Pulterkammerets gæstebog
(pr. 5. juni 2009)

Tillykke med Pulterkammeret, der er mange spændende ting i skabe og skuffer, som børn
og deres voksne kan snakke om.
Sanne og Anine
Randers Bibliotek
-oFantastisk idé
-oSkide god idé
Caroline Horst
-oGod idé og meget hyggeligt
Amanda
-oSmart idé! Her er rigtig SEJT!
Kærlig hilsen
Mine
-oSejt! Mai was here!
-oSuper sjovt – og hvilke minder!!
Hurra for Super Mario og lysbilleder!
For øvrigt (ligegyldig info (måske)) Giraffen har det største hjerte – hyldest!
-o-

De er glad for mang sjovt thing og har mange gamle thing. Først gang kiggede de gamle
billeder, game og smukke thing.
Tak Su;On fra Thailand
-oCool! Library
Agnes
-oVildt fedt! Børnene synes virkelig det er sjovt og de føler sig helt hjemme i denne gamle
hule.
-oSikke en dejlig oase!!
Stella, Emma & Irene
-oNøj! Jeg elsker det her rum. Det minder mig om mit værelse.
-oJeg er fuldstændig tilbage i en kælder i midten af 80erne. Hvor fantastisk! Sådan var det!!
Kirstine, Hannahs mor 
-oFlashback! Ren barndomsnostalgi.
Med venlig hilsen
Tina
-oAltid godt med nye oplevelser. Dette giver mere, med varme, rod og sjove fund, end de
fleste ser/opdager.
Laust og Lotte
-o-

Jeg elsker at være her. Det minder om den positive materialistiske udvikling, der har
fundet sted: Men mest af alt: ”Home sweet home” og ”de små glæder fylder mest”. Der er
en dejlig energi her. Tak.
Kh, Jon
-oVi elsker det!!
Signe og Peter
-oTak for en fantastisk oplevelse. Det var bare super.
Hilsen Christian 4 år og Julie 76 år
-oDet er gode minder der vælter frem, hvor er det hyggeligt!
Kh, Sophie
-oKære dig der har lavet dette rum.
Du/I er bare så kanon dig – jer der har fundet på det!!
Især Mario + den store røde rose. Hvad med at lave film – du har talent.
Kunnet ikke have gjort et bedre selv.
Tak Tak 80’er Tak
Igen Tak
-oDer er virkelig dejligt herinde. Børnene og mig har haft det sjovt sammen.
Tak.
C + J + N
-oHej bibliotek
Nøj hvor har vi hygget os!
Gode minder langt ud i fremtiden
Knus fra Sarah og Marie
-oEn rigtig god ide! Masser af oplevelser. En rejse tilbage i tiden, skønt!

Tak for det
Viktoria og Steffan
-oDet er mega genialt.
Det er sådan lidt tilbage i tiden rejse.
Skide god ide.
Genialt!
Luisa
-oHej biblo
Sikke et fedt Pulterkammer. Mange fine ting.
Hilsen
Ella (15 mdr.) og Emil (29 år)
-oHej
Mere af dette, også godt for unge/børn at se.
11 mdr., 2 år, 8 år + mor
-oDejligt lokale!
Simpelt og sjovt – mere af det!
Birger (38), Dagmar (39), Hjalmar (15), Bjarke (5)
-oKære kunstner
Hvor er her fint – en oase, også for en voksen! Forhænget var blikfang, og minder om
hjemme… Skøn atmosfære - også lyset på væggen… næsten ligeså godt som rummet på
Aros (der er 1 døgn i en lejlighed!) Jubii… Vesterbro ungdomsgård  Jubii… Muslinger,
halskæder og rejseminder, spejle, globus… Er du inde i mine drømme min???
30 år
P.s. Jeg dækkede op til dig til en fin picnic m. jordbær, blomster, frugter og sommertøj –
BARE KOM!
-o-

