
 1 

KARLSKRONA2 af Rune Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karlskrona2 er et igangværende projekt i samarbejde med kunstnergruppen SUPERFLEX, som har 
udviklet sig i dialog med The Modern Institute, en skotsk kurator- kunstnergruppe, Karlskronas 
kommune og det lokale historiske museum. 
 
Projektet er at skabe en virtuel kopi af Karlskrona, et kommunikationsredskab kaldet Karlskrona2. 
Borgerne i Karlskrona vil have adgang til Karlskrona2 via Internettet. Her kan de mødes, kommunikere 
og eksperimentere med at ændre og udvikle det virtuelle rum. I Karlskrona2 vil bygninger, sociale 
hierarkier, love og regler således kunne defineres på ny. 
 
Karlskrona er en gammel orlogsstad, beliggende i sydøst Sverige, grundlagt i 1680 på en række øer og 
halvøer. Byen var tænkt som en strategisk placeret flådebase, der skulle forsvare Østersøfarvandene. 
Store dele af den svenske flåde blev bygget og søsat i Karlskrona. Byen blev bygget efter datidens idealer, 
med monumentale bygningsværker i en stram byplan med store akser og torve. Disse forudsætninger 
har givet Karlskrona en karakteristisk arkitektur og særegenhed, der præger byen den dag i dag. 
Den 2. december 1998 blev Karlskrona tildelt verdensarv status. En udmærkelse Unescos 
Verdensarvskomité kan tildele kultur- og naturhistoriske miljøer, der vurderes som værende: 
bevaringsværdig  for hele menneskeheden. En status der vidner om den velbevarede kulturhistorie og de 
arkitektoniske værdier som Karlskrona besidder.  
 
Karlskrona er i dag en by med 60.000 indbyggere og den er en del af en teknologisk udviklingszone i 
Sverige. Det vil i fremtiden give borgerne i Karlskrona adgang til stor dataoverførsel via Internettet. 
Byens universitet giver sammen med store firmaer, som f.eks. Ericsson, ligeledes området en dynamik og 
et højt niveau af IT implementering.  
 
Der er således mange parametre, der er med til at forme projektet Karlskrona2. Der er en konflikt i 
mellem byens krav på en nutidighed og verdensarven, der fastlåser Karlskrona i fortiden. Samtidigt 
begrænser byens placering på øer og halvøer en fysisk udvidelse.  
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Karlskrona2 kan bruges som redskab i diskussionen af fremtidens Karlskrona, på det sociale, politiske og 
arkitektoniske plan. 
 
Karlskrona2 skal bebos af de samme borgere som bor i den ”rigtige” by. Man skal altså bo i, eller besøge 
Karlskrona, for at få adgang til Karlskrona2. Det udruster brugerne med en fælles erfaring om 
Karlskrona. Den virtuelle by bliver levende og tilstedeværende i kraft af den rigtige by. Brugerne i det 
virtuelle rum er repræsenteret som computertegnede ”dukker” - avatarer - og har oplevelsen af, at 
bevæge sig rundt i et computerskabt rum af tredimensionel grafik. Ordet "avatar" er et udtryk lånt fra 
indisk teologi, hvor "avatãra" på sanskrit betegner gudernes nedstigning og legemliggørelse i menneskelig 
form – gudens inkarnation på jorden. Avataren udgør brugerens krop og skaber en menneskelig 
målestok, der giver Karlkrona2´s borgere en mere taktil og fysisk relateret forståelse af det 
computergenererede rum.  
 
Projektet vil altså bruge Internettet som et lokalt netværk i højere grad end et globalt 
kommunikationsredskab. Målet er at skabe en bedre og mere nærværende kommunikationsform i det 
virtuelle miljø. Karlskrona2 vil bringe virtual reality ind i borgernes liv som et nyt relationsmønster.  
 
