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D enne avis fortæller om erfaringerne 
fra projektet ”Indholdskoncepter for 
fremtidens fysiske bibliotek” støttet 

udviklingspuljen under Slots-og Kultursty-
relsen. Projektet er ledet af Kultur Fritid 
Nord og medarbejdere på Tingbjerg bibliotek 
i samarbejde med forskere og studerende 
fra Centre for Codesign Research, Kunst-
akademiets Designskole.

TEKST 
Sissel Olander i samarbejde med Mikkel Hellden-Hegelund, 
Thomas Nielsen, Martin Krogh og Monica Havnø

LAYOUT 
ÅBC: Rasmus Michaëlis & Torsten Lindsø Andersen, 
www.aabc.design 

SKRIFTTYPER 
Juli Sans, Razor, FRIDA

TRYK
Jespersen Tryk + Digital

TAK
Tak til alle medarbejdere der har bidraget undervejs, 
med særlig tak til: Martin, Gaia og Monika fra KADK, 
alle medarbejdere på Tingbjerg bibliotek: Thomas, 
Chaker, Peter, Tove og Jeanette, og Mikkel fra Kultur 
Fritid Nord. En stor tak til: Amhed, Mariam, Sabah, 
Olly, Pernille, Taher, Abdul, Mohamed, Fadumo og 
alle de andre engagerede borgere i Tingbjerg. Tak til 
Mona, Abu Bakar, Ayub, pigeklubben, lektiehjælpen 
og alle de søde børn og unge der kommer på Tingbjerg 
bibliotek. Tak til Linda og de gode folk fra Kontakten. 
Tak til Birgitte, Margrethe, Lene, Camilla, Fadi og 
øvrige medarbejdere fra områdesekretariatet. Tak til 
Thomas, Joy og lærere og børn fra Tingbjerg skole. 
Tak til Jesper og Gitte fra Tingbjerg Gadeteam. Tak til 
Gitte og personalet på fritidshjemmet og klubben på 
Terasserne. Tak til Maja, Masti, Erik og alle folkene i 
Diakoniens hus. Tak til Læseklubben, Fædreklubben, 
Pensionistklubben og alle foreninger og frivillige der 
har støttet op om projektet. Tak til de studerende fra 
codesign-programmet. Tak til alle medarbejdere i Kul-
tur Fritid Nord der har bidraget undervejs.

LÆS OM DE 6 BIBLIOTEKSKONCEPTER TIL FERIECAMP

PLASTIC STRIPPING, FOTOPRINT  
ELLER EL FOR BEGYNDERE?

I BIBLIOTEKETS SKABERVÆRELSE 
ER DØREN ALTID ÅBEN!

INTERVIEW MED THOMAS 
FRA TINGBJERG BIBLIOTEK

Læs manifestet for det folkelige 
maker space i Tingbjerg Bibliotek.

“Det fine ved biblioteket er jo at folk får snakket 
med hinanden i stedet for om hinanden.”

Bibliotekarer, kulturmedarbejdere, forskere, studerende og borgere har  
arbejdet sammen i forskellige konstellationer på kryds og tværs. 

EKSPERIMENTER MED FREMTIDENS FOLKEBIBLIOTEK 
GENNEM 2 ÅR

FOLKEBIBLIOTEKERNE ER PÅ 
JAGT EFTER NYE IDENTITETER 

Mange leder efter rammer og ord 
der kan bringe os tættere på en for-
ståelse af folkebibliotekets fremtid.

Se alle aktiviteterne til  
Tingbjerg fixhub festival
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Co-designstuderende fra Kunstakademiets Designskole har udviklet og afprøvet indholdskoncepter 
for ferieaktiviteter i biblioteketsrummet til skolernes efterårsferie i uge 42. 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering
Designskolen

Tingjerg bibliotek
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MEGET MERE 
END UDLÅN 
OG SERVICE
Om kort tid står Tingbjergs nye bibliotek og  
kulturhus færdigt. Det nye hus er et forsøg 
på at gentænke det lokale folkebibliotek, i en 
fælles integration mellem bibliotek, kulturhus 
og skole. De kommende nye faciliteter skaber 
nye måder at være sammen på, og nye måder 
at arbejde på. Men omdrejningspunktet vil 
stadigvæk være det gode og tillidsfulde møde 
mellem borger og bibliotekar, som altid har 
været centralt for den måde der bliver drevet 
bibliotek på i Tingbjerg.

T ingbjergs nye bibliotek og kulturhus er tegnet af arki-
tektfirmaet COBE der blandt andet også har tegnet 
Biblioteket på Rentemestervej. Det kommende hus er 

tænkt som en slags forlængelse af Tingbjerg heldagsskole, og 
derfor får de to institutioner en tæt integration i fremtiden. 
Den nye bygning opføres i et samarbejde mellem Københavns 
kommune og Tingbjergs to boligforeninger, fsb og SAB, støttet 
af Landsbyggefonden, og vil foruden voksen- og børnebibli-
otek byde på café, makerspace, beboerrum og en sal der kan 
bruges til små koncerter eller andre arrangementer. Huset for-
deler sig over 1500 kvm2 og udfolder sig over fire etager. Det 
nye hus kombinerer store åbne rum med små afsides kroge. 
Her får Tingbjergs borgere mulighed for både at dyrke fæl-
leskaber og aktiviteter, men også at finde ro i mylderet.  

Det nuværende Tingbjerg bibliotek er, i modsætning til 
det kommende nye hus, det man kan kalde et klassisk dansk 
skrankebibliotek. Biblioteket er bygget op omkring bogreoler, 
læsehjørner, små pladser med computeradgang, og et min-
dre legeområde i midten af lokalet. Kulturhusfunktionen, der 
ellers er så tydelig i mange andre københavnske biblioteker, 
og som er en stor satsning i det kommende nye hus, er ikke 
umiddelbart synlig på det nuværende bibliotek. Måske fordi 
biblioteket er lidt anderledes end de fleste andre københavn-
ske biblioteker. Folk kommer på Tingbjerg bibliotek af mange 
forskellige grunde, og ikke nødvendigvis for at låne bøger eller 
for at deltage i kulturarrangementer.

Thomas, der har arbejdet på Tingbjerg bibliotek i 15 år, 
kender de fleste besøgende af navn: 

   

” Jeg tror det er svært at måle 
Tingbjerg biblioteks succes i 

forhold til andre biblioteker. Man 
vil gerne måle på hvor mange bø-
ger der bliver lånt ud. Men når vi 
får nogen folk ind her, der bruger 
lang tid på at få lært hvordan de 
bruger computeren, eller får nogen 
drenge ind, der får lært hvordan 
man opfører sig i det offentlige 
rum, så er det jo ikke sikkert at de 
derfor får lånt bøger. Og på den 
måde kan man jo ikke se hvad der 
sker her. Vi er jo en del af systemet. 
Men vi har altså folk der kommer 
og beder om hjælp til at snakke 
med kommunen, og så må vi jo for-
tælle dem, at vi er en del af kom-
munen. ”

– Thomas Nielsen

” Overfor de voksne der bor 
her i Tingbjerg der bruger vi 

nok lidt ekstra tid, altså vi har 
ikke helt lige så mange låne-
re som man har andre steder. 
Men det gør så også, at vi kan 
hjælpe folk med computere, og 
hvis de for eksempel skal snak-
ke med det offentlige. Vi prø-
ver at hjælpe dem så godt som 
muligt. Men vi skriver jo ikke en 
jobansøgning for folk. Vi støt-
ter med råd og vejledning, så 
de kan få gjort det på en god 
måde. Og Skaberværelset ar-
bejder jo på samme måde. For 
der kommer børnene for ek-
sempel og får lavet deres cyk-
ler. De vil jo gerne have at Mar-
tin laver deres cykler for dem. 
Men han er god til selv at få 
dem sat i gang. Og lige pludse-
lig kommer der nogen børn ind 
her, og siger de skal lave et lø-
behjul for deres ven.” 

– Thomas Nielsen

” Der er måske en tendens til at man vil gøre alle biblioteker ens. 
Vi er et lille bibliotek, og det er et lille sted herude. Der bor om-

kring 6000 mennesker i Tingbjerg, og så er halvdelen måske børn. 
Så man kommer meget mere lige forbi herude, men der er jo stor 
forskel på bydele og hvor man er henne. Grunden til at man måske 
kan sige, at vi har succes som værestedsbibliotek her i Tingbjerg, 
det er jo fordi der er ikke andre steder i Tingbjerg hvor man på den 
måde kan mødes. Der ingen steder hvor man bare kan sætte sig 
hen, for at snakke og drikke en kop kaffe.”

– Thomas Nielsen

” Det fine ved biblioteket er jo at folk får snak-
ket med hinanden i stedet for om hinanden. 

Der er måske en ældre dame, der ikke kan fin-
de ud af at aflevere sine bøger henne ved auto-
maten. Og så står der måske en ung ikke-etnisk 
dansk fyr, der på pæredansk kan fortælle hende 
hvordan man gør, og så finder de ud af, at der er 
masser af positive ting at sige om hinanden.”

– Thomas Nielsen
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K ært barn har mange navne, siges det ofte, men de 
mange bud fortæller nok også, at det ikke altid er 
helt nemt indkapsle folkebibliotekets DNA. Der er 

både en arv og en fremtid der skal forvaltes, og måske er der 
en risiko for at vi bevæger os for hurtigt fra oplysning og dan-
nelse til koordinering og facilitering? 

