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G
raffitien er det første, man 
lægger mærke til, når man 
træder ind ad porten til haven 
i den tidligere VVS-virksom-
hed C.G. Jensen Entreprise 
på Lærkevej i Københavns 

Nordvestkvarter. Et skilt indbyder alle til at 
komme ind og se sig omkring.

På gårdspladsen står en tre meter høj stabel 
brænde og ved siden af metalskulpturer, trille-
børe, christianiacykler og et kunstfærdigt telt syet 
sammen af grønne stoflapper. Pladsen omkranses 
af flere store og små bygninger: en kasseformet 
villa med kontor og tilbygget skur med træværk-
sted, galleribygningen Stald, samt hovedbygnin-
gen med biograf, køkken, koncertsal, lydstudie, 
elektronikværksted, atelier og cykelværkstedet 
Den Røde Hammer.

Stedet er døbt Bolsjefabrikken af en idealistisk 
gruppe unge, der uden én støttekrone på lommen 
er ved at istandsætte de mildest talt rustikke byg-
ninger. Navnet stammer fra gruppens tidligere 
lokaler – en gammel bolsjefabrik på den nærlig-
gende Glentevej – og er et dansk eksempel på en 
europæisk strømning. Storbyer fra Helsinki til 
Amsterdam oplever i disse år, hvordan forladte, 
nedslidte bygninger, der er blevet efterladt i over-
gangen fra industri- til videnssamfund, indtages 
af løst organiserede grupper – også kaldet urbane 
pionerer. I en af Bolsjefabrikkens bygninger sid-
der Djawed Kimouche og Benny Henningsen, 
der de sidste par dage har repareret kontorbyg-
ningens utætte tag.

»Jeg startede med at komme på den tidligere 
Bolsjefabrik på Glentevej, fordi jeg havde brug 
for et atelier,« fortæller Benny Henningsen, mens 
han aer huskatten Flemming. »De første år var vi 
sammen med junkier og hjemløse. Så begyndte 
folk at få øjnene op for stedet, og pludselig eks-
ploderede det hele med koncerter og arrangemen-
ter.« Lige til den dag i september 2009 hvor en 
ny ejer af Bolsjefabrikkens lokaler satte de unge 
på gaden. Det resulterede i en intens jagt på et 
nyt sted at være, indtil de opdagede det forladte 
VVS-firma på Lærkevej.

»Vi forberedte en PDF-fil, tog noget pænt tøj 
på og besøgte ejeren. Så fik vi hans ord for, at vi 
må låne stedet, og at vi må lave alt det graffiti 
og alt det tagbyggeri, vi vil. Jeg tror dog ikke, 
vi må bygge et tårn på taget, men ellers havde 
vi egentlig planer om at lave stedet til moské,« 
smiler Benny Henningsen. Bolsjefabrikken har 
en måneds opsigelse, hvis grunden en dag bliver 
solgt, men indtil videre er der intet sket. »Jorden 
er pisse forurenet, så der må vist ikke bygges 
ejerlejligheder,« siger Djawed Kimouche. 

Midlertidigheden som præmis

Da aktivisterne fik overdraget brugsretten til 
matriklen var bygningerne fyldt med affald og 
skrammel. »Bare for at komme op ad trappen 
til første sal måtte vi fylde tre containere. Det 
lignede en junkbule med sofaer, og et rum der 
blev brugt til toilet. Og det var altså ikke toilet-
tet,« griner Djawed Kimouche, og fortæller at 
el-ledningerne i alle bygningerne var blevet hevet 
ud af væggene, af personer der har kunnet sælge 
kobberet.

»Nu har vi været her ét år og lavet de fleste af 
de mindre forbedringer. Det optimale vil være 
at få fjernvarmen op at stå, at få lagt ordentlig el 
ind og få lavet taget helt rigtigt. Men det korte 
opsigelsesvarsel begrænser de større projekter,« 
forklarer Benny Henningsen, der dog også kan 
se fordele ved den uvisse fremtid: »Hvis du får 
en idé, er du nødt til at udføre den nu, for du 
risikerer, at om en måned kan du ikke udføre den 
mere. Folk er drevet af, at det er nu, vi har det, og 
det er nu, det kan lade sig gøre.«

Det er Djawed Kimouche ikke enig i: »Der er 
mange, der gruer for, at vi en dag skal flytte, for 
de orker simpelthen ikke at skulle til at bygge et 
nyt sted op for tredje gang.«

Ingen af de to har dog planer om at            

gøre modstand, den dag opsigelsen kommer.
»Vi ved på forhånd, at vi har en måneds op-

sigelse, og vi er jo heller ikke blevet lovet andet. 
Hvad skal vi gøre, begynde at gå amok? Den 
kamp er tabt,« mener Djawed Kimouche.

De to viser rundt i de mange lokaler. I et af 
disse sidder Kim Borch og to venner. De drikker 
kaffe og er i færd med at bygge musikinstrumen-
ter af skrald. Kim Borch rasler med sit instru-
ment, som han har lavet ved at stikke et grillspyd 
gennem otte tomme spraydåser.

