
Til:

Robin Pultera [robin@brainz.cz]; Lea Mejdahl Christiansen

Cc:

Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
8. juli 2018 12:33

Thank You again – to take time to write, finding the links and all – and we look forward to hear more from You
Robin! :-)

The best regards from
Lea & Lars :-)
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Fra: Robin Pultera [robin@brainz.cz]
Sendt: 8. juli 2018 10:01
Til: Lars Erhardt Christiansen; Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Lucie Burešová
Emne: Tech links

Lars, Lea,
I am sorry, I totally forgot to send you the links related to Augmented Reality and how it works, after our
last meeting. Fortunately, Lucy has reminded me :)
Here are the articles I mentioned on our meeting, just in case they might still be useful:
https://developers.google.com/ar/discover/
https://developers.google.com/ar/discover/concepts
https://developer.apple.com/documentation/arkit/understanding_world_tracking_in_arkit
All the best,
Robin
-S pozdravem
Robin Pultera
BRAINZ VR - CEO
robin@brainz.cz
+420 777 164 148
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic
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Re: iOS build
Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]

Sendt:23. juli 2018 19:24
Til:
Lea Mejdahl Christiansen
Cc:
Robin Pultera [robin@brainz.cz]; Lars Erhardt Christiansen

Hi Lea and Lars,
That's great! :) We are happy that the meeting and the app impressed the museum's managers. We
understand it is just the beginning but we are curious how its gonna continue in August. In the meantime,
good luck with the thesis and let us know if you have any news or questions.
Cheers,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-07-23 10:06 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie and Robin!

We hope everything is great with You and that You have been able to enjoy the great summer weather! :-)
We just wanted to send You an update about our recent meeting with the exhibition-manager of The Zoological
Museum.
At the meeting we demonstrated the AR-prototype for him, how it works and the possibilities in regards to creating
a full version.
He was very impressed with Your work (especially the graphics and the programming) and was still positive in
regards to implementing AR in a museum exhibition.
He talked about (among other things) how it is possible to tell a ”new story” about the sperm whale with AR – for
example about these “clicking” sounds which is hard to tell guests of the museum about without confusing them –
so he thought that the AR-prototype could be an interesting way to solve these challenges – and give the guests a
new and interesting museum-experience with AR.
The rest of the Museum however will not be back until the start of August, due to the summer holidays.
So we agreed to talk again when the rest of the staff is back and he will then show the prototype to the Board of
the Museum.
Hopefully they will be just as impressed as him and we will of course let You know when we hear more! :-)
We are in the process of finalising our thesis – and will submit it in the beginning of next week.
So again, we need to thank You for all the tremendous work You have done for us with the AR-prototype – we
couldn't have made such a great thesis without You! :-)
The best regards from Denmark,
Lars & Lea
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Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 13. juli 2018 18:18
Til: Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Robin Pultera; Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: iOS build

Hi Lea and Lars,
Thank you for your lovely email, I'm happy you are satisfied with the app and that the installation was
successful.
Hope to see you soon in Prague :).
Have a nice weekend,
Lucie

S pozdravem,
Lucie Burešová
account manager VR
lucie@brainz.cz
+420 728 729 547
BRAINZ VR
Mánesova 27
120 00 Prague 2
Czech Republic

2018-07-13 13:01 GMT+02:00 Lea Mejdahl Christiansen <grp191@alumni.ku.dk>:
Hi again Lucie and Robin! :-)
Thank You so much (!) for getting back to us so fast after our conversation yesterday!
We deeply understand that You are very busy and have many important on-going projects – and we cannot express how
grateful we are that You have been able to and took the time to send us the prototype of the AR-version! :-)
We have already downloaded the app (thank You for the clear instructions, it was very easy because of this to download it) –
and we can just say: it still looks great! :-)
We are so happy and excited that we now are able to include this important (if not the most important) part about the ARtesting, in our thesis.
As we wrote earlier, it will be “the grand finale” – and it is all thanks to You and all the help and time You have invested in
our project.
We look forward to show the AR-app and whale to the Zoological Museum and our thesis-counsellor from Copenhagen
University. We hope to arrange a meeting with them at the museum as soon as possible and will of course let You now how it
goes :-)
Thank You very much also for the clarifications about the timing and budget – it is completely fine and You must not stress
about it :-)
We don’t have to include this part in the thesis, but we will provide the information to the Zoological Museum and hope they
are interested in buying a full version :-)
We will of course return to You about this later on.
And lastly and again: we cannot thank You enough (also that You made it available to use on our iPhone) for this prototype –
it is everything we could have hoped and wished for!
We wish You a great holiday Lucie, and we look forward to getting back to both you and Robin when we have more
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information!
We have to say, that we are so happy that we almost want to travel to Prague again just to give You a big Thank You-hug :-)
Have a great day and weekend! :-)

The very best regards,
Lars & Lea
Fra: Lucie Burešová [lucie@brainz.cz]
Sendt: 13. juli 2018 11:59
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Robin Pultera
Emne: iOS build

Hello Lars and Lea,
Firstly, let me apologize for the lack of communication and delay with the app. It is because we are
quite busy now with ongoing projects. But I hope that the version of the app we have now will help
you with the thesis, even though it is not finished yet.
Please find the iOS version of the app on the following link.
https://developer.cloud.unity3d.com/share/WyPHOznU97/
1.
2.
3.
4.

Open URL on your phone (or use the attached QR code)
Press install and confirm the dialog
Close your browser wait for app to download and install (may take a few minutes)
Open phone settings -> general -> device management -> brainzmobile s.r.o -> Trust this
certificate (This needs to be done only for the first installation of the application on the device)
5. Run App
Supported iOS devices are:
iPhone X
iPhone 8 and 8 Plus
iPhone 7 and 7 Plus
iPhone 6S and 6S Plus
iPhone SE
iPad (5th Generation)
iPad (6th Generation)
12.9-in. iPad Pro (1st Generation)
12.9-in. iPad Pro (2nd Generation)
9.7-in. iPad Pro
10.5-in. iPad Pro
We did not have enough time to implement the markers and splash screen, so the app still works the
same way as before and you have to position the whale manually.
Robin will prepare the timing and budget by Tuesday next week and will send it to you so you can
discuss it with the museum. I will be on holiday next week, so if you need anything in the meantime,
contact Robin as well.
Good luck with the thesis and we are looking forward to hearing your and museums feedback. :)
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Have a nice day,
Lucie
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Bilag D: E-mail korrespondance: Nationalmuseet, København v.
Ingrid Wass

HENVENDELSEN ER TRUKKET TILBAGE - MÅ IKKE KOMME VIDERE: Ang.
Kandidat-speciale og udvikling af gratis AR. for Nationalmuseet.
Wass, Ingrid [Ingrid.Wass@natmus.dk]

Sendt: 20. februar 2018 09:53
Til:
Lars Erhardt Christiansen
Cc:
Programgruppen [programgruppen@natmus.dk]
Prioritet:Høj

Til programgruppen.
Afsender har bedt om, at henvendelsen ikke bliver fulgt op eller på anden måde kommer videre i systemet.
Med venlig hilsen / Best regards
Ingrid Wass
Chefsekretær / Director's PA

Museumsdirektøren / Director General
Telefon / Phone +45 41 20 60 01
Fra: Wass, Ingrid
Sendt: 19. februar 2018 14:35
Til: 'Lars Erhardt Christiansen'
Cc: Programgruppen
Emne: SV: Ang. Kandidat-speciale og udvikling af gratis AR. for Nationalmuseet.

Kære Lars Erhardt Christiansen
Tak for din henvendelse.
Vi får utrolig mange henvendelser med gode råd og tilbud, da mange gerne vil bidrage med at udvikle
Nationalmuseet.
Vi er taknemmelige for den store interesse og prøver hele tiden at holde øjne og ører åbne, så derfor
behandler vi alle forslag i Nationalmuseets programgruppe.
Det handler kort sagt om at vurdere, om et forslag passer ind i forhold til, hvad vi gerne vil give vores
publikum, samt om der kan findes tid og penge til det.
Til gengæld kan vi ikke love at vende tilbage til alle, så du får denne mail som besked om, at vi har
modtaget dit forslag, og at vi bringer det ind i programgruppen, men vi vender kun tilbage til folk, hvis vi
beslutter os for at gå videre med idéen og har brug for at få den uddybet eller indlede et samarbejde
Med venlig hilsen / Best regards
Ingrid Wass
Chefsekretær / Director's PA

Museumsdirektøren / Director General
Telefon / Phone +45 41 20 60 01
Fra: Lars Erhardt Christiansen [mailto:rvw812@alumni.ku.dk]
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Sendt: 19. februar 2018 13:44
Til: Wass, Ingrid
Emne: Ang. Kandidat-speciale og udvikling af gratis AR. for Nationalmuseet.
Kære Ingrid Wass,
Vi tillader os at henvende os til dig, med den forhåbning at du kan dirigere denne forspørgsel videre til direktør Rane
Willerslev.
Vi er to kandidatstuderende ved Københavns Universitet, Institut for Informationsstudier, som har påbegyndt vores
afsluttende speciale. Pt. er vi dog stadig lige ved at afrunde vores forrige semester som er afholdt på Karls
Universitetet i Prag – og er ved at pakke sammen og rejse tilbage mod Danmark i denne uge.
Specialet – og dermed denne forespørgsel – retter sig mod at vi sigter på at undersøge en ny formidlingsform i en
museumskontekst: denne nye form er Augmented Reality (AR) som muliggør helt ny interdisciplinær vidensdeling med
museumsgæster – som på en intuitiv måde (og med gæsternes egne mobiltelefoner/smartphones) vil kunne tilgå
artefakter digitalt (som ellers kan syne at henligge statiske og 'døde' i montre).
Konkret vil vi med jeres velvilje gerne afbillede et artefakt digitalt (efter jeres valg), meget gerne med ekspert- og
forsker-inputs og ønsker til formidlingen – og uden nogle omkostninger for Nationalmuseet, skabe sådan et eksempel
på nytænkt formidling.
Så med denne forespørgsel håber vi at få dels Rane Willerslevs 'velsignelse' – og dernæst gerne en kontakt hos jer,
som positivt kunne bidrage til en sådan proces og et eksempel – der på sigt gerne skulle kunne give både omtale, ny
formidling og endnu flere museumsgæster.

Skulle vi ikke høre fra dig, tillader vi os at kontakte dig telefonisk indenfor de næste dage med henblik på at tale med
jer om ovenstående.

Med venlig hilsen
Lea Mejdahl Christiansen
&
Lars Erhardt Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Danmark
tlf. 20821119
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Bilag E: E-mail korrespondance: Zoologisk Museum, København
v. Peter C. Kjærgaard, Anders Drud og Juliette Fritsch

SV: Angående kandidat-speciale og forsøg med udvikling af AR. for Zoologisk museum
Lars Erhardt Christiansen
Sendt:26. februar 2018 11:04
Til:
Anders Drud Jordan

Kære Anders!
Tak for din besked – og det lyder bare rigtig godt!
Vi er lige hjemvendt fra studiet i udlandet her i weekenden – og er nu ved at sætte i sving med specialet; og dermed altså at rykke på ARprojektet og forhåbentlig et samarbejde med jer!
Vi vil rigtigt gerne mødes på fredag d. 2. marts – og evt. klokken 14 – kunne vi komme ind forbi?
De bedste hilsner
Lea Mejdahl Christiansen
&
Lars E. Christiansen

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 23. februar 2018 09:46
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Fwd: Angående kandidat-speciale og forsøg med udvikling af AR. for Zoologisk museum

Kære Lea og Lars,
I skal være velkomne til et møde med mig vedr jeres forespørgsel.
Det ville passe bedst torsdag eller fredag eftermiddag næste uge. Hvordan lyder det. Jeg befinder mig på Botanisk Museum og
vedlægger et kort. I må gerne komme med forslag til tidspunkt.
Alt godt
Anders

Start pÃ¥ videresendt besked:
Fra: Peter C. KjÃ¦rgaard <kjaergaard@snm.ku.dk>
Emne: Vedr.: AngÃ¥ende kandidat-speciale og forsÃ¸g med udvikling af AR. for Zoologisk museum
Dato: 22. februar 2018 kl. 13.58.05 CET
Til: Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Cc: Anders Drud Jordan <adjordan@snm.ku.dk>
KÃ¦re Lea og Lars,
tak for jeres henvendelse. Det lyder super spÃ¦ndende. Jeg sender jer straks videre til Anders Drud, der stÃ¥r i spidsen
for udviklingen af vores digitale omrÃ¥de. Det er ham, som I skal tale med i fÃ¸rste omgang.
Med venlig hilsen,
Peter
Twitter: @PCKjaergaard
Books: Creationism in Europe & Familien
Peter C. KjÃ¦rgaard, PhD, FLS
Museum Director & Professor of Evolutionary History
Natural History Museum of Denmark
University of Copenhagen
Gothersgade 130
1123 KÃ¸benhavn K
Denmark
kjaergaard@snm.ku.dk
statensnaturhistoriskemuseum.dk
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On 22 Feb 2018, at 13:37, Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk> wrote:
Kære Peter C. Kjærgaard!
Vi har forsøgt at kontakte dig telefonisk, men foreløbig uden at have held til at komme igennem til dig – Da vi er
undervejs hjem med toget hele dagen i morgen (fredag 23/2), så vil vi evt. forsøge at ringe igen mandag – ellers er
du naturligvis velkommen til også at forsøge at ringe til os via nedenstående nummer.
Med venlig hilsen
Lea Mejdahl Christiansen
&
Lars Erhardt Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Danmark
tlf. 20822119