Danske folkebiblioteker er under forandring. I de sidste 
mange år er bibliotekets forvandling blevet beskrevet vidt 
og bredt. Biblioteket er i dag både digitalt, online, mobilt og 
samtidigt opsøgende og til stede ude i byen, på plejehjem, på 
skoler og i institutioner. Den lidt specielle blanding af et stærkt 
fokus på outreach og en øget digitalisering, i kombination 
med et faldende udlån af fysiske materialer, har sendt biblio-
teket på en rejse gennem forskellige identitetseksperimenter. 
For bare få år siden blev biblioteker for eksempel udforsket 
som medborgercentre. Her blev en række biblioteker, i det der 
betegnes som udsatte boligområder, afprøvet som multifunk-
tionelle platforme, der igangsatte og koordinerede udveksling 
mellem lokale institutioner, netværk og projekter. Biblioteket 

Mange leder efter rammer og 
ord der kan bringe os tættere 
på en forståelse af folkebib-
liotekets fremtid. Biblioteker 
bliver blandt andet italesat 
som åbne platforme, læring-
scentre, netværksarenaer, 
mødesteder, kulturhuse og 
medborgercentre. 

EFTER NYE IDENTITETER
påtog sig rollen som den institution der kunne gå i proces med 
det lokale. Det kunne lade sig gøre, fordi biblioteket både hi-
storisk set men også i dag, har en helt særlig rækkevidde og 
tilgængelighed. Man kan måske sige, at de biblioteksledede 
medborgercentre forsøgte at introducere et nyt princip, for at 
organisere og koordinere den nordiske velfærdsmodel, med 
et særligt fokus på de behov for information og læring, der 
kan findes blandt udsatte grupper og minoritetsgrupper. Dis-
se projekter var i en vis forstand stadigvæk rundet af et mere 
klassisk oplysnings- og dannelsesprojekt, men også et forsøg 
på at fremskrive biblioteket som en slags koordineringscen-
tral af aktiviteter og institutionelle tilbud. Det overordnede 
formål var at støtte beboere i at klare sig bedre i samfundet. 
Derfor blev ideen om folkebiblioteker som medborgercentre, 
med en vis grad af succes, ét muligt bud på hvordan bibliote-
ket kan lykkes med at overskride den oprindelige forankring i 
bogsamlingen. Men det moderne åbne folkebibliotek, er selv-
følgelig mere og andet end et koordinationscenter for lokale 
projekter og institutioner.     

PÅ JAGT
Der støbes forme til skeer i Skaberværelset
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I modelprogrammet for folkebiblio-
tekerne i videnssamfundet (2010) 
er det såkaldte ”møderum” et 

af de fire rum der udgør fundamentet 
for at gentænke fremtidens bibliotek. 
Møderummet beskrives som et åbent 
offentligt rum, et tredje sted, hvor bor-
gere kan møde ligesindede men i lige 
så høj grad støde ind i mennesker der 
er forskellige fra dem selv. Møderum-
met præsenteres som en åben arena for 
offentlig diskussion og debat. Det kan 
både være et fysisk og virtuelt rum med 
iscenesatte debatter og diskussioner, 
men også et sted der er vært for mere 
uformelle og tilfældige møder. Mange 
vil kunne genkende biblioteket i en be-
skrivelse der både giver rum til mere 
målrettede aktiviteter men også skaber 
plads til det åbne og uforudsigelige 
møde, hvor der ikke nødvendigvis er no-
gen overordnet plan. Bibliotekets styrke 

Biblioteket er efterhånden blevet til mange 
ting, men gennem en strøm af nyfortolk-
ninger er der særlig én stærk fortælling af 
folkebiblioteket der går igen, nemlig, bibli-
oteket som mødested. Det kan man nemt 
forsikre sig om ved at gå ind på forskellige 
bibliotekers hjemmesider eller ved at lave 
en hurtig Google-søgning på ordene møde-
sted og bibliotek. Det kan til gengæld være 
svært helt at præcisere på hvilken måde 
biblioteket udgør et særligt mødested.  
Måske handler det også om de møder der 
rækker ud over formidling og service?  

ligger måske i kombinationen af de to? 
Men hvad er det egentlig borgere mødes 
om på biblioteket? 

I oktober måned kunne man i Dag-
bladet Informations litteraturtillæg, 
under overskriften: ”Bibliotekernes nye 
veje”, læse om en øget interesse for lit-
teraturformidling på landets bibliote-
ker. Reportagen fortæller om hvordan 
biblioteker arbejder aktivt med at sætte 
litteraturen i centrum. Her handler det 
ikke så meget om at matche en bog med 
en bruger, men mere om at åbne døren 
for biblioteksbrugere til nye litterære op-
levelser. Det kan sagtens finde sted, og 
gør det i stigende grad, uden for bogens 
rammer. Det kan for eksempel handle om 
at eksperimentere med rumlige og per-
formative greb i biblioteksrummet. Re-
portagen beskriver bibliotekernes øgede 
fokus på litteraturformidling som en gry-
ende bevægelse, der målrettet arbejder 
med at sikre bibliotekernes fremtidige 
eksistens. Her henter man især inspira-
tion fra museumsverdenen. Forskere og 
biblioteksledere taler om at kuratere 
bogsamlingen, og om at udvikle nye lit-
terære udstillingsformater, og forstå lit-
teraturen som det centrale omdrejnings-
punkt for alt der udgår fra biblioteket. En 
konsekvens er, fortælles det i reportagen, 
at flere og flere biblioteker ansætter lit-
teraturformidlere i stillinger, hvor der før 
var ansat bibliotekarer. 

En lidt anden vinkel på spørgsmå-
let om bibliotekernes fremtid får man i 
en kronik der for nyligt blev trykt i Jyl-
landsposten. Her fremhæver Mogens 
Vestergaard, chef for biblioteksleder-
foreningen, alle de samfundsopgaver 
bibliotekerne allerede løser. Det er de 
opgaver der gør biblioteket til en helt 
særlig institution. Bogen og litteraturen 
vil også i fremtiden være en vigtig del af 
biblioteket, men biblioteket rækker langt 
længere ud.  

Folkebiblioteket, fremhæver Mo-
gens Vestergaard, er ikke bare et hus, 
men en idé, der udgør en grundpille i det 
moderne demokratiske samfund. Derfor 
skal biblioteket ikke være et bogtempel 
for den kreative klasse, men et sted hvor 
borgere kan møde hinanden i et u-kom-
mercielt og demokratisk frirum.    

MELLEM MØDESTED OG MUSEUM

”Biblioteket er ikke et museum sat i verden for at please det kulturradikale segment, men et 
levende rum med fokus på læring og plads til forskellighed og ikke mindst folkelighed. Vi er sat 
i verden for borgernes skyld, ikke bøgernes. Vores succes skal ikke måles på antal fysiske 
bøger, men på hvordan vi for eksempel understøtter aktivt medborgerskab, bidrager til vel-
lykket integration i lokalområderne og fremmer læring med litteraturen som udgangspunkt”   
Mogens Vestergaard, chef for bibliotekslederforeningen, Jyllandsposten, december 2016

Nye møder omkring håndens arbejde i  
bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg.

Tingbjergs nye bibliotek og kulturhus
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Fællesskab og mangfoldighed i  
Bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg

F or mange handler makerspaces i 
biblioteker nok i første omgang 
om adgang til faciliteter. Dernæst 

følger måske behovet for instruktion og 
vejledning i at bruge forskelligt udstyr og 
ønsket om at lære forskellige teknikker. 
Men hvad nu hvis man starter den anden 
vej rundt? Hvad nu hvis vi lægger oplys-
ningsmål og innovationsprojekter lidt på 
hylden og ser det lokale møde omkring 
håndens arbejde som et mål i sig selv? Det 
var i store træk hvad to nysgerrige co-de-
signere satte sig for i foråret 2016, da de, 
i bogstaveligste forstand, flyttede deres 
designstudie fra Holmen til Tingbjerg bib-
liotek. På samme måde som biblioteker 
er under pres, fordi de ikke længere har 
monopol på viden og oplysning, så er de-
signerens rolle i samfundet også under 
forandring. Designere må i stigende grad 
arbejde med komplekse problemstillinger, 
der ikke kun handler om at give form til 
fysiske designobjekter, men i lige så høj 
grad om at forstå design som en social 
proces. Med en voksende DIY-kultur og 
nye teknologiske muligheder er design 
ikke længere kun et specialiseret hånd-
værk forbeholdt de få. Mange designere 
arbejder derfor i stigende grad med at 
skabe rum for at ikke-designere kan ska-
be, bygge, og eksperimentere med egne 
ideer og designs. 

”Bibliotekets Skaberværelse, Ting-
bjerg” var slet ikke et klart og færdigt 
koncept til at begynde med. Man kan nok 
nærmere sige at Skaberværelset, både 
måden der arbejdes på, og de mennesker 
der efterhånden er blevet en del af ste-
det, langsomt tog form i mødet mellem 
co-designere, borgere og bibliotekarer 
under Tingbjerg bibliotek. Rummet med 
det store vinduesparti ud til Ruten, som 
er Tingbjergs hovedstrøg, har i mange år 
fungeret som tilholdssted for en lokal pi-
geklub og en lektiecafe. Det har også væ-
ret stedet hvor områdets institutioner er 
gået ned om formiddagen, for sammen at 
se en film på biblioteket.  

Til at begynde med, da Martin og 
Gaia flyttede deres aktiviteter til Ting-
bjerg, var der ikke meget andet at finde, 

i det ellers rydelige rum, end en sofa, et 
bord og en træmodel af det nye bibliotek 
og kulturhus leveret af arkitektfirmaet 
COBE. Modellen var placeret i en glas-
montre bagerst i lokalet. I dag fremstår 
rummet som en lidt mere rodet affære. 
Her er fyldt med alskens håndværktøj, 
tekstiler, små træplader, dingenoter og 
dimsedutter, og på væggene og i lofterne 
er der spor af de mange forskellige pro-
duktioner der foregår.

