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Fortælleskoven er støttet af Slots- & Kulturstyrelsen med midler fra Udviklingspuljen
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At følge op på en succes er altid en udfordring. Det har ikke desto min-
dre været intentionen med Det Litterære Udstillingshus Version 2.0, som 
Fortælleskoven egentlig er. Arbejdstitlen var længe ”Rum/værk – den 
4-dimensionale tekst” og dækkede over tre bibliotekers - Helsingør, Frede-
riksberg og Albertslund - ambition om at udfordre biblioteket som formid-
lingsplatform gennem et værk, der skulle organiseres via det rumlige og 
med kroppen som 4. interagerende dimension udvikle formidlingsmetoder 
der prioriterer børns æstetiske praksis samt indgå innovative partnerska-
ber med det litterære miljø.

Vi ville undersøge, hvad der sker med et værk skabt direkte til biblio-
teksrummet, og hvor det derfor er rummet, der organiserer tid og tekst. 
Hvilken indflydelse har det på oplevelsen, og hvilke særlige overvejelser 
skal kulturproducenten gøre sig, når den primære målgruppe er børn? To 
af de væsentlige forudsætninger var, at vi ville skabe en installation på 
indiskutabelt højt niveau, og at det skulle have en attraktionskraft som 
container for et narrativ, der ville invitere publikum til at digte med og 
digte videre. 

I samarbejde med forfatter Kim Fupz Aakeson, illustrator Jørn Villumsen 
samt arkitekt Kasper Lyneborg skabte vi Fortælleskoven. Via en vellykket 
innovationsproces, der involverede alle parter, fik vi udviklet og produ-

ceret konceptet. Og det så bragende godt ud. Med det på plads ventede 
projektets særlige udfordring på sin afslutning: en formidlingspædago-
gik, som kunne sikre optimale rammer for børns oplevelse. Også det fik 
vi skabt – et koncept, der blandt andet rummer et før-under-efter forløb 
hjulpet på vej af skovfogeden, 16 små Fupz-historier ophængt i installatio-
nen samt indtalt på jysk, københavnsk, bornholmsk, sjællandsk, fynsk og 
norsk. Dermed sikrede vi os, at der tages højde for børns måde at tilgå et 
litterært værk – nemlig ud fra en praksisform, som forener det oplevende 
med det medskabende, de er multimodialt orienterede og inkluderer det 
sensi-motoriske. Det gør de p.g.a. en basal nysgerrig og æstetisk måde at 
indtage verden på. 

I april 2018 sprang skoven ud, inkl. skovsnask, skuffer med ord og sætnin-
ger, lydkulisse og telefon direkte til Gud … som ganske vist er optaget … 
”du er nu nummer 4.085 i køen”. 

Februar 2019 gik Fortælleskoven på turné.

Resumé
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Det, Fortælleskoven virkelig er lykkedes med, er at skabe et installatorisk værk,  
hvor litteraturen hele vejen spiller den altdominerende rolle, bakket op af en  
formidlingsprogrammering udviklet parallelt med installationen og med narrativet.  
Derfor betyder Fortælleskoven, at vi har fået en øget bevidsthed ind i vores formidlings-
praksis i.f.t anerkendelse af programmering, i.f.t. vigtigheden af metodisk præproces  
og i.f.t elementer, der reelt understøtter det oplevelsesmæssige aspekt.



6 FORTÆLLESKOVEN – EVALUERING 

Videreudvikling af Det Litterære  
Udstillingshus
Det Litterære Udstillingshus (DLU), som er 
stiftet af tre folkebiblioteker - Albertslund, 
Frederiksberg og Helsingør - fik i 2015 midler 
fra Slots- & Kulturstyrelsen til udvikling af det 
litterære format. 

Det resulterede i 3 samskabte udstillinger over 
klassiske værker: Hamlet, Ulysses, Utopia. 
Gennem DLU blev det tydeligt, at litteratur som 
rumlig gestaltning i det fysiske bibliotek taler 
til den besøgende på en mere direkte måde end 
traditionel eksponering af litteratur. Den rum-
lige gestaltning peger på sig selv ved gennem 
sin inviterende form at appellere til publikums 
interaktion med værket.

Successen med DLU gjorde det oplagt at trække 
disse erfaringer videre. Med afsæt i tesen om at 
den tekstlige struktur organiserer tid og rum, 
ville vi undersøge, hvad der sker med et litte-
rært værk, når rummet organiserer tid og tekst, 

hvordan påvirker det oplevelsen af værket, hvil-
ke særlige overvejelser kulturproducenten skal 
gøre sig, når målgruppen er børn.

I DLU version 2.0, dét der siden blev til Fortæl-
leskoven, opstillede vi følgende præmisser:
•  det 3-dimensionale rum før teksten 
•  sikring af det 4-dimensionale aspekt gennem 

børn som oplevere af det rumlige litterære 
værk

•  lad børnene tale og fokuser på det særlige i 
mødet mellem barn og værk

Genstandsfeltet skulle være et nyt børnelitte-
rært værk skabt direkte til et offentligt rum. Det 
skulle samskabes i et innovativt partnerskab 
mellem folkebiblioteker og kunstnere funderet i 
litteratur.

Projektet skulle udmøntes i et konkret værk, 
som kunne turnere, suppleret af formidlingser-
faringer.

Hensigten
Ønsket var altså at arbejde med rummet som 
determinant over for litteratur som tekst og 
billede – vi ville afprøve i hvilken grad biblio-
teksrummet er en egnet platform for en 3- og 
4dimensional litterær formidling til børn.

Formidling der prioriterer børns  
æstetiske praksis
Vi ville løsne selve formidlingen i forhold til en 
stram nytteværdi- og målstyring eksemplifice-
ret i læreplaner og fagmål. I stedet ville vi lade 
æstetiske processer være styrende for en facet-
teret formidling, der også ville kunne tilfredsstil-
le fag- og trinmål.

Når fokus skulle være på æstetiske processer, 
så er det fordi vi ved, at børn går i interaktion 
med installationer, som egentlig hverken form- 
eller indholdsmæssigt er tiltænkt dem. Det gør 
de p.g.a. en basal nysgerrig og æstetisk måde at 
indtage verden på. Vi antog derfor, at rum-vær-
ket ville have en attraktionskraft som container 

Hvorfor Fortælleskoven?
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for et narrativ, der kunne pirre nysgerrigheden 
og invitere sit børnepublikum til at entre in-
stallationen, digte med og digte videre. Selvom 
det er voksne, der skaber de litterære værker 
til børn, og parametre som literacy, sproglige og 
litterære kompetencer er knyttet til trianglen 
børn-værk-voksne, så er børns ikke-instrumen-
taliserede, egne tilgange til et litterært værk 

anderledes end voksnes. De vil gå til det fra en 
æstetisk, sensitiv praksisform, som forener det 
oplevende med det medskabende, de er multi-
modialt orienterede og inkluderer det sensi-mo-
toriske.