I en af kældrene er der indrettet serigrafi-værk-
sted, hvor der tidligere var en sauna, som blev 
nedlagt efter beslutning på fællesmødet. »Sauna-
en blev aldrig brugt. Nogle få havde sat hængelås 
på den og brugte den i stedet til at overnatte i. 
Det gik ikke,« fortæller Djawed Kimouche. For 
at undgå at lokalerne privatiseres, har fælles-
mødet som en af få regler besluttet at forbyde 
overnatning på stedet.  

Stald og folkekøkken

Det er fredag aften, og en hær af små lyserøde 
legetøjssoldater står vagt på toppen af Bolsjefa-
brikkens plankeværk og beskytter med en ironisk 
kommentar mod omverdenens kapitalisme og 
fordærv. En åbning i plankerne afslører en lille 
nydelig græsplæne med en rød damecykel, en 
bænk og en flisebelagt sti, der fører til aftenens 
fernisering i Bolsjefabrikkens Galleri Stald.

»Engang var bygningen hestestald. Da vi flyt-
tede ind, havde der kort før været brand, og alt 
var helt smadret og tilsodet. Vi var skrækslagne, 
da det blev besluttet, at vi fik bygningen til gal-
leri. Det kunne da aldrig blive til noget,« fortæller 
en af initiativtagerne, Ida Martin.

I dag er væggene hvide og renskurede, det ori-
ginale rødstensgulv blotlagt, man har installeret 
ovenlysvinduer, og i det tilstødende lokale er det 
planen at åbne en butik, der sælger ting produce-
ret på Bolsjefabrikken.

En ældre herre går rundt for sig selv og betrag-
ter opmærksomt aktiviteterne. Han ses ofte på 
Bolsjefabrikken, men ingen ved, hvem han er, 
da han er døv, og ingen af stedets faste brugere 
kan tegnsprog. Men så træder en ung mand frem 
med et par fagter, der straks gengældes. Den 
unge mand hedder Hilmar Bak Pedersen og bor 
i Berlin, men når han er i København, bruger 
han Bolsjefabrikkens faciliteter. De to griner og 
indleder en samtale på tegnsprog. Hilmar Bak 
Pedersen oversætter: »Han siger, at han ikke ved 
noget om kunst, men at det ser fint ud.« Flere 
fagter fortæller, at manden er 79 år og født på 
Island.

»I dag bor han hér i kvarteret og kommer på 
Bolsjefabrikken for at kunne ryge i fred for sin 
kone. Han nyder at observere, hvordan de unge 

istandsætter stedet,« oversætter Hilmar Bak 
Pedersen, hvis forældre er døve og ligeledes fra 
Island. Det viser sig, at de og den ældre herre har 
en fælles bekendt – en døv islandsk fisker. »Island 
er et lille samfund,« konstaterer Hilmar Bak 
Pedersen.

Nogen råber, at der er mad, og alle skynder sig 
over i folkekøkkenet, hvor man for et symbolsk 
beløb kan tage for sig af en større vegetarisk 
buffet. Der er ikke noget fast køkkenhold, men 
alle som har lyst kan komme og være med til at 
tilberede maden. Ved siden af køkkenet i stueeta-
gen er der indrettet spisesal. Der står et gammelt 
klaver i hjørnet, og en mosaik af borde, stole og 
sofaer er fordelt i rummet. Udover Bolsjefabrik-
kens faste brugere har flere nye besøgende fundet 
frem til Lærkevej. To venner fra Kina og Singa-
pore hørte om Bolsjefabrikken fra nogle af deres 
medstuderende på DTU. De er overraskede over 
stedets åbenhed, og at det fungerer uden større 
indblanding fra myndighederne. En anden uden-
landsk gæst er en tysk kunstner. Han kommer fra 
Hamborg, hvor han har boet i et kunstnerkollek-
tiv i det nedlagte fabriksområde, Gängeviertel.

»Grunden til, at jeg forlod Gängeviertel, var, at 
mange arbejdede for deres private interesser, for 
at skaffe sig et stort atelier eller en tre-fire værelses 
lejlighed. De havde ingen større interesse i sam-
fundet og i sociale problemer, andet end hvad der 
angik deres egen gruppe. Der var for lidt Utopia 
i det,« forklarer han. Den sidste uges tid har han 
boet på Refshalevej ved Christiania i sin gamle, 
hvide Mercedes-ambulance. 

Vinterens komme

Søndag eftermiddag er der indkaldt til det 
månedlige fællesmøde på Lærkevej. Cirka 20 
»gamle« bolsjer og et par nye har taget plads i 
træværkstedet. Der lægges ud med en introdukti-
on til stedets debatform, Åbent Konsensusdemo-
krati. Mødets to ordstyrere, svenske Alice Edwall 
og Valdemar Silverstein Markussen, forklarer 
principperne: Der er intet hierarki, alle skal være 
enige, før beslutningerne tages, og alle skal have 
tid til at blive hørt. Et vigtigt punkt på dagsorde-
nen er forberedelser til vinteren.