(Tegning af en sommerfugl)
GLAD!
P.s. En mor der ikke kunne få sit barn med ud

(Projektgruppen stiller spørgsmålet: Er der noget I synes der mangler i Pulterkammeret?)
Slime
-oModellervoks
-oDuften af huba bubba
-oLugten af støv måske, men ellers er det er super rum…
Og noget der drejer rundt
Hanne Miriam
-oVi Unge + Mix
-oBåndoptager med microfon
-oDagbog med lås
-oPerleplader
-oEn plakat af en hest eller to mennesker der kysser i en grøn solnedgang
Mvh, Søren
-o-

Venindebog / poesibog
-o”Cheesy” LP plader og en pladespiller – gerne mono
-oSkovens dyr / Alfedukkerne
-oRonja Røverdatter og Pippi – paryk
-oDet er godt og smukt.
Smølferne 
Lege make-up?
Evelyn
-oHej mennesker og bibliotek
Super Mario Bros vækker mange minder !!
-oFed installation
L+C
-oFedt at gense gamle C64 (selvom det er den nye model) Loadede lige det klassiske ”bølge
program”
Mvh, Roan
-oMega cool installation!
Rart med et lille fristed uden regler m.m.
Godt funder på!
P.s. Hvis I skal af med den Nintendo dér er jeg meget interesseret! 

Mvh, Laura M. Sørensen
-oMeget godt koncept. Godt funder på.
-oJeg kan godt lide kjolerne
-oGik herind igen fordi jeg elsker rummet. En lille dreng (3 år) var helt sanse-optaget. Skønt!
-oDet er et super sejt rum!!! Man kan bare lave alt det man ikke må derhjemme og lidt til…
Kærlig hilsen
Signe 11 år og Dorthe 41 år
-oDet ligner et rigtigt værelse
Mvh.
Katinka 9 år
-oDet er en rigtig god ide
(og så er det vist gengivet på arabisk nedenunder?)
-oKanon! Hilsen Ella, Emil og Daniel
-oDet er rigtig nice at være her. Smadder hyggeligt 
Vi håber det forbliver her!
Kh, Emilie, Claudia og Camilla fra 9. A på Læsøgadeskole
Ønsk os held og lykke eksamen starter på mandag! 
-o-

Sjovt initiativ, nostalgiske tanker
-oSpillet på TV’et virker ikke!!
-oTakk kærlega fyrir okkur, þoð var gaman að laka hérna.
Lúkas Edafe Adabore. Elin Rósa Árnadóttór, Edward Adabor
-oSjovt med C128’eren. Kan huske jeg brugte stort set hele min ungdom foran sådan en.
Michael
-oBuná euráteruie!!!
Ne mai veolem?
-oLots of fun on this rainy day
Leah + Max Mølgaard
-oIt’s cool for toodlers
Malena & Amalie
-oDet er sjovt at være herinde
-oDet er super fedt at være her som 19-årig.
Man bliver totalt nostalgisk! 
Julie & Sofie
-o-

Det er spændende at være her
Naja 9 år
-oMåske ville det være en ide at folk kunne komme med ting de synes mangler? Ellers
synes vi det var rigtig sjovt at se – og hold da op hvor bliver det brugt!
Niels og ?
-oI mangler flere hatte. Men Nintendo’en er sjov! Mega gejl.
Flere ABBA numre tak og flere billeder på lysshowet
Hilsen
Mads, Ida, Thomas & Eva
-oSuper FED ide! Godt indrettet, spændende for børnene at kunne gå på opdagelse i
skuffer, æsker og skabe! Retro-stilen gør at det ikke bare er et legerum men kunst.
-oTusind tak for et dejligt legerum
Hilsen Adrian
-oDet er en vildt god ide  Rigtig sjovt at genopleve ting fra ens egen barndom
Line og Mads
-oWee Nintendo!!!
Lars 23 år
-oJeg kan lide dannbrogen!
Danskhed!
Kidd