 
”…To begin with, this place, the virtual city I mean, was just one big chat alley, a kind of city-wide singles bar. 
That wasn't how it was meant to be, it wasn't meant to be any one thing, just a place you could go and talk 
mostly, but it took a while for anyone to figure out how to do something useful with it. After the blip in the birth-
rate came the software pirates, then the advertisers and the architects - online product demonstrations, virtual 
walk-thru tours of ideal homes for the rich and tasteless, that kind of thing. Then it started to get a little more 
interesting, with a strange combination of bad music and local politics flashing up on the telescreens in the real 
city, mother-and-baby groups versus bedroom techno impresarios all trying to get their point across. And after 
that it all happened very fast…” 
 
(Will Bradley, The Modern Institute 1999) 
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Karlskrona2 vil være et "free space", der ikke skal underlægge sig de kendte politiske, økonomiske eller 
sociale regler fra Karlskrona. Brugeren vil have mulighed for at bygge, rive ned og redefinere funktionen 
af de eksisterende bygninger i det virtuelle rum. Man kan arbejde individuelt eller kollektivt og der vil 
foregå diskussioner af den ene Karlskrona i den anden. Denne form for interaktivitet og kommunikation 
tildeler udviklingen af brugernes redskaber en stor betydning. Værktøjerne bestemmer i høj grad de 
muligheder der vil være tilgængelig og skal derfor være i en konstant udvikling og dialog med projektets 
brugere og deres ønsker. 
 
Den virtuelle Karlskrona vil være synlig for den ”rigtige” by på en storskærm, opstillet ved byens store 
renæssance torv. Skærmen vil også være repræsenteret i Karlskrona2 og skal fungere som et 
messageboard. Her kan man vise tekst og billeder, læse andres meninger og selv blive hørt. En nutidig 
parallel til den græske Agora. Karlskrona2 bliver et talerør der ikke skelner imellem, teenageren, 
lokalpolitikeren eller den rabiate. Det rejser spørgsmål om censur, medbestemmelse og 
beslutningsprocesser i Karlskrona2. Vil man f.eks. vise en lang film på skærmen, må brugerens avatar 
formodentligt stå ved skærmen i Karlskrona2, for at overtale andre til ikke at afbryde filmen.  
 
Beskederne på skærmen kan altså læses fra begge udgaver af Karlskrona, men kan kun benyttes fra 
Karlskrona2. Den bliver et vigtigt element i muligheden for afstemninger og demokratiske processer der 
kan opstå i Karlskrona2. Ved storskærmen i Karlskrona kan indbyggerne mødes i ”real-space” for at 
følge aktiviteterne af deres avatarer, og opleve divergensen imellem Karlskrona og Karlskrona2. 
Storskærmen vil knytte de to verdener sammen som et fysisk link og vil samtidig være et vindue ind i 
den virtuelle by. 
 
Karlskrona2 vil på én gang blive et redskab til at formulere og udføre individuelle som kollektive 
fantasier, samt  tilføre den rigtige by en dynamisk diskussion. Hvordan vil de to verdner, den 
computerskabte og den virkelige, influere på hinanden? 
 
 
”… When the virtual city went online I was just like the rest of the lowlife, trying to keep myself alive by any 
means necessary - if you didn't look out for yourself, nobody else would, that was the plain truth. And I wasn't 
interested, to be honest, until the trouble started. I figured it was just another leisure activity for the leisured 
classes, something to do before the restaurants opened. Another way to tell that half the population were living it 
up at the expense of the other half. I hadn't seen the possibilities. That was an oversight, and I blame myself, 
sure, and what's worse is that it took a bunch of hippies to open my eyes. Hippies. Who knew they were still 
around?…”  
 
(The Modern Institute 1999) 
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Systemet bag Karlskrona2 består af servere og klientprogrammer, som over Internettet, i en konstant 
udveksling af information om, aktørerne og scenografien man bevæger sig i, vedligeholder det 
computerskabte rum. Klientprogrammerne, dvs. det program, som den almindelige bruger anvender, vil 
blive en 3D browser – parallelt til mere kendte 2D browsere som f.eks. Netscape og Internet Explorer. 
 