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 20. februar 2018 11:37
Til: Peter C. Kjærgaard
Emne: Angående kandidat-speciale og forsøg med udvikling af AR. for Zoologisk museum
Kære Peter C. Kjærgaard,
Vi tillader at henvende os til dig, med den forhåbning at du kan være os behjælpelig med det følgende:
Vi er to kandidatstuderende ved Københavns Universitet, Institut for Informationsstudier, der
studerer Informationsvidenskab og kulturformidling – og har netop påbegyndt vores afsluttende speciale.
Pt. har vi lige afrundet vores forrige semester, som er afholdt på Karls Universitetet i Prag – og er ved at pakke
sammen og rejse tilbage mod Danmark i denne uge.
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Vores speciale – og dermed denne forespørgsel – retter sig mod at undersøge og afprøve en ny formidlingsform i en
museumskontekst: denne nye form er Augmented Reality (AR) som muliggør interdisciplinær vidensdeling og deling af
denne med museumsgæster – som på en intuitiv måde (og med gæsternes egne mobiltelefoner/smartphones) vil
kunne tilgå artefakter digitalt (som ellers kan syne at henligge statiske og 'døde' i montre).
Konkret vil vi med jeres velvilje gerne indhente ekspert- og forsker-inputs og ønsker til en sådan AR-formidling,
således at vi kan afbillede et artefakt digitalt (evt. efter jeres valg) – selvfølgelig uden omkostninger for Zoologisk
museum – og dermed skabe et enkelt eksempel på nytænkt formidling.
Det er ikke hensigten, at det vil tage særligt meget af jeres tid – og samtidig er det naturligvis blot et forsøg og vil
ikke på nogen måde ændre eller forstyrre museets udstillinger eller formidling i øvrigt.
Så med denne forespørgsel håber vi at få et møde med jer – og gerne en kontakt hos jer, som positivt kunne bidrage
til en sådan proces og medvirke til at vil kan skabe et AR eksempel – der på sigt gerne skulle kunne give både omtale,
ny formidling og endnu flere gæster til Zoologisk Museum.
Skulle vi ikke høre fra dig, tillader vi os at kontakte dig telefonisk indenfor de næste dage med henblik på at tale med
jer om ovenstående.
På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Lea Mejdahl Christiansen
&
Lars Erhardt Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Danmark
tlf. 20822119
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SV: AR proposal for The Zoological Museum – as part of a master thesis.
(with picture added!)
Lars Erhardt Christiansen
Sendt:13. marts 2018 13:25
Til:
Juliette Miriam Fritsch

Hi again Juliette!
Its completely okay – we understand that You can be busy and it can be difficult to find the extra time.
And yes – we would really like to meet You and the head of audio visuals as well. So we can be there on Friday – and
we can arrive 10:30.
Do You have Your office at Universitetsparken 15?
Best regards from
Lea & Lars

Fra: Juliette Miriam Fritsch
Sendt: 13. marts 2018 12:46
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Re: AR proposal for The Zoological Museum – as part of a master thesis. (with picture added!)

Hi Lars and Lea
Sorry for the delayed reply. I want you to meet our head of audio visual as well, and he is travelling a lot at the
moment.
Are you able to come this Friday, some?me 10.30-12.30?

From: Lars Erhardt Chris?ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Date: Tuesday, 6 March 2018 at 12.37
To: JulieRe Miriam Fritsch <jfritsch@snm.ku.dk>
Subject: SV: AR proposal for The Zoological Museum – as part of a master thesis. (with picture added!)
Hello again Juliette,
Thank You very much for Your e-mail and fast reply! We are very happy that our idea/project appeals to You and we
would like to come to meet You.
We have been researching other AR-projects (related to museological exhibitions), like You suggested, and we are
eager to tell more about this – and to discuss, share our plan and the next steps with You.
So you are very welcome to choose the day and time of the day – and we will be glad to have a meeting.

Best regards,
Lea & Lars
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Fra: Juliette Miriam Fritsch
Sendt: 5. marts 2018 14:19
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Anders Drud Jordan
Emne: Re: AR proposal for The Zoological Museum – as part of a master thesis. (with picture added!)

Hello Lars
Your project sounds interes?ng. Please do come to meet us and tell us more.
Please also, before you come, take some ?me to look at other museums and how they are (or have) used AR.
For example, the Natural History Museum of NYC (they have a shark thing).
Thanks!
JulieRe

From: Lars Erhardt Chris?ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Date: Sunday, 4 March 2018 at 21.55
To: JulieRe Miriam Fritsch <jfritsch@snm.ku.dk>
Cc: Anders Drud Jordan <adjordan@snm.ku.dk>
Subject: AR proposal for The Zoological Museum – as part of a master thesis. (with picture added!)
Dear Ms. Juliette Fritsch – and Mr. Anders

Drud Jordan,

After our meeting with Your colleague Anders Drud Jordan last friday, we are sending You this e-mail, because we are
seeking to collaborate with The Zoological Museum – and invite You to participate in a simple 'AR-experiment' with us.
Firstly, we would like to give you a short introduction of who we are and to give You an understanding of our purpose
with this email.
We are two students, studying Information Science and Cultural Communication at the University of Copenhagen. As
the topic of our final Master thesis we focus on Augmented Reality (AR) and this relatively new technology's potentials
for use in museological exhibitions. At the same time it is our aim to document the complete proces of establishing this
cultural entrepreneurship.
In this regard our aim is to make just one single (and relatively simple) AR-showcase – by making one object or
artefact in a 3D digital version which guests in the museum would be able to activate and see as an 'extra layer' of
communication through their own telephones or tablets.
We have an international and highly professional company helping us with programming and solving technical issues.
The result we hope to get from this test, is that AR can be a new way of communicating knowledge and information in
an intuitive and exciting form to museum-visitors.

An illustration made by us – showing an AR example – and our idea and project.

So what do we actually like to do?:
· A meeting with You and to confirm and establish a teamwork with You and The Zoological Museum.
· A second meeting with You and relevant scientists/experts – to get suggestions of which object we can make, and
how the object have been looking originally and how it should be presented in AR.
· To be allowed to put a small sticker on the glass or pedestal of the exibitioned artefact – for the AR-test version to
work.

What we don't need:
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· Any economical or technical support.
· To disturb You or any other staff unnecessarily – and take much of Your time.
· To disturb or take focus from any ongoing exhibitions.
· And we don't believe that our AR will replace traditional museum communication.
(– but can be an extra and new layer of communicating to guests).

We hope:
· To give You and The Zoological Museum a new insight to AR and the communicative potential of the technology.
· That this will be a succesfull experience for everyone involved and that AR in the long run can be useful and make
museums even more attractive.

Estimated time horizon of the actual AR project:
· Meetings to be held – March.
· Establishing the AR-example – April-May.
· Our hand-in of the Master thesis – July.

We very much hope to hear from You – or we will take the liberty of calling You one of these next days – and we
would be so glad to visit Your office to talk more about what we hope could be an interesting opportunity for the
Zoological Museum.

The best regards
Lea Mejdahl Christiansen & Lars Erhardt Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
Denmark
Phone-nr: 20822119
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SV: AR-pilot for the Zoological Museum and summary of todays meeting
Lars Erhardt Christiansen
Sendt:23. marts 2018 13:50
Til:
Juliette Miriam Fritsch
Cc:
Lea Mejdahl Christiansen

Hello again Juliette!
We just tried to contact You on Your telephone – and maybe You have heard our voicemail?
Hopefully You have received our e-mails (they are shown below as well)? We are very eager to hear from You – since the museum is closed on
Mondays and soon Easter starts and the staff might go on holiday.
We understand that it can be very busy at the museum, and that the ongoing exhibitions are the priority – but we are in a situation where it is
important for us just to know if our AR-project can progress.
At the same time the helpfull company needs to have some information from us and find time to make the programming for free (in-between jobs).
Since our time and plan for both the programming and our thesis is tight, we hope that You can confirm that we can continue as we have talked
about in the meeting – and let us have some suggestions for artefact's to work with as soon as possible.
Best regards and thank You in advance!
Lea & Lars
Tlf. 20822119

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 22. marts 2018 12:23
Til: Juliette Miriam Fritsch
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: AR-pilot for the Zoological Museum and summary of todays meeting
Hello again Juliette!
As promised we have investigated the questions we discussed at the meeting (and mentioned below) and after communicating with our supporting company
we have found that:
– It is possible to obtain different numbers and statistics from the app (e.g. number of downloads, views...)
– Users can evaluate the app itself on app stores. Its also possible to have an internal evaluation within the app, e.g.
which part of the exhibition was the most interesting etc.
– There is some approval process on app store, but on average it takes 2 days to publish an app, so this is not a problem.
– And we are able to deliver apps for both platforms, iOS and Android.
So now we just need the 3 or 4 chosen objects from You – artefacts on display in the Zoological Museum.
And later on we could meet to photograph the object and gain more information – and wishes for the layout and look of the AR.
We are looking forward to hear from You – and we will give the company the instructions and let them begin the programming.
Best regards from
Lea & Lars :-)

Fra: Lea Mejdahl Christiansen
Sendt: 16. marts 2018 13:34
Til: Juliette Miriam Fritsch
Cc: Lars Erhardt Christiansen
Emne: AR-pilot for the Zoological Museum and summary of todays meeting
Hi Juliette!
Thank You for such a nice meeting today – for Your good questions, inputs and suggestions. As we promised we hereby give a summary of what we discussed
today and an outline of the updated project description:
Firstly our overall goals and what we will do for the next steps:
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- During mid-April and start-May we wish to establish an AR test/pilot-version of an artefact on display in The Zoological Museum – with no economic expenses
for the museum.
- We will get back to You as soon as possible with answers to the following:
· What kind of statistics can be made available, e.g. through the AR-app – allowing the visitors to evaluate the experience.
· Finding out which obstacles and limitations that might be given by Apple or any other supplier, through which the App is downloaded.
(- Relevant only for our thesis; – doing a documentation of the process of establishing a cultural entrepreneurship).

The help we need from You and wishes for the next steps:
- By the end of next week to receive Your suggestions of 2-3 artefacts. (Preferably relatively simple in both size and shape). Then we will be in dialogue with our
associated programmers to know which artefact they prefer to construct as AR.
- Your suggestion of a date for a next meeting and talk with one, maybe two relevant specialists with knowledge of the chosen artefact – how it looked in real life
(size, shape, colours and other important details).

- Preferably this meeting could be joined by You, Juliette, again to talk about the communicative and aesthetics aspects of the App showing the chosen artefact as AR.
- From the meeting, we hope to gain information and photos of the chosen artefact – needed to construct the AR.
- We hope to be allowed to put a small sign or sticker on the pedestal or base of the selected artefact, that shows how to download and activate the App.

Finally, we would like to underline that we wish to keep the process as simple as possible and not very time-consuming – and that the mentioned steps above and
the final decisions will only be done with Your approval.
We are looking forward to hear from You again.

Best regards and have a nice weekend,
Lars & Lea
University of Copenhagen
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SV: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to
studerende ved Københavns Universitet.
Lars Erhardt Christiansen
Sendt:13. juli 2018 13:17
Til:
Anders Drud Jordan
Cc:
Lea Mejdahl Christiansen

Perfekt! Vi glæder os til at hilse på dig igen og præsentere resultatet!
God weekend!
:-)
Dbh
Lea & Lars

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 13. juli 2018 13:16
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to studerende ved Københavns Universitet.

Hej med jer. Det lyder godt. Jeg lægger kl 15 i kalenderen, og så ses vi der.
Dbh
Anders
Den 13. jul. 2018 kl. 13.15 skrev Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Anders!
Helt i orden – og ja, vi glæder os virkelig meget til at vise jer AR af kaskelothvalen, som vi har fået
programmeret! Vi har en testversion tilgængelig, så vi faktisk godt kan vise dig det i kontoret i Botanisk
Have.
Vi havde jo tænkt at den endelige version skal være koblet til skellettet af Kaskelothvalen – så det vil
være 'særligt' for gæsterne at opleve relationen mellem det udstillede og AR – og egentlig også mellem
det døde og det levende (sagt sådan lidt teatralsk!). – Og heller ikke bare noget som man kan se
hjemme – men en del af besøget på Zoologisk Museum
...
Hvis det passer for dig vil vi gerne mødes med dig allerede mandag (i dit kontor i Botanisk Have) – Og
hvis det kunne være om eftermiddagen evt? På den måde vinder vi også et par dage hvor vi kan
beskrive hvad du evt. synes om det vi har nået.
Kunne klokken 15 passe?
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars
INF, Københavns Universitet
Tlf 20822119
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Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 13. juli 2018 13:06
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to studerende ved Københavns
Universitet.

