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Bilag 2 

Lokalsamfundets Innovationsrum: Undersøgelsesdesign Rum 3 Magnetic Groove Memories, jan.’14. 

 

Før: Hvad er det vi vil med Folkelaboratoriet MGM? 

Vi vil introducere de glemte musik teknologier til bibliotekets publikum. I samarbejde med PIT, vil vi prøve 

at: 

Gøre musiklytning til noget socialt 

Bånd- og pladesamlingerne er i de seneste år blevet udfaset af de fleste folkebiblioteker til fordel for 

digitale streamingtjenester. Man må forestille sig, at bibliotekernes bogmedier også vil blive digitaliseret, og 

hvad skal man så bruge de fysiske lokaler til? 

Sætte spørgsmålstegn ved hvad formater gør ved musik 

Tiden sætter et aftryk på de fysiske medier, og vi har set, at de fysiske genstande og lydoplevelsen er gode 

til at aktivere minder hos dem, der i barndommen måske selv har mikset bånd og på den måde investeret 

store dele af deres liv i medierne. Spørgsmålet er, om en digital mp3-fil kan det gøre det samme om 30-40 

år? Man kan danne et meget nært forhold til fysiske medier, og måske har vi som mennesker et behov for 

de fysiske genstande, der risikerer at gå tabt, når vi digitaliserer 

Lade folk pille og lege med gamle manipulerbare musikteknologier 

Under: Hvad sker dér i Folkelaboratoriet MGM? 

11. Jan fernisering og kassettebåndsworkshop 

Til selve ferniseringen Lavede vi kassettebåndsworkshop, hvor man kunne skille kassettebånd ad og klippe 

et 12 cm loop ud som man kunne samle og sætte i kassettebåndet igen, på den måde loopes lyden igen og 

igen. Der kom en del mennesker og lavede loopbånd men også en del der kom og fortalte om deres 

oplevelse med de gamle medier. Til ferniseringen spillede Morten Riis og Sandra Boss med de gamle 

kassettebånd. 

18.jan reparationsworkshop  

Lørdag d.18.1. kl.11-14 i samarbejde med Ringsted Radiomuseum kunne man komme forbi med sin gamle 

musikafspiller og få gode råd til hvordan den kunne repareres. Denne dag gik over al forventning. Der var 

mange, der nysgerrigt fik en snak, og flere fik gode råd om at reparere ældre mekanik. 

 

23. jan vinylskære workshop 

8 borgere havde meldt deres ankomst, hvilket passede fint da der kun var materialer til 10. de fleste af dem 

der mødte op havde selv lavet deres musik, og var passionerede vinylfans. Til workshoppen blev disse 

entusiaster introduceret for hinanden og der var specielt 3 der udvekslede kontakt oplysninger for at 
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mødes igen om vinylen. Workshoppen var gratis og alle deltagere fik deres plade med hjem. Workshoppen 

tog længere tid end vi havde regnet med og da vi lukkede var den sidste plade ved at blive skåret. 

Borgernes ageren og output til workshops: 

Til alle vores workshops har det været vigtig at få borgernes egen viden sat i spil. Deltagelse har været et af 

vores hoved mantra, men ikke at de skulle tvinges til det, men at det skulle være sådan at de ikke kunne 

lade vær, fordi det var så spændende. Borgere der deler en passion får mulighed for at lære nye mennesker 

at kende og dele deres passion sammen. På denne måde er biblioteket et sted hvor nye relationer opstår 

og viden udveksles. 

Bibliotekets rolle til workshoppen: 

De fleste workshops har ikke været lavet af os, det har været vigtig at det var folk der kunne noget der 

afholdt workshops. Biblioteker har så mere haft en vært/facilitatorrolle hvor vi har budt folk inden for og 

inviteret dem til at deltage eller snuse lidt rundt. 

Samarbejdspartnere: 

Vores primære samarbejdspartner har været PIT, med Morten Riis og Sandra Boss i spidsen, det er også 

dem der skaffede kontakten til Jonas Olsen der stod for vinylworkshopppen. Ringsted Radio museum blev 

fundet af Mette fra Lokrum gruppen. 

Selve rummet og brug af artefakter: 

Rummet var indrettet som et hyggeværelse, med gamle møbler, blødestole og hulefornemmelse. Her 

kunne man i fred og ro høre plader og kassettebånd og læse i bøgerne fra magasinet om elektronik og lyd. I 

rummet var der Pladespillere, kassettebånd, kassetteafspiller, en rejsegrammofon 

Efter: Hvad fik vi ud af workshoppen i forbindelse med andet folkelab: MGM? 

Digitalisering fra bånd til fil og fra plade til fil er et stort ønske fra de folk der besøgt workshops 

Hvordan gik det? 

Det gik godt, rummet fungerede både når der var aktivitet og når der ikke var. Men det fungerede bedst 

når der var nogen til at introducere rummet til borgerne. 

Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? 

Forstærker og pickups blev slidt ned. Man kunne sagtens have skemalagt med en person der stod i 

udstillingen, men det har også sin charme at folk selv blev sluppet løs 

Konklusion:  

Vi kan se, at de brugere der ikke er gamle nok til at kende medierne i forvejen, er meget begejstrede for at 

agere fysisk med mediet og fx få lov til selv at eksperimentere med båndsløjfer. Omvendt har de ældre 

brugere en utrolig viden om medierne og al den vedligeholdelse, der med pladebørster og andre værktøjer 
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har været en del af at bruge mediet. På den måde fungerer biblioteket som et sted, hvor brugerne både går 

hen for at få viden og kan bringe deres egen viden i spil 

Korte historier og udsagn fra ansatte: 

Fra formiddagsvagten: Et par unge fyre måtte bruge lidt tid for at få kassettebåndet sat rigtigt i. Og et par 

andre gik et godt grin over en gammeldags LP spillet på forkert hastighed, en mulighed man ikke har når 

man afspiller et nummer på fx Spotify 

I dag var der 3 piger, der slog sig ned i lænestolene og havde sat et ABBA bånd på for fuld udblæsning – 

super hyggeligt!! 

Der skal næsten indrettes noget lignende blot mere permanent.. 

Det er meget sjovt at høre de historier musikmedier sætter i gang hos folk. Der var en del der havde sjove 

historier fra deres egen oplevelser med medierne, bl.a. ham der havde sit eget lille private B&O museum 

komplet med B&O sofa. 

 

3 gode råd: 

Allier dig med gode samarbejdspartnere som også brænder for ideen. 

Inviter folk der ved noget til at afholde workshops 

At folk må rode og lege med maskinerne opvejer det at de kan gå i stykker. 

3 gode erfaringer:  

Det behøver ikke være dyrt at lave noget der ser godt ud og fungerer 

Regn med at rummet ændrer sig i løbet af en udstilling hvis du inviter fok til at deltage 

Artefakter der vækker minder i folk gør at de selv formidler historierne videre. 

Artikler om rummet: 

Medieforskere genindfører grammofoner og spolebånd på bibliotek 
http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/medieforskere-genindfoerer-grammofoner-og-spolebaand-paa-
bibliotek/ 
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