Projekt Rum-Værk havde derfor en særlig ud-
fordring med at skabe en formidlingspædagogik 

Kim Fupz 
Aakeson:
”JEG ER MED, FORDI  
DET HER ER UNIKT. DEN 
HER SLAGS ER ALDRIG  
LAVET FØR.”

omkring værket, som skulle sikre optimale rum 
og rammer for børns oplevelse.
Vi ønskede samtidig at opnå nye erfaringer med 
oplevelser af litteratur, når den som her bliver 
fuldstændig uafhængig af traditionelle kanaler 
som trykte bøger, e-bøger, teater, film etc.
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Hvad opnåede vi?
Helt overordnet har projektet nået sit hovedmål: 
At skabe et originalt 4-dimensionalt rum-værk 
med børn som målgruppe, konstruere og skalere 
det med forskellige bygningsforhold for øje samt 
programmere et formidlingstilbud. 

Resultatet er blevet eksponeret på de tre sam-
skabende folkebiblioteker i perioden april – 
december 2018. Fortælleskoven vil turnere på 
yderligere seks lokationer i løbet af 2019-2020. 
Til dato er der truffet aftale om tre lokationer. 

Succeskriterier
Vi opstillede fire succeskriterier:
A) at værket udforskes og kommenteres af de 
primære målgrupper (frie børn, børnehaver, 
indskoling og mellemtrin)

B) at målgruppen gør ophold i værket 

C) at processen med formidlingsarbejdet kan 
videregives som metode

D) at værket udsættes for ønsker om at blive 
publiceret i andre formater, fx. som spil, bog, 
teaterstykke

Som det vil blive uddybet i de følgende afsnit, er 
succeskriterier A, B og C opfyldt.
Kriterie D er ikke opfyldt, og erfaringerne med 
værket har vist, at det sandsynligvis ikke er et 
ønskværdigt scenarie: Oplevelsen af det instal-
latoriske værk omtales af publikum som at gå 
rundt i en kæmpestor billedbog eller teaterku-
lisse. Den store skala sammen med den 4. di-
mension – det kropslige – er så overbevisende en 
del af værkets effekt, at vi vurderer, at det ville 
reducere værdien af oplevelsen at transformere 
den til andre formater. 
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Hvordan gjorde vi?

Organiseringen
Projektet har været enkelt organiseret med 
styregruppe, projektgruppe og værkgruppe. 
Grupperne har haft en gennemgående person: 
projektlederen, der også var produktionsleder. 
Styregruppen har bestået af ledelsesrepræsen-
tanter fra hver af de tre biblioteker + projektle-
der. Gruppen har holdt 3 møder med hovedvægt 
på at oversætte projektbeskrivelsen til operatio-
nelle forventninger og realiteter i.f.t. ressourcer.

Projektgruppen har bestået af 1-3 repræsentan-
ter for hver af de tre biblioteker + projektleder.
Værkgruppen har bestået af 2 kunstnere: forfat-
ter, illustrator + projektleder. 
Produktionen har været varetaget af projektle-
der i samarbejde med arkitekt, udstillingstekni-
ker, grafiker, AV-folk.

Projektgruppen har valgt at lade møderne cirku-
lere mellem de deltagende biblioteker: Dels for 
at dele byrden ved transporttid, dels for at øge 
ejerskabet til projektet og sidst men ikke mindst 

for at udbygge deltagernes viden i forhold til 
rumlig bevidsthed.

Erfaringer med denne organisering:
Den enkle organisationsstruktur, med pro-
jekt- og produktionsleder som gennemgående 
person, har betydet en effektiv arbejdsstil med 
minimum af koordinering og administration.
To af bibliotekerne havde sat mere end 1 person 
i projektgruppen. At være flere fra hvert sted 
sikrede kontinuitet og gjorde det til en nemme-
re opgave at formidle og forankre projektet hos 
kollegaerne. Til trods for udskiftninger i projekt-
gruppen undervejs pga. to gange barselsorlov 
samt to jobskifter, vurderer samtlige deltagere, 
at gruppen har haft et godt og produktivt sam-
arbejde i en super atmosfære. 
Der er også bred enighed om den store værdi af 
at lade møderne cirkulere mellem de deltagende 
biblioteker – det endelig værks lette og mini-
malistiske udformning er fx et direkte resultat 
af en gensidig forståelse for de forskelligartede 
indretningsmæssige betingelser.

Produktion 

Projektgruppe

Styregruppe

Formidling  
bhv.  + frie børn

Formidling  
skoler: 2 trin

Værk- 
gruppe
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Processen indledtes med forventningsafstem-
ninger bibliotekerne imellem på Styregrup-
pemøder, efterfulgt af en samskabelsesproces 
mellem bibliotekerne og kunstnere, styret 
gennem procesplaner og design thinking i et 
længere workshopforløb. Arkitekt og udstil-
lingstekniker arbejdede parallelt sammen med 
projektleder. Enkeltpersoner med ekspertise på 
AV og grafik blev sat på projektet, efterhånden 
som det gik i produktion.

Projektgruppen har haft 7 workshops og efter-
følgende 3 projektmøder. Workshoppenes karak-
ter har været innovative med design thinking 
som ledelsesværktøj. 
Hovedpunkter har været: ønsketænkninger – 
ønskerum; Funktionaliteter og realisme; Kon-
ceptuering via gruppearbejde over temaerne 
krop, æstetiske processer, partnerskaber; Valg af 
formidlingsspor/pædagogikker; Sammenhæn-
gene mellem fortælling-formidling-formgivning; 
Scenografiske hovedgreb; Formidlingsprogram-
mering.

Erfaringerne:
Tre kerneprocesser har været altafgørende for 
Fortælleskovens succes:
•  Kunstnernes bidrag
•  Projektgruppens workshops og arbejde med 

formidlingsprogrammet
•  Produktionsholdets evne til at realisere øn-

skerne

Projektgruppen fremhæver i sin evaluering, at 
det har haft en væsentlig positiv effekt, at de 7 
workshops har haft en længde på minimum ½ 
dag. Det har betydet, at der har været tid til at 
bevæge sig ind i de innovative faser, hvor nye 
idéer opstår, afprøves og debatteres. Det har 
givet mulighed for at fordybe sig i universet. En-
delig har det betydet, at det relationelle aspekt i 
gruppen har fået plads. Hvilket igen har dannet 
basis for en solid tillid, som vi senere har truk-
ket veksler på, når de tre biblioteker har justeret 
på grundproduktet.

