
Klyngeorganisation for ny oplevelsesorienteret
museumsformidling og teknologi i region Nordjylland

Et strategisk sats, der skal gøre Nordjylland til et fyrtårn
hvad angår digital museumsformidling

Cultural Heritage = kulturarv

Cultural HeriTALEs = kulturarvsfortællinger

Cultural HeriTALEs
kulturarvsklyngen



Projektets formål er at producere ny oplevelsesbaseret og interaktiv formidling af kul-
turarv på kulturinstitutionerne ved anvendelse af digitale teknologier.

Der fokuseres på en bred vifte af teknologier, udvalgt efter hvad der bedst formidler det 
givne indhold. Det kan være 3D, virtual reality, augmented reality, lokationsbaserede 
tjenester, 3D-lyd osv.

Målgruppemæssigt er der særligt fokus på det yngre publikum, der traditionelt ikke 
bruger kulturinstitutionerne, men som kan tiltrækkes via interaktive brugermuligheder.

Perspektivskifte på kulturarven

Tidligere perspektiv:
Kulturarv som passiv ressource•	
Pligt til at indsamle, formidle og bevare for eftertiden•	

Nuværende perspektiv:
Kulturarv som aktiv ressource•	
Udgangspunkt i drivkraft i udviklingen•	

Ressourceperspektiv:
Kulturarven kan bruges aktivt

Læs mere om 
kulturarven i 
Kreative Tidende #5
Download fra www.ApEx-Center.dk



Fakta om kulturarv

Kvaliteter og værdier borgerne i særlig grad lægger vægt på ved kulturarven:
•	 at	den	fortæller	os	noget	om	vores	historie	(89%)
•	 at	den	formidler	viden	til	fremtidige	generationer	(76%)
•	 at	den	er	en	del	af	vores	identitet	(73%)
•	 at	den	er	en	kilde	til	oplevelse	(76%)
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Virksomheder

... er betydningsfuld
for lokalområdets identitet

... tiltrækker turister og dermed
udvikler den lokale turismeindustri

... er med til at tiltrække 
og fastholde borgerne

... støtter den
lokale udvikling

Borgere og virksomheder mener, at kulturarven...

Konklusioner

”Der er et stort potentiale i at udnytte kulturarven til udvikling af regioner, byer og 
kommuners	profiler,	tiltrækning	af	borgere,	erhverv	og	turisme”

”…kulturarven kan bidrage til forståelsen af vores historie, give viden og være  
identitetsskabende. Kulturarven er dermed en afgørende kilde til trivsel  
og udvikling”

Kulturarven er en ressource, der kan bruges aktivt som grundlag for at opnå viden, 
oplevelser og værdiskabelse.

Kilde: Kulturarvsstyrelsen



Projekter på kulturarvsområdet som pr. marts 2009 er støttet af  
Vækstforum Nordjylland: 

Digitales II – Det svære valg v/Bangsbo Museum•	
Netværksplatform til kulturoplevelser v/Bangsbo Museum•	
Rubjerg Knude – Formidling af naturen gennem edutainmanet og sansning v/•	
Vendsyssel Historiske Museum
Museet som kulturøkonomisk drivkraft v/Skagen Museum•	
Skagen Odde Interaktionsprojekt v/Skagen By- og Egnsmuseum•	
Hanherred Havbåde•	
Kirker, Kunst og Kultur v/Jammerbugt Kommune•	
IKON – Interregionale Kulturoplevelses Netværk v/Kulturarvnord •	
 
Desuden har Vækstforum Nordjylland givet støtte til en række mindre projekter og 
forundersøgelser.

Kulturarvsklyngens styreguppe består af repræsentanter fra:
de nordjyske museer•	
museernes bestyrelser•	
kommunikations- og teknologivirksomheder•	
Kulturaftale Nordjylland•	
Region Nordjylland•	
kommunernes kultur- og fritidsudvalg•	
uddannelses- og forskningsinstitutioner•	
Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, ApEx •	

Kontaktpersoner for kulturarvsklyngen er:
Chresten Sloth Christensen, kulturchef i Frederikshavn Kommune og tovholder for  
Kulturaftale	Nordjylland	på	kulturarvsområdet:	9845	9016,	chcr@frederikshavn.dk

Bo	Jeppesen	(for	Kulturaftalen	efter	1.	juli	2009),	kulturchef	i	Aalborg	Kommune	og	
leder	af	Kulturaftale	Nordjyllands	administrative	styregruppe:	9931	4150,	 
bj-kultur@aalborg.dk

Finn	Rindom	Madsen,	kulturkonsulent,	Region	Nordjylland:	9635	1386,	frm@rn.dk

Jens	F.	Jensen,	professor	og	centerleder	for	ApEx:	9940	9028,	jensf@apex-center.dk
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