Både Martin og Gaia har i deres ar-
bejde med at opbygge stedet, taget afsæt 
i en meget åben dagsorden. Men begge 
er kommet til Tingbjerg med en særlig 
interesse for skabende fælleskaber, og 
hvordan de kan understøttes på et sted 
som et bibliotek. Gaia har i sit arbejde fo-
kuseret særligt på genbrug af tekstiler, og 
på hvordan teknikker til kreativ up-cycling 
kan bruges som løftestang til at skabe 
sociale fælleskaber. Hun har blandt andet 
arbejdet tæt sammen med den pigeklub, 
der holder til under biblioteket hver ons-
dag. Arbejdet med recycling og up-cycling 
handler selvfølgelig om at bruge sin krea-
tivitet, og lave noget der i sidste ende har 
værdi og kan bruges til noget. Men under-
vejs bliver det også ofte til kritiske samta-
ler og debat om vores brug-og-smid-væk 
kultur og hang til fast fashion. Det er ikke 
et oplysningsprojekt i nogen klassisk for-
stand, men der opstår altid uforudsete 
samtaler og meningsudvekslinger i det 
konkrete møde.

Martin har arbejdet meget med at 
forfølge en åben programmering af rum-
met. Med nogle ret simple benspænd, så 
som kun at bruge de forhåndenværende 
materialer, og at tage afsæt i de fæl-
leskaber der allerede findes i Tingbjerg, 
er rummet langsomt blevet befolket med 
materialer, ideer og borgere. Det kræver 
tålmodighed og vedholdenhed, at arbejde 
sådan. For det drejer sig ikke så meget om 
at designe og afvikle programsatte forløb 
eller kulturaktiviteter. Det drejer sig om 
at være til stede, tilsat en god portion pi-
onerånd og begejstring for at lave noget 
sammen med borgerne.       

Som et alternativ til fokus på teknologi og vækstorienterede ideer om in-
novation, har de to co-designere, Martin Krogh og Gaia Colantonio siden 
vinteren 2016 indtaget værelset under Tingbjerg bibliotek. I første omgang 
som en del af deres respektive afgangsprojekter på Kunstakademiets De-
signskole. I dag er Martin daglig leder af det, der i løbet af de to designeres 
arbejde, er blevet til ”Bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg” (BST). Det er 
et initiativ der måske bedst kan beskrives som er en slags folkeligt, fæl-
leskabsorienteret og low-fi makerspace.  
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Mariam med et nyt design til en brugt T-shirt.



S elvom makerspaces fylder godt 
op i snakken om folkebiblioteker-
nes fremtid, så er interessen for 

håndens arbejde slet ikke ny, Især ikke 
på Københavnske biblioteker. For nogle 
år siden, da biblioteker og kulturhuse i 
forskellige bydele i København blev lagt 
sammen, rykkede det klassiske kulturhus-
værksted tættere på bibliotekerne.

Danske kulturhuse har en lang tra-
dition for at skabe rammer for fælleska-
ber omkring håndværk, håndarbejde og 
kreativitet, både gennem undervisning 
og gennem udlejning af faciliteter. Set 
herfra virker det nok ikke særligt spek-
takulært at biblioteket bliver vært for 
Fablabs og maker-initiativer, men der er 
alligevel noget nyt på færde, når maker-
spaces italesættes som én af driverne for 
fremtidens folkebibliotek. Makerspaces 
i biblioteker fremskrives ofte gennem en 
idé om biblioteker som innovationsrum. 
Den idé er blandt andet udfoldet i mo-
delprogrammet for folkebibliotekerne fra 
2010. Her beskrives det performative rum 
i biblioteket som et rum hvor biblioteket i 
særlig grad skal understøtte brugernes in-
novationslyst. Det performative rum giver 
brugerne adgang til værktøjer, der kan 
udløse deres skabertrang og kreativitet. 
Faktisk bliver bibliotekernes arbejde her 
koblet sammen med den danske globali-
seringsstrategi. Biblioteker beskrives som 
vigtige bidragsydere til at føre strategien 
ud i livet, for engagement og innovation 
fører til løsninger på praktiske problemer 
og nye koncepter og metoder, som alt 
sammen er noget Danmark har brug for, 
for at klare sig i den globale konkurrence i 
fremtiden, hedder det i rapporten.

Hvis man orienterer sig lidt i for-
skellige bibliotekers bud på makerspaces 

rundt omkring i landet, vil man se at de 
fleste netop tager udgangspunkt i at gøre 
en maskinpark af en vis størrelse tilgæn-
gelig. Fokus er derfor ofte på teknologisk 
innovation, med særlig adresse til unge, 
entreprenante og kreative iværksættere. Et 
eksempel er ”Værkstedet” på Års bibliotek 
i Vesthimmerland, der blandt andet forsø-
ger at række ud til erhvervsskoler og gym-
nasier. Her tilbydes adgang til plakatprin-
ter, vinylskærer og varmepresser, og via 
bibliotekets hjemmeside er der mulighed 
for at booke en medarbejder, der kan in-
struere i brug af maskinerne. Et andet bud 
er Ballerups biblioteks makerspace, der li-
geledes, ifølge beskrivelsen på bibliotekets 
hjemmeside, fokuserer på innovation, digi-
tal læring og samsskabelse. Her henvender 
man sig til flere forskellige målgrupper, 
fra iværksætteren til den studerende. Om-
favnelse af makerspaces og fablabs har 
fremkaldt en tydelig dagsorden på bibli-
otekerne, der handler om at gøre brugere 
og borgere til en form for innovatører, del-
vist inspireret af jargonen i kreative op-
startsmiljøer og en mere netværksbaseret 
DIY-kultur. Bibliotekernes makerspaces og 
fablabs fungerer i dag som vigtige lokale 
læringsmiljøer, og som arnesteder for nye 
spændende projekter, men fra et bibliot-
eksperspektiv er der måske alligevel behov 
for, at vi kaster et endnu bredere og dybe-
re blik på potentialerne i at mødes omkring 
håndens arbejde i fremtidens fysiske folke-
bibliotek? 

BIBLIO-
TEKET 
SOM 
DRIVER 
FOR  
INNO-
VATION

Makerspaces og Fablabs er rykket 
ind i de danske biblioteker i stor 
stil. Man kan næsten tale om 
en bevægelse indenfor biblio-
teksverdenen, hvor 3D printere, 
Arduino kits og laserskærere ef-
terhånden forventes at høre med 
til de kommunale bibliotekstilbud 
i større eller mindre omfang. Men 
hvad er egentlig meningen med 
alle disse maskiner og projekter? 
Hvordan kan vi forstå ”makerism” 
som en biblioteksopgave?

B iblioteket tilbyder en verden af in-

formation, som i BST, bliver omsat til 

viden gennem det at skabe. BST sæt-

ter information i spil og skaber ny viden ved 

at eksperimentere med materialer, rummet 

og møder mellem meget forskellige menne-

sker. BST indfanger samtidig viden ved at 

arkivere og fortælle historierne, og ved at 

gøre dem tilgængelige online. BST er en del 

af biblioteket og er ikke en “vedhæftning” 

eller en “backstage”. Det kan være et sepa-

rat rum, men BST bør være til stede i biblio-

teket og biblioteket til stede i BST.

At skabe og at fixe styrker, er opbyg-

gende og giver selvstændighed – 

særligt hvis man gør det sammen. 

At skabe sammen giver sammenhæng i et 

lokalsamfund og er berigende for alle.

B ST plejer borgernes engagement, ud-

vekslingen af idéer og kulturer, men 

tilstræber ikke at optimere nogen 

eller noget. BST er således en måde at være 

sammen på. Det er gennem en “græsrods-

samskabelse”, som vokser frem af møderne 

mellem mennesker, at rummet og stedet bli-

ver formet og en identitet opstår.

I BST skaber vi sammen og vi lærer sam-

men og fra hinanden gennem ekspe-

rimenter med det forhåndenværende. 

Det betyder, at hvis der er noget man ikke 

kan lave selv, vil nogen hjælpe dig, men ikke 

gøre det for dig. BST er altså ikke en service. 

Det er dog heller ikke kun selvbetjening. BST 

ligger et sted midt i mellem, og kan gå i beg-

ge retninger, det hele handler om hvordan 

begivenhederne udfolder sig. Vi tilstræber 

altid at bruge det forhåndenværende og til-

sigter at genbruge, “upcycle” eller modifice-

re, før vi køber nye materialer.

I BST er vi ikke bange for at fejle, for det 

kan aldrig blive forkert, når man lader 

tingene udvikle sig fra mødet mellem 

mennesker.

I BST dokumenterer og fortæller vi altid 

historierne der bliver skabt. Det gør vi 

ved at udstille i galleriet, eller ved at 

fotografere eller filme begivenhederne. På 

den måde får vi et værdifuldt arkiv for bibli-

oteket, der kan formidle viden, og være med 

til at skabe BST’s identitet. Vi er lokale, men 

rækker også ud over det lokale, blandt andet 

ved at gøre historier og arkiv tilgængeligt 

online.

I BST er døren altid åben, for det giver 

mulighed for de tilfældige møder og alt 

det uventede. Rummet er altid med i 

dialogerne, så rummet er vigtigt! Samtidigt 

er rummet aldrig færdigt – det bliver hele ti-

den til, igennem møderne mellem mennesker 

og begivenheder som finder sted. 

