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Lokalsamfundets innovationsrum: undersøgelsesdesign – folkelab 2 på Hovedbiblioteket 

i Aarhus, okt. ’13. 

Bilag 7 

Skrotlab 
 

Den korte version 

Skrotlab har været et fantastisk og inspirerende sted at være – også som personale! 

Den gode energi skabte mere god energi. Nærvær og engagement fra personale, 

partnere og faste brugere skabte et unikt opdagelses- og skaber- rum.   

Skrotlab har fungeret som et slags mini living lab, hvor vi sammen med brugerne, 

har fået svar på nogle på forhånd definerede spørgsmål og lært om, hvad et 

innovationsrum kan være realiseret via temaerne skrot, bæredygtighed og genbrug. 

 Skrotlab har startet noget hos folk, vi kan vække skabertrangen og 

kreativiteten, men bagefter skal folk jo selv fortsætte med at dyrke det – 

alene eller sammen med andre 

 Der skal være plads til at folk kan udfolde sig – kreativt kaos, men der skal 

også være rammer at agere ind i – den balance ramte Skrotlab spot on 

 Stige for engagement virkede rigtig godt – give folk mulighed for at stå på i 

forhold til, hvor de er i deres liv 

 Det er den unikke kombination af mennesker og omstændigheder (skrot på dagen, 

hvad der eller sker på biblioteket osv.), der skaber det kreative rum her og 

nu. Det kan ikke tvinges, men skal nurses, når det er der 

 Vi skal sættes os selv på spil – det er dialogen med mennesket og ikke 

bibliotekspersonalet, der skaber rummet og energien i det 

Skrotlab er grundet det store arbejde med at finde, rengøre og holde styr på skrot 

ikke et lab man kan tænke sig på permanent basis i det åbne biblioteksrum, men har 

været et fantastisk frirum i den måned, det stod på byggepladsen. 

Før: Hvad er det vi vil med Skrotlab? 

Skrotlab er et kreativt rum, der sætter fokus på bæredygtighed, genbrug og 
diskussionen af, hvad der er affald og hvad der er ressourcer. Via forskellige 
aktiviteter, workshops og foredrag ønsker vi at engagere borgerne og skabe nye 
fællesskaber omkring et emne, der er vedkommende og bredt favnende.  
 

 Reperationscaféer skal udfordre borgerne til at få nye færdigheder – ”If it’s 
broken – fix it. If it’s not broken- improve it”  

 Kreative workshops skal udfordre brugerne til at overveje, hvad genanvendelse 
kan være og hvordan vi får mest ud af vores ressourcer – og ikke mindst 
opleve at genbrug kan være sjovt! 
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 Foredrag skal sætte aktiviteterne i perspektiv – give det store billede og 
tale til de brugere, som ikke kan se sig selv agere i Skrotlab, men som 
stadig synes, emnet er interessant 

 
Det underliggende tema er selvfølgeligt qua projetets formål, om vi via Skrotlab 
kan engagere borgerne og sætte gang i deres ideudvikling, skabertrang og lyst til 
at udveksle viden og færdigheder med andre borgere.   
 
Indholdet skal belyse en række forskellige tilgange til skrot:  

 Fra skrot til flot  
 Fra skrot til miljøbevidsthed  
 Fra skrot til møbler 
 Fra skrot til leg 
 Fra skrot til mad - skraldning 
 Hvad er skrot - hvem definerer, hvad der er skrot og hvad der er godt? 

 

Skrotlab afvikles i oktober måned og skal derfor også indeholde aktiviteter for 

børn og deres voksne i efterårsferien. 

 

I forhold til Techlab, ønsker vi, i Skrotlab at undersøge, om et kreativt rum også 

kan fungere uden kontinuerlig bemanding af rummet. I TechLab var der bemanding hele 

tiden, hvilket var fantastisk, men måske bevirkede, at brugerne ikke selv tog 

ansvar og hjalp hinanden tilrette i rummet. Hvordan får vi folk til at byde 

hinanden indenfor? 