For værket er blevet udvidet og forbedret under-

vejs. F.eks. udviklede Frederiksberg, som er et 
stort bibliotek i flere etager, et ordløst wayfinder-
system, som fik trukket publikum den rette vej 
fra indgangen og hen til stedet for Fortællesko-
ven: nedhængende blade og dyrespor på gulv og 
trappe. Denne taktile og legende måde, var helt 
i tråd med projektets øvrige metoder, fungerede 
optimalt og sikrede at alle besøgende på biblio-
teket blev gjort opmærksom på installationen. 
Albertslund videreførte idéen i egen version. 
Albertslund gav også Fortælleskoven en ekstra 
dimension med temaet ’Jul i Fortælleskoven’.

Også formidlingsprogrammet undergik tilpas-
ninger og forbedringer. Frederiksberg udviklede 
et hjælpeværktøj til skolegrupper, som Alberts-
lund kørte videre. Og Albertslund forkortede en 
del i lærermaterialet. 

Processen
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Intensivt gruppe-
arbejde omkring 
krop, æstetiske 
processer og  
partnerskaber  
på Projektgruppens 
workshop nr. 2.
Workshoppen  
havde to over- 
skrifter: 
Opnå fælles sprog  
i forhold til  
formidling 
Vælge formidlings-
spor og -pædago-
gikker 
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Værkgruppen med tegner Jørn Villumsen (midten) og forfatter 
Kim Fupz Aakeson (t.h.) i gang med at transformere tekst og tegning   
til en opskaleret tre-dimensionel installation.

Post-it hjælper på alle processer.



FORTÆLLESKOVEN  – EVALUERING 13 

Projektgruppens metodiske arbejde fra inspiration, definitioner  
og afgrænsninger til formidlingsprogrammering. Hele tiden med  

et fast blik på rum, installation og krop.

Post-it hjælper på alle processer.
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Osten! Et hit skabt ud af en nødvendighed: hvordan nudges publikum til at tage sko-
ene af på en humoristisk måde? Vores udstillingstekniker kom med løsningen: osten, 
der også er en 3-dimensionel reference til sætstykket ‘Sommer’, som ses på side 17.
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Arkitekt Kasper Lyneborg (t.v.), udstillingstekniker Jan Willemoes (t.h.) og projektlederen holdt  
en stribe møder som optakt til produktionen
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Fra værk til installation
Den oprindelig plan var, at skabelsesprocessen med de to  
kunstnere skulle køre i et selvstændigt spor. Kunstnere og pro-
jektgruppe blev bragt sammen på et kick-off møde, og tanken 
var så at lade kunstnerne arbejde alene med idéfasen. Dette 
blev ændret sådan, at projektlederen blev en tæt samarbejds-
partner i skabelsesprocessen.

Erfaringerne
Årsagen til at processen blev en anden end den oprindeligt tilrettelagte, 
var kunstnernes ønske om en stærk tråd ind i projektgruppen: Rum-vær-
ket Fortælleskoven er et helt nyskabende format og den gensidige inspi-
ration ville ifølge kunsterne have en uvurderlig værdi for det endelige 
produkt. Derfor arbejdede kunstnere og projektleder tæt sammen. Med 
den spilleregel, at den kunstneriske frihed havde størst vægt, hvilket i 
praksis betød, at man fra starten havde en klar aftale om, hvor grænsen 
for bibliotekernes faglighed lå i forhold til kunstnernes. Projektgruppens 
primære opgave her var at vurdere realisme, driftscenarier og samspil 
med formidlingen.

Produktionen
Det særlige ved dette projekt er, at produktionen principielt har været 
in-house med opstartsbistand fra arkitekten. Specialdesign som den la-

sercuttede grundkonstruktion og tryk af sætstykker på birketræ er sendt 
ud af huset.

Erfaringerne
Der er både fordele og ulemper ved intern produktion. På den ene side 
bliver styring og overblik lettere; på den anden side bliver processen admi-
nistrativt kompleks. Der er ganske enkelt mange bolde i luften. Vi vil dog 
vurdere, at fordelene vejer tungest. For eksempel har det været muligt at 
skabe en direkte forbindelse mellem formidling og produktion, så formid-
lingen har kunnet afspejle sig i konkrete og visuelle udtryk i installation 
og scenografi. Det har også givet et manøvrerum på budgettet, der ikke 
havde været, hvis vi havde produceret eksternt.

Fra papir til skalamodel til 1:1
Oplægget fra værkgruppen skulle realiseres af produktionsholdet, som 
allierede sig med en arkitekt. Det var et bevidst valg i denne fase at vægte 
formgivning over scenografi, fordi der var så meget visuelt udtryk i det, 
illustrator havde leveret. Vores valg faldt på en arkitekt og rumdesigner 
med en nøgtern tilgang og stor viden om udførelsesmuligheder. Første 
fase var omsætning af kunstnernes idéer til funktionalitet, der kunne 
skrives ind i kravsspecifikationer. Hernæst et par møder mellem arkitekt, 
udstillingstekniker og projektleder. Beslutningen blev at skabe en kon-
struktion tænkt som en moderne og fleksibel ramme med afsæt i Priors 
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(dukke)teater, hvor scenografi, rekvisitter og tekster kunne indarbejdes 
på en interaktiv og legende måde. Og løsningen blev en lasercuttet åben 
scene i birkefiner. Vi fik produceret en skalamodel i 1:25. 

Erfaringerne
En skalamodel er altid godt, faktisk en nødvendighed. Fordi den er er 
3-dimensional, er den pædagogisk, selvforklarende og instruktiv. For 
projektgruppen gav den et klart billede af rammen for formidlingsarbej-
det og hvordan Fortælleskoven ville tage sig ud i rummet, for udstillings-
teknikeren, der stod i spidsen for opbygningen gav den mulighed for at 
forstå konstruktionen og tilrettelægge arbejdet, for projektlederen var den 
en uundværlig model til afprøvning og demonstration under projektets 
udvikling.
Skalamodellen gik med til alle tre biblioteker som hjælp under opsæt-
ningen. Vi måtte dog – model eller ej – konstatere, at vi måtte udvide den 
medfølgende opsætningsmanual med flere billeder af processen. En type 
installation som Fortælleskoven med mange, mange elementer der skal 
passe sammen, skal være rigt illustreret og tage folk i hånden hele vejen.

Vi lærte også, at der skal være tid til i slutningen af forberedelsesfasen at 
forsyne de næste led i kæden med en ekstern harddesk/USB stik med alle 
essentielle filer. 

