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Mig Selv:

• Charlotte S. H. Jensen

• mag. art i Folkemindevidenskab

• Laver også bl.a. www.historie-online.dk

• Webredaktør på Nationalmuseet

Mine aktiviteter i SL sker ud fra
en privat interesse i at udfordre 
kulturarv og nye medier.

Følg evt. min blog
http://charlotteshj.wordpress.com
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Konen må være træt i roen…
Jeg har da læst, 
at Second Life er stendødt?

Det er helt korrekt, at antallet af danske brugere i Second Life er gået ned. 
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I denne som mange andre situationer er det væsentligt ikke at lade sig rive med. 
Hverken i den ene eller den anden retning. Først kom hypen – hvor alle 
myldrede ind i SL, uden nødvendigvis at have gjort sig helt klart, hvilken type 
medie/aktivitet der var tale om, og hvordan man kunne anvende det i praksis, 
eller hvordan det forholdt sig til den palette af medier etc. som man brugte i 
forvejen. Da det viste sig, at der alligevel ikke lå guld på de virtuelle gader og at 
mediet (som alle andre) stiller krav til brugerne, myldrede mange meget hurtigt 
ud igen. Derefter kom så en voldsom anti-hype, båret af mange af de samme 
medier, som tidligere havde hævet SL til skyerne. 

Sandheden ligger naturligvis hverken i hype eller antihype, men i at man ved 
selvsyn danner sig en mening om et medies fordele, ulemper, udfordringer og 
potentiale. En hype af den art som SL var genstand for kan hurtigt danne en stor 
boble af helt urealistiske forventninger, som brister meget let. En sammenligning 
med dot.com-boblen omkring årtusindskiftet er nærliggende, ligesom at pege på 
hele den udvikling, som ”det flade net” har gennemgået. Da jeg selv i 1997 sad 
og biksede med mine første koder i notepad, havde jeg (og måske heller ikke 
mange andre) fantasi til at se en verden, hvor informationsarkitektur og 
søgemaskineoptimering kan give smør på brødet.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at virtuelle verdener bliver en væsentlig del af 
fremtidens digitale kommunikation – ikke mindst når Habbo-generationerne 
kommer på banen. Det er langt fra sikkert at Second Life bliver dén verden, der 
overlever. Behøver jeg at sige mere end ”Mosaic” og ”Netscape” …? Personligt 
kunne jeg håbe på OpenSource alternativer og på konstruktionen af ”meta-
avatarer” der kan flyttes mellem forskellige platforme og tage deres ”ting” med. 

Men lige nu er Second Life uden sammenligning det bedste sted at gøre sine 
erfaringer med virtuelle verdener.
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Hvad er Second Life ?

• Skabt 2003 af Linden Lab i San Francisco

• En virtuel verden – ikke ”et spil”

• Et socialt univers

Der findes flere andre, 
fx Active Worlds og Open Life.

Second Life er frem for alt ikke et spil – med denne opfattelse går man til mediet 
med forkerte forventninger. Man kan godt arbejde med rollespil, skattejagter 
etc. som del af aktiviteter og formidling i SL, men stedet er ikke i sig selv et spil 
på samme måde som fx WoW.

SL er et virtuelt rum for de aktiviteter, som stedets brugere lægger i det. Det 
kan være alt fra dating til chat – til videnskabelige konferencer. Præcis som på 
det flade net – eller i den virkelige verden.
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Hvordan gør man i Second Life ?

• Opret gratis konto på www.secondlife.com

• Lav en figur til at gå rundt med – en avatar 

Møntfoden i SL er Linden $ 
300 Linden $ = 1 US $
1 US $ = 4,96 d.kr.

SL har sin egen tid
SLT kl. 12 middag er kl. 21 dansk tid.