 

Skrotlab opstår i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere – hvordan 

påvirker det rummet og kan de mange samarbejdspartnere skabe et sammenhængende 

tilbud, hvor der foregår en række aktiviteter med bemanding fra forskellige 

samarbejdspartnere? Er det muligt at skabe f.eks. bemanding til aktiviteter 4 timer 

ugentligt i en måned, hvor alle bliver involveret på en eller anden måde og på en 

relevant facon?  

Vi er også interesseret i at se, hvordan bibliotekets medarbejdere mere aktivt kan 

sættes i spil – ikke primært fungere ”bag scenen” som i TechLab, men også på 

scenen. Kan nogle af medarbejderne lave små workshops eller realisere egne ideer i 

rummet? 

Procesforløb 

Sidst på foråret – hen over sommeren holdt vi indledende møder med vores 

samarbejdspartnere: Open Space Aarhus, Arkitektskolen og Moesgaard museum. Ideen 

til at arbejde med Skrot, bæredygtighed og genbrug tog hurtigt form.  

Sidenhen fulgte vi også op på en kontakt vi havde til skraldermiljøet i Aarhus, tog 

kontakt til Teknik og miljø, Ung energi og Sager der samler (de to sidstnævnte 

måtte dog senere melde fra).  

Der blev i alt holdt tre afklarende møder inden vi åbnede Skrotlab. 

Hovedbiblioteket var tovholder både før, under og efter, hvilket var ret naturligt 

da Skrotlab blev afviklet på Byggepladsen i Hovedbibliotekets forhal. 
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Metodevalg 

Skrotlab har fungeret som en slags mini living lab, hvor personale, 

samarbejdspartnere og borgere sætter deres færdigheder, ideer og viden i spil 

sammen og på den måde skaber en kreativ platform, hvor alle kan udvikle sig fra. 

Ideer opstår og realiseres, færdigheder deles og læres, bæredygtighed og 

ressourceudnyttelse gøres nærværende. Vi har haft fokus på: 

 Workshops og miljø for kreativ tænkning 

 Prototyping – realiser din ide umiddelbart, virker den? Hvis ikke, prøv igen…  

 Læring for samarbejdspartnere og borgere – både konkret (færdigheder) og på 

meta-niveau (viden om emnet: affald, bæredygtighed og genbrug og viden om at 

skabe og agere i et kreativt, åbent rum) 

 Samarbejde på tværs af offentlige organisationer, borgere og interessenter 

 Opbygning af community borgere, samarbejdspartnere og interessenter i mellem 

 Iterativ proces – løbende tilpasning i forhold til de input vi modtager 

 

Herigennem har vi skabt viden om præmisser og udfordringer for et innovationsrum på 

biblioteket og fået svar på de spørgsmål vi indledningsvis formulerede for Skrotlab 

(se ovenfor). Vi har villet skabe nogle ”deep insights” om brugernes adfærd ved at 

interagere og observere dem i vores åbne testmiljø – Skrotlab, hvor vi også løbende  

”insigths” til viden ind i rammeprojektet. 

Man kan sige at Skrotlab divergere fra living lab metoden på den måde, at vi ikke 

har involveret borgerne i det bagvedliggende formål (fra bibliotekets side) med 

Skrotlab. Vi har snakket med dem, hvis de har været interesserede, men det har ikke 

været en forudsætning for deres deltagelse i Skrotlab. Borgerne har engageret sig i 

et kreativt og eksperimenterende rum, hvor biblioteket og samarbejdspartnere har 

iscenesat og udfoldet temaet ”Skrot” sammen med dem. De har ikke engageret sig i et 

living lab med henblik på at hjælpe biblioteket med at udvikle kreative rum eller 

makerspaces i biblioteksregi.   

Under: Hvad sker der i Skrotlab? 