Kære Lars.
Jeg hørte desværre ikke dit ring. Jeg rejser først midt i næste. Så vi kunne måske nå at mødes
mandag tirsdag, eller onsdag?
Skal det være på Zool Mus eller kan det være Botanisk have. Jeg kan godt komme til Zool
Mus hvis det kræves/er bedst, men ellers kan vi mødes i Botanisk Museum og demonstrere
jeres resultat. De bedste hilsener
Anders

Den 21. jun. 2018 kl. 11.24 skrev Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej Anders!
Vi har været "stille" for en tid, da vi både knokler med at skrive selve vores speciale – og
samtidig sikre at vi ender op med en AR-løsning som vi kan præsentere for jer!
Med hensyn til det sidste, altså AR-programmeringen – så har der jo, som du ved, været
igangsat to forsøg på at genskabe to udstillede dyr.
Desværre er den ene danske virksomhed sprunget fra, grundet travlhed, og vi får derfor
alligevel ikke kreeret AR af det udstillede Skjolddyr.
Men så har vi i sidste uge rejst til Prag, hvor vores andet hold programmører sidder og
arbejder – og de viste os, at de har skabt en imponerende flot 3D kaskelothval, som vi
endda har fået tilført en lydside med de specielle klik-lyde – med de lyde som vi fik fra en
forsker, Pernille Tønnesen, som er tilknyttet professor Peter Teglberg Madsen. (Vi har
vedhæftet et billede af Lea, som tester AR-visningen på en telefon.)
AR-hvalen er altså fortsat kun udført som et pilot-projekt og en demo – men vi glæder os
meget til at vise dig denne version af kaskelothvalen "i levende live" og ser frem til at
kunne teste den inde på Zoologisk Museum. Vi vil skulle placere nogle markører, som kan
aktivere AR-visningen og knytte positionen af hvalen til stedet. Så vi håber at du har lyst
og mulighed for at se med, når vi tester den og i fællesskab kan vurdere om det er en
interessant formidlingsform.
Samtidig vil vi gerne høre om du er bekendt med om der er WiFi på Zoologisk Museum,
som vi kan tilgå mens vi tester? – Da det er vigtigt for at muliggøre installation af ARapp'en (da App og hval fylder et relativt stort antal Megabyte).
Vi er spændte på at høre fra dig – og du må gerne foreslå en eller flere dage hvor det
eventuelt kunne passe dig at vi mødes på museet.
De bedste hilsner
Lea & Lars
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Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 8. maj 2018 14:37
Til: Anders Drud Jordan
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.
Hej Anders
Vi ville bare sige et tak for at vi lige kunne ulejlige dig lidt i går - og det har været til stor
gavn for os, da vi nu med større præcision kan videregive vores ønsker om
programmeringen (hvor vi nok forventer at Kaskelothvalen bliver den mest vanskelige).
Så vi har nu lavet, og vedhæftet, en skitse til at lave en mere præcis AR-visning ud fra,
som du lige kan se og på den måde se noget af den foreløbige udvikling.
Der var vist noget med at du skulle afholde noget ferie – så vi vil da straks ønske dig en
rigtig god ferie - og så lige nævne at vi nu har masser at arbejde med - både på skrift i
vores speciale og via vores hjælpsomme programmører.
:-)
Med venlig hilsen
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 4. maj 2018 11:33
Til: Anders Drud Jordan
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.
Hej Anders!
Tak for din mail og foreslaget om at bruge den 3D-model af en hval, som du nævner.
Programmørvirksomheden, som vi har kontakt til ift. kaskelothvalen, er dog allerede gået i
gang med at programmere AR-visningen, så det er sådan set ikke nødvendigt med en
anden 3D-model.
Og tak for målet på længden (13 meter) – vi får straks sendt den oplysning videre til
programmørerne :-)
Det lyder rigtig godt med et kort møde på mandag og kl. 12.45 er helt fint for os, så der
vil vi meget gerne komme forbi Zoologisk Museum :-) Er der et bestemt sted hvor vi kan
finde dig derinde?
Rigtig god weekend.
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De bedste hilsner fra
Lea & Lars

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 4. maj 2018 10:34
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.

Kære Lars og Lea
Jeg har faktisk en .obj fil af en kaskelot hval. Vil det være en hjælp? Jeg kan ikke
garantere et mål på 3d modellen er i ovenstemmelse med hvlane nfra Henne
strand. De mål i skirver lyder på den lille side af hvalens længende. De målte 13.
Til 15 meter da de strsandede (så vidt jeg husker). Dog er halen jo væk og ryggen
krummer på skellettet.
Mht til 3d modellen er det vigtigt at sige at I KUN må bruge modellen i dette
projekt. Af rettighedsmæssige årsager.
Jeg rejser på ferie den 10 maj, og har lidt meget om ørene i næste uge, så et møde
kunne evt være mandag. Evt kl 12:45-13.
Dbh
Anders

Den 2. maj 2018 kl. 11.41 skrev Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej Anders! :-)
Vi sender dig lige en status på vores fælles AR-projekt:
Først kan vi fortælle at vores ene programmør-virksomhed er i gang med
opbygge AR-visningen af kaskelothvalen. De har nu en troværdig 3D-model
af den (som den ville have set ud i live i havet). De arbejder videre ud fra de
fotos vi selv tog da vi besøgte Zoologisk Museum - for at 'koble' skelettet
med AR-hvalen.
Vi må nok på et tidspunkt ind forbi museet igen for at få exakte mål på
hvalen – da vi kun ud fra vores foto kan estimere at den ca. som den ligger
derinde er ca. 1,4 m bred og ca. 7,1 m lang (og håber at vores udregning
stemmer?).
Eventuelt kunne vi mødes med dig derinde for dels at få præcise mål og
andre detaljer, men også finde ud af hvordan vi kan placere markører (som
både skal være synlige, men samtidig ikke forstyrrende).
Vi har også været i kontakt med Peter Teglberg Madsen, fra Århus Uni., som
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du henviste os til. Han lød meget imødekommende og kan, som vi forstod
det, godt hjælpe med hval-lyd-optagelser.
Dog har vi endnu ikke fået helt sikker aftale med vores 'virksomhed-2' og
afventer stadig om de kan lave skjolddyret. Vi har aftalt at høre fra dem i
dag.
Worst case - så lykkes det måske ikke, men så har vi i hvert fald
kaskelothvalen som AR-pilot-projekt.
Det var vist lige det seneste herfra! Og skulle du på et tidspunkt kunne afse
tid til et kort møde på Zoologisk Museum, må du naturligvis gerne lige vende
tilbage på det.
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 16. april 2018 14:19
Til: Anders Drud Jordan
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to
studerende ved Københavns Universitet.
Hej igen Anders!
Tak for svar og de gode inputs! Det er så perfekt at der ligger viden om de
lyde (hos Peter Teglgaard) som vil kunne forstærke projektet og ARformidlingen i meget høj grad!
Og skægt med Skjolddyret – og dets tænder! ( Jeg kender godt den gamle
Anders And historie :-) )
Vi arbejder straks videre (også henover en evt. lockout mm selvfølgelig!)
De bedste hilsner fra
Lea & Lars

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 16. april 2018 13:53
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk Museum, fra to
studerende ved Københavns Universitet.

Kære begge
Fint.
Mht til kaskelotten. Den udsender jo en række kliklyde, som den
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fremstiller med den store næse. Selve mekanikken er endnu ikke
kendt, og det er blandt derfor at forskere meget gerne ville ind i den
"friske næse” da de to hvaler strande. Det er Peter Teglgaard madsen
fra Aarhus uni som er verdens førende på det felt som deltog i Henne
også. Man mener at den kan frembringe en lyd med optil 200KHertz
som vist nok er verdensrekord inden for noget dyr i verden, altså
højeste lyd. Derfor ville det give meget mening at inkludere et
lydbillede - Peter Teglgaard ville sikkert have nogle lyd-bidder, som
man måske kunne bruge hvis man tydeligt kreditere lån. I kan finde
ham på Au hjemmeside.
Skjolddyret er fantastisk - det har iøvrigt nogle fuldstændige
firkantede tænder - hvilket er ret sjovt, for mig til at tænke på en
gammel anders and (Carl Barks om de firkanteede æg fra
sydmaerika). Anyways, det er dyr med karakter! Vi skal nok få et
par linier på plads.
Anders

Den 16. apr. 2018 kl. 11.52 skrev Lars Erhardt
Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej Anders!
Fantastisk – tusinde tak for det! Så vil vi arbejde videre herfra.
Og jo, der er et par ting som du meget gerne må bidrage
med;
F.eks. har vi overvejet om Kaskelothvalen skal have 'lyd' – dvs.
noget med lidt 'ambient' bølge/boble-lyd og på den led kan du
evt. svare os på om en sådan hval 'synger'? – og om du synes
det er en god (eller dårlig) idé.
Dernæst kunne det måske være fint med et par meget korte
linier om de to væsner, der kunne fremkomme som 'info' i
app'en.
Det vil foreløbig være en meget stor hjælp, hvis det er muligt.
Igen tak for det!
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 16. april 2018 11:18
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos Zoologisk
Museum, fra to studerende ved Københavns Universitet.

Kære Lars og Lea.
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Det er nogle gode forslag, og jeg støtter op om dem. Er
der noget jeg ellers kan gøre?
Dbh
Anders
Den 16. apr. 2018 kl. 11.00 skrev Lars
Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Anders!
Vi skriver til dig igen, da vi har en del
information og opdateringer herfra;
Først og fremmest har vi, da tiden, i forhold til
vores egen og programmørenes planlægning, er
skredet – og dernæst med den overhængende
fare for lockout, strejker mm. – måtte træffe
nogle forskellige forholdsregler, beslutninger og
agere for at vores speciale ikke kuldsejler.
Vi valgte derfor igår, søndag 15/4, at tage ind
som gæster og besøge Zoologisk Museum for at
besigtige de udvalgte objekter og deres
anvendelighed for AR-programmering. På denne
måde fik vi fornyet indsigt og forståelse for
udstillingens opsætning og de omgivende rum.
Og vi har derfor vurderet følgende:
1) Misty – vil desværre være for stor til at kunne
tilgå med en AR-markør, når man med sit smartdevice kunne ønske at se hele dinosauren,
samtidig kan det være en udfordring at rummet
er meget mørkt (som vi iflg. vores programmør
har fået besked om vil vanskeliggøre visning).
2) Meteoritten er på trods af sin historiske
betydning meget lille og udstillet i et rum der er
for mørkt og har begrænset fysisk plads, således
at flere gæster ikke nemt vil kunne tilgå ARvisningen samtidig.
3) Dronten er ligeledes udstillet i rum der er for
mørkt og har begrænset plads.
4) Kæmpemuslingen kunne være en mulighed,
men vi er i tvivl om dens potentiale for at vise
noget andet end det, den er i sig selv.
5) Den firebenede fisk ligger i et fint lyst rum,
men da den allerede er vist som model vil det
måske heller ikke være meningsfuldt blot at
genskabe og kopiere den i en digital version.
Det er selvfølgelig nogle ærgerlige observationer
at gøre, da vi naturligvis ved, at de fem objekter
er meget spændende og historisk
betydningsfulde, men baseret på disse
erfaringer, har vi tænkt at arbejde videre med to
objekter, som kunne være mulige og
interessante at skabe som spektakulær AR:
1) Kaskelothvalen fra Henne Strand. Særligt er
det interessant fordi man som gæst bedre ville
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kunne fornemme hvalen som levende væsen. (se
venligst vores tre vedhæftede egne layout-fotos,
som vores programmør vil kunne arbejde videre
udfra).
2) Det store bæltedyr, som står i Darwinudstillingen. Det er udstillet i godt lys og med
plads omkring og kunne være en interessant
mulighed for at visualisere et spændende
forhistorisk dyr.
For at fremskynde processen og øge sikkerheden
for at kunne levere, har vi nu indgået aftale med
endnu en professionel programmeringsvirksomhed, som kan hjælpe os, således at vi
forhåbentlig, i fald de begge får tid, kan etablere
begge objekter som AR.
Vi håber, at I synes de to alternative objekter
ligeledes kunne være interessante og
tilkendegive at det er en farbar vej for vores
afprøvning af AR (samt det, for os, vigtige i den
fortsatte AR-udvikling og vores samarbejde kan
beskrives i vores speciale).
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 12. april 2018 15:01
Til: Anders Drud Jordan
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: SV: Augmented Reality som projekt hos
Zoologisk Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.
Hej igen Anders!
Tusinde tak for udvælgelsen af objekterne. Det
har været en kæmpe hjælp og en beskrivelse af
dem er nu sendt afsted til vores programmører,
så de kan tage stilling til hvilke, som for dem, er
mulige at skabe som AR (under den
forudsætning at de gør det gratis for os).
Samtidig er vi nødt til at ulejlige dig med endnu
et besøg – Det vil sige at vi gerne vil have
adgang til objekterne, så vi kan tage nogle høj
kvalitets fotos som programmørerne kan arbejde
ud fra, samt høre dig om hvilke informationer
man evt. kan knytte til AR-visningen og herunder
tage overordnet stilling til et layout af det, som
en gæst vil kunne se via AR-app'en (dvs.
tekstmængde, fonte o.lign.).
Igen håber vi at kunne klare sådan et visit på
relativt kort tid, så det ikke griber alt for
forstyrrende ind i jeres øvrige arbejde.
Så vi håber meget på, at du kan finde et
Side 16 af 23

tidspunkt i din kalender, hvor vi kan komme forbi
Zoologisk Museum – og vi vil rette helt ind efter
dit ønske til dag/tid.
Vi er i øvrigt ved at skaffe den bog du nævnte –
"Det Dyrebare".
På forhånd mange gange tak igen!
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 10. april 2018 17:34
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: Augmented Reality som projekt hos
Zoologisk Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.