-oAlletiders rum, børnene indtog rummet, syntes der var rigtig mange sjove ting at lege med,
rigtig god til at lege rollelege i
Birgit
-oNatalie, 3 år og mor Bianca, 23 år sys det er helt fantastisk at besøge alle de sjove gamle
ting i Pulterkammeret. Natalie sys det er sjovt at se alle de ting mor Bianca legede med da
hun var lille
1000vis af rare hilsner
Bianca og Natalie
-oKære Pulterkammer
Rigtig hygge
-oKære Pulterkammer
Det er hyggeligt at være her alting man skal bruge er her nice super det er lige ordet
Ina
-oSuperhyggeligt sted!
Mere af det 
Hilsen Oscar (2½) og far
-oHuset er smukt og der er god at lege i
Evelyn
-oFlere billeder i lysshowet tak – lidt kedeligt med de samme lysbilleder hele tiden ellers må
biblioteket huske at rytte op eller dem der besøger – rigtig fint.
3 år, 5 år, 10 år + far
-o-

I dag var der lidt rodet og kaotisk… Hvor blev det fine forhænd af? Det nye er lidt for
”koldt”.
Hilsen Erfarn
-oTak for at vi måtte spille mario-games!! 
Emma, Ricky, Jonas (+ tegninger af dem selv)
-oDet er fint, men det skal være pænere.
Kærlig hilsen
Hende der elsker Bill Kaulitz
-o”Det er jo fantastisk!” Sagde min søn, William på næsten seks år, da vi kom herind.
-oSå fedt er der i Pulterkammeret.
(tegning af en superhelt?)
-oVi synes det var sjovt.
-oSofie og Johanne var i Pulterkammeret. Eva og Marie var også der i Pulterkammeret.
-oDet er sjovt at lege i det her hus.
Evelyn
-oHer er nice!
-o-

Forældrene var mindst lige så begejstrede som børnene for at gense mange af tingene fra
deres egen barndom.
Rete
-oEt levende gulnet fotografi… wow – hvordan er det dog ladesiggøreligt - en tidslomme en
teleportal direkte til min barndom i 80’erne der er endda Vesterbro Ungdomsgård på
kassettebåndoptageren.
TAK – tusind milliarder millioner trilliarder tak
Og – ja min søn er bare vild med jeres Nintendo!
-oDet har været sjovt at være her Mig og min søster synes at gamle ting er sjovt
-oJeg elsker det her sted
Hilsen Matilda
-oDet er en helt fantastisk idé og aldeles afslappende, idet børnene jo må undersøge alt og
[kan ikke tydes] er forsvundet.
Vi elsker af komme her.
[kan ikke tydes] og børnebørn
-oI was here (with my sweet man)…
Jette Kristensen
-oLet’s kick some ass!
Klaus
-oRen nostalgi – gode, varme erindringer
Tak
Rene
-o-

Her kan vi udvikle en strategi for pæn klipning! Og det har vi hermed gjort!
-oGod ide med Pulterkammeret – Esmaralda er meget glad for det.
Esmaraldas mor
-oRigtig god idé, jeg er imponeret!
Mange hilsner Ida
-oKære Århus bibliotek!
Jeg synes jeres Pulterkammer er fantastisk. Min veninde og jeg har et uforglemmeligt
minde herfra nu!
Wir sind getrunkenheit
Sofie og Olivia
-oFantastisk godt koncept
-oDet er rigtigt dejligt at lade sine børn lege i en stue og ikke soveværelset – masser af plads
for børn, bevægelse og rod!!!
God idé
Bravo
Dora
-oFantastisk godt fundet på! Jeg synes det er vildt fedt med Playstationspillene. De er sikkert
helt vildt gamle!
Også en fed indgang!
Man kan nærmest lave, være og lege ALT herinde…
Two thumbs up!
Hilsen Fiona
-oJeg synes simpelthen at det er noget af det mest fantastiske jeg har oplevet hele
sommeren så jeg kommer helt sikkert tilbage i juleferien!!
De varmest hilsner fra Polle
-o-