I Skrotlab har vi udviklet mange forskellige aktiviteter, workshops og foredrag: 

 Tusse-nusse tirsdag om eftermiddagen, hvor der var lagt op til hyggelige 

sysler – klip, klister, flet osv. 

 Go-crazy torsdage, hvor der var lagt op til de mere vilde eksperimenter, 

skille ting ad, slå løs med en hammer, bygge skrot-dyr osv. 

 Reperationscaféer om onsdagen med bibliotektes tekniske service personale 

 Workshops alle dage i efterårsferien med fokus på anvendelse af skrot i 3. 

verdenslande – byg en drage, olielampe eller sandaler ud af skrot 

 Skralde-dates, hvor kreative hoveder fra vores netværk satte deres netværk 

stævne på biblioteket for at udfolde sig 

 Workshops i fletteteknik – lav dine egne tasker, kurve etc. 

 Workshop i at lave smykker med computerdele 

 Foredrag om skraldning, storskrald og skrot set med antropologiske briller – 

som afslutning på Skrotlab havde vi foredrag med Tor Nørretranders om, 

hvordan vi kan afskaffe konceptet affald. 
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 Derudover var Skrotlab åbent for alle i hele bibliotekets åbningstid. 

Fordi Skrotlab ikke er bemandet kontinuerligt havde vi på forhånd arbejdet med en 

”stige for engagement” – dvs. når man som borger træder ind i rummet, er der noget 

man umiddelbart, kan gå i gang med (how-to guides ligger fremme)- lave 

fyrfadslysestage ud af dåse; det er gjort på max. 15 minutter og man har noget, man 

kan tage med hjem og sige ”det har jeg lavet”. Derefter var der aktiviteter som 

papirornamenter, maling af porcelæn, som også kunne klares relativt nemt og 

gnidningsfrit. Herefter var der limpistolerne, der lagde op til mange kreative og 

nemt tilgængelige løsninger som skrotdyr, dukker og meget meget andet. Endelig var 

der så det tunge skrot tilbage, der virkelig krævede kreativitet eller flere 

forsøg, for at få skabt det om til noget brugbart – eksempler kunne være lamper, 

høretelefoner, udstillingsmøbler, fodrebræt, et sofabord, penalhuse og en enkelt 

megafon ud af en gammel arkitektlampe.   

Borgerens rolle i Skrotlab 

Den skabende kraft! Det var deres kreativ rum og de tog det til sig – skabte 

virkelig alverden. Der var flere typer af borgere, der agerede i rummet: 

Engangsbesøgende 

Biblioteksbruger (alene, et par stykker sammen f.eks. unge eller familien)der 

kommer ind i forbindelse med et biblioteksbesøg. De ser sig omkring i rummet, 

spørger måske ind til, hvad der foregår eller rammerne for rummet. Herefter giver 

de sig i kast med et eget projekt – ofte fyrfadslysestage, navneskilte til 

børneværelset, en tallerken med motiv, et skrotdyr e.lign. De forlader herefter 

rummet, tager ikke nødvendigvis, det skabte med sig (mange lod deres kreationer 

blive) og kommer ikke tilbage (måske ville de gøre det, hvis Skrotlab stadig havde 

været der, ved deres næste biblioteksbesøg – det ved vi ikke). 

Borger (alene, et par stykker f.eks. unge eller familien), der kommer målrettet 

efter en bestemt aktivitet de har set i dagspressen eller måske på bibliotekets 

hjemmeside. De ønsker at tilegne sig en færdighed – f.eks. fletning af tasker eller 

lave noget rart sammen – f.eks. workshop for børn og deres voksne i efterårsferien. 

De kommer ikke umiddelbart igen, med mindre en anden planlagt aktivitet fanger 

deres opmærksomhed f.eks. foredrag. 