kære begge,
ja vi kan sagtens vælge en række objekter.
Det oplagte er jo Misty - det er den som den
brede befolkning kender (og noge kommer
for).
Man kan jo også gå ud af de smallere
objekter, som man kan vække til live og
fortælle utrolige historier (den firbenede
fisk), kæmpe muslingen, dronte kraniet
(den ene af de to tilbage i verden),
eisenheim meteoritten som faldt i 1492
(første meteorit som et menneske så, og
som findes i litteraturen). osv.
Det kan hurtigt blive begrænsningens kunst,
og dermed også om hvordan man fortæller.
Misty skal jo så-og-sige-blot-vækkes-tillive, men andre historier måske handler
mere om uddøen, eller det første menneske
som ser et meteor.
Så mulighederne er bestemt der. Kender i
bogen “det dyrebare”? Heri er alle histroier,
og så er det blot at vælge.
Dbh
Anders
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On 10 Apr 2018, at 17.10, Lars
Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>
wrote:
Hej igen Anders!
Igen tak for bekræftelsen i sidste
uge – Vi skriver til dig, da vi er
blevet rykket fra vores
virksomheds-partner (som
varetager selve ARprogrammeringen) for udvalgte
objekter fra Zoologisk Museums
udstilling.
Vi håber derfor du har haft tid til at
udvælge en lille håndfuld objekter,
og vi vil tillade os at ringe dig op i
morgen, onsdag, for at høre om
der er emner, som vi kan arbejde
videre med.
Du er naturligvis også velkommen
til at ringe os op – eller skrive –
hvis det passer bedre for dig. Vi
glæder os til at høre fra dig.
De bedste hilsner
Lea & Lars
Tlf. 20822119

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 5. april 2018 09:52
Til: Anders Drud Jordan
Cc: Lea Mejdahl Nielsen
Emne: SV: Augmented Reality
som projekt hos Zoologisk
Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.
Hej igen Anders!
Det er vi super glade for at høre –
og tusinde tak for bekræftelsen og
det hurtige svar. Vi har selvfølgelig
stadig forståelse for at I har travlt,
og meget at se til og vi ønsker
fortsat at forstyrre jer mindst
muligt.
Vi vil dog meget gerne stadig høre
om du kan foreslå en 3-4
eksempler på udstillede 'objekter'
som vi kan videregive instrukser
om til vores programmører – og
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udvikle videre på projektet.
Til at starte med er objekternes
'navne' fint – så kan vi søge på
dem – men vil selvfølgelig gerne
efterfølgende aftale et snarligt visit
hos jer, hvor vi kan se dem og
indhente yderligere og detaljeret
viden, som kan indgå i ARvisningen.
Hvis det har relevans og ikke før er
delt med dig fra Juliette – så
stillede hun nogle tekniske
spørgsmål, som vi har fået svar på,
og du hermed lige også kan få
(som de var skrevet på engelsk);
As promised we have investigated the
questions we discussed at the meeting
(and mentioned below) and after
communicating with our supporting
company we have found that:
– It is possible to obtain different
numbers and statistics from the app
(e.g. number of downloads, views...)
– Users can evaluate the app itself on
app stores. Its also possible to have
an internal evaluation within the app,
e.g.
which part of the exhibition was the
most interesting etc.
– There is some approval process on
app store, but on average it takes 2
days to publish an app, so this is not a
problem.
– And we are able to deliver apps for
both platforms, iOS and Android.
:-)
Vi glæder os meget til at høre fra
dig igen!
De bedste hilsner
Lea & Lars
tlf. 20822119

Fra: Anders Drud Jordan
Sendt: 4. april 2018 16:17
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Peter C. Kjærgaard; Juliette
Miriam Fritsch; Lea Mejdahl
Christiansen
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Emne: Re: Augmented Reality
som projekt hos Zoologisk
Museum, fra to studerende ved
Københavns Universitet.

Kære Lars & Lea,
Vi skal beklage al travlhed,
men jeg skriver til jer for at
bekræfte at vi gerne vil deltage
i jeres gode projekt. I er meget
velkomne til at skrive til mig
mhp på eksempler, og praktisk
adgang. De bedste hilsener.
Anders
Anders Drud
adjordan@snm.ku.dk
Statens Naturhistoriske
Museum
mobile +45 51 82 69 82 |
Skype adjordan
twitter@andersdrud
Den 4. apr. 2018
kl. 15.32 skrev
Lars Erhardt
Christiansen
<rvw812@alumni.
ku.dk>:
Kære Peter C.
Kjærgaard, Anders
Drud Jordan og
Juliette Fritsch.

(the following will be
translated to English
below)
Da I er de tre vi har
været i kontakt med
hos Zoologisk
Museum, med
henblik på at skrive
vores speciale om
entreprenørskab,
Augmented Reality
og
museumsformidling,
skriver vi nu til jer
alle tre på en gang,
for forhåbentlig at
høre fra jer.
Vi har nemlig haft
vores seneste møde
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med Ms. Juliette
Fritsch for tre uger
siden, og siden ikke
hørt tilbage.
Umiddelbart efter
mødet har vi sendt
e-mail med
opfølgning på mødet
og det aftalte (der
begrænser sig til at
vi ville få et par
navngivne eksempler
på udstillede
objekter indenfor en
uge).
Vi har efterfølgende
også sendt en e-mail
med svar på stillede
spørgsmål i forhold
til AR's tekniske
aspekter og nogle
dage før påskeugen
igen efterspurgt
navne på eksempler
på objekter vi kunne
sende videre til vores
programmører.
Heller ikke telefonisk
har vi haft held til at
træffe ms. Juliette
Fritsch på trods af
flere lagte beskeder.
Vi har absolut og
fuldstændig
forståelse for jeres
travlhed, at andre
arbejdsopgaver har
forrang samt at der
har været påskeferie
– men for vores
speciale og
afsluttende kandidateksamen er det
naturligvis af stor
vigtighed at vide om
projektet med jeres
deltagelse kan
realiseres.
Derfor håber vi at én
af jer, senest i
morgen 5. april,
enten pr. e-mail eller
telefonisk, kan give
os tilsagn eller svar
på om I fortsat har
interesse i at være
en del af dette ARforsøg.
Skulle I ikke ønske at
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deltage vil vi
naturligvis blot sige
tak for den tid I har
brugt – men vi håber
selvfølgelig fortsat
meget at høre fra jer.

English version:
Because You are the
three people we
have been in contact
with at the
Zoological Museum,
regarding our
master-thesis about
entrepreneurship,
Augmented Reality
and communication
in museums,
we write to all of You
in the hope of
hearing from You.
We had our last
meeting with Ms.
Juliette Fritsch three
weeks ago, and
havn't heard back
since.
After the meeting we
sent a follow-up by
e-mail, regarding the
discussed topics we
agreed upon (limited
to naming some
examples of
exhibited objects in
the museum within a
week).
Then we sent
another e-mail
concerning some
posed questions
about technical
aspects of AR – and
a few days before
the Easter -holiday
we e-mailed again to
ask for the names
of exhibited objects,
for the purpose of
giving the names to
our ARprogrammers.
Neither on telephone
(and by messages on
voice-mail) we had
the luck of
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getting through to
ms. Juliette Fritsch.
We completely
understand
the busyness in the
Museum, of other
jobs having higher
priority and the
Easter holiday – but
to our Master thesis
its crucial to know if
the project with Your
involvement can be
effectuated.
Therefore we hope
to hear from one of
You, by tomorrow
the 5th of April, the
latest - to reassure if
the Zoological
Museum still
have interest in
participating in this
AR-project.
Should You have
chosen not to
participate, we will
give thanks for the
time You spend on
us – but of course
we still very much
hope to hear from
You.

Med venlig hilsen /
Best regards
Lea M. Christiansen
&
Lars E. Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
tlf. 20822119

<Kaskelothval i Iphone_1.jpg>
<Kaskelothval i Iphone_2.jpg>
<Kaskelothval i Iphone_3.jpg>
<Hval som app.jpg>
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Bilag F: E-mail korrespondance: Intertisement, Aarhus
v. Kim Bleshøj Nielsen

SV: AR-projekt i museums-kontekst
Lars Erhardt Christiansen

Sendt:15. maj 2018 11:25
Til:
Kim Bleshøy Nielsen ![kbn@intertisement.com]!
Cc:
Jacob Stengade ![js@intertisement.com]!; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen; Henrik Thomas ![ht@intertisement.com]!

Hej igen Kim mfl.
Det er bare helt i orden – vi har fuld forståelse for at travlhed og at regulære kunder har første prioritet. Vi takker i
hvert fald for jeres engagement, tips og sparring.
Ha' en god sommer!
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars
Københavns Universitet, INF.

Fra: Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]
Sendt: 15. maj 2018 11:16
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Jacob Stengade; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen; Henrik Thomas
Emne: Re: AR-projekt i museums-kontekst

Hej Lars
Vi er meget kede af at må meddele at vi må trække os fra denne mulighed sammen med jer. Vi ville meget
gerne hjælpe men er desværre blevet booket helt ud i den kommende tid - og vi ved i også har en
deadline.
Vi vil anbefale jer at se på alternativer som:
https://www.wikitude.com/blog-instant-tracking-best-practices/
layar.com
https://thinkmobiles.com/blog/best-ar-sdk-review/
Vi håber I finder en løsning!
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør & Partner

Intertisement
T
+45 6130 0334
kbn@intertisement.com
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www.intertisement.com
www.facebook.com/intertisement
http://dk.linkedin.com/in/kimbnielsen

Den 9. maj 2018 kl. 14.37 skrev Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej Kim - med flere :-)
Tak for samtalen vi havde for en lille uges tid siden. I mellemtiden har vi haft endnu et møde og visit hos
Zoologisk Museum – og fik også taget lidt flere fotos af skelettet af skjolddyret til jer – som er
vedhæftet.
Vi håber de kan være en hjælp – og I må endelig sige hvis vi kan gøre andet og mere herfra ( – jeg har
noteret at jeg også lige skulle opsætte noget info-grafik, så det vil jeg få gjort noget ved!).
Vi tænkte lige, at det måske også var på sin plads at dele et par korte udsnit af den egentlige skriftlige
opgave, specialet, med jer (også vedhæftet) – så I har en bedre idé om hvad vi skriver om, vores
fokusområder og vinkel på det hele.
Da I måske ud af vores opgaves udsnit, og vores samtaler har fået fornemmelsen af, så er selve
programmeringen og det 'tekniske' noget uden for vores egentlige kompetencer - og i den henseende
tænkte vi på om vi må 'invitere os selv' over for at hilse på jer?
Dels for at vi kan få en bedre forståelse af de udfordringer vi har involveret jer i - men også få lidt mere
indsigt i det konkrete programmerings-arbejde og hvordan I tilgår sådan en AR-opgave.
Vi vil selvfølgelig ikke tage for meget af jeres tid – men tænker det for jer også kunne være fint at vi lige
fik hilst ordentligt på hinanden. Så hvis det er muligt vil vi naturligvis gerne aftale et tidspunkt – helt
efter hvordan det nu kunne passe for jer!
Vi glæder os meget til at høre fra jer!
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars
tlf. 20822119

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 1. maj 2018 11:23
Til: Kim Bleshøy Nielsen
Cc: Jacob Stengade; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen; Henrik Thomas
Emne: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Hej Kim - med flere :-)
Dejligt at høre fra dig – og ja, jeg sender lige de photoshoppede udkast som jeg har lavet, så I kan
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vurdere idéen.
(bemærk igen at dinosaureren/bæltedyret ser lidt for 'tegnefilm-glad' ud - og derfor virker lidt useriøs men det kan man måske 'skrue' lidt på...)
Vi glæder os til at høre fra jer i morgen.
De bedste hilsner
Lea & Lars
KBH Universitet, INF

Tlf. 20822119

Fra: Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]
Sendt: 1. maj 2018 10:49
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Jacob Stengade; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen; Henrik Thomas
Emne: Re: AR-projekt i museums-kontekst

Hej Lars
Jeg er tilbage fra lidt forlænget weekend og tænker at ringe i morgen eftermiddag. Vi skal lige
afklare mulighederne. Kan du gensende de illustrationer du har skabt?
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør
Intertisement
T +45 6130 0334
M +45 2253 9990
kbn@intertisement.com
www.intertisement.com

<intertisement_logo_orange_mail.jpg>
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Svar

Svar til alle

Videresend

SV: SV: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Lars Erhardt Christiansen
Til:

Kim Bleshøy Nielsen ![kbn@intertisement.com]!