Hvordan klarer Fortælleskoven  
sig i hverdagen
Selve konstruktionen klarer sig godt. En driftmanual følger med. Det 
er selvfølgelig nødvendigt at tørre installationen af med en fugtig klud 

indimellem. Et par figurer er forsvundet og et par stykker er knækket ved 
at blive tabt på et hårdt gulv, vi har produceret 3 eksemplarer af hver, så 
fortællingen er ubrudt. En enkelt høretelefon er erstattet, pizzabakkens 
enkeltdele er gået fra 12 til 8 og er blevet erstattet, tekstfragmenterne hol-
der sig flot, vores møbler er blevet pletmalede. Alt i alt er det en holdbar 
konstruktion, der kan tåle børn. Én genstand har vi måttet genskabe: det 
ikoniske blyantstræ. Grenene har ikke kunnet holde til børnearmmuskler 
og klatretrang og er brækket af. Udstillingsteknikeren har kreeret en ny, 
bomstærk løsning. 

INGEN SKO I SKOVEN
 NED I OSTEN MED DEM
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Værket i sin totalitet består af en rumlig installation skabt som en åben 
scene a la dukketeater i megaformat med værkets otte store illustrationer 
som sætstykker i en lys og en mørk version, med en stemningsskabende 
lydside som permanent element i scenografien suppleret med høretelefo-
ner med værkets 16 tekststykker + tre haikudigte indtalt på fem danske 
dialekter + en norsk. 

Desuden et rigt varieret formidlingsgear med tekst, billeder, lyd, artefak-
ter, tegne- og skriveredskaber.

I skuffer under installationen ligger tekstfragmenter og 15 mindre figurer.
Uden for selve installationen et indbydende, nydesignet møblement i 
værkets tre signaturfarver, rød-gul-grøn. Møblementets grundform er en 
sekskantet blyant og rummer udover sidde- og underlagsfunktion også 
tegne- og farveredskaber og papir skåret efter fire forskellige bladformer. 
På en udspændt tørresnor kan bladene bagefter hænges op, og når snoren 
er fyldt, ryger de ned i trillebøren som kompost.

Ovenpå et skuffedarium, der kan dreje om sin egen akse, vokser et oli-
ventræ – og indeni står kurve med projektgruppens særlige opfindelse, 
’Skovsnask’, der sammen med figurerne i høj grad sætter skub i børnenes 
lyst til at ytre sig i skrift og tegning. 

Endelig har vi tilført et velkomstelement bestående af et ’græs’tæppe, 
bastpuder, en afspiller til kollektiv aflytning for de guidede skovture, og 
’Osten’ en helt særlig kasse til sko.

Og som velkomst står frontsignaturen: Blyantstræet, designet og skabt ef-
ter illustratorens tegning, som også er Fortælleskovens plakat. En træstub 
tjener som displayholder for publikumsbrochuren. På et staffeli har vi 
placeret en farvestrålende introplakat.

Det samlede værk konkretiseret

Special- 
pædagog: 

HVOR I ALVERDEN HAR I DOG FÅET ALT DET  

HERLIGE SKOVSNASK FRA? DET KUNNE VI RIGTIG  

GODT BRUGE TIL ET LÆRINGSFORLØB MED VORES 

BØRN, DER HAR SÆRLIGE UDFORDRINGER.
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Installationen:
Selve installationen er designet, så den har et let og minimalistisk udtryk 
og samtidig volumen til at fylde rummet ud. Installationen er designet på 
samme vis som et konstruktionslegetøj – den kan samles og skilles med 
bare fire skruer. 

Erfaringerne
Kombinationen af installationens skala og det lette/minimalistiske design 
har været en fordel bla. pga af de forskellige rumlige forudsætninger, der 
er på de lokationer, den opstilles på. Endvidere betyder den store skala, at 
der er tilstrækkelig plads til illustrationer og tekster – med andre ord til 
den litterære oplevelse.
Designmæssigt har den snilde konstruktion med demontering og genmon-
tering med fire skruer vist sig at være en smart løsning. Den kræver ingen 
kræfter, ingen håndværkerforudsætninger, men dog en vis konstruktions-
mæssig forståelse – og en tydelig manual…
Det har stor betydning for hvilke ressourcer, der er behov for i opstilling og 
nedtagning, at hele konstruktionen er så enkel.

Illustrationerne, tekststykkerne og sætstykkerne:
4 crazy årstidsillustrationer udgør Fortælleskovens lyse forside, mens man 
fra den anden side har samme årstider i en sort-hvid version visualiseret 
som en ’bagside’, et røntgenbillede – hvad er der mon bag overfladen? 

De 16 tekster er hængt op i den ene side af skoven, så publikum nemt kan 
læse dem. De tre haikudigte er monteret inde i selve skoven som en del af 
scenografien.

Enkelte artefakter er sat på: rævehaler, blomsterstængler, en pizzabakke, 
der kan åbnes og hvor haikudigtet om pizza er monteret, på et brev i en 
snor er et andet digt limet på. På sætstykkerne er monteret træknopper, 
hvor tekstfragmenter og figurer fra skufferne kan hænges op. 

Erfaringerne
Projektgruppens observationer har bekræftet, at børnene oplever udstil-
lingen sensi-motorisk: At sidde ned og flytte rundt på pizzastykker og læse 
digtet højt har f.eks. været en megasucces, ligesom tekstfragmenterne og 
figurerne fra skufferne er blevet hængt op på træknopperne.

Lyden:
Lyden har tre dimensioner og har fået en særlig betydning for indlevelsen, 
fordi den både tilbyder individuel oplevelse i eget tempo og fælles oplevel-
se.

Stemningslyd
Den ene dimension er den permanente stemningslyd, designet som  et 
forløb på 1 time med stigende dramatik. Lyden er et mix af reallyd fra skov 

Værkets enkelte elementer
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Herbstlaubtrittvergnügen  
(Stemningslyd) 
BLADE RASLER, VAND RISLER, FUGLEFLØJT, GØG KUKKER, SPÆTTE HAKKER, BRØL OG HYL OG DYRELYDE:  

HJORTE, UGLER, RÆVE, HUNDE, KØER, HEST VRINSKER, AND RAPPER, FRØER KVÆKKER, GRØNTRUTTER  

TRUTTER! ELEFANT TROMPETERER, MOTORSAV, BLOP OG VAND, VIND I TRÆER SMASKEN OG GNASKEN,  

BLYANT SKRIVER PÅ PAPIR AV! (REFERERER TIL PLASTER), FØDSELSDAGSSELSKAB SMAT & MUDDER,  

WROOOOOOOMM, SKATEBOARDLYD 

INSEKTER SUMMER, KNIRKE – KNAGE – KNÆKKE

PUSLEN, SNUSEN, GRAVE I JORD, GYNGE – HVIN & GRIN

GÅ I KNIRKENDE SNE, POSTKASSE KLAPRER
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og natur tilsat referencer til Fortælleskovens tekster og illustrationer.
Lyden skærper nysgerrigheden og opmærksomheden både fra publikum 
inde i Fortælleskoven og fra dem, der går forbi. 

