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Bilag 6 

Lokalsamfundets Innovationsrum: Undersøgelsesdesign for rum 2:  Festivallab, febr.’13 

Før: Hvad er det vi vil med Folkelaboratoriet Festivallab? 

Vi ville afprøve om vi kunne indgå i et makerspace på Roskilde festivalen hvor vi kunne være med 

til at skabe et sted hvor deltagerne på festivalen kunne være med til at skabe ting de kunne bruge i 

deres lejr på festivalen. 

Vi havde fokus på det relationsskabende og det indholdsskabende gennem aktiv formidling og rammer. Vi 

ønskede at fokusere på gæsternes lyst til fordybelse og skabertrang samt lysten til at dele og få viden. Som 

bibliotekspersonale deltog vi som medspillere med fokus på det relationelle 

 

Procesforløb 

I Januar måned indsendte projektet en ansøgning til Festivalen om at deltage i Roskilde festival 2013. 

På baggrund af ansøgningen blev Biblioteket i det tidlige forår inviteret med til workshops hvor der blev 

ideudviklet på årets festival. Efterhånden blev der lavet en skitse over hvad de forskellige 

samarbejdspartnere bidrog med, vores væsentligste samarbejdspartner var INSP, som også er en del af 

folkelab.  Hver enkelt organisation var derfor både ansvarlig for deres egne ting og med til at lave de fælles 

ting som fx den fysiske udformning. 

Metodevalg: 

Efter flere møder blev vi enige om at samarbejde tættest med de andre organisationer der mere havde 

nogle sammenhængsskabende evner end deciderede værksteder. Der fandt vi hurtigt gode 

sambarebjdspartnere i INSP og 100påendag. Vi valgte rollen som aktiv facilitator eller en slags Maker in 

residence, da vi i mange tilfælde ville være nød til at vise hvordan man brugte en konkret facilitet eller 

værktøj i makerspacet. Ofte var det også at sparre med publikum om hvad man kunne lave af de mange 

materialer i makerspacet. Vi valgte også at bruge nogle af idegeneringsmetoderne fra D.school, til en 

idesky/ideacloud i makerspacet, de viste sig dog ikke at være særligt velegnede i festivalsammenhæng. Vi 

valgte i makerspacet at tage udgangspunkt i de materialer vi havde medbragt, kasserede bøger, for så at 

bringe os selv i spil, som dem der kunne lave noget kreativt ud af bøgerne som inspiration. 

Under: Hvad sker dér i Folkelaboratoriet Festivallab? 

Borgernes ageren og output til workshoppen: 

Biblioteket bidrog med 2 ton bøger der på den ene eller den anden vil kunne omdannes til kunstobjekter 

eller inventar til en festivallejr, som fx stole, borde etc. Desuden var PIT inviteret af biblioteket til at afholde 

kassettebåndsworkshop. Denne workshop gik ud på at man kunne skille et kassettebånd af og lave et 14 

sekunders loop, som man kunne afspille på en af de 6 afspillere der var i installationen.  Ens 

hjemmefremstillede  loop indgik så i den store installation som på den måde hele tiden fik tilført nye lyde 

og loops. 
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Brugeren var meget hurtige til at finde på alternative måder at bruge bøgerne på, vi havde medbragt en 

bog med forslag til objekter, men den blev i høj grad kun brugt som inspiration. Brugerne selv skabte nyt 

gennem cross-over mellem de forskellige muligheder i makerspacet. Der opstod innovation og kreativitet 

og nyt blev skabt – fx ved at brugerne byggede videre på deres højtalere ved at lave beklædning af bøger og 

skjulere til iphones eller solceller. 

Bibliotekets rolle til workshoppen: 

 Lokalsamfundets Innovationsrum bidrog til Makerspacet med en række store, modulopbyggede 

træmøbler, som vi har fået produceret til at skabe denne slags fleksible rum. Vi havde inviteret musiker 

Morten Riis til sammen med publikum at lave lydloops ud af gamle kassettebånd, og på den måde 

introducere et musikmedie, som mange unge mennesker ikke kender. Desuden kunne man i Makerspacet 

bruge en 3d- printer og en laser cutter, lave en batteridrevet højtaler, en lommelygte der kørte på udtjente 

batterier og en solcelle, der kunne lade ens telefon op. Alle processerne er blevet observeret, og video- og 

fotodokumenteret. 

Samarbejdspartnere:  

Makerspacet blev til i et samarbejde mellem Roskilde Festivalens Changegruppe, Fablab Danmark, Labitat, 

Vedvarende Energi, 100påendag og Insp! Meget forskellige organisationer, der dog alle hviler på ideen om 

fri og lige adgang til viden og information og budskabet om aktivt medborgerskab. Desuden var PIT  med, 

de bidrog med deres kassettebåndsworkshop. 

 

Selve rummet og brug af artefakter:  

Vi brugte de mobile moduler til festivalen, desværre viste det sig at de i den endelige plan over 

makerspacet ikke var tænkt ind, da der var to forskellige der designede makerspacet. Det gjorde at der ikke 

var så meget plads til modulerne. Derfor blev det mere stationære vægge end egentlig mobile. I 

makerspacet bidrog vi med kasserede bøger, som på kreativ vis blev brugt til alt muligt. Vi medbragte også 

værktøj så man kunne skære klippe og klistre i bøgerne, men folk brugte også værktøj fra de andre 

værksteder i makerspacet når de arbejdede med bøgerne. En anden erfaring var at brugerne i høj grad 

mixede de forskellige materialer fra de forskellige værksteder og workshops. 