Cc:

Lea Mejdahl Nielsen
30. april 2018 13:47

Hej igen Kim,
Vi har ikke selv villet ringe og forstyrre Jer, da vi har indtryk af at I nok har temmelig travlt, og vil derfor fortsat lade
det være op til dig/jer at vende tilbage når I har tid og mulighed for det.
Samtidig har vi da også tænkt at i fald I skulle have fået alt for travlt, til at kile vores projekt ind, så er det helt
forståeligt – Og så må du naturligvis gerne bare besvare denne mail, så vi har en afklaring i den henseende.
Vi håber selvfølgelig stadig at I har lyst til at indgå i pilot-projektet med AR til Zoologisk Museum – og I må da også
gerne ringe når det måtte passe jer.
Vi glæder os til at høre fra jer!
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars
tlf. 20822119
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Svar

Svar til alle

Videresend

SV: SV: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Lars Erhardt Christiansen
Til:

Kim Bleshøy Nielsen ![kbn@intertisement.com]!
25. april 2018 13:44

Du svarede den 30-04-2018 13:47.

Hej igen Kim mfl.
Ja – det har vi – vi glæder os til at høre fra jer og vende hvilke muligheder, der evt. kan være.
De bedste hilsner
Lea & Lars
tlf. 20822119
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Svar

Svar til alle

Videresend

Re: SV: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]
Til:

Lars Erhardt Christiansen

Cc:

Jacob Stengade ![js@intertisement.com]!!; rs@intertisement.com!; Lea Mejdahl Christiansen!; ht@intertisement.com
25. april 2018 12:29

Du svarede den 25-04-2018 13:44.

Hej Lars
Har I mulighed for at snakke sammen i morgen.?
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør
Intertisement
T +45 6130 0334
M +45 2253 9990
kbn@intertisement.com
www.intertisement.com
Sendt fra mobil.
Den 16. apr. 2018 kl. 15.35 skrev Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Kim mfl. hos Intertisement :-)
Det er helt ok – vi har naturligvis fuld forståelse for at andre opgaver har forrang, og I ikke kan bruge
for meget tid på en sådan demo.
Med vores relativt begrænsede kendskab til AR-teknologien indretter vi os selvfølgelig også helt på de
muligheder og begrænsninger som I kender og har indsigt i mht. AR.
Vi håber dog (med, eller uden markør) at en sådan visning af AR af 'Bæltedyret' vil kunne kobles på
det udstillede skelet, så det relaterer sig til hinanden (og ikke optræder et andet og vilkårligt sted).
Vi værdsætter i hvert fald ethvert input og al hjælp fra jeres side og skylder jer allerede kæmpe tak!
De bedste hilsner
Lea & Lars :-)
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Re: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]

Sendt:16. april 2018 14:35
Til:
Lars Erhardt Christiansen
Cc:
Jacob Stengade ![js@intertisement.com]!; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen; ht@intertisement.com

Hej Lars
Tak for din mail. Vi vender luge tilbage på den. Blot vær opmærksom på at vi bliver nød til at begrænse
vores arbejde med demoen. Vi kan evt. Sætte en model ind, uden en marker, blot ved hjælp af AR-tool kit.
Det kunne åbne nogle muligheder?!
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør
Intertisement
T +45 6130 0334
M +45 2253 9990
kbn@intertisement.com
www.intertisement.com
Sendt fra mobil.
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Den 16. apr. 2018 kl. 14.00 skrev Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Kim!
Tak for din e-mail.
Vi har nogle helt nye opdateringer og informationer mht. de objekter vi tidligere har sendt
til jer.
Da vi nogle gange må vente lidt længe på e-mail svar fra museet og nu især pga. risikoen
for at der kommer en lockout, tog vi igår forbi museet for ved selvsyn at vurdere
objekterne.
Desværre mener vi, at de vil være svære at skabe som AR. Dels fordi udstillingslokalerne
er meget mørke og pladsmæssigt vil det være svært for flere gæster samtidig at kunne
bruge app'en foran de objekter vi sendte til jer.
Misty tror vi vil blive for stor (i forhold til at man kan have kontakt til en AR-markør, mens
man ser dinosauren i fuld størrelsen på sit smart device).
Derfor har vi nu udvalgt et helt andet objekt, som museet støtter op om. Det er et kæmpe
bæltedyr, som er udstillet i museets Darwin-del.
Jeg har (med min grafiker-baggrund) tilladt mig at lave tre layouts, der kan give en idé
om hvordan AR-visningen kunne se ud. Det første billede viser det udstillede skelet af
bæltedyret, det næste den aktive visualisering som AR (vi fandt et eksempel i databasen,
som du anbefalede) og det sidste med en aktiveret informationsboks ind over. Eksemplet
på bæltedyret virker lidt 'smilende' og tegneserie-agtigt, men kan måske bruges som et
udgangspunkt.
Vi har i øvrigt taget en hel del andre fotos af det udstillede skelet som vi kan sende til jer,
hvis det ønskeligt.
Vi foreslår at man laver en semi-transparent baggrund af en steppe, så et evt. mismatch
mellem skelet og AR kan 'sløres' – og måske man endda kunne tilføre lidt ambient 'lyd af
steppe' (eller savanne), for at give det et ekstra lag og lidt liv på den måde.
Men i det hele taget vil det selvfølgelig være jer frit for at arbejde kreativt med denne
opgave og vi er helt lydhøre for jeres forslag og idéer af en sådan programmering.
Vi håber og er meget spændte på at høre fra jer igen!
De bedste hilsner
Lea & Lars
Tlf. 20822119
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Fra: Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]
Sendt: 16. april 2018 10:04
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Jacob Stengade; rs@intertisement.com; Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Re: AR-projekt i museums-kontekst

Hej Lars
Tak for din mail. Jeg vender det lige kort internt og vender tilbage.
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør & Partner

Intertisement
T
+45 6130 0334
kbn@intertisement.com
www.intertisement.com
www.facebook.com/intertisement
http://dk.linkedin.com/in/kimbnielsen
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Den 12. apr. 2018 kl. 16.25 skrev Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Kim og Intertisement!
Så har vi endelig fået tilbagemelding fra Zoologisk Museum med hensyn til
eksempler på objekter, som museet tænker kunne være interessante at få
vist som AR.
Det ene objekt er museets 'hovedattraktion' - fossilet af dinosaueren “Misty".
Da dinosauren er meget stor er vi dog usikre på hvorvidt det lader sig gøre
at skabe en AR-visning af denne. Vi er dog selvfølgelig meget lydhøre, hvis I
kan se muligheder i dette objekt.
Det latinske navn for dinousauren er 'Diplodocus Longus' og vi fandt nogle
3D-eksempler i den database, som du henviste os til – nogle bedre end
andre, men måske kan en af dem bruges som udgangspunkt og vi har
vedhæftet et billede af en af dem med denne mail.
En anden mulighed er at levendegøre fossilet af “Dodo"-dronten (Raphus
cucullatus). Her fandt vi også et par 3D-eksempler i databasen og
medsender både et derfra og et billede af fossilet som det er udstillet på
museet.
Alt efter hvilket objekt I vælger, vil vi naturligvis sende flere billeder samt
udtømmende informationer om udseende (farve, skind, pels etc.), layout,
tekstmængde, typografi m.m. – så I har noget mere konkret at kunne
arbejde med.
Vi er spændt på at høre fra jer og håber stadig at I har tid og lyst til at indgå
i projektet – og selvfølgelig stadig indenfor rammerne af den tid og det
arbejde I har mulighed for at ligge i projektet.
De bedste hilsner,
Lea & Lars
tlf. 20822119
Københavns Universitet, INF

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 28. marts 2018 14:03
Til: Kim Bleshøy Nielsen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Jacob Stengade; rs@intertisement.com
Emne: SV: SV: AR-projekt i museums-kontekst
Hej Kim – Jacob og 'RS',
Vi beklager at vi ikke har ladet høre fra os nogle dage – men det lader til at
vores kontakt hos Zoologisk Museum har strøget på en tidlig påskeferie... Så
vi afventer desværre stadig deres inputs.
Dog har vi kigget i den database, som du anbefalede, og kan se at der er
masser af tilgængelige 3D objekter, som givetvis vil kunne anvendes (måske
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med mindre modifikationer?).
Vi skriver igen så snart der er nyt herfra! Og i ønskes alle en rigtig god
påske!
De bedste hilsner
Lea & Lars
Københavns Universitet, INF

Fra: Kim Bleshøy Nielsen [kbn@intertisement.com]
Sendt: 21. marts 2018 16:40
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen; Jacob Stengade; rs@intertisement.com
Emne: Re: SV: AR-projekt i museums-kontekst

Hej Lars
Tak for mailen og samtalen. Se nærmere
på https://www.turbosquid.com/
Se om der måtte være en model her, som kunne passe med et forsil.
Med venlig hilsen
Kim Bleshøy Nielsen
Direktør
Intertisement
T +45 6130 0334
M +45 2253 9990
kbn@intertisement.com
www.intertisement.com
Sendt fra mobil.
Den 21. mar. 2018 kl. 16.32 skrev Lars Erhardt Christiansen
<rvw812@alumni.ku.dk>:
Hej igen Kim!
Tusinde tak for din opringning og den positive respons! Vi er
så glade for at have fået kontakt med jer!
Som lovet sender jeg lige den Photoshoppede illustration af
idéen, som jeg har lavet. Som sagt er der intet i det billede,
som er andet end et udkast – og det er slet ikke sikkert at vi
lander på en 'fiske-dinosauer', som den der er vist.
Side 11 af 13

Vi er spændte på at dykke ned i data-basen og forhåbentlig
finde noget som ligner det, som de inde hos Zoologisk
Museum kunne tænke sig vist som AR.
Vi glæder os til at høre fra dig igen!
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Lars Erhardt Christiansen
Sendt: 21. marts 2018 13:31
Til: kbn@intertisement.com
Cc: Lea Mejdahl Nielsen
Emne: AR-projekt i museums-kontekst
Hej Kim Bleshøy Nielsen!
Vi skriver til dig, da vi via jeres hjemmeside har fået indtryk af,
at det er præcis en virksomhed med jeres kompetencer vi
søger.
Vi er to kandidat-studerende ved Københavns Universitet (INF
– Institut for infomationsstudier) og er i gang med at skrive
vores afsluttende speciale. Her har vi sat os for, at undersøge
Augmented Reality som museumsformidling – og samtidig
dokumentere hvorledes etableringen af en sådan proces
foregår.
Med det udgangspunkt har vi allerede en aftale med et større
stats-museum, som gerne vil indgå i et “pilot-forsøg” hvor ét
enkelt objekt ville kunne forsøges 3D-renderet og formidlet
med AR (via marker based tracking).
På sigt håber vi naturligvis at dette forsøg kan muliggøre en
nytænkning af vidensformidling for museumsgæster og blive
mere udbredt end tilfældet er pt.
Derfor håber vi, at I kunne være interesserede i at deltage i
dette projekt og behjælpelige med programmeringen af et
sådan pilot-forsøg (app og objekt).
Konditionerne er desværre at vi ikke har penge at kaste efter
forsøget – men håber alligevel på velvilje og interesse fra en
evt. partner som jer i projektet.
Vores rolle vil være at indsamle de fornødne data og
informationer om et udvalgt objekt (fotos, skitser, textur, farver,
layouts mm.) og videregive dem til jer, således at
programmeringen vil kunne gå så nemt og hurtigt som muligt.
Samtidig har vi naturligvis et ønske og håb om, at resultatet af
pilot-projektet kan give jer omtale, gode erfaringer, og i bedste
fald flere af denne type opgaver.
Så I denne anledning håber vi meget at kunne mødes med jer
– og vi vil tillade os at henvende os telefonisk til jer senere, for
forhåbentlig at kunne aftale et tidspunkt for et møde.
De bedste hilsner og på forhånd tak
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Lea M. Christiansen & Lars E. Christiansen
Højsagervej 9
2500 Valby
tlf. 20822119