Karlskrona2 vil grundlæggende være bygget op i tre dele repræsenteret på 3D-browseren: 
  
1.  Et felt med en række stedbetegnelser. Ved at klikke på dem sendes man til det pågældende sted. 

Oversigten er suppleret med et kort af byens opbygning. 
 
2.  Nederst er placeret et chat område, hvor man kan læse de andre brugeres kommunikation og 

indtaste sine egne bidrag. Der skal implementeres forskellige muligheder for chat, så man f.eks. kan 
snakke i en lukket kreds to eller flere personer ad gangen, uden at andre kan høre / se hvad der 
tales om. 

 
3.  I midten er vinduet ind til den computerskabte verden. Heri tegnes de 3D-filer, som 3D-browseren 

streamer ned fra serveren til brugeren. 
 
Eksempler på virtuelle byer, ses hos det amerikanske firma Active Worlds (www.activeworlds.com) eller 
europæiske Blaxxun (www.blaxxun.com). Producenten Active Worlds Inc. oplyser at  per l. marts 1999, 
at have omkring 680.000 brugere, heraf er omkring 17.000 ”borgere”, dvs. brugere som betaler et årligt 
gebyr på 20$ for særlige rettigheder. Active Worlds hævder at få over 30.000 nye brugere hver måned. 
Selskabet er blevet introduceret på den amerikanske børs og har solgt deres systemer til f.eks. Boeing 
fabrikkerne, adskillige amerikanske universiteter og skal udvikles til brug for tv (kilde: Kenneth Hansen,  
Institut for Kommunikation, AUC). 
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Der er tale om teknologier, der gør det muligt at arbejde med en repræsentativ virkelighed i real tid. 
Værktøjer der kan bruges til at opstille modeller af abstrakt eller mere virkelighedstro karakter, der kan 
spænde lige fra den legende brug til en diskussion af sociale, politiske og arkitektoniske aspekter. 
Der kan opstå nye relationer imellem den virtuelle dimension og den ”rigtige” verden. Relationer der vil 
påvirke udviklingen af det digitale rum og samtidigt influere og ændre vores fysiske omgivelser. 
 
”… Men på trods af Internet og de elektroniske motorveje stiller man sig ikke spørgsmålet, om det er muligt at 
urbanisere den reelle tid, om den virtuelle by er mulig. Hvis svaret er nej, er det et generelt uheld som er på vej, 
det er historiens uheld, det er det uheldenes uheld som Epikur talte om apropos historien. Hvis vi ikke gennem 
telekommunikationernes globalisering kan urbanisere udvekslingernes reelle tid, det vil sige verdensbyen live, 
verdensbyen i reel tid, berører det historien og politikken. Det er et utroligt drama. Jeg vil ikke sige, at det er 
uundgåeligt, jeg stiller helt enkelt blot spørgsmålet…”  
 
(Paul Virilio 1996, Cyberworld) 
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Projektet sigter imod at tilføje det virtuelle rum en social dimension, i håbet om at gøre det 
repræsentative mere vedkommende. 
 
Karlskrona2 har bl.a. været udstillet på ”Cities on the move” på Louisiana, i London og Helsinki, på 
udstillingsstedet ”Casco” i Utrecht, Holland og der arbejdes i øjeblikket på udstillingen "Unhomely 
Home" i Wolfsburg, Tyskland . Ligeledes arbejdes p.t. med en konkret finansiering af projektet, der skal 
gøre det muligt at realisere Karlskrona2 i løbet af år 2000. 
 
Besøg www.superflex.dk for mere information om Karlskrona2, her er det bl.a. muligt at læse den fulde 
version af Will Bradleys tekst. 