FOR BIBLIOTEKETS SKABERVÆRELSE, TINGBJERG (BST)MANIFEST

AF MARTIN KROGH
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1 
VÆR EN DEL AF  
BIBLIOTEKET! 

Gør Skaberværelset til en del af  
biblioteket og biblioteket til en del 
af Skaberværelset!

Mange makerspaces og fablabs 
tænkes ofte ret adskilt fra både bib-
lioteksrum og biblioteksaktiviteter. 
Det hænger måske sammen med at 
skabende aktiviteter ofte henlægges 
til værksteder med særligt udstyr, 
der er fysisk adskilte fra biblioteks-
rummet. Men der er meget at vinde 
ved at tænke både aktiviteter og rum 
sammen. I Skaberværelset er der ble-
vet eksperimenteret med at lave en 
organisk overgang mellem skabende 
aktiviteter og bibliotek. Blandt an-
det ved at engagere bibliotekarer og 
medarbejdere på Tingbjerg bibliotek, 
og ved at lade medarbejderne være 
en del af aktiviteterne.

2 
LAD TINGENE 
GRO, FRA DEM 

DER ER I NÆRHEDEN! 
Arbejd med mennesker og materialer  
(i den bredeste forstand) fra det lokale.

Det er vigtigt at skabe forbindelser ud i 
det lokale miljø. Det skaber tryghed, og 
giver de mest bæredygtige relationer. 
Det handler ikke om at prøve at ramme 
brugernes behov, det handler om at 
tage udgangspunkt i det engagement 
der allerede findes. De fleste vil gerne 
bidrage med viden og tid til fælleska-
bet, hvis bare de får invitationen.

3  ARBEJD MED DET  
FORHÅNDENVÆRENDE! 

Fald ikke for ”high tech” færdigla-
vede løsninger. Genbrug, upcycle og 
modificér ud fra hvad i har – både 
materielle og sociale ressourcer. 

Tving ikke smarte ideer oppefra og 
ned, men lad i stedet ideerne gro ud 
fra møder mellem mennesker, mate-
rialer og rum. De ting der er blevet 
produceret i Skaberværelset er i det 
store hele skabt af de mennesker og 
materialer der var og ikke andet. Der 
er blevet arbejdet med det enkle og 
vedkommende. Forskellige teknik-
ker er blevet introduceret som åbne 
eksperimenter, der løbende har givet 
pejlinger om hvor de mange små pro-
jekter kunne bevæge sig hen. 

4  LAD DØREN  
STÅ ÅBEN:  

SKAB PLADS TIL  
TILFÆLDIGE MØDER! 
Bibliotekets Skaberværelse er ikke 
”backstage”. Det er et sted hvor alle 
kan komme forbi, tage del i og hjæl-
pe med den fortsatte udvikling af 
stedet. 

I en del makerspaces og fablabs 
kræves der en form for medlemskab. 
Mange steder kræver at man booker 
en tid, eller i hvert fald at man melder 
sig til, for at kunne deltage. Det kan 
være nødvendigt. Blandt andet fordi 
der ofte kræves særlige kompeten-
cer, for at kunne betjene avanceret 
udstyr. Derudover kan det være nød-
vendigt, for at sikre sig at de dyrt 
indkøbte maskiner ikke bliver ødelag-
te. Men en af styrkerne ved det lokale 
folkebibliotek er jo faktisk, at det 
også er et åbent mødested. Det er en 
af de få institutioner i velfærdssam-
fundet, hvor man bare kan komme 
forbi og hænge ud, uden nogen større 
plan om at skulle noget. Det tilfæl-
dige møde, eller den løse snak over 
en kop kaffe, kan hurtigt lede til nye 
ideer og nye aktiviteter. I en bydel 
som Tingbjerg, med en mangfoldig 
beboersammensætning er det helt 
afgørende at der findes åbne møde-
steder, der er tilgængelige som en del 
af hverdagslivet. Det er en model for 
borgerinvolvering som Tingbjerg bib-
liotek altid har vægtet højt, og som 
Skaberværelset i sit arbejde lægger 
sig i forlængelse af.

10 
BUD PÅ AT 
SKABE ET  
LEVENDE,  
FOLKELIGT  
MAKER 
SPACE 7 

VÆR 
DERUDE!

Vær engageret i hverdagslivet og 
det kulturelle liv i området. Vær i 
kontakt med og involvér området, 
f.eks. lokale butikker, viceværter og 
foreninger.

Der er et dynamisk hverdagsliv lige 
udenfor bibliotekets dør, som kan in-
viteres indenfor, og som kan inspirere 
og støtte op om nye fællesskaber og 
aktiviteter i bydelen. For et sted som 
Skaberværelset, er det vigtigt at ska-
be stærke forbindelser til gode kræf-
ter i nærområdet, og gå på opdagelse 
i det liv der ikke altid er umiddelbart 
synligt indefra institutionen.

9  DOKUMENTÉR 
OG FORTÆL  

ALTID HISTORIEN. 
FEJR ALTID DET  
PRODUCEREDE!
Fortællingen er en del af det at 
skabe stedet og forme dets unikke 
identitet. Fejring skaber et stærke-
re bånd til rummet, og det giver en 
stærkere følelse af ejerskab når ens 
indsats er påskønnet. 

I Skaberværelset er dokumentation af 
begivenheder et vigtig element. Det 
at lave små film, at tage billeder og 
fortælle historier om hvad der fore-
går, er af stor betydning. Foruden de 
mange forskellige ting der bliver pro-
duceret, som er udstillet og fremhæ-
vet i rummet, er det også de mange 
flygtige øjeblikke og længevarende 
møder der er med til at give Skaber-
værelset værdi. Det er vigtigt for både 
borgere og medarbejdere at kunne 
se tilbage på det fælles samarbejde 
gennem en række af små hverdags-
klip der tilsammen udgør en fælles 
historie. Fortællinger og dokumenta-
tion kan integreres i de løbende akti-
viteter. På den måde skabes et leven-
de arkiv af begivenheder og projekter 
der hele tiden vokser i rummet. Det 
hører med til Skaberværelset at fejre 
at de forskellige projekter kom i mål, 
og minde hinanden om hvad vi har 
skabt sammen. På samme måde som 
det klassiske bibliotek er funderet i 
sin samling, får Skaberværelset skabt 
sin identitet gennem det levende ar-
kiv, som alle løbende bidrager til.

6 
VÆR TÅLMODIG OG 
TRO PÅ HVAD DU HAR! 

Tingene udvikler sig også fra konti-
nuitet og gentagelse.

Man skal nogen gange prøve mange 
gange for at få tingene til at vokse. 
I Tingbjerg tager tingene tid, og folk 
skal føle sig trygge før de begynder 
at komme. Det ved medarbejderne på 
Tingbjerg bibliotek, og det har også 
været en central læresætning for ar-
bejdet i Skaberværelset. Ved det før-
ste håndholdte arrangement i Ska-
berværelset dukkede kun Taher op. 
Taher er en lidt ældre herre, der har 
en fortid som guldsmed i Irak. Med 
tiden er Taher blevet en af de mest 
trofaste brugere af Skaberværelset. 
Taher har mest lavet lamper, men han 
har også hjulpet med at lave skiltning 
og nyt betræk til stole, og i et nyt lille 
projekt, har han eksperimenteret med 
at lave ørenringe ud af gamle viny-
lplader. De fine ting der kommer ud 
af projekterne er naturligvis vigtige, 
men vejen derhen er mindst ligeså 
vigtig. Skaberværelset hylder genta-
gelsens mange snørklede og finurlige 
veje til at åbne mødet i biblioteket.

8  EKSPERIMENTÉR 
OG RYK HURTIGT!

Fiasko findes ikke, fordi vi kan lære 
af alt, og udveksling og læring er om-
drejningspunktet.

Skabende aktiviteter behøver ikke at 
være planlagte ned til mindste detalje 
for at virke. Tværtimod, det er ofte med 
den spontane idé- og hittepåsomhed 
at tingene virkelig viser sig at rykke. 

Det handler om at arbejde med hurtige 
kontekstuelle eksperimenter, og tage 
afsæt i det der kan lade sig gøre her og 
nu. Projekter er sjældent spektakulære 
til at begynde med, men med en prag-
matisk og nysgerrig tilgang opstår ofte 
nye åbninger og nye konstellationer, 
der hen af vejen kan mobilisere til et 
større arrangement. Det kræver en vis 
fleksibilitet, og at aktiviteter ikke bliver 
programsat for hårdt. I Skaberværelset 
er mantraet at vi kun kan blive kloge-
re af at prøve, også af de ting der ikke 
lykkes. 

10  RUMMET ER  
ALDRIG FÆRDIGT!

Rummet bliver hele tiden til i mødet 
mellem mennesker og materialer.

Skaberværelset er ikke et færdigt kon-
cept men nærmere en fælleskabsorien-
teret praksis omkring skabende aktivi-
teter i et biblioteksrum, der hele tiden 

skal kunne udvikle sig. Skaberværelset 
er helt afhængig af de mennesker der 
kommer og går, og engagerer sig med 
forskellig intensitet og på forskellige 
måder. Skaberværelset er ét bud på 
hvordan biblioteksrummet både kan 
levere nogle rammer for læring og 
samskabelse, og samtidig forholde sig 
åbent til hvordan man kan træde frem 
som borger og deltager i et omskifte-
ligt samfund.

AF  
MARTIN 
KROGH

5  VÆR SAMMEN  
OM AT SKABE! 

Når man skaber sammen taler man 
også sammen. Det giver bæredygtige 
relationer både mellem borgere der 
ligner hinanden og mellem borgere 
med forskellige baggrunde.