Hvis man vil prøve Second Life må man for det første gøre sig klart, at der kan 
være en temmelig stejl indlæringskurve. Man skal vænne sig til at gå og stå med 
sin avatar og man skal finde de sociale/faglige fællesskaber som giver mening 
for én. Ofte vil man have kontakter på forhånd eller projekter man ønsker at 
udforske, men i princippet skal man regne med at bruge lidt tid på etablere sig, 
præcis som hvis man flytter til en ny by eller skifter job.
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Min avatar – Charlotta Jenkins

I Second Life ligner jeg mig selv – i hvertfald nogenlunde. Dette er et helt 
bevidst valg, ligesom mit avatarnavn. Man kan ikke helt frit vælge sit navn, men 
jeg har forsøgt at sammenstille ét, der ikke er milevidt fra mit eget.

Jeg er der for at undersøge og udfordre kulturarv i et nyt medie, og i denne 
sammenhæng giver det ikke mening at have form som en lyserød elefant eller 
noget andet, meget anderledes. Netop anonymiteten kan her – som på alle 
andre, sociale og digitale steder – være en udfordring.

Ved at ligne mig selv prøver jeg at tilkendegive, at min tilstedeværelse er af 
seriøs art, og jeg gør det i øvrigt nemt for andre avatarer at finde frem til min 
blog og dermed min RL-identitet. 
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Hvem er i Second Life ?

• 3.092 danskere i april 2008

• Største aldersgruppe er 25-34 år

• Flest mænd

Mænd 59,57 %
Kvinder 40,43%

(Opgjort på timeforbrug 
Linden Lab key metrics nov. 2008)

• I alt 15.809.045 avatarer (09.11.08)

I maj 2007 i følge Second Lifes offentliggjorte statistik 4.622 danskere så der 
klart tale om et fald. Dette er dog ikke nødvendigvis det samme som personer, 
idet en person godt kan have flere avatarer.

Mange kommer på grund af en personlig interesse, for at være sociale og møde 
andre avatarer, men det er værd at bemærke, at SL også tiltrækker en del 
forskere med interesse i virtuelle verdener. Dette sker fx ud fra fagligheder 
omkring læring, kommunikation og økonomi/erhverv.
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Google Insights - Verden

Interessen i Second Life har bevæget sig noget op og ned igennem de seneste 
2-3 år. En visning af interessen på verdensplan via Google Insights for Search 
viser tydeligt den effekt, som den voldsomme hype havde for søgefrekvensen på 
nettet – en peak i 2006/2007. Til gengæld ser det ud som om det meget bratte 
fald er standset, til fordel for en mere jævn udvikling, som er meget lavere end i 
hypens dage. 

Men det er værd at bemærke, at udviklingen (på verdensplan) også synes at 
ligge på et højere niveau end før ”interesse-eksplosionen” i 2006/2007. I 
Danmark, hvor vi som nævnt har oplevet gentagne forsikringer om, at SL er 
fuldstændig stendødt, er udviklingen anderledes, interesseniveauet er stort set 
tilbage, hvor det var i 2005.
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Brugere i Second Life

• 34.637.805,38 timer forbrugt nov. 2008

13 – 17   0,53 % 

18 – 24  15,53 %

25 – 34  34,77 %

35 – 44  28,28 %

45+        20,37 %
(Opgjort på timeforbrug 
Linden Lab key metrics nov. 2008
13-17 årige = Teen Grid)

• Ca. 50.000 online ad gangen

Men selvom det er gået noget ned ad bakke i Danmark igennem de seneste år, 
er der sket en stigning på verdensplan eller for SL som sådan. Både antallet af 
avatarer og antallet af timer, forbrugt i SL er steget. 

Antallet af avatarer, som er online dækker ikke antallet af avatarer, som man 
har umiddelbar kontakt til. Mange kan være på andre steder og i andre 
verdener, og ikke nødvendigvis lige på det sted, hvor man selv befinder sig. På 
samme måde, som antallet af personer, der er online på en website ikke behøver 
at være stort samtidig med, at man selv bruger den pågældende site. I SL er det 
blot meget synligt, fordi brugerne har en ”fysisk” repræsentation og fordi en del 
af stedets kerneydelse er muligheden for at interagere med andre avatarer.

