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MIDLERTIDIGT BYRUM I JYDERUP

FLEKSIBILITET OG 
BORGERINDDRAGELSE

IDEKATALOG OG SKITSER
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INSPIRATION OG IDE

Skulptur til ophold og aktivitet på pladsen foran biblioteket.

Biblioteket er borgernes kulturhus.
Bøger repræsenterer viden - identitet - kultur - historie - osv ...
bøgerne ændrer funktion og udgør fundamentet i “reolerne” som 
danner labyrint med “rum” til samvær, pause, aktivitet, leg,
og bøgerne har fået nyt indhold og kommer helt ud i byrummet.

Der indtænkes forskellige tiltag, som skal give borgerne ejerskab til 
projektet og inspirere dem til at bruge byrummet.
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UDENDØRS OPHOLDSMØBEL
Ord, bøger og reoler er gennemgående visuelle elementer inspireret af 
biblioteket. Bøgerne og den viden, identitet og inspiration man får fra 
dem udgør fundamentet i reolerne. Reolerne danner en labyrint hvor man 
kan finde nye veje. Ord og viden som er faldet ud af bøgerne ... kan findes 
i byrummet og inspirere, tilegnes og sammensættes på nye måder.

Et par vipper evt dekoreret som bogorme til 
leg og til at sidde på opstilles i tilknytning 
til labyrinten. + Faldunderlag.

ord ord
ord“Reoler” med plads til pauser og 

aktiviteter.
sidde- og bordpladser i tre 
niveauer.
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Labyrint til leg, aktivitet og pause

Enkel og æstetisk ... labyrinten skaber rum og rammer 
til leg og afslapning for både store og små.
Model/skitse.
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MATERIALER OG MIDLERTIDIGHED

I et byrumsmøbel hvor bøger indgår har begrænset levetid. Efter 
tre måneder kan byrumsmøblet evalueres mht form og funktion, 
om det bliver brugt, og hvordan det evt. kan forbedres. Herefter 
kan det besluttes, om byrumsmøblet skal genopstå med mere 
vejrbestandige materialer, i en helt anden form ... eller slet ikke.

UDVIKLING
Hærværk eller dialog og inddragelse

Brugerne ridser og skriver på bænke/hylder ... ord, beskeder, 
navne. Grafitti vil indgå i værket og ikke betragtes som hærværk, 
men en form for ejerskab, når man indgraverer/ tegner sine spor.

Aktivitetsbogkasse kan indeholde redskaber til at skære/ridse/
tegne med. Fra starten kan man evt indridse nogne enkelte ord/
sætninger der kan inspirere og sætte gang i det ... evt kan man 
inddrage gruppe med unge/ SSP.

Plankerne kan evt. indgå som byggematerialer nyt møbel 
 følgende år ... med de ord, tegninger og grafitti der kommer i 
løbet af sæsonen eller nyhøvlede og fine.

Fundamentet udgøres af stabler 
af bøger der boltes sammen og 
males hvide med plasticmaling. 
Nederst lægges en hvid malet 
beton flise, så regn vand og fugt 
ikke trækker op fra underlaget.

Bøger kan indsamles via 
genbrugspladser/Røde Kors/ 
borgere.

Bogstabler kan støbes i 
vejrbestandige materialer 
fx beton.

“Hylderne” i reol-labyrinten kan fx 
laves af planker fra lokalt  savværk.
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FALDUNDERLAG
Nedenunder legeredskaber med en fri faldhøjde over 60 cm skal 
der være et underlag, der afbøder stød på hele det areal hvor et 
barn kan falde.
Hvis faldhøjden er mellem 0,6 m og 1,5 m, skal der være 
 faldunderlag mindst 1,5 m rundt om legeredskabet.

Faldunderlag følger labyrintens omrids.
1 tern = 50 x 50 cm. 4 tern = 1m2

Gummiflise sort 43 mm 50 x  50 cm.
Dyvelhuller og tilhørende dyvler sikrer at fliserne holdes 
på plads.

Gummiflisen er med godkendelse til faldhøjde på 150 cm.

Sort gennemfarvet gummiflise i SBR granulat på over-
flade. Stærkt og miljøvenligt system i genbrugs gummi fra 
brugte bildæk. Produceret  EU.
Er miljømæssigt godkendte til børns leg og kontakt. 

Gummifliserne kan skæres med hobbykniv og dermed 
tilpasses ved stolper, træer osv.
Kanterne affases, så man undgår snublekanter.

90 cm

30 cm

60 cm

120 cm

Når labyrinten nedtages for vinter bevares faltunderlag til  fri 
udfoldelse, vejrmøller, leg, dans, gymnastikopvisning ...

Labyrinten opbygges 
med højder fra ca 35 cm 
til max 150 cm.
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Placering af opholdsmøbel 
på Bibliotekspladsen
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Biblioteket ud på pladsen

Biblioteket er borgernes kulturinstitution og kan være bærende i aktiviteter på pladsen.
Synlighed ved at rykke ud på pladsen i godt vejr.

Labyrint-reolen kan bruges til bibliotekarernes tema-udstillinger.

Læsefidusen for de mindste børn ...

Levende billeder

Biblioteket og borgergrupper kan inddrages til at vise film udendørs.
Kortfilm, novellefilm, dokumentarfilm.

Projektor. 
Filmlærred kan males på mur eller udgøres af opspændt sejl.
Evt overdækning mod regn/lys med sejl.