<Zoologisk museum.jpg>
<Diplodocus dinosauer.png><Dodo dronten.png><Dronte.JPG>
<Screen Shot Speciale udsnit 1.png><Screen Shot Speciale udsnit 2.png><Screen Shot
Speciale udsnit 3.png><DSC05690.JPG><DSC05689.JPG><DSC05687.JPG>
<DSC05685.JPG><DSC05684.JPG>
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Bilag G: E-mail korrespondance: Professor Peter Teglberg Madsen,
Aarhus Universitet

SV: Ang. kaskelothvalen på Zoologisk Museum – vist som AR (til et
kandidatspeciale)
Peter Teglberg Madsen [peter.madsen@aias.au.dk]

Sendt:25. maj 2018 19:36
Til:
Lea Mejdahl Christiansen
Cc:
Lars Erhardt Christiansen; Pernille Helene Tønnesen [pernille-t@bios.au.dk]

Hej Lea,
Pernille sender jer nogle ﬁler.
Dbh
Peter
Fra: Lea Mejdahl Chris9ansen <grp191@alumni.ku.dk>
Sendt: 17. maj 2018 11:33
Til: Peter Teglberg Madsen <peter.madsen@aias.au.dk>
Cc: Lars Erhardt Chris9ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Emne: SV: Ang. kaskelothvalen på Zoologisk Museum – vist som AR (9l et kandidatspeciale)
Hej Peter,
Vi ville lige følge op på muligheden for at “låne" en lydfil af dig, mhp. at tilknytte en lydside til en Augmented Realityvisning på Zoologisk Museum af kaskelothvalen fra Henne Strand. Da programmørerne, der er tilknyttet projektet, er
igang med at skabe visningen, håber vi at dette stadig kan være muligt.
Som vi skrev i forrige mail vil du naturligvis blive tydeligt krediteret for dit bidrag/hjælp :-)

Venlige hilsner,
Lars Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Tlf. 20822119

Fra: Peter Teglberg Madsen [peter.madsen@aias.au.dk]
Sendt: 1. maj 2018 13:07
Til: Lea Mejdahl Christiansen
Cc: Lars Erhardt Christiansen
Emne: SV: Ang. kaskelothvalen på Zoologisk Museum – vist som AR (til et kandidatspeciale)

Hej lea,
Lyder spændende. I kan sagtens få lydﬁler: hvor lange skal de være?
Dbh
Peter
Fra: Lea Mejdahl Chris9ansen <grp191@alumni.ku.dk>
Sendt: 1. maj 2018 13:03
Til: Peter Teglberg Madsen <peter.madsen@aias.au.dk>
Cc: Lars Erhardt Chris9ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Emne: Ang. kaskelothvalen på Zoologisk Museum – vist som AR (9l et kandidatspeciale)
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Hej Peter Teglberg Madsen,
Vi er blevet henvist til dig fra Anders Drud Jordan fra Zoologisk Museum i København. Vi er to kandidat-studerende fra
Københavns Universitet, som er igang med at skrive vores afsluttende speciale. Vi studerer 'Informationsvidenskab og
kulturformidling' og vores speciale fokuserer på hvordan man kan anvende den digitale teknologi Augmented Reality i
museums- og formidlingskontekster.
Som empiri og for at skrive dette speciale har vi iværksat et samarbejde imellem Zoologisk Museum, en
programmørvirksomhed og os selv med henblik på at kunne visualisere og levendegøre skelettet af kaskelothvalen fra
Henne Strand, som er udstillet på museet og som du har arbejdet med – således at gæster med deres egne
smartphones vil kunne se kaskelothvalen som den har set ud da den var i live og svømmede i havet.
Som en del af denne 'levendegørelse' henviste Anders os til dig, da han mente du evt. kunne være os behjælpelig med
nogle inputs i forhold til kaskelothvalen og især det, at vi ville kunne knytte en lydside til denne AR-visning. Vi er
blevet bekendt med at de lyde som hvalen frembringer er meget unikke og derfor ville en lyd-fil fra dig være særdeles
relevant for visningen. I fald du kunne være os behjælpelig vil du naturligvis blive tydeligt krediteret for dine bidrag –
på hhv. AR-visningen og i vores speciale.
Vi har vedhæftet nogle photoshoppede udkast, som vi har lavet, til hvordan kaskelothvalen kunne vises med AR, som
også er sendt til den programmørvirksomhed, som lige nu arbejder med projektet.
Vi håber at høre fra dig og på forhånd mange tak,
Lars Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Tlf. 20822119
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Bilag H: E-mail korrespondance: Ph.d.-studerende
Pernille Tønnesen, Aarhus Universitet

Webmail (2600)

03/06/2018, 16.30

Sv: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
2 June 2018 | 12:35 | 57 KB
From:
Pernille Helene Tønnesen <pernille-t@bios.au.dk>
To:
Lars Erhardt Christiansen <rvw812@alumni.ku.dk>

Super, super, tak :)

Fra: Lars Erhardt Chris,ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Sendt: 2. juni 2018 10:26
Til: Pernille Helene Tønnesen
Cc: Lea Mejdahl Chris,ansen
Emne: SV: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
– hej igen Pernille!
Vi er meget begejstrede for lyden, og den er allerede sendt til programmørerne! Og vi skal nok sikre kreditering
af organisationerne, og dig selvfølgelig!
Vi lover at holde dig opdateret, så du også kan følge vores udvikling af speciale og AR-projekt!
Og så håber vi også at dit projekt går godt!
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Pernille Helene Tønnesen [pernille-t@bios.au.dk]
Sendt: 2. juni 2018 04:08
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Sv: Ang. forespørgsel på lyd-fil af en kaskelot-hval.
Hej begge
Dejligt at det kunne bruges :)

Er det ok at kreditere de to grupper?
https://mail.one.com/lc@scan1.dk/INBOX/1/61960?standalone=true&part=2

Webmail (2600)

03/06/2018, 16.30

Helt ok med vandlyde, det er nok en god ide.
Ja, hold mig endelig opdateret!
Mvh
Pernille

Fra: Lars Erhardt Chris,ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Sendt: 1. juni 2018 09:40
Til: Pernille Helene Tønnesen
Cc: Lea Mejdahl Chris,ansen
Emne: SV: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
Hej igen Pernille!
Ja, vi har lige downloadet dem (du får også sådan en automatisk download-besked fra WeTransfer) – og hvor
der det dog fantastisk! Tak for både lydene og et indblik i kaskelothvalernes måde at kommunikere på! Det er
ret vildt for os.
Vi talte lige om hvorvidt museumsgæsterne vil kunne forstå den rene lyd af 'klik' ... og overvejer måske at mixe
lidt 'hav-lyd' (altså lidt dybthavs-rumlen) sammen med det – for at understøtte deres forståelse af at "være
langt nede i havet" med hvalerne. Men dog ikke sådan at klikkene overskygges. Så det håber vi er ok, og vil
arbejde lidt videre med.
Derefter så får programmørerne lydfilerne og kan så koble det med den digitale og 'levende' hval på Zoologisk
Museum. Vi er så spændte og håber det hele lykkes og vil fungere perfekt!
Vi håber du får en god weekend – og tusinde tak for al din hjælp – Vi skal nok holde dig opdateret på hvordan
det går videre med projektet!
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Pernille Helene Tønnesen [pernille-t@bios.au.dk]
Sendt: 1. juni 2018 03:30
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Sv: Ang. forespørgsel på lyd-fil af en kaskelot-hval.
Hej igen

Jep, wetransfer fungerer godt, har i modtaget filerne?

Mvh.
Pernille
https://mail.one.com/lc@scan1.dk/INBOX/1/61960?standalone=true&part=2
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Webmail (2600)

03/06/2018, 16.30

Fra: Lars Erhardt Chris,ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Sendt: 30. maj 2018 15:49
Til: Pernille Helene Tønnesen
Cc: Lea Mejdahl Chris,ansen
Emne: SV: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
Hej igen Pernille
Jeg fandt et link til en lydfil-converter, som var hurtig at downloade og lød til at være anvendelig– den er dog til
pc.. (vi sidder på Mac'er - og har ikke testet den i brug). Her er linket
http://www.freemake.com/how_to/how_to_convert_wav_to_mp3_free
Ellers kunne en mulighed være at anvende wetransfer.com som også er en god service, der langsomt men
sikkert kan modtage lydfilen hvis det er nemmest bare at sende wave-filerne. Så vil vi få en mail her hos os og
kunne downloade (og så evt. selv konvertere dem).
:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Pernille Helene Tønnesen [pernille-t@bios.au.dk]
Sendt: 30. maj 2018 14:29
Til: Lars Erhardt Christiansen
Cc: Lea Mejdahl Christiansen
Emne: Sv: Ang. forespørgsel på lyd-fil af en kaskelot-hval.

Hej igen

Jeg har fået grønt lys fra begge mine vejledere, hvis disse to organisationer kan blive
krediteret: Marine Bioacoustics Lab ved Aarhus Universitet og The Dominica Sperm Whale
Project.

Jeg har lydfilerne klar, men mit internet er ikke stærkt nok til at sende dem lige nu. Prøver
igen i aften når jeg kommer i land :)
Men når de kommer, inkluderer de:
https://mail.one.com/lc@scan1.dk/INBOX/1/61960?standalone=true&part=2

Webmail (2600)

03/06/2018, 16.30

Ekkolokalisering (det er når de leder efter føde eller navigerer, det er de langsomme klik)
Buzz (det er når de har fundet et bytte og prøver at fange det, det er de meget hurtige
klik efter almindelige ekkolokaliseringsklik)
Coda'er (det er morse-kode-lignende klikmønstre som de bruger til at kommunikere med,
det mest almindelige er klik----klik----klik-klik-klik (1+1+3) )
Jeg kan måske skaffe clang om en uges tid (det er de lyde hannerne laver).

Det er optagelser fra felten (Dominica), så indimellem kan man også høre bølgeskvulp, at
hvalerne gnider sig op ad hinanden og recirculering af luft mellem deres to luftsække.
Jeg har ikke haft mulighed for at konvertere filerne fra wav-format til mp3, men tror nemt
man kan gøre det med en online converter.

De bedste hilsener og held og lykke med projektet.
Og bare sig til hvis i har brug for længere filer eller lignende!

Mvh
Pernille

Fra: Lars Erhardt Chris,ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Sendt: 25. maj 2018 11:50
Til: Pernille Helene Tønnesen
Cc: Lea Mejdahl Chris,ansen
Emne: SV: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
Hej Pernille,
Tak for de pæne ord – vi håber også at få lavet et godt og interessant speciale!
Vi er rigtigt glade for, at du kan hjælpe os – og tilmed med klik-lyde, som er så specifikke, at de matcher
kaskelothvalen fra Henne Strand endnu bedre. For Zoologisk Museum og os er det selvfølgelig relevant at kunne
lave det hele så rigtigt og autentisk som muligt, da vi ønsker at sikre, at formidlingen er både seriøs og
professionel.
Det er helt ok, at der går et par dage – og vi er taknemmelige for at du tager dig tid til at hjælpe os (endda
mens du er afsted) – og vi glæder os til at høre fra dig!
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:-)
De bedste hilsner
Lea & Lars

Fra: Pernille Helene Tønnesen [pernille-t@bios.au.dk]
Sendt: 25. maj 2018 00:47
Til: Lars Erhardt Christiansen
Emne: Sv: Ang. forespørgsel på lyd-fil af en kaskelot-hval.
Hej Lars og Lea

Det lyder godt nok spændende, super godt projekt!
Og super godt I vil inkludere lyd, da det er deres primære måde at opfatte omverden på.

Jeg kan sagtens hjælpe med nogle lydfiler.
Jeg skal lige have grønt lys fra min medvejleder, som er i felten og jeg er selv i felten med svingende internet
forbindelse, så der går nok lige et par dage.
Jeg kan sende jer lidt forskellige lydfiler både ekkolokalisering, det er når de leder efter føde og når de prøver
at fange bytte, og kommunikation (morsekodelignende "klik-rytmer"). Hannerne (mener Henne strand hvalerne
var hanner) laver også nogle specielle langsomme klik, prøver at skaffe en lydfil med dem også.

Glæder mig til at følge jeres projekt.