Teksten som lyd
Den anden dimension er de 10 høretelefoner med ordret gengivelse af de 
i alt 19 tekster, på diverse dialekter fra fladt københavnsk til syngende 
bornholmsk og norsk på Oslodialekt. Nogle tekster er indtalt på flere dia-
lekter og i forskellig modus. 

Ren gimmick 
En tredje dimension er en drejetelefon i grå plast fra 1970’erne. Telefonen 
er en reference til en af teksterne. Tager man røret op til øret, hører man 
en speak: Du er nummer 5 i køen … du er nu nummer 4085 i køen … du er 
nu nummer 8 millioner og 17 i køen … jeg tager ikke flere samtaler i dag. 
Ring igen i morgen 

Erfaringerne
Det har skærpet publikums tekstlige opmærksomhed og bidraget til ople-
velsen, at den samme tekst kan gengives så forskelligt. Det var et bevidst 
greb, men effekten var over forventning. Projektgruppens iagttagelser viste 
desuden, at den særlige gimmick med en lige linje til Gud, var et særdeles 
populært indslag, der har bidraget både til opfyldelsen af succeskriterie A: 
at værket udforskes og kommenteres af den primære målgruppe og B: at 
målgruppen gør ophold i værket 
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GUD
GUD SIDDER KLAR VED TELEFONEN HVER DAG MELLEM 8 OG 16.  

DER KAN MAN RINGE OG ØNSKE SIG LIGE HVAD DET SKAL VÆRE.  

MAN KAN ØNSKE SIG GODT VEJR OG ET LANGT LIV OG ET STORT  

DUKKEHUS. MEN NUMMERET? HVOR FAEN VAR DET LIGE,  

VI LAGDE NUMMERET?

EN AF KIM FUPZ AAKESONS 19 TEKSTER TIL FORTÆLLESKOVEN

Børnebibliotekaren
HER TIL AFTEN HAR DER VÆRET ET UTAL AF GRUPPER AF VOKSNE, SOM 

ER FALDET I SVIME OG HAR SMÅGRINET VED HØRETELEFONERNE.

BIBLIOTEKET KULTURVÆRFTET, HELSINGØR
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Skovsnask:
Skovsnask er dimser og dippedutter i kunstmaterialer, der mimer flora og 
fauna. Det opbevares i skabstræet (foto side 27).
Dette 3-dimensionelle, taktile element havde til formål at understøtte 
formidlingen plus sætte gang i fantasien hos målgruppen.

Erfaringerne
Observationer bekræfter, at Skovsnask har haft stor betydning for i børne-
nes gåen-på-opdagelse og digten-med. Det har haft afgørende betydning i 
forhold til at nå succeskriterierne A og B.

Osten: 
Osten er et praktisk møbel, der opstod ud fra et konkret behov for opbeva-
ring af børnenes sko, så de ikke slider unødigt på installationen.

Erfaringerne:
En tilfældig nødvendighed, som er blevet en kæmpe pædagogisk gevinst – 
et brillant nudgingmøbel; det er superlet at få børnene til at smide skoene 
ned i osten. ”Begge dele lugter!” siger vi, ”så bare ned med dem”. Osten har 
ekstra, utilsigtede features ved at invitere til at kravle ned i kassen og er 
desuden et yndet sted for selfies. Igen et godt bidrag til at nå målet med 
værket.

Overordnet erfaring med værket:
Værkets diversitet gør, at man som formidler har kunnet bruge alt som 
kickstarter for fantasien og fange publikums opmærksomhed f.eks. ved 
at henvise til en lyd eller en genstand. Og både skovfogeder og børn har 
fortalt kilometervis af historier skabt af lyv & lakrids.
 

Vores samlede vurdering er, at Fortælleskoven er en litterær opdagelses-
tur, der byder på humor, overraskelser, omfavner nysgerrighed og fantasi, 
stimulerer digtetrang, tegne- og skrivelyst, sætter sanserne i spil.
At værket aktiverer så mange forskellige sanser, er hvad vi håbede, både 
for at gøre oplevelsen så rig som muligt, men også fordi det netop er for-
skelligt, hvad børn reagerer på.

Ambitionen om at få trianglen Fortælling – Formidling – Format til at 
hænge sammen er lykkedes.

FORMAT

FORMIDLINGFORTÆLLING
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OBSERVATION AF 2. KLASSE PÅ BESØG  
I ALBERTSLUND
Skovfogederne læser et par historier op.
Fortæller om de ting de vil komme igennem:
1. Viser sætninger og fortæller hvordan man kan bruge dem - giver et par 
eksempler på begyndelse-midte-slutning. 
2. Selve skoven 
3. Skovsnask 
Fortæller om deres navne og leger navneleg. Fx Ømer Ørn , Noah Næ-
sehorn, Arthur Ahorn, Maja Måge, Daniel Delfin, Signe Søhest, Dagmar 
Dværgkanin, Minna Monark, Sophie Slange
Skovfoged Trine Træstub finder navneinspiration i en bog, og børnene væl-
ger selv deres dyrenavn med hjælp fra bogen. Nu har alle et skovnavn.
Skovfoged Viola Viol introducerer forløbet - find 2/3 ting som skal bruges 
i historien. Børnene inddeles i grupper og går sammen i mindre grupper. 
Hver lille gruppe får en kurv. Der går lidt tid inden de griber lyttebøfferne. 
Enkelte børn fordyber sig i de oplæste historier mens de kikker på de ting 
de har samlet i kurven. Telefonen er et hit . Pigerne generelt mere interes-
seret i sætninger end drengene . En pigegruppe går af sig selv i gang med 
at udvælge de ting som skal bruges i historien. De sidder på græstæppet. 
En mandlig lærer sidder inde i skoven og hjælper en gruppe drenge med 
at fortælle historier. En drengegruppe sætter sig på græsset med deres 
kurv. barn får sin egen skriveplade med papir. Skovfogeden introducerer h 
historien med hjælp til Begyndelse, Midte, Slutning. Læreren fortæller det 
gerne må være med børnestavning. !5 minutter er klassen stadig meget 
engageret, de fleste interagerer og hjælper hinanden, enkelte sidder alene 
meget fordybet. Da der skal sluttes, kan mange børn ikke løsrive sig fra 
historieskrivningen – læreren må sige flere gange, at nu skal de stoppe.
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Formidlingsarbejdet har ligget 100% hos projektgruppen, der 
har lavet et sammenhængende, visuelt og dannende forløb, der 
involverer mange sanser og er tilpasset 4 forskellige målgrup-
per. Gruppen delte sig op i to: den ene gruppe arbejdede med 
frie børn og børnehaver, den anden med indskoling og mel-
lemtrin. Den samlede projektgruppe vurderede og diskuterede 
løbende de to undergruppers arbejde.