Gengangere 

En biblioteksbruger eller borger (alene, et par stykker sammen f.eks. unge eller 

familien) som starter ud med at være engangsbesøgende, men ender med at vende 

tilbage, fordi de er blevet optaget af et projekt eller en aktivitet. De 

interesserer sig gradvist mere mod selve rummet og de andre i det - skabe en dialog 

med andre om deres projekt, få input eller ideer. Ligesom de også begynder at føle 

sig hjemme – ved hvor nål og tråd eller andet der er relevant for dem ligger. 

Hjælper også andre førstegangsbesøgende med konkrete spørgsmål. 

”De faste” 

En god håndfuld, måske to (alene – startede ud måske med at være der sammen med 

nogen, men fortsætter så med at komme alene efterfølgende) – både garvede 

biblioteksbrugere og ikke specielt biblioteksvante borgere, der stort set flyttede 
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ind i Skrotlab. Der var enkelte, der var der stort set dagligt hele måneden og så 

var der lidt flere, som havde et par uger, hvor de var der intenst og så ebbede det 

ud. De havde tit gang i flere projekter, tog materialer med hjemmefra, havde 

kontinuerlig dialog med andre der var i rummet – udvekslede ideer og færdigheder. 

Imødekommende overfor førstegangsbesøgende og kunne ikke bare hjælpe dem med det 

praktiske, men også snakke med dem om rammerne for rummet og hvorfor biblioteket 

beskæftiger sig med den slags (for de faste borgere, var godt klar over vores med 

bagvedliggende tanker med rummet og kendte til ”Lokalsamfundet innovationsprojekt” 

som projektet bag Skrotlab).  

Biblioteket og bibliotekspersonalets rolle i Skrotlab  

Vi var facilitatorer og lavede deltagende observationer, men vi skabte også og vi 

gjorde det også sammen med Skrotlabs brugere. Derudover var der en del 

kommunikationsarbejde – både internt og eksternt. PR for workshops og foredrag, 

informationer til kolleger om aktiviteter og rammer m.m. 

Facilitator rollen er nok ikke længere så ny på biblioteket. I Skrotlab har det 

handlet om, at skabe rammerne for at vores brugere og samarbejdspartnere kunne 

udfolde sig.  

 Til en skraldedate var der pludselig brug for noget bestemt værktøj, som ikke 

var i Skrotlab – det blev skaffet, så projektet kunne færdiggøres  

 En fletteworkshop, hvor der dukker mange deltagere op, kræver lynhurtigt, at 

vi lærer fletteteknik, så vi kan hjælpe brugerne i gang, mens de venter på 

mere kvalificeret hjælp fra dem der egentligt afvikler workshoppen 

 Nogle samarbejdspartnere fra Moesgaard museum er lidt usikre på 

efterårsferiens workshops og kommer ned en formiddag i skrotlab og laver 

prototyper sammen med os, så de føler sig klædt på til at afvikle de 

planlagte workshops med borgerne 

 

Deltagende observationer handler om, at vi planlagde vores tilstedeværelse i 

Skrotlab og så var vi i rummet med vores egne projekter og gik i uformel dialog med 

de andre deltagere, om deres projekter, om Skrotlab som koncept, om bæredygtighed 

og genbrug, om at arbejde med kreativitet og innovation på biblioteket. Tog en 

masse billeder og video af mennesker, situationer og kreationer (se vores blog 

www.folkelab.dk, hvor der ligger billeder og videoklip).  

Prøve os selv af som makers – få en ide og føre den ud i livet. Tilegne sig nye 

færdigheder – sætte sig selv på spil, som den man nu er: Louise, Pauline, Mark 

eller Jane. Være tryg i rummet, hvilket var nemmere denne gang, da det ikke krævede 

nogen teknisk viden, som vi fra Techlab erfarede udgjorde lidt en barriere for 

bibliotekspersonalet at agere i – vi starter med hænderne og derfra kommer snakken!  