Det er ikke nødvendigt at være sammen 

med andre for at skabe noget, men det 
gør ofte processen en del sjovere. De 
fælleskaber der kan opdyrkes ved at 
lave noget sammen i et lokalområde, 
er for det meste ikke særlig ekspone-
rede i de beskrivelser man kan finde af 
makerspaces rundt omkring på forskel-
lige bibliotekers hjemmesider. Her bliver 
makerspaces ofte italesat som kreative 
rum for individuel læring. I Tingbjerg, 
som i mange andre bydele, findes der en 
del foreninger og klubber hvor beboere 

mødes for at dyrke en fælles interesse. 
Det kan være fædre der mødes omkring 
madlavning eller pensionister der mødes 
omkring håndarbejde. Det er i sig selv 
værdifuldt. Men der er meget at hente, 
måske især for biblioteker, ved at skabe 
rum til at borgere på tværs af interesser 
og baggrunde kan mødes. Biblioteker 
har en unik evne til at sætte hverdags-
mødet i centrum, og få det lokale og 
brogede fælleskab, vi alle er så afhæn-
gige af, til at fungere.  
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Ht vis man ser på den nuværende biblioteksstrategi i Kø-
benhavns kommune, er det tydeligt, at børn og unge 
er et helt centralt fokusområde. De mål der er sat op, 

er på den ene side meget brede. For eksempel når der tales om, 
at skabe et såkaldt kulturelt fundament for det gode børneliv. 
Andre dele af strategien formulerer indsatser der retter sig mod 
mål der er mere konkrete, for eksempel når det handler om at 
skabe Københavns bedst uddannede generation nogensinde. Det 
der dog går igen, i både de lidt bredere penselstrøg og de mere 
målbare og værktøjsorienterede fokuspunkter, er en helt sær-
lig idé om biblioteket som et sted for læring og oplysning. Helt 
grundlæggende ses biblioteket først og fremmest som en insti-
tution, der er til for producere mere oplyste, kvalitetsbevidste og 
informerede borgere, herunder børn og unge. 

Det kommende nye bibliotek og kulturhus i Tingbjerg 
flugter med mange af de sigtelinjer der præsenteres i bibli-
oteksstrategien. Først og fremmest er den nye bygning helt 
konkret bygget ind i Tingbjerg heldagsskole; huset er tegnet 
som en form for forlængelse og udvidelse af den eksisterende 
skolebygning. Den fremtidige drift vil kræve et tæt samarbejde 
mellem skole og bibliotek, blandt andet fordi skolebibliotek 
og folkebibliotek bliver slået sammen, sådan at Tingbjerg bib-
liotek i løbet af skoledagen reelt kommer til at fungere som 
skolebibliotek. Denne helt konkrete integration vil uden videre 
skabe et automatisk fokus på børn og unge, og det kommende 
hus er derfor allerede en slags eksemplarisk model, for den 
gentænkning af det lokale folkebibliotek som Københavns 
kommunes biblioteksstrategi lægger op til. Men selvom køben-
havnske biblioteker hver dag arbejder med viden, digital dan-
nelse og med at understøtte børn og unges læselyst, så er der 
også andre fine kvaliteter ved det åbne folkebibliotek, som er 
vigtige at få fortalt, især når det handler om børn og unge.

Mange københavnske biblioteker er i dag trækplastre for 
det der populært kaldes for løse børn. Det er børn der søger 
biblioteket uden forældre efter skoletid. Her bliver biblioteket 
brugt som et uformelt værested i eftermiddagstimerne, uden 
at der nødvendigvis er programsatte aktiviteter eller målret-
tet fokus på læring. Mange af de børn der søger mod biblio-
teket efter skole, er børn af anden etnisk herkomst end dansk. 
De udgør en gruppe af meget trofaste biblioteksbrugere i 
København. I relationen til disse borgere kan biblioteket, som 
åbent mødested, godt betegnes som en kæmpe succes. Men 
hvordan kan succesen hentes hjem? For der er også udfor-
dringer forbundet med at tage vare på grupper af børn, der 
besøger biblioteket mest af alt for at være sammen. En vigtig 
pointe er måske her, at biblioteket hverken er en skole eller et 
læringscenter?  

MEGET MERE END ET LÆRINGSCENTER: 
LEG, LÆRING OG LØSE BØRN

”Det er vigtigt at børnene herude 
oplever biblioteket som et fri-

sted. Det er jo ikke sådan, at deres 
mor ringer herned, og spørger om 
de er ankommet til fritidshjemmet. 
Altså, de kommer herop og kigger, 
om der noget de kan lave i dag. Hvis 
de ikke synes om det, kan de gå 
igen, uden at der er nogen der siger 
noget til det. Men det er jo under 
ordnede forhold. For der er jo al-
tid voksne der kan hjælpe. Men det 
er altså ikke et sted hvor de bliver 
passet, for de skal jo aktivere sig 
selv. De er godt klar over, at vi ikke 
er pædagoger eller skolelærere. Vi 
indkalder ikke til forældresamtaler.” 

– Thomas Nielsen

”Vi prøver at være forskellige ting 
her, så børnene bliver nysger-

rige på hvad der sker. Og et langt 
stykke hen af vejen så tror jeg også 
de kommer herop for at snakke med 
nogen voksne. De kender os jo også 
som personer, fordi vi altid er her. Vi 
er kun fem ansatte her. I et område 
som det her, hvor folk ikke låner så 
mange bøger, så er aktiviteter som 
for eksempel FerieCamp, en god 
måde at introducere dem til biblio-
teket på. For på den måde lærer de 
os at kende. Jeanette og jeg har de 
sidste fem år, lavet spillebule under 
biblioteket i hver sommerferie, hvor 
vi lægger vægt på de her brætspil, 
hvor man sidder overfor hinanden. 
Og det har været en utrolig god 
måde at oplære dem på. For så sid-
der vi overfor hinanden og de for-
står, at man skal altså lige vente, og 
høre på hvad de andre siger også.”

– Thomas Nielsen

”Da jeg startede på biblioteket 
brugte vi nogen gange to-tre ti-

mer på at skælde børn ud, og på at 
give dem karantæne og forskellige 
ting. Vi tænkte jo nok meget, at vi er 
sat i verden for at formidle bøger, 
og ikke for at lave socialpolitik. Men 
vi fandt jo hurtig ud af, at hvis der 
skulle være mulighed for at formidle 
bøger, så blev vi nød til at få styr på 
uroen. Og så valgte vi simpelthen at 
bruge timerne på relations-arbejde, 
i stedet for at bruge timerne på at 
skælde ud.”

– Thomas Nielsen

”Tingbjerg bibliotek er et godt 
eksempel på hvor meget arbej-

det med relationer faktisk betyder. 
Måden der arbejdes på, er egentlig 
udtryk for en vidunderlig holdning 
som man ikke nødvendigvis ser alle 
steder, nemlig at man tager de her 
unge alvorligt. I modsætning til 
bare at smide dem ud og sige ”de 
kan ikke indordne sig”. Det er jo en 
gammelkendt diskussion på bibli-
oteker, hvorvidt der er plads til de 
her lidt løse unge brugere, og hvor 
meget de skal fylde. ”Vi er ikke et 
værested hvor de skal hænge”, har 
man ofte hørt, men det er jo netop 
hvad biblioteket også er; et være-
sted hvor der selvfølgelig er nogen 
spilleregler i forhold til andre besø-
gende og personalet, men hvor man 
faktisk er velkommen, også selvom 
man bare kommer for at mødes og 
snakke.”

– Mikkel Hellden-Hegelund

”I forhold til det nye bibliotek 
og kulturhus i Tingbjerg er det 

– selvfølgelig- værdifuldt at vide-
reføre den relationelle tilgang til 
arbejdet med børn og unge. Ikke 
mindst fordi det nye hus jo bliver 
bygget sammen med Tingbjerg sko-
le, så det giver sig selv at den her 
gruppe af børn og unge vil være helt 
central i det fremtidige arbejde. Der 
er meget vi kan tage med her. Også 
fra arbejdet og eksperimenterne 
omkring FerieCamp. Det handler jo 
både om at bibeholde det åbne og 
trygge sted, hvor man kan hænge 
ud, men også at skabe nogle sjove 
og åbne efter-skoleaktiviteter for 
de børn og unge der kommer forbi.”

– Mikkel Hellden-Hegelund
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Der slappes af til historier på biblioteket i efterårsferien



BIBLIOTEKS-
KONCEPTER
TIL FERIECAMP

6
FterieCamp er et koncept der tilbyder gratis kultur- og 

fritidsaktiviteter til københavnske børn og unge i sko-
leferierne.

Det overordnede mål med FerieCamp er at introducere børn 
og unge i udsatte byområder til et aktivt kultur- og fritidsliv, 
så de dels har gode tilbud i deres ferier, men også så de får 
lyst til efterfølgende at blive en del af det aktive forenings- og 
kulturliv der findes i deres bydel. Det er forskelligt fra bydel til 
bydel hvem der arrangerer og organiserer FerieCamp, og også 
hvor det foregår. Aktiviteterne bliver programsat op mod sko-
leferierne, og afvikles både på biblioteker, i idrætshaller, på 
skoler eller ude i byen. På Amager er det for eksempel et bo-
ligsocialt projekt der står for at sammensætte ferieprogram-
met. I Bispebjerg har FerieCamp i længere tid været forankret 
på BIBLIOTEKET i samarbejde med blandt andet Danseka-
pellet og Børnekulturhuset Sokkelundlille med flere. I Ting-

bjerg har det tidligere været det boligsociale projekt der har 
stået for at arrangere FerieCamp, men i dag har Kultur Fritid 
Nord overtaget den opgave. Igennem en del år har Tingbjerg 
skole fungeret som den centrale platform, hvor man har haft 
god succes med at opbygge et godt miljø omkring forskellige 
former for fodbold. Som en del af programmet har Tingbjerg 
bibliotek desuden lavet ”spillebule” under biblioteket i som-
merferierne, hvor bibliotekarerne spiller brætspil med børne-
ne. Modellen for at udforme et ferieprogram er typisk, at en 
projektleder hyrer forskellige foreninger ind, der så står for at 
levere en aktivitet. I nær fremtid vil Tingbjergs nye bibliotek 
og kulturhus kunne tilbyde stærke rammer for udvikling og 
afholdelse af kulturaktiviteter på en anden måde end hidtil. 
Her bliver der mulighed for at søsætte nye eksperimenter, og 
gå mere i dybden med indholdsudvikling af kulturaktiviteter til 
børn og unge indenfor rammerne af biblioteket.  