Grundelementerne var den levende figur ’skovfogeden’, en lyd-intro med 
alle fupz historier til afspilning, en opgave baseret på æstetisk produktion 
(skrive, tegne, ytre) og en frøpose med en af historierne i miniformat + et 
solsikkefrø.
De varierende elementer var de målrettede forløb, der bortset fra tilbud-
det til de frie børn alle havde en før-under-efter fase. (se bilag).
Vi sendte invitationer ud til børnehaverne, indskolingen og mellemtrinet.  
Invitationerne var tilpasset den konkrete gruppe, f.eks. fik børnehavebør-
nene en skabelon i bladfacon til at tegne på og tage med op i Fortællesko-
ven og hænge på snoren, mens mellemtrinet fik en introduktion til kun-
sten at skrive et haikudigt.
Lærerne fik en detaljeret vejledning om besøget før, under og efter.

Erfaringerne
Til trods for udskiftninger i projektgruppen, er det lykkedes at program-
mere et forløb, der holder den æstetiske fane højest og samtidig er et 
attraktivt tilbud til undervisningssektorens formelle krav. 

De guidede forløb – skovfogedtiderne – har været en stor succes. Tilbage-
meldingerne fra publikum har kun været positive. Her en sammenfatning 
af Frederiksbergs 32 forløb: 

Børnehaver (5-6 årige): Erfaringen var at de også ville lave historier selv-
om de ikke selv kunne læse og skrive. Besøgstal: 3 storbørnsgrupper.

Indskoling: Tilbagemeldingen fra lærerne var bl.a. at artefakterne/det 
taktile i Fortælleskoven især har aktiveret drengene på en måde, man ikke 
havde oplevet i dansktimerne før. Specialklasserne havde især glæde af 
de indspillede historier og lydsporet i Fortælleskoven. Vi oplevede her, at 
hørebøfferne indbød til individuel fordybelse, samtidig med at børnene fik 
en fælles oplevelse med historierne (alle hører den samme historie samti-
dig). Besøgstal: 22 klasser.

Formidlingspædagogik og  
-programmering
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SKOVFOGED
MAN BLIVER LYNHURTIGT SKOVFOGED:  

TAG EN HAT OG EN VEST PÅ – DER ER  

4 FORSKELLIGE AT VÆLGE  IMELLEM – VÆLG  

ET NAVNESKILT – VIL DU VÆRE TRINE  

TRÆSTUB, GREGERS GRÆSGRØN ELLER ???  

– PUT FJERBLYANT, DIN LOGBOG OG  

SKRALDEN I LOMMEN, GRIB DREJEBOGEN  

MED DIT TALEKORT, OG DU ER KLAR.
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4.-5. klasse: Mellemtrinnet melder tilbage, at haiku er lidt svært, men 
også rigtig sjovt, når man først kommer i gang. Her er børnene især blevet 
opmærksomme på at finde synonymer (når der enten var for mange eller 
for få stavelser i et ord). Stort set alle klasser har både valgt at arbejde 
med haiku og historier som efterforløb/produkt. Egentlig er der kun lagt 
op til et nyt haiku som efterforløb, men flere lærere har fanget fortælle-
glæden hos eleverne og ladet dem arbejde med flere typer historier bagef-
ter. En af tilbagemeldingerne fra mellemtrinnet har været at eleverne har 
været meget glade for det frie, skøre og legende i Fortælleskoven (som de 
heldigvis ikke er blevet for gamle til). Besøgstal: 7 klasser.

De frie børn: Erfaringen er, at de frie børn til rundvisningerne i week-
enden i høj grad er under 5 år. Den trykte brochure med skovkortet har 
været et sjovt give-away til de yngste målgrupper, som har begivet sig ud 
på nogle meget fantasifulde fortælleskovture med deres forældre. En god 
forklaring af narrativiteten til forældrene gør desuden, at de bringer bud-
skabet videre til de små på en meget entusiastisk måde. Hos de frie børn 
bliver installationen i høj grad brugt som en slags stor interaktiv billed-
bog, hvor børn/voksne oplever og snakker sammen. Tegneværkstedet har 
været en rigtig stor succes. De alleryngste vil også gerne fortælle, skabe 
og udstille i børnebiblioteket ligesom de store. Det foregår som en fælles 
hyggelig aktivitet sammen med deres forældre.

Skoler har længe efter forløbene givet stærke tilbagemeldinger om den 
positive værdi, f.eks. har flere lærere fortalt os, at alle i en klasse har været 
aktivt med, noget der ikke er hverdagskost.

Der er blevet peget på det taktile og tredimensionelle som motorer, ingen 
har savnet skærme eller apps. Fortælleskovens formidlingsprogram frem-

hæves for sin evne til at levere indhold til differentieret undervisning på 
en underholdende og tilgængelig måde.

Publikum har lavet lyde, sætninger, ord, digte, skrevet kort og langt, teg-
net, båret rundt på skovsnask, byttet om på rækkefølger og logikker og 
skabt helt nye sammenhænge.

De elementer man kan interagere med (f.ek.s pizzabakken/telefonen) og 
artefakterne (skovsnask og figurer) satte gang i rolle- og fantasilege hos 
virkelig mange børn.

Vi har observeret adskillige voksne og bunker af unge i højt humør lytten-
de til historierne og gående rundt i skoven. En gruppe unge piger syntes 
rævehalerne og haikudigtet Pizza Menu var meget underholdende.
Vi har haft rundvisninger med helt andre målgrupper, f.eks. en special-
klasse med 12-16 årige, der fagligt befandt sig på en 3. klasses niveau – og 
formidlingen har også fungeret her.

Pige har skrevet en meget lang nonsens tekst. På engelsk. Bibliotekaren 
spørger om hun vil læse den op. Det gør pigen og digter på stedet en ny, 
komplet anderledes tekst om en skov...

Projektgruppen har gennemført observationer hos hinanden med en ska-
belon som baggrund for at kunne gøre de samme iagttagelser. Udover de 
skemalagte observationer har personalet i børnebibliotekerne bidraget. 
Observationerne har bekræftet billedet: Fortælleskoven og dens formid-
ling fungerer. Og vi har fået indsigt i detaljer om, hvilke greb, der er afgø-
rende, og hvordan Fortælleskoven som totaloplevelse fungerer. Fælles for 
de forløb vi har observeret er, at børnene har ageret som vi havde håbet. 
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De har været gode til at lytte og forstå, hvad udstillingen gik ud på. For-
tælleskoven gjorde det den skulle: inspirerede dem til at blive fortællere.