Derudover har der inden Skrotlabs åbning været gjort meget kommunikationsarbejde – 

PR ud af huset, formidling af temaet bæredygtighed og skrot på hjemmesiden 

(herunder en stafet om bæredygtighed) m.m. 

http://www.folkelab.dk/
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Samarbejdspartnernes rolle i Skrotlab 

Der har været forskellige indsatser fra de forskellige samarbejdspartnere og det 

har fungeret virkelig godt.  

Fra Arkitektskolen har der været en stærk indsats i forhold til konceptudviklingen 

af Skrotlab – viden om emnet bæredygtighed og genbrug, viden om at understøtte 

kreative processer. Derudover har de medvirket til observation og refleksion over 

Skrotlabs aktiviteter. 

OSAA var også med til at skabe konceptet om Skrotlab og ikke mindst erfaringerne 

fra Techlab skabte den ramme, vi byggede ovenpå med Skrotlab. Derudover afviklede 

de en velbesøgt smykkeworkshop, som vi også havde haft succes med i Techlab.  

Moesgaard museum har bidraget bidraget med viden om emnet skrot i 3. verdenslande, 

til iscenesættelsen af rummet med artifakter fra deres UNESCO samlinger, de har 

bidraget med aktiviteter – afvikling af workshops i efterferien og foredragsholder. 

Derudover har de medvirket til observation og refleksion over Skrotlabs 

aktiviteter. 

Teknik og miljø har bidraget med skrot ad libitum – vi har haft en aftale med dem 

om, at hente skrot på genbrugsstationen i Lisbjerg. De har været utroligt 

hjælpsomme og imødekommende – og måske smilet lidt af bibliotekspersonalet, der har 

kravlet rundt i deres containere på jagt efter ”godt skrot”. 

Fra skraldermiljøet er der blevet stillet med to foredrag – et om skraldning og et 

om storskrald.  

Selve rummet og brug af artefakter 

Fra brugerne af Skrotlab har der været en høj grad af integritet - der er f.eks. 

ikke rigtig noget værktøj, som er forsvundet. Specielt de faste brugere var også 

engagerede i at holde rummet ryddeligt. 

Der har været lidt i forhold til biblioteksbrugere, der gerne ville klunse i rummet 

– ”kan jeg ikke godt lige tage dit og dat”, men vi har været konsekvente under 

sloganet ”Har du bygget det, er det dit. Har du fundet det, er det vores”, så det 

blev aldrig et egentligt problem. 

Der har været meget oprydning i rummet – til tider til ret stor frustration dels 

over, at folk ind i mellem efterlod det mest utroligt rod og dels i almindelighed 

over at bruge sin tid på at rydde op. Oprydningsarbejdet – selvom det virker 

ubetydeligt, vil nok alligevel være et ret vigtigt argument for ikke bare at åbne 

et Skrotlab eller makerspace midt i biblioteket – hvem skal rydde op? Det er et 

åbent rum, så der vil ikke være det samme fællesskab omkring rummets 

vedligeholdelse, som f.eks. i en forening som Open Space Aarhus.  

Vi kan da også lige melde ud, at skrot er meget beskidt når man henter det på 

genbrugsstationen og der er ingen nemme veje til at gøre det rent… 
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Efter: Hvad fik vi ud af Skotlab 

På Hovedbiblioteket er vi blevet klogere på, hvordan et innovationsrum kan se ud og 

hvilke rolle biblioteket og dets personale kan indtage i den sammenhæng: 