At fx et undervisningsted i SL er tomt klokken 20.00 om aftenen bør ikke undre 
– det ville stedet formodentlig også være i Real Life. Hvor mange er ”online i 
analog form” på et sædvanligvis hektisk indløbsstrøg en søndag eftermiddag, når 
butikkerne er lukket? Hvor mange er der på et museum en mandag formiddag, 
når museet ikke åbent og bemandet?
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Kulturarv i Second Life 

• Museer (kunst, kultur)

• Historiske seværdigheder

• Rollespil

• Miljøer

• Opbygning af ”seværdigheder”

For kulturarv er der mange muligheder i Second Life. De spænder fra opbygning 
af real life institutioner i kopi, til steder som bygger på inddragelse og sociale 
aktiviteter med udgangspunkt i især de amerikanske formidlingstraditioner, som 
omfatter living history og reenactment.

Der findes meget velbyggede steder af denne art, hvor en del af autenciteten 
netop sidder i ønsket om at levere en så nøjagtigt gengivet oplevelse af et sted 
som muligt. 

Dette gælder også steder, som ikke findes længere, eller steder som man måske 
kun har tegninger og planer for, idet de aldrig blev bygget i virkeligheden. 
Muligheden for – på et solidt kildegrundlag - at skabe dét som ikke findes, er én 
af SL´s mange interessante muligheder. Ikke mindst fordi det her er muligt – i 
modsætning til andre former for 3D simuleringer, Google Earth etc. – at bevæge 
sig ind i miljøet sammen med andre, tale om det og agere i det i en 
undervisnings- eller formidlingsstituation.
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Møder med artsfæller

• Undervisere (E-learning)

• Bibliotekarer 

• Museumsfolk 

• Arkivarer

Nogle af de personer, hvis blogs og publikationer det kan være interessant at 
følge, hvis man er interesseret i emnet, er bl.a. Sisse Siggaard Jensen, som er 
forskningsleder på et projekt om virtuelle verdener på RUC og Marianne Riis, der 
arbejder med e-læring på Aalborg Universitet. Også i udlandet findes 
interessante forskere, som beskæftiger sig med SL. Danmark havde fx for nyligt 
besøg af Robert Bloomfield, som er professor ved Cornell University og bl.a. 
beskæftiger sig med de nye økonomier.

I vurderingen af potentialet i SL er det væsentligt også at se det som et sted for 
aftalte møder og aktiviteter, så som fx konferencer, seminarer, etc. som kan 
give en oplevelse af fysisk sammenkomst kombineret med verbal 
kommunikation via headset. Et andet felt, hvor mødet med fagfæller kunne være 
interessant i SL er planlægning af mindre udstillinger, hvor en målfast opbygning 
af et udstillingslokale med udstillingsgenstande ”skitseret” i 3D kunne bruges 
som redskab i planlægningen af RL-udstillingen.

En anden mulighed er at anvende SL-opbyggede genstande og miljøer i 
undervisningssituationer. Først tages eleverne på en tur gennem fx en by eller 
genopbygget lokation i SL, derefter går man ud og se, hvordan stedet tager sig 
ud i RL i dag, diskuterer forskelle, udvikling etc.
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Historiens 2. Hus

Det danske område, som har den største trafik i Second Life hedder Wonderful 
Denmark, og her har jeg fået mulighed for at slå mig ned. 

Det er også muligt at købe sin en egen ø eller lignende – på samme måde som 
man mht. en almindelig website kan vælge at blive hostet eller at købe sin egen 
server. Med tanke på den afmatning, der har været i dansk Second Life kan der 
dog være god pointe i at arbejde fra et sted, som i forvejen rummer trafik, eller i 
det mindste placere sig tæt på.  Skal man åbne fx et spisested, er det måske 
også hensigtsmæssigt at lægge den på gågaden, hvor der kommer folk – i 
stedet for at placere den i en mere uvejsom afkrog.

