JYDERUPS BYRUMSLABYRINT
BAGGRUND FOR PROJEKTET.
Holbæk kommunes planafdeling havde i 2017/18 et indsatsområde omkring midlertidighed i byrum
forskellige steder i kommunen. Idéen var i en kortere periode at eksperimentere med steder, hvor der kunne
opstå nye mødesteder eller nye aktiviteter i et eksisterende byrum.
Den projektgruppe, der i Jyderup var gået ind i dette arbejde, besluttede den 16. jan. 2018 at arbejde videre
med et byrumsmøbel på bibliotekspladsen og gav det navnet: Jyderups Byrumslabyrint. Projektet skulle
omfatte selve labyrinten og en række aktivitetskasser, der kunne benyttes i forbindelse med ophold i og ved
labyrinten.
Der blev arrangeret 4 workshops for interesserede omkring Jyderups Byrumslabyrint, hvor projektet blev
fastlagt og udført. De 4 workshop blev dog ikke så meget arbejdsmøder, som der var lagt op til, men mere
planlægningsmøder. Min opfattelse var at dels var vi ikke så mange på workshops’ne og dels var deltagerne
slet ikke gearet til at arbejde på den måde. Dette bør tages ind i overvejelserne for hvordan lignende
arbejdet bliver tilrettelagt i fremtiden.
Det konkrete arbejde med opbygningen af Byrumslabyrinten blev varetaget at en elevhold fra
Behandlingsstedet Søbæks erhvervsklasse, hvilket måske har bevirket at byrumslabyrinten ikke oplevede
hærværk i den periode den var opstillet på bibliotekspladsen.
Vi må også se i øjnene at vores ansøgninger til forskellige relevante fonde var blevet afsendt lidt sent, så vi
ikke var i stand til at opfylde vort budget. Derfor blev det nødvendigt for os at fravælge faldunderlag,
hvorved byrumslabyrinten blev væsentligt reduceret i højden. Byrumlabyrinten blev derved meget mindre
iøjnefaldende på pladsen, og blev af mange mere blev opfattet siddemøbel og ikke som en labyrint man
kunne gå på opdagelse i.
Der var ca. 30 personer involveret i de 4 workshops (dog ikke samtidig) og labyrinten blev åbnet den 9. maj
2018. Herefter sluttede projektgruppens arbejde og borgerne og foreningerne skulle nu tage møblet i
besiddelse henover sommeren.
I efteråret 2018 samledes projektgruppen kortvarigt for nedtagning af byrumslabyrinten og reetablering af
pladsen.
IDÉEN med projektet:
Biblioteket er Jyderups kulturhus, så hvorfor ikke få BIBLIOTEKET UD PÅ PLADSEN.?
Vi ønskede at skabe et udendørs opholdsmøbel, en skulptur til ophold og aktivitet på pladsen foran
biblioteket hvor ord, bøger og reoler var gennemgående visuelle elementer, inspireret af biblioteket.
Bøgerne og den viden, identitet og inspiration man får fra dem udgør fundamentet i reolerne og reolerne
danner en labyrint hvor man kan finde nye veje.
Bøger repræsenterer viden - identitet - kultur - historie - I byrumslabyrinten ændrede bøgerne funktion og
udgjorde fundamentet i “reolerne” som danner labyrint med “rum” til samvær, pause, aktivitet og leg, og
bøgerne har fået nyt indhold og kommer helt ud i byrummet.
Jyderups Byrumslabyrint kan man sidde på + bænke/stole og/eller trappen op til bibliotekspladsen kan
ligeledes indgå som amfi-siddepladser.
AKTIVITETS-KASSER. AKTIVITET OMKRING BYRUMS-OPHOLDSSKULPTUREN LEG OG LOKALE
HISTORIER
Genbrug af kasser og æsker i forskellige størrelser, med indhold af spil, lege og aktiviteter for forskellige
aldersgrupper. En anledning til at holde pause, bruge byrummet og indtage opholdsmøblet.
Aktivitetskasserne udlånes fra biblioteket.
Workshops afholdtes med lokale grupper. Man udvalgte interessante aktiviteter med tilhørende objekter.
Byrumslabyrinten
I løbet af sommeren planlagdes forskellige arrangementer omkring Byrumslabyrinten. Der blev derfor
oprettet en særlig byrumskalender, der løbende skulle opdateres med arrangementer
Åbning af Byrumslabyrinten Lørdag den 9. maj 2018:

Facebookgruppen “Jyderup Byrumslabyrint” har været stedet, hvor man kunne skrive lidt om, hvad der
skete i løbet af sommeren. Der blev endvidere på opfordring fra de unge der deltog i workshops’ne oprettet
en særlig hjemmeside blandt andet med kalender, der alene kunne tilgås via QR-koder på pladsen.
Hvilke aktiviteter er der foregået hen over sommeren 2018…?
• Der var personlig betjening på biblioteket på de dage, hvor der også var markedsdage i området.
• Ungdomsskolen arrangerede grill aften den 28. Maj
• Der var annonceret Musik arrangement den 27. Juni,
• Der var annonceret Børne arrangement den 21. August
KONKLUSION
Projektgruppen fik etableret Jyderups Byrumslabyrint i samarbejde med forskellige foreninger i Jyderup, i et
fint og konstruktivt samarbejde. Der var bred enighed om at det var et godt projekt.
Labyrinten var et tilbud til byens borgere som et sted med rammer for aktiviteter midt i Jyderup by, der
kunne understøtte fælleskabet i byen, borgene kunne tage ejerskab til og bruge i individuelt og i fællesskab,
til udvikling af byens sammenhold og fælles udvikling.
Der var en fin pressedækning op til åbningen af Byrumslabyrinten og der var tydelige skilte om benyttelse
af pladsen og aktivitetskasserne.
Mange af de gode intentioner fik imidlertid ikke den store umiddelbare deltagelse / ibrugtagning / ejerskab
fra byens borgere, og et par af de annoncerede arrangementer blev ikke til noget.
Men hen over sommeren er borgerne alligevel kommet forbi Jyderup Byrumslabyrint på deres vej til
biblioteket. Nogen satte sig kortvarigt på møblet, andre skrev og tegnede lidt på det, men vi har ikke kunnet
spore et større eller nyt fællesskab i forbindelse med Byrumslabyrinten, bortset fra, at ungdomsskolen
afholdt grill-arrangement på pladsen.
Der var arrangeret aktiviteter omkring byens 4 markedsdage hvor bibliotekspladsen var central, men i
almindelighed blev Jyderup Byrumslabyrint ikke taget ind i byens liv og brugt til noget.
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