Med venlig hilsen
Pernille

Fra: Lars Erhardt Chris,ansen <rvw812@alumni.ku.dk>
Sendt: 24. maj 2018 14:29
Til: Pernille Helene Tønnesen
Cc: Lea Mejdahl Chris,ansen
Emne: Ang. forespørgsel på lyd-ﬁl af en kaskelot-hval.
Hej Pernille Tønnesen,
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Vi er to kandidat-studerende fra Københavns Universitet, som er igang med at skrive vores afsluttende
speciale. Vi studerer 'Informationsvidenskab og kulturformidling' og vores speciale fokuserer på hvordan man
kan anvende den digitale teknologi Augmented Reality i museums- og formidlingskontekster.
Kernen i specialet er samtidig det, at iværksatte et samarbejde imellem Zoologisk Museum, en
programmørvirksomhed og os selv med henblik på at digitalt kunne visualisere og 'levendegøre' skelettet af
kaskelothvalen fra Henne Strand (som ligger udstillet på Zoologisk Museum). Som vores slutresultat håber vi at
muliggøre, at gæster med deres egne smartphones kan opleve kaskelothvalen i Augmented Reality – som den
har set ud da den var i live og svømmede i havet.
Som en del af denne levendegørelse blev vi henvist af Zoologisk Museum til at tage kontakt til Peter Teglberg
Madsen, da han evt. kunne være os behjælpelig med nogle inputs i forhold til kaskelothvalen og især det, at vi
ville kunne knytte en lydside til vores AR-visning.
Vi er nemlig blevet bekendt med at de lyde som hvalen frembringer er meget unikke og derfor ville en lyd-fil
være særdeles relevant for AR-visningen.
Vi har mailet lidt med ham og fik lovning på hjælp med en lydfil, men desværre har han måske haft for travlt,
så vi ikke har hørt fra ham længe. Så for lige at undersøge om vi på anden vis kunne få kontakt til ham,
bemærkede vi linket til et site (http://www.marinebioacoustics.com/projects.php#pernillet), hos Aarhus
Universitet, og kunne se at du har arbejdet med dit speciale om kaskelothvaler!
Så i fald du i stedet kunne være os behjælpelig med en lydfil (måske et minuts tid) af kaskelothvalernes lyde,
vil vi være meget taknemmelige – Og du vil naturligvis blive tydeligt krediteret for din hjælp – på hhv. ARvisningen og i vores speciale.
Vi har vedhæftet nogle photoshoppede udkast, som vi har lavet, til hvordan kaskelothvalen kunne vises med
AR, som programmørvirksomhed lige nu arbejder med i forhold til projektet.
Vi håber at høre fra dig og på forhånd mange tak,
Lars Christiansen & Lea Mejdahl Christiansen
Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Tlf. 20822119
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Bilag J: Transskription af det afsluttende møde hos
Zoologisk Museum

Transskription af møde med Anders Drud, ansvarlig for det digitale område hos Zoologisk Museum (Botanisk Museum afd.), Gothersgade 128, 1123 København K., d. 16. juli
2018, kl. 15:00.
Bemærkninger:
Tilstede er Lea Mejdahl Christiansen, Lars Erhardt Christiansen og Anders Drud.
Anders Druds svar er markeret med kursiv.