Den store tegnemaskine i aktion
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 1  ALIEN SENSATION
Af Maria Haukali, Tone Lysholm, Giulio Ceste & Andrea Østmo da Costa

Iten galakse meget langt væk findes en planet med det 
finurlige navn Dumdum”. Sådan begynder en historie un-
der feriecamp i Tingbjerg, hvor co-designstuderende in-

viterer bydelens børn til at arbejde kreativt med deres sanser 
og bygge med deres hænder. Udklædt som rumvæsner beder 
de studerende om børnenes hjælp til at indfange essensen af 
Tingbjerg. De går på jagt sammen rundt i kvarteret, og ind-
samler spor, der bringes tilbage i det særligt indrettede spa-
celab. Her producerer børn og studerende i fælleskab pinhole 
kameraer, alienhatte, lydoptagere og små pigmentkrukker, 
der kan hænge i en kæde om halsen. Rammefortællingen om 
de fortabte rumvæsner der har brug for børnenes hjælp, og 
de studerendes gennemarbejdede scenografi og karakterer 
skaber et helt særligt univers og motiverer børnene til at lave 
noget sammen.  

2  POP-UP HIP-HOP
Af Tyler Powell, Naomi Aholou, Xénia Geller & Maria Mietke Rasmussen

Itkælderen under Tingbjerg bibliotek har 5 co-designstu-
derende omdannet et opbevaringsrum til et swingende 
sejt hip-hop studie. Med ganske simple midler såsom 

vægge tapetserede med æggebakker, guldkæder og udvalg 
af t-shirts og caps, har rummet antaget en rigtig studio-stil. 
Prefabrikerede beats, en bærbar computer og en mikrofon, 
inviterer i bedste plug`n`play stil Tingbjergs unger til at skrive 
deres egen rap. Eventuelt med hjælp fra de rim og temaer der 
ligger spredt ud over på bordet på vej ind til studiet. Børne-
ne vælger et beat, skriver nogle linjer, og går derefter ind og 
indspiller deres rap. Lydklippet bliver gemt på en harddisk, og 
siden uploadet til en hjemmeside. Som souvenir og reminder 
får alle børn deres egen old-style vinyl skive med hjem, hvorpå 
der er printet et link, sådan at de kan tjekke deres egen ind-
spilninger på nettet når de kommer hjem. 

3  FOTOLEG
Af Melanie Povlitzki, Alice Moynihan & Iris-Edda Lappalainen

Ltige inden for døren i Skaberværelsets står en relativ 
stor tredelt skillevæg, med magneter i forskellige for-
mer og farver. Væggen, der er designet af en gruppe 

co-designstuderende, fungerer som baggrund i en åben foto-
automat, der løbende inviterer til korte foto-sessions under 
feriecamp. Det er nemt og hurtigt at tage billeder foran væg-
gen, on the fly, på vej til og fra andre aktiviteter i biblioteket. 
Børnene komponerer selv deres billeder ved at bruge magne-
ternes abstrakte og flybare former, og ved at skrive forskellige 
beskeder og udsagn på magneterne. Den åbne fotoautomat 
tilbyder børnene et legende samarbejde omkring det at foto-
grafere og posere, og er et sjovt alternativ til forskellige apps 
og selfievaner. Alle billeder bliver printet i to kopier. Det ene 
bliver fastgjort til en snor, som en del af udsmykningen i Ska-
berværelset. Det andet får børnene lov at tage med hjem.   

5  DYK IND I HISTORIEN
Af Ingeborg Himle Matland, Sarah Belfer & Nadia Reinhold Hansen

Btagerst i biblioteksrummet står to hvide telte der min-
der lidt om indianertippier. Teltene er hvide med rødt 
og blåt skelet, og indenfor teltdugen er arrangeret 

puder og tæpper der giver et indtryk af hygge. Teltene er rejst 
for at skabe tryghed og hygge i et hjørne af biblioteket, og 
med lyskæder og en stemning af intimitet får børnene lyst til 
at falde til ro til lyden af en god historie. Børnene inviteres 
indenfor i første omgang gennem indledende yoga- og medi-
tationsøvelser. De laver derefter hver en tegning og til sidst 
læses en historie op, alt imens de slapper af. Børnene inviteres 
op i hold, og der bliver gjort meget for at skabe en tryg og til-
lidsvækkende stemning. Dyk ind i historien er et koncept der 
dyrker langsomheden og fordybelsen, og giver børnene mulig-
hed for at koble af og være indadvendte. 

4  TEGNEMASKINER
Af Júlia Camprubí Vernis, Matilde Storgaard Bjørnvik, Rasmus Manne Mortensen & 
Sofia Germani

ItSkaberværelset går børn og designstuderende rundt 
iført sorte plastisksække, der fungerer som beskyttelses-
dragter. Ved det det store bord arbejder en gruppe børn 

med at producere deres egne tegnemaskiner, for eksempel i 
kombinationen af en batteridrevet mælkeskummer og maling. 
På gulvet i midten af rummet er der et stort papir, hvor de for-
skellige typer af mindre tegnemaskiner kan afprøves. I hjørnet 
af rummet er en meget større manuelt drevet tegnemaskine, 
designet af de studerende, og bygget i træ. Maskinen er in-
spireret af harmonografen, og her gælder det om at rotere to 
forskellige plader der dirigerer maskines arme, hvorpå der er 
fastgjort tuscher. For at kunne tegne med den store maskine, 
må børnene lægge sig på knæ med armene strakt frem hen-
over en større træplade Børnene prøver på skift at styre ma-
skines bevægelser i særlige mønstre, der et formes af ellipser. 
Resultatet af maskinens bevægelser og børnenes kreativitet er 
en serie af abstrakte malerier, der bliver hængt op i Skaber-
værelset.  

6  BØRN FRA HELE VERDEN
Af Naye Choi, Kirstine Elmhøj Hansen, Rikke Gjerulff & Hyunju Ahn

Gtemt bag bogreoler i et hjørne af Tingbjerg bibliotek, 
har en gruppe designstuderende bygget en detalje-
ret scenografi af to forskellige børneværelser, som en 

udgør en kulisse af børneværelser fra hhv. Frankrig og Korea. 
I hvert værelse er en seng, en bogreol og et vindue der viser 
verdenen udenfor. Under Feriecamp bliver børn på biblioteket 
inviteret til at se film, hvor børn fra Frankrig og Korea introdu-
cerer deres værelse og fortæller hvordan det er indrettet. Med 
inspiration i de små film, der vises på en bærbar computer, bli-
ver Tingbjergs børn inviteret til at bygge deres eget værelse i 
en minitaureudgave, samtidig med at de fortæller om forskelle 
og ligheder i de værelser de har set, og de historier de har fået 
fortalt. Historierne bliver optaget på en lydfil, og udgør sam-
men med modellerne et arkiv, i form af små rum i en trækon-
struktion der er formet som et hus. Træhuset viser hvad børne-
ne har produceret under Feriecamp, og børnenes historier kan 
efterfølgende afspilles af interesserede gæster i Skaberværel-
set ved et tryk på en knap. Arbejdet med modellerne og histo-
rierne giver børn mulighed for, på en håndgribelig og kreativ 
måde, at reflektere over deres eget hverdagsliv i Tingbjerg.  

 
I STARTEN AF SEPTEMBER 2016, DROG  
ET HOLD CO-DESIGNSTUDERENDE FRA KUNSTAKADE-
MIETS DESIGNSKOLE TIL TINGBJERG BIBLIOTEK, FOR 
AT UDVIKLE OG AFPRØVE INDHOLDSKONCEPTER FOR 
FERIEAKTIVITETER I BIBLIOTEKETSRUMMET TIL SKO-
LERNES EFTERÅRSFERIE I UGE 42. UNDER TITLEN ”HO-
LIDAY STORIES” ARBEJDEDE DE STUDERENDE MED AT 
INDDRAGE BØRN OG INSTITUTIONER I OMRÅDET I UD-
VIKLINGEN AF AKTIVITETER. DET KOM DER EN RÆKKE 
KONCEPTER UD AF, DER HVER ISÆR PEGER PÅ MULIG-
HEDER OG UDFORDRINGER I ET DYBERE ARBEJDE MED 
INDHOLDSUDVIKLING PÅ BIBLIOTEKERNE.  
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FRA SAMLING TIL SAMSKABELSE
Da Tingbjerg bibliotek 
startede op på Ruten i 
1973, var der ikke alene 
en stor samling bøger, 
men også et imponerende 
stort udlån i bydelen. Der 
var bøger både i kælde-
ren og på første sal, og 
udstillinger og populære 
filmforevisninger i lokaler-
ne ved siden af bibliote-
ket, der trak rigtig mange 
mennesker til. I dag har 
Internettet og den tek-
nologiske udvikling ryk-
ket gevaldigt på hvad vi 
forstår ved et bibliotek, 
og hvordan vi bruger det. 
Samlingen, der før ka-
rakteriserede det enkelte 
bibliotek, og det arbejde 
der udgik fra institutio-
nen, er ikke længere det 
eneste indlysende om-
drejningspunkt.