Mit sted hedder Historiens 2. Hus og her arbejder jeg med bl.a. udstillinger og 
aktiviteter med kulturhistorisk præg. Udstillingsmæssigt er der måske ikke den 
store nyskabelse i at lave plancheudstillinger i en 3D verden, hvor alt i princippet 
er muligt. Men der er tale om en kvalificeringsproces, hvor jeg også håber at 
blive bedre til at bruge mediet og forhåbentlig lade mediets muligheder udvikle 
nye ideer og former.
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Køge kirke

Det første projekt, jeg fik mulighed for at arbejde med, var en udvikling af en 
kirkebygning i Wonderful Denmark, der er bygget op som en lille dansk 
provinsby. Selve rummet var der, men lysekroner, bænke, epitafier m.m. er 
inventar, som jeg har haft mulighed for at udforme og opsætte. Udfordringen i 
stedet var at bruge teksturer – dvs. billeder – fra real life og få disse til at indgå 
så realistisk som muligt. Alle de anvendte ”genstandsfotos” stammer fra Køge 
kirke. 

Der er ikke tale om en total gengivelse af kirken, men om en simulering af en 
dansk købstadskirke – med udgangspunkt i billeder af inventar fra Køge.
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Kirkegården

På kirkegården – som vender ned imod havnen, hvor man bl.a. kan skimte den 
fredede havnekran fra Mariager – findes 12 monumenter over kendte danskere. 
Bl.a. H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. Her er monumenterne bygget på fra 
grunden, og udformet ved hjælp af selvoptagne billeder fra de ægte 
monumenter på Assistens kirkegård.

I princippet kunne monumenterne være opført i målfast form, men da jeg ikke 
havde tilgængelige mål, er dette gjort efter skøn.
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Falstergården

Falstergården fra Nørre Ørslev opføres derimod med større nøjagtighed, selvom 
der er steder, hvor det vil være nødvendigt at gøre afvigelser af hensyn til 
brugeroplevelsen. Fx er det nødvendigt at hæve loftshøjden i forhold til det 
virkelige byggeri af hensyn til avatarernes ”synsvinkel”, som svæver et stykke 
over deres hoved. Men dette vil der naturligvis blive gjort rede for i en 
beskrivelse, som brugeren kan klikke frem.

Gården, som findes på Frilandsmuseet i Maribo, er meget veldokumenteret. Fx 
findes der på Landsarkivet for Sjælland et strålende skifte efter den første 
selvejer, Rasmus Stang, som døde i 1807. Det vil være muligt at rekonstruere 
indbo, besætning m.m. og derved give et indtryk af, hvordan gården så ud på 
hans tid. Det ville også være muligt at rekonstruere hans klæder, således at den 
besøgende kunne møde en virtuel Rasmus Stang, der berettede om sin gård, sin 
bedrift og sit virke i lokalsamfundet. Lægges der et holodeck på stedet, ville det 
være muligt for brugeren at klikke sig igennem forskellige perioder i gårdens 
historie, sådan at man fx – stadig i 3D og med mulighed for at gå rundt – kunne 
få vist stedets udseende i 1807, 1857 og 1927 lige før bygningerne blev flyttet 
på museum.
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Avataren oprettes gratis på

www.secondlife.com

Mail gerne til mig og få links m.m. til spændende steder
eller lad os ses i SL

cshj@oncable.dk

Spørgsmål

Selvom der måske ikke er meget kommerciel aktivitet i Second Life i øjeblikket, mener 
jeg ikke at det bør udelukke undersøgelser af, hvordan mediet kan anvendes af fx 
museer og arkiver. 

Selvom man måske ikke kan sælge køleskabe, behøver det ikke at betyde, at man ikke 
kan skabe dialog og ny formidling omkring kulturarv.