Lars: Altså tanken var jo at vi ville ha’ sådan nogle her (QR-markører) hele vejen rundt om
hvalen. Altså en 7-8 stykker. Så alt efter hvordan man tilgik den her hval, så ville man stå fra
den rette led. Men det kræver altså noget mere udvikling og noget test og sådan noget... og
det havde vi selvfølgelig håbet at nå. Så nu har vi altså den her – som man kan se “lokalt”. Så
hvis du har sådan en QR-scanner ... så øh...
Anders: Jeg mener faktisk at der ligger sådan noget automatisk inde i dem... Jeg skal lige
prøve at se her...
Lea: Men i hvert fald... Den burde fange den samme...
Anders: Åben kode i Safari… jeg tog ikke engang et billede…
Lea: Godt. Når det så bliver lavet rigtigt, så bliver det lagt op på app-store.
Anders: Så her, der er 27 megabyte…jeg installerer her…
Lea: Det kan godt tage lidt tid…
Lars: skal man ind i indstillinger også?
Lea: Ja, når man har hentet den ned så skal man lige give godkendelse af app’en. Men jeg
tror det er fordi at det ligger lokalt på deres server.
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Anders: Denne her er på WiFi, så nu her mens jeg åbner… det er fordi jeg er… vi har det
wifi-system der hedder Eduroam og det er også det der er ude på museet… Godt så har vi
“Muzeum AR”.
Lars: Ja. (henvendt til Lea): så må du instruere derovre…
Lea: ja, hvis du bare går ind på den faktisk… nå ja, så skal vi ind i indstillinger og så lidt
længere nede i generelt… der, administration af enhed… og det er Brainz hedder den og så
bare ind på den og så godkende den.
Anders: Der, ja. Bum. Godkendt. Godt. Så prøver vi at gå ind i den her. Ok.
Lea: Ja, så den åbner jo bare op i en normal kamerafunktion. Det der så er med det, kan jeg
lige vise dig… at man lige trykker… og ja, det ser lidt underligt ud til at starte med, men det
er en hval og når jeg bevæger den lige lidt og så er det gjort sådan at man kan… nu zoomer
jeg lige ud…
Lars: og du må meget gerne have lyd på.
Lea: Ja…
Anders: Okay, ja. Det gør vi så der.
Lea: Fordi inden jeg lige sætter det til så kan vi lige sige at vi jo kontaktede ham Peter Teglberg Madsen, som du henviste os til. Han ville gerne hjælpe os med lydfiler.
Lars: Hvis du trykker på den der tryllestav nede i midten, så kommer havet. Og lyden også.
Anders: Nårh og det her… er det så det perspektiv, altså fordi jeg har den her QR-kode eller
kan man nå at dreje den
Lea: Man kan godt dreje den.
Anders: Så man kan godt få halen og alt muligt andet frem.
Lars: Ja, man kan komme hele vejen rundt,
Lea: De [Brainz] har jo bygge denne her kaskelothval ud af den 3D-model, som vi har givet
dem fra en database. Men altså når det bliver lavet rigtigt så skal den jo knyttes op på selve
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skelettet. Det har de jo så bare ikke haft tid til at lave. Og ja, den er lidt svær at styre, men i
hvert fald hvis du zoomer lidt ind, så kan du se den med detaljer.
Anders: Grafikken er meget flot lavet her med lys osv. ikke. Det synes jeg de har været ret
dygtige til.
Lea: Nu er den jo ikke animeret eller bevæger sig.
Lars: Så den ligger egentlig bare stille… så det er en lidt en illusion, altså som kommer af det
med lyset og så lyden giver også lidt til at man at man tænker den nok bare sådan svæver i
havet eller hvad man kan sige.
Anders: Og hvad siger du denne her det er “move mode”…
Lea: Ja, så kan man flytte den, bare som et objekt.
Anders: Ja.
Lea: Og så er man tilbage.
Anders: Ja. Det her det er helt tilbage ikke?
Lea: Ja, så er man helt ude, ja, præcis.
Anders: Ja,ja.
Lea: Så det er egentlig som udgangspunkt det – og lydfilen er en kombination af… altså hvad
hedder det, vi fandt faktisk en anden forsker, Pernille Tønnesen, også fra Aarhus Universitet.
Lars: Som har ham Teglberg Madsen som vejleder.
Lea: Ja, hun sendte os nogle lydfiler af de her kliklyde og som hun syntes var meget interessant og så har vi så koblet dem sammen med nogle undervandslyde, som du så kan høre.
Lars: Ja fordi hvis det kun var klikkene, uden bølgelyd, så ville folk måske bare tænke “jamen det er nok en eller anden digital fejl eller et eller andet. Fordi det er så, sådan en teknisk
lyd næsten ikke.
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Anders: Ja.
Lea: Og det er jo noget man så ville kunne tilknytte på en eller anden form for informationsskærm, der kunne knyttes på, sådan så man fik forklaret lidt om det.
Lars: Ja, altså det er noget af det vi har skrevet med dem om, at hvis det skulle udvikles videre, så ville vi gerne have noget information og noget, hvad den hedder på latin og alt det, ligesom der står på planchen og få de ting med også de her credits til dig og til hende.
Anders: Lige præcis. Ja. Men jeg tror, altså det er en god idé, at sige nu har man ligesom
fået mekanikken på plads og nu kommer vi nok til der hvor man skal sige, hvad er det vi gerne vil sige mere med det. Er det oplevelsen af dens lyd og kommunikation og bioakustik og så
gå lidt ned af den vej eller… kaskelottens biologi og verdens mest dybt dykkende dyr og sådan et eller andet… altså noget formidling og noget didaktik eller så videre der. At man så
kan bruge det her til for nu lokker man jo… det er en udvidelse af museumsoplevelsen… og
nu lokker man ligesom personen lidt tættere på et eller andet, tættere på et dyr eller tættere
på en oplevelse og hvad skal vi så bruge det til? Og det er jo så det valg vi som museum og I
som udviklere skal sige, så går vi ned af den her sti ikke.
Lars: Ja. Men i forhold til læsning på sådan en lille skærm så er det måske begrænset hvor
meget man skal smide op og det kunne måske være at man klikkede på en eller anden lydfil,
fortælling eller en speak, som også kunne ligge i sprogversioner måske. Så det var tilgængeligt på den måde.
Anders: Ja. Noget andet jeg tænkte på… Noget som altid er lidt svært i museer, det er lyden.
Så derfor er det faktisk måske en meget god idé at det nu kan bruges som ligesom at folk på
deres eget device kan lytte til noget eller komme tættere på et eller andet fordi det er ret
svært for i udstillinger og have fjernsynskærme eller andre ting stående, som står sådan og
knaser og larmer ikke. Lad os nu sige at hvis vi vil lave en oplevelse; den [kaskelothvalen]
laver jo verdens højeste lyd generet fra et dyr, sådan en fyr der. Det er da en god historie, lad
os gøre noget ved den. Men hvordan skal vi løse den? For så står vi bare og larmer helt vildt
og her er jo sådan set et meget godt bud på hvordan det kan spille sammen og hjælpe ikke. Så
det, jamen det er jo rigtig fint. Men så det vil sige, i forhold til jeres opgave, skal I så nå at
have noget ud på museet eller?
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Lea: Det kommer vi ikke til.
Lars: Vi kan ikke nå mere herfra.
Anders: Selvfølgelig, selvfølgelig.
Lars: Altså vi er glade for at nå at vi fik præsenteret det for dig og så du ligesom kunne se et
konkret udbytte af anstrengelserne og det samarbejde, der har været med jer og med hende
Pernille Tønnesen og så dem i Brainz – og så beskriver vi det og så din kommentar på det.
Og så kan man sige, så spiller vi bolden lidt over til jer for at høre om det er noget I vil gå
videre med, altså har interesse i og synes det kunne være interessant fordi hvis der så skal
testes videre og programmeres yderligere, så virksomheden dernede måske godt tænke sig en
eller anden form for økonomi.
Anders: Selvfølgelig.
Lars: Om der så skal nogen fonde, der skal søges eller hvordan det er jo hvordan det er. Men
vi er jo sådan set glade for at have fået dem med så langt. Som du ved så havde vi også prøvet det med skjolddyret og det var en dansk virksomhed, som så trak sig og det er måske netop det med at der er en økonomi, der er så stram og der har de så været så large dernede, at
sige nå “jamen vi laver så denne her prototype”.
Anders: Og det var en udenlandsk udvikler?
Begge: Ja.
Lars: Som jo ellers også laver store kommercielle ting, altså for Skoda og ølbryggerier nede i
Prag og sådan nogle… Addidas tror jeg også… Altså meget…
Lea: Heineken også…
Lars: Det er jo også sådan noget med filmset og…
Anders: Ja, det er de ret gode til i Prag.
Lars: Hvor de kombinerer det her Augmented Reality med filmoptagelser. Så de er meget
langt fremme i busken med de ting. Så vi synes det har været enormt spændende at få lov at
hænge os på der.
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Anders: Er det dem, er det firmaet som man kan læse om i app’en der eller?
Lars: Kan man det?
Lea: Nej, der er ingenting på nu. Det er bare en testversion, som de har givet os.
Lars: De er jo selvfølgelig til at finde på nettet.
Anders: Ja, jeg sad og tænkte på… man kan sige, det workflow som der nu ligger i at få denne her hval frem i museumsoplevelsen det skal jo selvfølgelig også streamlines lidt. Fordi lige
nu en QR-kode, som laver en hemmelig app, som skal godkendes, som så skal… altså.. der er
produktet… altså produktet skal vel på en eller anden måde altså i jeres opgave formuleres
sådan at den er ligesom testet helt frem der til at den nærmest ligger ude på iStore eller iTunes ikke?
Lea: Nej, det skal det faktisk ikke. Altså vi skriver det som et entreprenørskabsprojekt, så vi
skal egentlig dokumentere arbejdsprocessen.
Lars: Altså samarbejdet og…
Anders: Men hvis nu vi siger det færdige produkt… er det sådan det skal fungere i en museal
oplevelse?
Lars: Ja, det var jo selvfølgelig den oprindelige plan, at vi ville nå helt ud på skelettet.
Anders: Ja, fordi det tror jeg slet ikke er nødvendigt i hvert fald i forhold til opgaven, men
bare sådan i forhold til formuleringen af hvordan oplevelsen vil være, der vil det selvfølgelig
være vigtigt, at denne her arbejdsproces er så tilgængelig for alle som overhovedet muligt.
Og jeg kan ikke sige andet end at jeg bliver ved med at forbløffes over… altså hvor let det er
at publikum hopper fra fordi der bare er den mindste sten i skoen så man skal hen over.
Lars: Ja, så gider man ikke.
Anders: ja, så “nå og så videre ikke”… og der skal man på en eller anden måde – og det er
noget, det er sådan set en huskeseddel til os alle sammen, det skal man bare være meget opmærksom på.
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Lea: Vi er jo også faktisk blevet bekendt med, faktisk, det var den danske virksomhed der
nævnte det, at man faktisk vil kunne bruge selve skelettet som QR-kode i sig selv. Altså så
ville du ikke skulle søge efter en eller anden QR-kode.
Lars: Ja, altså fordi det har så unik en form. Så telefonen faktisk kan aflæse den fremfor de
der små skilte rundt om hvalen. Så det kunne være en mere direkte vej. Men det vil jo nok
stadig kræve en eller anden planche, der gør opmærksom på “her kan du tilgå en app, der gør
denne her hval levende”. Så der skal selvfølgelig en eller anden sådan kommunikation til, så
museumsgæsterne både forstår at det kan lade sig gøre og også helst oplever det er nemt, det
er klart.
Anders: Det var da meget spændende. Det har jeg ikke hørt om, altså det det der med at man
med billede genkendelse faktisk kan lægge det lag på ikke.
Lars: Ja, det var også nyt for os faktisk. Og der sagde de at det der skjolddyr var sådan helt
optimalt fordi det havde den der kugleform…
Anders: Ja, som ikke kan minde om så meget andet.
Lars: Så det var ret interessant.
Lea: Ja, så man kan godt minimere noget af forstyrrelsen på den led.
Lars: Ja, eller det omstændige, kan man sige. Og så tror jeg også at så ville hvalen altså ligesom matche der hvor du står. Altså her nu får man den bare lige fra næsen, men altså hvis du
står ved det konkrete skelet, så er den rigtige vinkel jo med fra start.
Anders: Men når I snakker om at have otte forskellige steder rundt her, er der så forskel på
hvis jeg går ned og aktiverer den på den QR-kode som er nede ved halen – dukker dyret så op
på en anden måde eller står den stadig med snuden lige ind i skærmen?
Lars: Nej, så skulle det jo så være at du starter med at se halen, så på den måde.
Anders: Okay så det er syv-otte planer faktisk i virkeligheden man ligger ind.
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Lars: Ja, eller “starting points” eller hvad man kan kalde det. Så står du foran så får du den op
sådan frontalt og ved halen, så ser du halen. Så den skulle nærmest ligge som sådan et lag
ovenpå.
Lea: Og det er selvfølgelig også fordi, den har den størrelse den har – var det mindre artefakter, så ville det jo være færre koder.
Lars: Ja, hvis det var den meteorit derinde, jamen så..
Anders: Ja, bum.
Lars: Ja, så ser man den med det samme. Men den der er så enorm, der kræver det flere… for
telefonen skal jo lige fange det og koble det på den måde. Men med det med skelettet, så er
man lidt ude over det. Men ja, det har vi jo så ikke rigtig nået.
Anders: Men jeg synes da i hvert fald I er kommet langt og det er flot. Det må da også være
tilfredsstillende nu at se at nu lykkedes det.
Lars: Ja, det var også med hiv og sving og de har klemt det ind imellem kommercielle opgaver ikke og skal også til og på ferie dernede. Så det var lige “puh” og så nåede vi det, og så
din ferie også.
Lea: Ja og jeg tror også at de kan se en spændende ting i at gå ud til museumsverdenen. Men
har måske ikke rigtig sproget til det eller hvordan de skal finde ud af det. Og så går vi jo og
håber at vi har nogle kompetencer til ligesom at tale samme sprog og vi ved hvad det handler
om ift. formidling og æstetik og alle de her ting. Så jeg tror også det ligesom er derfor de har
villet hjælpe til og se hvad det kunne føre til.
Lars: Ja, det er jo lidt to forskellige verdener. Fordi da vi var dernede og havde talt med dem
og fået forklaret at vi kunne godt tænke os en hval og så videre ikke, så var de jo straks ude i,
“jamen det skulle da være et spil”, hvor man kunne fange den eller fange små babyhvaler og
sådan noget og hvor vi sagde “arh, det… nu, vi vil gerne en seriøs vej med det her” og sådan
noget. Så der var også sådan nogle… altså, så bliver de lidt for kreative nogen gange ikke…
og det var jo ikke det vi tænkte umiddelbart var meningen.
Anders: Nej altså ikke umiddelbart… Altså jeg kan også godt se, men det kommer også lidt
an på hvad for en målgruppe man… altså, man kan jo gå flere veje med det. Man kunne jo
faktisk godt ligge et gaming-element inde i det også, hvis det nu skulle være. Nu har jeg selv
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små børn og de, der kan jeg godt se at de reagerer meget på det… men så er spørgsmålet at
det selvfølgelig… hvor meget AR det så egentlig er fordi.
Lars: Ja, fordi er det så et spil eller…
Anders: De spiller jo sådan set noget man også meget tager med sig hjem på nær… måske…
hvad er det det der hedder…
Lars: Ja, det der Pokemon spil…
Anders: Lige præcis.
Lea: Men det er også det man tænker om det… når det er spil, så er det det bliver.
Lars: Men her var tanken jo så at det var noget som museumsgæsterne fik som en bonusoplevelse når de kom ind på stedet ikke… så det ikke er noget man bare sidder og leger med
hjemme i stuen. Det skulle helst kobles på den fortælling og det skelet der ligger tilgængeligt
inde på udstillingen.
Lea: Lige i forhold til kaskelothvalen, altså fordi den har det her imponerende skelet, men
også imponerende i virkeligheden, altså man kan jo slet ikke se hele den der snude… det var
jo også lidt det som vi har fundet ud af hen af vejen, at det er enormt interessant ift. at visualisere uddøde dyr eller døde dyr.
Lars: Ja altså fordi der mangler jo enormt meget.
Anders: (griner) ja.
Lars: Hele det der næseparti ikke… det kan man jo ikke se ud af den der lidt underkæbe, der
ligger der. Så det synes vi også gjorde det sjovt at der ville komme på… det ligner jo nærmest
som en bus ikke, størrelsesmæssigt... og nu bliver den selvfølgelig lidt klejn på en telefon,
men hvis man sådan gik tæt på den ikke, så skulle den jo gerne ligesom være enorm stadig
ikke…
Anders: Jeg synes det er løst grafisk ret fint, altså der er afgjort arbejdet ved nogle detaljer
og lavet lys og noget andet, hvordan det sådan ligesom skal opføre sig i vand og sådan. Så
det er meget fint.
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Lars: Der var jo også sådan lidt kant for hvor lang vi kunne strække den og om der skulle
være andre fiskestimer og sådan noget ikke… vi tænkte vi kan ikke få alverden vel gratis, på
vores glatte ansigt.
Anders: Og hvornår er det I afleverer, siger I?
Lars: Vi har 14 dage, til at binde knude på specialet.
Lea: d. 31. Så vi når i mål og alting og håber det kan føre et eller andet med sig.
Anders: Ja, og så har I jo også selv… det skal man jo ikke… haft processen meget tæt på nu,
hvad det kræver osv.
Lars: Ja, meget tovholderi.
Anders: Ja, men hele det er en meget stor erfaring altså at få det med ind. Hvis man skal lave
noget nyt ikke eller noget andet noget.
Lea: Ja og det er jo lidt en tanke vi kan tage med os videre, altså nu er vi jo stadig i rollen
som studerende og så prøve at skabe den indgang til museumsverdenen… men det er jo også
en tanke ift. når vi så er færdige… så er vi… færdige, men vi er jo noget andet og hvordan
kommer vi så ind og skaber kontakt og virker seriøse og tillidsvækkende… for at man ligesom kan tage det udgangspunkt for at starte et eller andet projekt. Så det har været meget
interessant og prøve af.
Anders: Ja, der skal man jo kende alle “in’s og out’s” altså i processen også… for ligesom at
lave bæredygtige projekter fremover.
Lea: Ja, der ikke går død eller... står stille.
Lars: Ja, så… selvfølgelig så er det jo også interessant for… nu kommer der ikke mere med i
opgaven, men efterfølgende… er det noget vi skal hjælpe jer videre med eller er det noget I
ligesom siger “det var fint” og I har set det og det var meget sjovt, men er måske ikke noget
man vil gå videre med?
Anders: Ja altså jeg kan ikke…
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Lars: Det er ikke noget du behøver at svare på…
Anders: Nej nej, men nu skal i jo aflevere og alt det der ikke og så kan vi jo skrives ved på
den anden side. Nu virker denne her går jeg ud fra nærmest, den dukker nærmest op hele
tiden ikke, så jeg behøver ikke koden eller et eller andet.
Lars: Ja, den ligger der.
Anders: Den ligger der. Ja, fordi så kan jeg jo lige vise det på vores kollegamøder.
Lars: Ja, det må du meget gerne. Det ville være sjovt at høre deres feedback på det.
Anders: Der sker ikke noget før, som sagt 3. August er folk tilbage.
Lars: Nej, men vi er også i skriveproces, så vi savner ikke svar eller… så vi er ligesom… ja,
sætter lidt punktum på denne her, hermed i hvert fald.
Lea: Ja, men meget gerne feedback.
Lars: Ja ja, det vil være sjovt og høre. Og ja, vi havde da også tænkt at det kunne da være en
god historie hvis det ligesom blev sat op og ligesom få TV Lorry eller et eller andet, der kunne bruge sådan lidt her i agurketiden måske, at der kunne være lidt sådan reklameværdi i det,
for jer også måske, hvis det var.
Anders: Ja, men vi kigger på det, vi kigger på det.
Lea: Det lyder rigtig godt.
Anders: Så det var da en fin lille ting lige at vise og få at se inden.
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Bilag K: Instruktioner til download og anvendelse af app’en
“Muzeum AR”

Instruktioner til download og anvendelse af app’en Muzeum AR

Download af app’en:
1. Med telefonens kamerafunktion (eller en QR-scanner, eksempelvis “QR-Reader” fra
Apples App-Store) holdes iPhones’ kameralinse foran nedenstående QR-kode.

2. Ved genkendelse, åbnes automatisk en hjemmeside i Safari-browseren og app-ikonet “Muzeum AR IOS” fremkommer på skærmen. Der klikkes på “install”.
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3. På iPhones hjemmeskærm tilføjes nu et ikon, der viser at download af en app er påbegyndt
(se den gule cirkelmarkering herunder). Download kan tage et par minutter (først kan der stå
“venter” derefter “installerer”).

4. Herefter tilgås (kun første gang) iPhones’ “Indstillinger” > “Generelt” > Der scrolles ned
til “Administration af enhed”, som der klikkes på > En menu med FIRMA-APP “Brainzmobile s.r.o. fremkommer, som der klikkes på > Der vælges “Godkend “Brainzmobile s.r.o”.

5. Der gås tilbage til hjemmeskærmen og nu skulle app’en “Muzeum AR” gerne fremgå >
den kan herefter tilgås og åbnes.
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Anvendelse af app’en og visning af kaskelothvalen som Augmented Reality:
1. Ved åbning af app’en fremkommer kamerafunktionen og ved tryk på skærmen ses fronten
af en kaskelothval. Man kan herefter klikke på “den pegende hånd” (se cirkelmarkering herunder), som er “Move mode”, hvor kaskelothvalen med fingrene på skærmen kan flyttes
rundt.

2. Klikkes igen på “den pegende hånd” vises “Rotate and scale mode”, hvor man med markering med to fingre på skærmen, kan zoome ind og ud på hvalen – ved at lade sine fingre enten
adskilles eller samles.

3. Ved at bevæge en enkelt finger (eksempelvis tommelfingeren) kan hvalen roteres og ses
fra forskellige vinkler.
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4. Der klikkes nu på “tryllestaven” og kaskelothvalen vil fremstå omgivet af dybt havvand.
Husk at aktivere lyd, således at hvalens klik-lyde og havets brusen kan høres.

Det første ikon (pilen) er et retur til grund-indstillingen hvor kaskelothvalen ikke er synlig –
Ved tryk på skærmen vises hvalen igen lige forfra og uden havbaggrunden.
OBS: Hvis kaskelothvalen ikke fremkommer ved ét klik på skærmen når app’en åbnes, kan
det hjælpe at afslutte app’en og herefter tilgå app’en igen.

Side 4 af 4