Vi har konstateret, at vi har kunnet komme langt med en gennemarbej-
det, nedskrevet grundstruktur og grebet med en skovfogedrolle som for-
midler. Skovfogedens attributter har været lette for alle at bruge, de har 
skabt nysgerrighed og kunnet bruges som afsæt for historier, og har helt 
uventet givet større tæthed med publikum: ”jeg har aldrig fået så mange 
krammere”, siger én af skovfogederne.

Der har ikke været to ens forløb, fordi strukturen har tilladt afvigelser, 
uden at man kom på glatis; det har været let at tilrettelægge 10 forløb i 
rap, og skovfogeden har ikke kedet sig et sekund. Sjovt og varieret!
Arbejdet med formidlingsprogrammet har desuden givet bonus ved at 
være fagligt lærerigt.

Skovfoged Viola Viol, Helsingør
TAK FOR DEN DEJLIGE SKOV MED VIRKELIG RELEVANT FORMIDLING I HISTORIER,  

FANTASI OG STRUKTUR. KONGEVEJENS SFO VAR HELT PÅ. OG LÆRERNE  

OG JEG FIK GÅSEHUD OVER LYDHØRHEDEN OG GÅ-PÅ MODET.



FORTÆLLESKOVEN 
Det er lykkedes at få en Fortælleskov til at vokse 
frem på dansk jord. For første gang nogensinde. Her 
kan børn i alderen 5-11 år bevæge sig frit blandt 
findeord, farevildelser og fantastiske fortællinger og 
fanfarer. Solen skinner altid i Fortælleskoven. Og det 
sner, mens bladene springer ud, vinden suser i træ- 
kronerne, og grøntrutteren spiser sig tyk i jordbær. 
Om natten. På bestemte tidspunkter dukker skov- 
fogeden op. Fortælleskoven vokser inde i et over- 
dimensioneret dukketeater.
 Gå tur i Fortælleskoven. Uden sko. Dem 
lægger du i osten udenfor.

Hvordan er skoven  
blevet til en skov
Skoven er omhyggeligt dyrket frem med ordfrø fra 
Kim Fupz Aakeson og billedfrø fra Jørn Willumsen. 
Kim Fupz Aakeson er forfatter til børnebøger, roma-
ner til voksne, filmmanuskripter. Han har også tegnet. 
Meget. Han er far til Vitello.

Jørn Villumsen er tegner og har sat streger i avisen 
Politiken i mange år. Vilde streger. Sjove streger. Nu 
bestemmer han selv, hvor han vil sætte dem. Det gør 
han i bøger og på plakater.

Selvom de to har boltret sig i årevis med ord og bil-
leder, så er det absolut første gang, at de har produ-

ceret frø til en skov. Bibliotekerne 
i Albertslund, Frederiksberg og  
Helsingør har så plantet frøene 
ud og vandet de små kimplanter 
i drivhuse og potter. Til sidst har 
Helsingør Kommunes Biblioteker 
været landskabsarkitekter sammen 
med Kasper Lyneborg, Kronværket, 
og Bigom Krogstrup.

En stor gruppe gartnerpiger og –drenge har været 
med og designet, snedkereret, lavet lyd, lys og meget 
mere. Slots- & Kulturstyrelsen har betalt skoven.

Blyantstræet
Der er to: et væltet blyantstræ, der væltede fordi det 
fik for meget vand og groede for hurtigt. Du kan sidde 
på det og tegne.
 Det andet blyantstræ vokser tilpas. Med grene i øst 
og vest. På snoren kan du hænge tegninger med form 
som blade op. 
 Bladene falder af indimellem. Sådan er det i en-
hver skov. Også i Fortælleskoven. De nedfaldne blade 
samler vi i kompostbunken.

Skabstræet
Meget, meget mærkeligt træ. Med bær. Der ikke kan 
spises. Men træet kan åbnes. Indeni er der skovsnask. 

Græstæppet
Må ikke betrædes med sko på. Sæt dig på det og nyd 
en bog. 

ENGANG I EN SKOVEngang i en skov. 
Pludselig voksede 
der et guldtræ op 
midt i det hele. 
Alle de andre træer 

følte sig pludselig 

matte og grønne og 

kedelige. Men så kom 

deres æbler og alle 

børnene jublede.

VELKOMMEN TIL
FORTÆLLESKOVEN

helsbib.dk
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Grøntrutter
ET AF DE TO NYE ORD, SOM PROJEKTGRUPPEN OPFANDT  

OG BESLUTTEDE SKULLE KONKRETISERES (DET ANDET VAR 

’SKOVSNASK’). EN GRØNTRUTTER ER ET MÆRKELIGT DYR, DER 

KRAVLER RUNDT I FORTÆLLESKOVEN OG KAN OPDAGES HVIS 

MAN VIL. SKOVFOGEDEN HAR ALTID ET SNAPSHOT AF GRØN 

TRUTTEREN PÅ SIG. GRØNTRUTTERMASKEN BLEV EN DEL AF  

FORMIDLINGSTILBUDDET TIL BØRNEHAVEBØRN OG FRIE BØRN.
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Alle tre biblioteker gennemførte festlige og stort anlagte åbninger, hvor 
kunstnerne og børnene var i centrum. For eksempel åbningen på Frede-
riksberg, der fandt sted på en lørdag. Kim Fupz holdt åbningstalen, der var 
skovjazz for børn, en workshop med skovcollager skabt af gamle bøger og 
Fupz og Villumsen skrev autografer på uddelte plakater. Skovfogederne 
var der hele dagen til at tage sig af gæsterne, og gulvet var udsmykket 
med elefantspor og fugleklatter, som guidede gæsterne ned i Fortællesko-
ven i underetagen. 

Erfaringerne
Alle tre åbningsarrangementer havde stor tilslutning med 100-150 delta-
gere. Skovfogederne var travlt optaget af at formidle til de mange besø-
gende, ligesom det var populært med autografskrivning hos kunstnerne, 
hvor der var kø. Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger. 

Øvrige arrangementer
De to biblioteker, som ikke stod for den konkrete produktion af installatio-
nen, nemlig Frederiksberg og Albertslund, udfoldede arrangementsforløb, 
der udvidede formidlingsprogrammet: workshops med historieskrivning 
og digte, kreative værksteder m.m. Og Frederiksberg kørte et introdu-
cerende forløb inden selve åbningsfesten, hvor udvalgte anden klasser 
hjemme i klassen skrev/illustrerede historier, som biblioteket fik lov til at 
udstille under titlen ”100 nye historier fra Fortælleskoven”.