Labyrintmøblet kan man sidde på + bænke/stole og/eller trappen 
op til bibliotekspladsen kan indgå som amfi-siddepladser. Evt. med 
puder.
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ORD I BYRUMMET

Ord og sætninger tabt ud af bøgerne ... kan findes i byrummet 
og kan inspirere og sammensættes på nye måder.
Ord på pladsen og fortov. Selvklæbende slidstærkt print.
Slides naturligt væk.
Borgerne kan skrive videre med kridt ...
Grafitti/hærværk = dialog/inddragelse
Bogstaver ændres/slettes 
Manglende ord inspirerer/udfyldes
Sange/digte inspirerer til fløjte/nynne sang på hjernen
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Jeg ville eje millioner, hvis ...

ord

ord

Bog-typograft - sorte ord
Selvklæbende folie
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IDENTITET OG LOKALE HISTORIER 
- Borgerinddragelse

Montre-kasser udformet som stor bog. Opsættes på/ved bygninger 
med historier centralt beliggende Fx Stationsbygningen, Jernbane-
overskæringen, Hotel Skarridsø/rådhus/plejehjem/ibliotek, Cafe 
Habibi/Danske Bank.
Bog-montre-kasserne fremstilles evt i fængslet, på produktionsskole, 
eller???
På bibliotekspladsen findes yderligere montre-bøger med historier 
om steder som man kan få lyst til at besøge/gå tur til. Fx Skarridsholm 
borgruin, Drivsåtskoven, Skarresø, Sølyst, Jyderup Statsfængsel, 
Jyderup Kirke ...

Workshops afholdes med lokale grupper. Leder af workshop sikrer 
den visuelle linje i projektet. Lokalhistorisk Forening inddrages og 
bidrager med fotos, viden og historier + evt medvirken i workshops. 
Udvælge interessante facts og historier, fotos og objekter. Montering 
i montre-kasse. Kopier af fotos mv. Objekter må ikke være værdi fulde, 
gerne genbrug og Røde Kors-fund. Man skal evt kunne genskabe 
 indholdet. Workshops kan afholdes med eksisterende grupper som 
får ejerskab til projektet, fx: 
- skoleklasse incl. historie-, dansk- eller billedkunstlærer
- plejehjem incl. ergoterapeut
- præst, menighedsråd, kirkegængere
- flygtninge incl. lærer

Skattejagt
Svarene findes i byen, i montre-kasser og ord på fliser mv.
Papir eller smart-phone/ hjemmeside - præmie ... og ny skattejagt.

FREMTID
Montre-bog-kasserne kan efter en passende periode  genbruges i nye 
 projekter fx Jyderup-borgere fortæller egne  historier,  Historier der 
fortælles på steder, hvor det skete, fx historier fra 2. Verdenskrig,
Naturen i og omkring Jyderup, eller ???

I montre bag plexiglas: kopier 
af fotos, tegninger, objekter, 
korte billedtekster.  

På forsiden står titlen/
navn på bygningen. 

Indersiden af  forsiden 
tekst om bygningen.

 Lukkes med  magnet.
Bog-temaet binder projektet sammen. 
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Aktivitets-bog-kasser
Borgerinddragelse

Aktivitets-kasser udformet som stor bog. Indeholder spil, lege og 
 aktiviteter for forskellige aldersgrupper. En anledning til at holde 
pause, bruge byrummet og indtage opholdsmøblet. 
Udlånes fx fra biblioteket og Cafe Habibi.

Lokalhistorisk Forening inddrages og bidrager med fotos, viden og 
historier + evt medvirken i workshops.

Workshops afholdes med lokale grupper. Leder af workshop sikrer 
den visuelle linje i projektet. Udvælge interessante aktiviteter med 
tilhørende objekter. Montering af lille installation i bog-kasse. 
 Workshops kan afholdes med eksisterende grupper, fx: 
- skoleklasse incl. historie-, dansk- eller billedkunstlærer
- børnehave incl. pædagog
- Højskolen
- flygtninge incl. lærer
- ungdomsklub - andre grupper ???

Bog-aktivitets-kasserne fremstilles evt i fængslet, på produktions-
skole, eller???

Eksempler på indhold:
- Kort over del af Jyderup monteret på indersiden + små biler til leg 
- Elmegården + bondegårdsdyr
- Memoryspil med foto af ting og steder i og omkring Jyderup
- Skarresø malet/kort + fisk og fugle figurer/tegninger/fakta
- vejledning til at folde papir-frø der kan hoppe + papir til at folde af.
- backgammonspil + brikker
- togbane + historie
- Jyderup historier fra 2. verdenskrig+ fotos, luftfoto + myresoldater
- Billedlotteri med foto af ting og steder i og omkring Jyderup
- Spil + regler fx Klodsmajor, Mastermind, Yatzy
- kinesiske brikker til at lave figurer med
- Kridt til at skrive/tegne på pladsen
- eller ???

På forsiden står titlen / navn på 
indhold. Fastholdes med lås + evt 
håndtag. Objekter må ikke være 
værdifulde. Kopier, genbrug og 
Røde Kors-fund og man skal evt 
kunne genskabe indholdet. 
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BORGERNES EGNE DIGTE

Ord som er “faldet ud af bøgerne” genbruges til små digte - poesi - 
beskeder.

Udformet som stor åben bog / plakatsøjle / skilt.

Magnetiske ord man kan pusle med + metalplade 
Indsamle ønsker til magnet-ord? Fremstille rigeligt og supplere, hvis 
ord forsvinder. 
ELLER tavle + kridt. Tavlen vaskes ren hver dag.

Borgerne kan tage foto med mobil og sende til Jyderups hjemmeside ... 
her kan digtene samles ...
Kåre de bedste digte/afstemning.

Metalplade  eller tavle

Magnetiske ord

Kridt