I den danske lov om biblioteksvirksom-
hed § 1 lyder det, at bibliotekernes 
opgave er at fremme oplysning, ud-

dannelse og kulturel aktivitet, ved at stille 
bøger, tidskrifter, lydbøger og andre eg-
nede materialer til rådighed. Hvis ordlyden 
beskriver biblioteket i sin rene form, er de 
fleste lokale folkebiblioteker nok efterhån-
den gået hen og blevet en form for blan-
dingsprodukter. For i en tid hvor det meste 
er tilgængeligt for de fleste, er adgang i sig 
selv ikke længere værdiskabende. Hvis vi, 
som nogen hævder, er på vej ind i opmærk-
somhedsøkonomiens tidsalder; en periode 
med belastende meget information, og 
for få øjeblikke til at dvæle ved de mange 
indtryk, virker den danske lov om biblio-
teksvirksomhed måske en smule ude af trit. 
I Norge vedtog man i 2013 en ny biblio-
tekslov, og her er det ikke længere nok at 
biblioteket stiller bøger og andre medier 
til rådighed. Biblioteker er forpligtede til 
at fremme oplysning, uddannelse og kul-
turel virksomhed gennem det der kaldes 
aktiv formidling. De skal desuden fungere 
som uafhængige mødesteder og arenaer 
for offentlig samtale og debat. I Holland 
reviderede de deres bibliotekslov i 2015. 
Her er det nedfældet at biblioteker har til 
opgave at fremme kunst og kultur, og faci-
litere debat og mødet mellem mennesker. 
Bevægelsen fra ”collection to connection” 
er naturligvis ikke ny, heller ikke på danske 
biblioteker. Det er bare en konsekvens af 
nye teknologier, sammenlagte institutio-
ner og nye opgaver. Mange københavnske 
folkebiblioteker har allerede konsolideret 
sig som åbne mødesteder og lokale net-
værksarenaer, og Tingbjergs nye bibliotek 
og kulturhus er nærmest programmeret 
til at placere sig i forlængelse af den be-
vægelse. Men måske handler det ikke kun 
om, at biblioteket stiler sig til rådighed, 
for at andre kan arbejde sammen? Må-
ske er lokale biblioteker særligt attraktive 
samarbejdspartnere for mange forskellige 
typer af aktører? Netop fordi biblioteker 
både tilbyder nogle helt særlige rammer, 
der lægger vægt på viden, samskabelse og 
netværk, og fordi biblioteker altid arbejder 
ud fra en åben dagsorden, der defineres 
lokalt.    

Porcelæn der er revnet og gået i stykker repareres med Kintsugi-teknik
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FIXHUB FESTIVAL  
I TINGBJERG

PRINT DIT YNDLINGSFOTO

B    landt brugere af Tingbjerg bibli-
otek har der løbende været inte-

resse for at få forskellige fotografier 
printet. Tove er ansat på biblioteket 
og interesseret i layout og print. I løbet 
af festivaldagene kunne man komme 
forbi oppe hos Tove, og få printet bil-
leder til at tage med hjem. En kopi af 
favoritbilledet blev desuden hængt 
op i bibliotekets Tingbjerg galleri.

WOOL FILLING & KINTSUGI: KOM MED 
DIT ØDELAGTE PORCELÆN OG TØJ MED 
HULLER OG LÆR AT FIXE DET

” New kintsugi” er en særlig limtek-
nik, der er baseret på gamle ja-

panske traditioner. Med teknikken kan 
gammelt og ødelagt porcelæn få nyt liv 
på kort tid. Wool filling udnytter ulds 
fibre til at fylde huller og dække pletter 
i tekstil på kreative måder. De holland-
ske designere, Lotte Dekker og Helene 
Klopper, inviterede under festivalen 
borgere i Tingbjerg til at afprøve tek-
nikkerne på deres medbragte porcelæn 
og tøj. 

PLASTIC STRIPPING MED GARETH LLOYD

G areth Lloyd fra Machinesroom, 
der er et maker space i det øst-

lige London, kom og viste hvordan 
man kan ”strippe” gamle og brug-
te plastikflasker i lange strimler, der 
derefter kan bruges til forskellige 
former for reparationer og designs.

LAMPEWORKSHOP

S kaberværelsets arbejde med at 
lave lamper af genbrugsmate-

rialer og simple strukturer, fortsat-
te under fix hub festivalen, hvor der 
blev budt ind til lampeworkshop.

 

INTRODUKTION TIL FIXPERTS  
V. DANIEL CHARNY

P rofessor Daniel Charny fra 
Kingston college i London for-

talte om Fixperts-bevægelsen, 
og inviterede til debat om desig-
nerens rolle som fixer og maker.

MAKING OG TINGBJERG: FILMVISNING

P å festivalen blev der løbende 
vist en række film i Copenha-

gen Crossraods lokaler ved siden 
af biblioteket. Filmene fortalte om 
forskellige fixpertsprojekter rundt 
omkring i verden og i Tingbjerg.

PANEL DEBAT OM BIBLIOTEKER SOM 
RAMME OM MAKER-FÆLLESKABER.

E t inviteret panel af bibliote-
karer og kulturmedarbejdere 

debatterede bibliotekets rolle som 
initiativtager og facilitator for folk 
med interesse i håndens arbejde.

REPARATIONSSALON

S kaberværelsets reparationssalon 
holdt åben og udvidede netværket 

omkring reparation i Tingbjerg, blandt 
andet ved at lave et kort over aktivite-
ter og fælleskaber i Tingbjerg, der blev 
hængt op på væggen i Skaberværelset.

LOTTERI

H ver dag i løbet af festivalen blev 
der trukket lod om forskellige præ-

mier doneret af forretninger i Tingbjerg. 
Spar Bent Supermarket, Malerselska-
bet Tingbjerg, Tingbjerg Kebab house, 
og Tingbjerg frisør leverede præmi-
er der blev uddelt til børn og voksne 
som afslutningen på dagens arbejde.

I dagene 11-13 maj 2016 løb fixhub 
festivalen ”Det kan fixes” af sta-
blen på Tingbjerg bibliotek. Festiva-
len var et resultat af samarbejdet 
mellem Kultur Fritid Nord, Tingbjerg 
bibliotek og Kunstakademiets 
Designskole, og trak på en række 
forskellige lokale og internationale 
netværk der er forbundet til de tre 
institutioner. Festivalen afprøvede 
hvordan biblioteket fungerer som 
ramme for forskellige former for 
skabende aktiviteter, ikke blot ved 
at stille lokaler til rådighed, men 
gennem en reel integration mellem 
dagligdag, drift, længere projekter 
og særlige events. Med særlig tanke 
på det kommende nye bibliotek og 
kulturhus, hvor åbne værksteds-
faciliteter kommer til at spille en 
væsentlig rolle, gav festivalen 
indsigt i, hvor potentialerne findes i 
en bydel som Tingbjerg. Festivalen 
blev en lejlighed til at prototype de 
fremtidige muligheder i biblioteket, 
på tværs af foreninger, netværk, 
interesser og aldersgrupper. Her 
følger et udpluk af de mange akti-
viteter og events der tog form over 
tre intense dage i maj. 

EL FOR BEGYNDERE

A hmed fra Tingbjerg er i lære 
som maskinmester, og ved en 

del om elektronik. I løbet af Fixhub 
festivalen afholdt han en ”el-works-
hop for begyndere”, hvor folk lærte at 
sætte el-ledninger og stik sammen. 

 

FIXPERTS 

Ttre grupper af studerende fra in-
dustrielt design på designskolen, 

arbejdede i løbet af festivalen med at 
fixe problemer for borgere i Tingbjerg. 
De studerende arbejdede som en del af 
et internationalt netværk af Fixperts, 
der er dedikerede til at finde innovative 
løsninger på dagligdagsproblemer, i en 
tro på at samarbejdet om at fixe ting 
er en stærk kreativ og social ressource.

LAV EN NY T-SHIRT AF DIN GAMLE 
T-SHIRT

Gtia Colantonio, der er uddannet 
co-designer, inviterede under fe-

stivalen til kreativ workshop, hvor gamle 
T-shirts, gennem forskellige kreative 
teknikker, fik et mere personligt udtryk.

3D PRINTHUSET

3D    printhuset er leverandør af 
3D print-og scan teknolo-

gi. I løbet af fixhub festivalen stille-
de de en 3D-printer til rådighed, til 
fri afbenyttelse for Tingbjergs bor-
gere og designstuderende. Her blev 
der eksperimenteret med at printe 
manglende dele, for eksempel til en 
fjernbetjening eller et stykke legetøj.

GADELOMMER
– UPCYCLE FOR HJEMLØSE

Stom en del af et større projekt for 
frivillige, inviterede festivalen til 

workshop, hvor der blev syet lommer på 
tøj til hjemløse.

FIX DINE MØBLER

P å festivalen blev der invite-
ret til workshop for folk der 

havde møbler der trængte til et 
make-over eller en reparation.

RAINBOW ROAD – TAPE TRAPPEN

T rappen fra Skaberværelset op til 
biblioteket blev dekoreret med for-

skelige spraglede tapestrimler af kvar-
terets børn.