 Skrotlab har startet noget hos folk, vi kan vække skabertrangen og 

kreativiteten, men bagefter skal folk jo selv fortsætte med at dyrke det – 

alene eller sammen med andre 

 Der skal være plads til at folk kan udfolde sig – kreativt kaos, men der skal 

også være rammer at agere ind i – den balance ramte Skrotlab spot on 

 Stige for engagement virkede rigtig godt – give folk mulighed for at stå på i 

forhold til, hvor de er i deres liv 

 Det er den unikke kombination af mennesker og omstændigheder (skrot på dagen, 

hvad der eller sker på biblioteket osv.), der skaber det kreative rum her og 

nu. Det kan ikke tvinges, men skal nurses, når det er der 

 Vi skal sættes os selv på spil – det er dialogen med mennesket og ikke 

bibliotekspersonalet, der skaber rummet og energien i det 

I forhold til vores indledende spørgsmål lærte vi også, at man godt kan have et 

lab, der fungerer i biblioteket, uden kontinuerlig bemanding. Der var en fin 

stemning i Skrotlab når der ikke var personale eller samarbejdspartnerne i gang, 

det klarede brugere og borgere selv (selvom, der nok blev en pukkel i forhold til 

oprydningen).  

Vores samarbejdspartnere løftede en del af bemandingen i rummet og det var en 

succes – også de mere ”løse” aktiviteter, som skralde-dates fungerede rigtig godt 

og skabte liv og energi i rummet. Der er ingen grund til ikke at give rummet fra os 

– det vokser det bare af og giver også energi tilbage til os.  

For vores nærmeste samarbejdspartnere kan man sige, at Arkitektskolen har 

interesseret sig for begrebet skrot – og hvad der gør et godt stykke skrot, det har 

der været nogle gode dialoger om i Skrotlab. På den måde oplever de også at have 

taget noget med derfra. 

Moesgaard museum har tilegnet sig færdigheder indenfor det at lave kreative 

workshops og at arbejde spontant på baggrund af konkrete brugerinteresser. De er 

blevet meget inspirerede af Skrotlab som opdagelsesrum – at så en spire til at 

skabe, som man måske først ser resultatet af om 10-20 år. 

Derudover fik vi etableret i community omkring Skrotlab, hvor fast brugere, 

netværk, personale og samarbejdspartnere sammen formidlede Skrotlab og den kreativ 

energi til nye førstegangsbesøgende og biblioteksbrugere, der bare kom ind for at 

kigge. 

Hvordan gik det? 

Skrotlab var overordnet set en kæmpe succes og vi har fået utrolig god feedback på 

det, fra de brugere der har været i rummet. Selvom der også har været brugere, der 

synes det har været ”noget rod” og personale ligeså. Enkelte synes det er 

grænseoverskridende for et bibliotek at gøre. 
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Det er ”det at gøre noget” som har fungeret – at skabe, gøre, lave, eksperimentere, 

bruge sine hænder, som har motiveret. Ikke foredragene og ikke formidlingen på 

hjemmesiden om temaet bæredygtighed – temaet bæredygtighed har nok ikke fyldt så 

meget i Skrotlab, som det at skabe noget med hænderne og være kreativ.   

Hvordan gik det med vores partnere? 

Alle involverede partnere har givet os positiv feedback på at have lavet Skrotlab 

sammen med os. De har som tidligere nævnt også følt, at de har fået noget ud af at 

være med. 

Mange af vores faste brugere var på grænsen til panik da Skrotlab lukkede ned for 

sidste gang. Den sidste aften blev der bygget på livet løs og en enkelt rulle stof 

og lidt bl.a. skrot forlod biblioteket i hænderne på de meget dedikerede brugere, 

som ikke kunne bære, at vi bare ville smide det ud – og som de påpegede, så var det 

jo heller ikke særligt bæredygtigt. 

Konklusion 

Skrotlab har været et fantastisk sted at være – også som personale, den gode energi 

skabte mere god energi. Nærvær og engagement fra personale, partnere og faste 

brugere skabte et unikt opdagelses- og skaber- rum. Da det sluttede, var det også 

dejligt, da der har været brugt mange ressourcer på at rydde op og holde orden i 

skrottet – skulle vi have holdt Skrotlab åbent længere skulle vi også have været ud 

og samle og rengøre mere skrot. På den måde var der nogle ret ressourcekrævende 

opgaver i Skrotlab, som nok gør, at det er svært at se Skrotlab som en permanent 

aktivitet i det åbne biblioteksrum. 