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

Festivallen får et efterliv på den måde at PIT i Aarhus (dem der også har lavet BLÆK poesimaskinen)  vil 

have deres musikarkæologiske installation (som også var på Roskilde festivalen i år) til at stå her i 

biblioteket i vinter (januaragtigt). Den skal stå her i 3 uger og skal være i et lukket rum, hvor der skal kunne 

spilles musik. I de 3 uger vil der være forskellige events hvor man lytter til musik på forskellige gamle 

musikmedier. Rummet skal laves sådan at lokale personer eller organisationer også kan bruge det og skabe 

liv der.  

Desuden vil det være oplagt at videreføre hack en bog konceptet. Noget andre biblioteker allerede har 

gjort, bl.a. I Valby. 

Hvordan gik det? 

Makerspacet blev en success, der var mange mennesker hele tiden og publikum fik ført ideer ud i livet, som 

ikke var i bogen med skabeloner. Festivaldeltagerne tog i den grad makerspacet til sig og brugte 
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faciliteterne på nye og overraskende måder, fx blev der produceret borde af bøger, repareret tøj, bygget 

teltkonstruktioner ud af aflagte pavilloner. Praktikdagen for biblioteks ansatte var også en stor succes, og 

viste at det godt kan svare sig at gøre en indsats for at lave noget stort og kompliceret, selvom det tager tid. 

I år var vi på festivalen i 9 dage, det var rigtig mange dage i forhold til hvad vi har været forrige år, og hvis vi 

skal være med igen skal vi have flere armbånd så det ikke hænger på så få mennesker at dække vagterne. 

Hvordan gik samarbejdet med vores partnere?: 

Samarbejdet gik godt, men bar præg af at det var første gang vi gjorde rigtig mange ting. Derfor var der ikke 

nogen rutiner at holde sig til, det gjorde at nogle ting tog rigtig lang tid. PITs kassettebåndsworkshop forløb 

også fint, men kunne godt have varet i flere dage. 

Hvad kan vi tage med os fra rummet? 

Store projekter tager tid, specielt hvis man vil være med i planlægningsprocessen.  Arbejdet med frivillige 

forgår på skæve tidspunkter og man kan ikke stille lige så store krav til dem. At man skal turde give los på 

de vante rammer og adaptere de nye, samt at holde hovedet koldt og agere i kaos.  Det er krævende at 

være ”på” i den faciliterende rolle, der samtidig er ny og uvant. 

Vi fik desuden lavet et partnerskab med Orange Innovation der i uge 47 vil komme og vise 3d printning og 

give et introduktion til makerbevægelsen og det kommende makerspace i hal 1. Begge organisationer er 

bestemt på at lave flere samarbejder i fremtiden. 

Hvad fungerede og hvad fungerede ikke? 

At facilitere arbejdet med at hacke bøger var en stor succes, det at der er en der arbejder gør at folk får lyst 

til også at lave noget. Modulerne kom ikke til sin ret, de blev aldrig indtænkt i det samlede makerspace og 

de var simpelthen for klodsede. Til gengæld fungerede bordene jo super godt og alle var vilde med dem. At 

fremme idegenerering gennem workshops var heller ikke den store succes. Det  skyldtes dels den 

overvældende succes og publikumstilstrømning til makerspacet og at vi ikke havde sat nok mandskab af til 

også at kunne fokusere på denne del, da det så ville gå ud over vores rolle som facilitator i forbindelse med 

at bygge og skabe med bøger. 

Konklusion:  

Når man arbejde med mange samarbejdspartnere og et sted som er styret af frivillige og foregår et sted 

man ikke kan styre som en festival, vil den ide man tager udgangspunkt i komme til at se meget anderledes 

ud når den bliver udført end man troede. Som bibliotek tilførte vi rummet noget i form af vores rolle som 

relationsskaber og som generator for nye ideer og kreative løsninger. 

Vi ville teste biblioteket som en del af et økosystem og det fungerede. Biblioteket kan have god gavn af at 

indgå i partnerskaber på den måde. Med økosystem menes at vi som bibliotek indgik i et område hvor man 

i høj grad også henviste til andres aktiviteter og tilbud frem for kun at fokusere på ens egne. 
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Korte historier: 

Bøger som byggemateriale. Bøgerne blev udover at bliuve forvandlet til små kunstobjekter også i 

høj grad brugt som byggemateraile, hvor der blev lavet stole, borde og hatte ud af de kasserede 

bøger. 

Det udfordrende for os og for deltagerne. Som biblioteks ansat er det i høj grad en uvant sitiation at 

så på en mark omringet af fulde og beskidte mennesker, der skal man udover de faglige 

kompetencer man har også bruge sine menneskelige og kreative evner. De ansatte der er med på 

festival skal turde gøre dette, ellers bliver det ikke en success. 

Bygge videre på en idé feks. Dekorere højtalere. Der skete en del crossovers i makerspacet, hvor 

dem der lavede højtaler fik den ide at beklæde den med bogrygge eller lave hanke og håndtaget af 

bøgerne. 

3 gode råd: 

Vi skal turde ”kill our darlings” og bare lade os rive med af det der sker. 

Lokaliteten er vigtig. 

Katalog over ideer til inspiration for deltagerne i makerspacet fungerer godt. 

3 gode erfaringer:  

Sæt rammer (selvom du er parat til mere) – det virker bedre end ingen rammer (så går folk helt i 

stå). 

Vi er de mest organiserede – vi skal turde give slip i samarbejdet. God læring at tage med sig tilbage 

på biblioteket. 

Vi skal selv være deltagende og arbejde i makerspacet. 

 

 

 

I forbindelse med rum 2 blev der også skrevet 2 artikler 

http://www.bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2013/8/Roskilde 

og 

I Danmarks biblioteker nr 4 2013 

”Makerspaces – hvad er det?” 

http://www.bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden/Artikler/2013/8/Roskilde