FIXKLUB FOR BØRN – BØRN FRA TING-
BJERG HELDAGSSKOLE MØDER LEA 
JAGENDORF, FIXPERTS

B ørn fra Tingbjerg skole og bib-
liotekets lektiecafe blev invite-

ret til at arbejde med Lea Jagendorf, 
som har udviklet et program til sko-
leklasser, hvor elever får mulighed 
for at arbejde med at løse små pro-
blemer gennem innovativ making. 

 

WALK AND TALK – STUDERENDE FRA 
KADK BESØGER BIBLIOTEKET OG TALER 
OM ENGAGEREDE RUM

A rkitektstuderende fra Kunst-
akademiets arkitektskole tog 

sammen med folk fra Skaberværelset 
på tur rundt i Tingbjerg. Som en del af 
turen var der debat om designere og 
arkitekters forskellige tilgange til bor-
gerinddragelse og social innovation.

KOM MED DIT GAMLE TØJ, OG HJÆLP  
OS MED AT LAVE ET TÆPPE TIL DET  
NYE KULTURHUS

G ennem simple væveteknikker blev 
der vævet tæpper af gammelt tøj.
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I et nyt speciale fra Danmarks Infor-
mationsvidenskabelige Akademi, skri-
ver cand. scient. bibl., Ida Jensen, om 

det hun kalder biblioteket 3.0. Modelleret på 
det ellers ret flygtige koncept biblioteket 2.0, 
der er inspireret af web. 2.0, fremskrives bib-
lioteket i en mere opdateret version som sam-
arbejdspartner og netværksfacilitator. Part-
nerskaber og samarbejder indenfor rammen af 
biblioteket fremhæves som et mål i sig selv, og 
ikke kun som et middel til noget andet.

At biblioteket samarbejder med en lang 
række forskellige aktører, er selvfølgelig ikke 
nyt. Biblioteket er en smidig institution med 
få regler og et stærkt fokus på mødet med 
borgeren. Det åbne rum på grænsen af den 
offentlige forvaltning er for mange organi-
sationer, institutioner og aktører en attraktiv 
samarbejdspartner, men måske er bibliote-
kets evne til at indgå alliancer og samarbej-
der alligevel en historie der mangler at blive 
fortalt? 

På Tingbjerg bibliotek er de tætte sam-
arbejder til områdets forskellige institutioner 
og foreninger en integreret del af hverdagen. 
Biblioteket er blandt anden en del af det lo-
kale SSP-samarbejde og medarbejderne har 
i det hele taget en tæt kontakt til de forskel-
lige initiativer og projekter i bydelen. I man-
ge år har Tingbjerg bibliotek arbejdet tæt 
sammen med den boligsociale indsats i om-
rådet, og med det nye bibliotek og kulturhus 
bliver samarbejdet yderligere styrket. Det 
nye hus bliver en central ramme for at skabe 
et aktivt kulturliv for borgere i Tingbjerg og 
Utterslevhuse, en opgave der er beskrevet 
som et centralt element i den nyligt igang-
satte boligsociale helhedsplan. 

Der er en stor værdi i at etablere lange 
og dybe samarbejder, hvor man prøver ting 
af i fællesskab. Det handler ikke ”bare” om 
at udefrakommende projekter eller organi-
sationer låner bibliotekets lokaler, eller at 
biblioteket hyrer organisationer eller aktører 
ind til at levere aktiviteter i et kulturpro-
gram. Det handler mere om at etablere en 
fælles udforskning, hvor biblioteket lærer 
noget om sig selv, og hvor samarbejdspart-
nerne samtidig får lov at afprøve ideer i kon-
krete og forpligtende sammenhænge.

Der sker for eksempel noget spændende 
når designstuderende og forskere forlader 
deres trygge rammer på akademiet, og går 
i indgreb med hverdagslivets udfordringer i 
rammen af et bibliotek. På samme måde kan 
man forstille sig at for eksempel produkti-
onsskoler, seminarier og ungdomsuddan-
nelser i fremtiden vil finde det attraktivt at 
indgå længere samarbejder med lokale bib-
lioteker. For biblioteket tilbyder ret unikke 
rammer for at iscenesætte åbne hverdags-
eksperimenter på grænsen mellem drift og 
udvikling. 

I de sidste to år har Kultur Fritid Nord og Tingbjerg bibliotek 
arbejdet tæt sammen med Kunstakademiets designskole i en 
fælles udforskning af fremtidens folkebibliotek. Samarbejdet 
har taget form som en række lange og dybe praksisbaserede 
eksperimenter, hvor bibliotekarer, kulturmedarbejdere, for-
skere, studerende og borgere har arbejdet sammen i forskel-
lige konstellationer på kryds og tværs. Foruden de konkrete 
afprøvninger af nye aktiviteter og fælleskaber orienteret mod 
det kommende nye bibliotek og kulturhus, har projektet også 
bragt indsigter om betingelserne for at skabe gode samarbej-
der og partnerskaber med lokale biblioteker. Her er bibliote-
ket, sammenlignet med mange andre offentlige institutioner, 
måske særligt velegnet som ramme for praksisbaserede eks-
perimenter? Noget der måske bør udforskes mere i fremtiden?

”Jeg ser biblioteket som en af de 
vigtigste samarbejdspartnere 

vi har her i bydelen. Samarbejdet 
omkring det kommende nye hus bli-
ver uhyre vigtigt, fordi det bliver en 
ramme for mødet mellem borgerne 
og os der arbejder med forskellige 
tiltag. Jeg ser det som et åbent og 
udviklende samarbejde. Det er det 
jo i sagens natur, fordi vi snakker 
kultur, og den er dynamisk. Det er 
også den måde vi selv arbejder på, 
og det er den måde jeg opfordrer 
mine medarbejdere til at arbejde på.”

– Birgitte Degnegaard, leder af den 
boligsociale indsats, Tingbjerg

”Vi skal ikke altid gå den slagne 
vej, for vi er ikke en drifts-orga-

nisation. Vi er en organisation som 
skal kigge efter nye måder at nå 
målet på. Og der har vi nogle res-
sourcer og noget åbenhed, og på 
den måde oplever jeg egentligt at 
vi klinger rigtig godt i vores samar-
bejde omkring det nye hus, fordi vi 
har den samme tilgang. Den store 
forskel på Kultur og Fritid og så de 
andre forvaltninger i Københavns 
kommune det er jo at der ikke er en 
myndighedsforpligtelse, og på sam-
me måde har vi jo heller ikke en myn-
dighedsforpligtelse i den boligsociale 
indsats. Det er en ret vigtig faktor. Alt 
hvad vi laver af indsatser og aktivite-
ter, det er frivilligt. Det gør jo noget 
ved forholdet til beboerne.” 

– Birgitte Degnegaard, leder af den 
boligsociale indsats, Tingbjerg

”Noget af det der har været vær-
difuldt i det samarbejde vi har 

haft med designskolen har været at 
vi har fået lov til at udvikle noget 
over længere tid. Men også i det 
hele taget at arbejde med nogen 
udefra, der kommer med en anden 
faglighed. De har kunnet bringe 
noget nyt. For eksempel deres fag-
lighed omkring at inddrage borgere 
og brugere når de udvikler noget. 
Og så er de kommet med en forstå-
else for biblioteket som sted, samti-
dig med at de selvfølgelig også har 
været med til at inspirere og skubbe 
til grænserne for hvad biblioteket 
kan rumme.” 

– Mikkel Hellden-Hegelund,  
Kulturkoordinator

”Med fixer-festivalen og Skaber-
værelset på Tingbjerg bibliotek, 

har vi egentlig prøvet, at tage den 
der imødekommenhed, der generelt 
er på biblioteker, og gøre den til 
udgangspunkt for skabende aktivi-
teter. Det handler om den der villig-
hed til at hjælpe med ting, og enga-
gere sig i ting, også selvom det ikke 
lige står i manualen. Det kan godt 
være folk ikke nødvendigvis lige skal 
have informationer eller låne en 
bog. Men Skaberværelset har arbej-
det videre med det grundlag der er 
bibliotekets, nemlig at det er et fri-
rum. At det er et sted folk kommer 
fordi de har lyst. Ikke kun fordi de 
skal låne materialer, blive bedre til 
at læse eller blive en bedre udgave 
af sig selv, men simpelthen fordi de 
har lyst.”

– Mikkel Hellden-Hegelund,  
Kulturkoordinator

”I de her år har Københavns 
biblioteker, og sådan set bib-

lioteker overalt, fokus på at skabe 
aktiviteter og relationer mellem 
mennesker i biblioteket. Der er ikke 
længere den samme optagethed af 
bogsamlingen, som der var tidlige-
re. Og her har samarbejdet med de-
signskolen faktisk været med til at 
forfine vores idé om biblioteket som 
et samtale-sted. Som et sted hvor 
folk kan mødes og udveksle ideer og 
tanker sammen. Det kunne man se 
helt konkret og utroligt dejligt på 
den her fixer-festival vi fik op og stå 
på Tingbjerg bibliotek. Der kom nye 
folk ind, og borgere som ellers ikke 
var vant til at komme på biblioteket 
fandt sammen. Vi fik egentlig skabt 
en ret eksperimenterende og fin 
platform for at udvikle skabervæ-
relset, nedefra og op, som et særligt 
Tingbjergformat.”

– Mikkel Hellden-Hegelund,  
Kulturkoordinator

BIBLIOTEKET ER  
EN UNIK PLATFORM  
FOR SAMARBEJDER

Designstuderende, arkitektstuderende og professor Daniel Charny i debat.
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Skaberværelsets ”Wunderkammer” af Martin Krogh. Installationen kan ses i Skaberværelset 
og indeholder foruden, forundrings-genstande, de 10 bud og manifest for Skaberværelset.
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