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Skriftens historie 
En moderne udstilling 

Case
Spøttrup Borg, en del af Salling Muse®um, skal have lavet en udstilling 
omhandlende skriftens historie; fra hulemaleri til moderne skrift.

Udstillingen skal opstilles på selve borgen, med borgen som ramme, og 
udstillingen skal derfor passes ind i borgens stil og stemning.

Det skal væren en moderne udstilling, der dels skal bestå af en række plancer 
der beskriver skriftens oprindelse og dens udvikling, understøttet af udstillede 
historiske materialer og typografiske redskaber. 

Og dels understøttes af referencer til digitalt online indhold der kan ses 
på mobile enheder. Referencerne skal understøtte og uddyber plancernes 
indhold (fx QR referencer), med yderligere tekst, billeder, film, mm. (der skal ikke 
fremstilles en hjemmeside, der skal blot indgå QR-kode på plancerne som henviser 
til museets hjemmeside eller andre relevante hjemmesider).

Ud over plancer, skal der også fremstilles en lille brochure (A4 Rullefals) der i 
tekst & billeder skal beskrive og gøre relame for denne udstilling.

1.   Der skal arbejdes i grupper af 3 (hver gruppe får tildelt en TidsEpoke).

2.   ReSearch i grupperne på skriftens historie.

3.   Lav i grupperne brainstorm over hver af de to produkter;  plance og 
brochure, ud fra udleverede emne/epoke.

3.   Udform idéskitser/tegninger af jeres idéer, tænk gerne AIDA  
(Attention, Interest, Desire, Action).  

Overvej også de 4 design parametre, TIFF 
• Tekst (skrifttype, skriftstørrelse). 
• Illustrationer (tegninger, billeder logo og mærker). 
• Form (formatet, størrelsen eller den form som teksten danner). 
• Farve (hvorfor lige den farve)?

Hvad der skal Afleveres
Trykte materialer skal afleveres som Package:

A) Plance med historisk indhold (Epoke/Emne i skriftens historie).
B) Reklamebrochure (For udstillingen).
C)  Dokumentation - Individuel løsning (Normalside på MAX 2400 anslag  

+ Op til to A4 sider billeder = Samlet MAX 3 sider A4).
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Nyttige links
Spøttrup Borgs Hjemmeside
💻  http://museumsalling.dk/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE)  
💻  https://slks.dk/omraader/slotte-og-ejendomme/slotte-og-anlaeg/spoettrup-

borg/

Om Skriftens Historie
🎦  https://www.youtube.com/watch?v=HyjLt_RGEww

🎦  https://www.youtube.com/watch?v=XohCW4ecYyg

Om Typografi
🎦  https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0

Middelalder illustrationer
🖼  http://manuscriptminiatures.com/

🖼  http://www.avrosys.nu/prints/index.htm

Stemningsbilleder
På de kommende sider, er der lidt billeder fra Spøttrup Borg.
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