Erfaringerne
Fire 2. klasser (89 elever) deltog i Frederiksbergs  introducerende program. 
Børnene var lige startet i 2. klasse og havde derfor teknisk set 1. klas-
ses niveau, men de fik skrevet og tegnet nogle helt fantastiske historier. 
Børnene var generelt meget dedikerede til projektet. Tilbagemeldingerne 
fra lærerne var bl.a. at det gjorde en stor forskel for børnene at fortælle/
skrive med et formål (udstillingen) og ud fra en fælles oplevelse (forløbet i 
Fortælleskoven).
Historierne er efterfølgende blevet indspillet som podcast, som kunne 
opleves til et popup event i Lindevangsparken, i lydbrøndene på Solbjerg 
Plads samt til Kulturnattens arrangementer på Biblioteket Frederiksberg.

Arrangementer
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Bibliotekar: 
NU SKAL I ALLESAMMEN KOMME HERHEN...

DRENG LYTTER TIL DREJETELEFON MED OPKALD TIL GUD:  

DET KAN JEG IKKE; FOR NU ER JEG NUMMER 5 I KØEN!

ALBERTSLUND BIBLIOTEK, ÅBNINGSFEST OKTOBER 2018

Autografer, tak! Rockstar style. Fupz og Jørn ved Frederiksbergs gallaåbningsfest.
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Vores pressearbejde har været klassisk:
pressemeddelelser til lokalpressen  om udstillingen og udvalgte arrange-
menter undervejs, invitationer til ferniseringer, kontakter til journalister 
med tilbud om bag-kulissen historier + succéshistorier, Facebookopslag, 
Instagram, egne hjemmesider, Youtube.

Markedsføringen har udover pressearbejde været plakater i flere størrelser 
fra A0 beregnet til gadereklamer til A3, A2 og A1. Plakaterne er også brugt 
ved ferniseringerne, hvor kunstnerne har signerer dem i bunkevis. 
En folder er designet med et fast blik ned i Skov- og Naturstyrelsens gui-
des.

Frederiksberg producerede goodie bags i form af muleposer fyldt med 
badges, klisterark med bogstaver og nye figurer, postkort, programmer og 
en blyant. 

Erfaringer
Lokalpressen har alle tre steder prioriteret Fortælleskoven: der er gode 
historier og billeder med humor, glade og fortællelystne børn samt kendte 
kunstnere. 

Det har været relativt let at rydde forside, bagside og midteropslag. 
Facebookopslagene fik et boost i Helsingør med mange tusind visninger 
som resultat i løbet af de første par uger – nok lige så meget påvirket af 
at forældre til børn, der havde været på besøg, anbefalede og delte egne 
opslag. 
Tre små videoer er lagt på Youtube. 
Der er også produceret en lille professionel film af folkene bag Blixen-pri-
sen på deres initiativ. Den blev vist 2018 ved prisuddelingen som eksempel 
på kvalitetsudstillinger for børn.

Bibliotekspressen har været passiv. Vi følger op nu med en artikel til Bib-
Forum og foreslår Perspektiv et interview med projektets formidlingsud-
viklere, som har nye erfaringer at dele.
Desuden foreslår vi Gentofte Centralbibliotek en temadag, hvor vi kan 
dele erfaringer omkring proces – produktion samt formidlingsprogramme-
ring og -afvikling.

Den interne kommunikation
Forankring er vigtig. Brug tid på det. Alle kollegaer skal kende projektet og 
forstå det. Kør ambassadørrunder i cirkler, hvor de, der er tættest på pub-

Presse, markedsføring  
og kommunikation
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likumskontakten med projektet, får den dybeste indsigt, mens den yderste 
ring i cirklen får en tilpas information.

Frederiksberg havde en ekstra udfordring i.f.t. ejerskab på biblioteket ved 
kun at være repræsenteret med én person i projektgruppen, men valgte 
at løse det gennem en målrettet, opsøgende indsats til bogstaveligt alle 

ansatte. Det tog tid, og det virkede. Begejstringen smittede; rigtig mange 
ville gerne reklamere for Fortælleskoven, f.eks. tog frontpersonalet diverse 
attributter på uden at være skovfogeder.

Frederiksbergs goodie bag.
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Budget
Vi ville gerne have kunnet disponere budgettet anderledes og afsat flere 
penge til scenografi. Det kan være svært at forudse, hvordan et visuelt 
udviklingsprojekt ender i forhold til udtryk, medier, formater.

Tidsestimering
Det er godt at vide, hvornår et projekt går fra proces til produktion. Hvis 
man vil i mål.

Turnéer er administrationstunge og løber længe efter projektets officielle 
afslutning.

Fælles sprog
Sørg for, at der er en funderet fælles forståelse mellem parterne. Tjek det 
gennem værdier og italesættelse.

Definer fagligheder og respekter dem
Vær omhyggelig med rollebesætningen, når du inviterer andre kunstarter 
ind: sæt spilleregler for alle implicerede med det samme.

Programmer din formidling
Sørg for at udvikle installation og formidling parallelt.

Praktik og produktion
Byg en skalamodel. Altid!

Lav en detaljeret produktionsplan. Følg den!

Udarbejd entydige og billedrige manualer.

Husk evt. lange leveringstider på ting, du skal bruge.

Forankring
Sørg for at alle dine kollegaer kender til dit projekt på det niveau de har 
brug for.

PS
…. underkend aldrig humor. Eller kage til kaffen.

Tips,tricks og indsigter
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Kunstnere
illustrator Jørn Villumsen
forfatter Kim Fupz Aakeson
arkitekt Kasper Lyneborg

Projektgruppen
Lene Kaalund, Albertslund Bibliotek
Louise Greiner, Albertslund Bibliotek
Sigrid Radisch Bredkjær, Albertslund Bibliotek

Pia From Michelsen, Biblioteket Frederiksberg
Franz Bomberg, Biblioteket Frederiksberg 
Michelle Riis Michaelsen, Biblioteket Frederiksberg

Jette Hussmann, Helsingør Kommunes Biblioteker
Julie Engelhardt Warnakula, Helsingør Kommunes Biblioteker

Produktionsgruppen i Helsingør
Jan Willemoes Jensen, udstillingstekniker 
Søren Skovgaard Nicolaisen, lyddesign
Charlotte Barrett Karlsen, grafiker
Nicole Jul Nielsen, designer
Gitte Andersen, web mm
Christiane Møller, montering

Projekt- og produktionsleder
Majken Jørgensen, Helsingør Kommunes Biblioteker

Styregruppen
Helle Jensen, Biblioteket Frederiksberg
Lise Rud Kinch, Helsingør Kommunes Biblioteker
Mikkel Fabritius Sørensen, Albertslund Bibliotek

Deltagere



Bilagsliste

Invitation til mellemtrinet

Haikudigte

16 historier

Tekstfragmenter lavet af projektgruppen

Programmering formidlingsforløb

Eksempler på Projektgruppens workshops

Observationsskabelon

PR materiale o. lign.

Presse i udvalg