Det er det bedste jeg har lavet, da jeg var på besøg hos bedstemor.
Vi hyggede rigtig meget inde der hvor man kan låne bøger. Store bøger.
Knus Mette
-oHej jeg har været her og her var sejt. Men nu skal vi videre øv
Hilsen Amanda
-oHej vi har været her og det var super grine og spændende.
Hilsen Noa og Adam
-oJubii! Sølvindgangn er endnu bedre!
- En fan!
-oJimmy og Rene er gode men Nintendoen funger ikke rigtigt!
Hilsen Victoria
-oUalmindeligt surt og uengageret personale!!!
-oD.I.I. Ellekær har været her og leget med tingene. Der er så mange ting at se og røre ved.
Meget sjovt.
Freya, Alma, Marcus, Joshua, Anna, Thea + de voksne
-oDet var fedt at være her der så mange ting, det er så fedt.
Iman, Amal
-oSammen med Martin og Sabrina en rigtig god oplevelse. Mere af det på biblio.
Mor
-o-

Et fantastisk sted – vi har været fin dame – på skovtur med hunden, fundet en skat,
skrevet bøger – været til fest og hjem og sove – det hele på under 1 time.
Lene og Alicia
-oKære bibliotek
Vik var her også for en måned siden. Han husker tydeligt Pulterkammeret og vi måtte lege
i skabe og skuffer for at finde vandpistolen fra sidst.
Super sted!
Line + Vikter
-oSuper hyggeligt at besøge Pulterkammeret! Vi kommer helt sikkert igen
Nora, Omar og Sara
-oLasse ville slet ikke hjem!
-oHerligt sted til ”fri” leg for både børn og voksne.
Mvh. Dorte + Emilie (3 år)
-oSejt sted med masser af overraskelser!
Mikkel (27) og Veronica (2)
-oCool nok med alverdens legeting til børnene!!
Camilla (30 år) Silje (2 år)
-oHelt suverænt i stedet for IKEA helvede
Totalt retro!!
Jesper 38 år (med Emma og Ester på 8 og 4 år)
-oEn sand tidsmaskine tilbage til barndommens land og en fin mulighed for at vise min søn
lidt fra min barndom. Anne 35 år og Marius 8 år
-o-

Hyggeligt og sjovt
Amalie 5 år
-oFan-fucking-tastic!!! Går herfra med våde øjne…
-oHej med dig
Sjovt og spændende – Kristoffer
-oSpændende ting i stabler på benene!
-oSpændende god ide. Dejligt at udforske. Jacob 4 år + mor
-oRigtig hyggeligt… Det bedste
Gustav
-oGodt sted!
-oSom et besøg på farmors loft! Karsten 39 år
Junior på 2 havde det også sjovt!
-oFantastisk til sjov og ballade
Især med to små 8-årige piger
Storesøsteren
-oEt dejligt sted. Skal bevares stedet.
Sara 7 år
-oGodt roderum til børnene
Spændende

R.H.
-oFantastiske gamle møbler – hvad skal der ske med dem efterfølgende?
-oFuck det kedeligt
-oHejsa med jer
Spændende Pulterkammer. Min søn var specielt særligt begejstret for det menneskelige
3D puslespil og tv’et med nintendo spillet + næsehornspuslespillet i skum
Tak for hyggestunden
Mvh Zilas og Ann
-oFuck det er noget lort
-oHvad er meningen med spillet? Man kan ikke gennemføre det!!
-oThumbs up
-oDer er så hyggeligt og sjovt herinde at Oliver på 2 år slet ikke vil med ned og låne bøger
-oHar haft min datter Sandra med på 10 år. Kunne næsten ikke få hende med ud igen, det er
rigtig hyggeligt herinde og bringer minder op igen fra ens egen barndom.
Fantastisk idé
Hilsen årgang ’76 og Sandra på 10 år
-oFor et genialt sted!! Vi ligger i sommerhus ved Kysing strand og i dag skulle vi låne nogle
bøker (som vi helt glemte a ta med fra Norge). Vi skulle egentligt til Odder bibliotek – men
nu er vi vaeldig glad for at det blev Århus i stedet. Pulterkammeret er super
Hilsen Marte 38 år og Røskva 4 år

-oCa. 143 statements