»Der er endnu ikke blevet bygget skorsten, der 
er ikke blevet sat flere brændeovne op eller isole-
ret rør,« påpeger Benny Henningsen og fortsæt-
ter: »dette her SKAL med i referatet: El-radiatorer 
er fuldstændig bandlyste, og hvis nogen bruger 
dem, så klipper vi ledningerne. Det er på grund 
af el-radiatorer, at vi betaler af på en elregning 
på 170.000 kroner fra den tidligere bolsjefabrik.«  
Man bliver enige om, at der skal afholdes en 
arbejdsweekend, hvor der sættes brændeovne op. 
Men hvem skal betale, og hvem skal gøre det?

»Jeg synes, det er vigtigt, at man tager ansvar 

for sit eget værkstedsrum. Og hvis det ikke er for 
dyrt, bør man betale for sin egen brændeovn,« 
siger Alice Edwall.

Forslaget får støtte fra Janus Rønbach: »Vi er 
jo alle interesserede i, at huset ikke får for mange 
skader til vinter. Og så er det fint at lægge nogle 
arbejdsopgaver ud i de forskellige rum. Det 
kan måske aktivere nogle af de folk, som ikke 
normalt er med.«

Loui Salinas Andersen er uenig: »Jeg føler fak-
tisk, at alle rummene er mine, og derfor kan jeg 
ikke sige, at jeg bare skal varetage et enkelt rum. 
Derfor synes jeg, det vil være bedre, hvis Bolsje-
fabrikken købte brændeovnene. I stedet for at 
der er et eller andet rum, som ikke får sig nosset 
sammen.« Djawed Kimouche mener, at der skal 
være ansvarlige for hvert rum: »Og der bliver ikke 
købt nogen brændeovn, før de har fundet nogen, 
som vil sætte den op. De må gerne bede om hjælp 
og spørge ind til det.«

Der diskuteres frem og tilbage, indtil man 
bliver enige om, at det skal undersøges, hvorvidt 
fælleskassen kan betale for brændeovne. Efter tre 
timer afsluttes mødet med en evaluering og en 
opfordring til at rydde op i gården.  

Just Do It Together

En mere generel diskussion på Bolsjefabrikken 
handler om, hvordan man opbygger et godt 
forhold til lokalområdet. »Jeg ville ønske, at 
områdets rødder brugte Bolsjefabrikken i stedet 
for at rende rundt og lave ballade,« siger Nicklas 
Kodahl, der er en af hovedkræfterne bag folke-
køkkenet.

Han er overbevist om, at det ville gøre meget 
for lokalområdet, hvis de kunne få de unge med.

»Halvtreds lømler som havde et sted at være, og 
som måske endda lærte noget. Det ville kommu-
nen kunne lide. Lige nu kræver det dog alle vores 
ressourcer at få bygget stedet her op. Men måske 
på sigt...«

Til gengæld er Bolsjefabrikken engageret i 
lokaludvalget, og lagde hus til, da der var møde i 
august.

»Det var virkelig, virkelig fedt,« husker Benny 
Henningsen. »Der var fire mennesker med rol-
latorer og tyve mennesker med gråt hår, som er 
vant til at sidde oppe i et kommunalt møderum 
med kaffe og kage fra det sædvanlige sted. Hér 
blev de derimod sendt i køkkenet efter ekstra 
kopper, og der var workshop og mad fra Ung-
domshuset. Nogle blev helt D.I.T agtige. ’Okay 
så kommunen vil ikke det her, det kan vi sgu da 
godt selv’.«

D.I.T., Do It Together, er en aktivist-filosofi 
om at skabe forandringer ved konkret handling 
i fællesskab. På mødet besluttede man at skabe 
nogle af de ønskede grønne områder, som Kø-

benhavns Kommune ikke har råd til at etablere. 
Planen er at bygge tunge urtepotter på Bolsjefa-
brikkens værksteder, fylde dem med planter og 
ved hjælp af en palleløfter placere dem rundt om-
kring i kvarteret til glæde og gavn for borgerne. 
»Potterne er mobile og ikke ulovlige, men de kan 
heller ikke flyttes af alle og enhver. På den måde 
kan man lave noget på kanten af loven og sam-
tidig skubbe lidt til den. Vi er blevet enige om 
at prøve at inspirere ved bare at gøre det,« siger 
Benny Henningsen. Bolsjefabrikken modtager 
ikke kommunal driftstøtte, da de finder det 
for besværligt at skulle registrere medlemmer 
og skemalægge de mangeartede aktiviteter. 
Alle udgifter dækkes af overskud fra arrange-
menter, og ved at hvert værkstedsrum bidrager 
med et månedligt beløb indsamlet blandt 
brugerne. Man søger kun penge fra de forskel-
lige offentlige puljer til specifikke projekter. 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen ikke ønsket at udtale sig om Bolsjefabrik-
ken, der jo mestendels passer sig selv. I Køben-
havn Kommunes Kulturstrategiplan 2009-2011 
foreslås dog en bedre udnyttelse af midlertidige 
rum, eksempelvis ved at bygninger og områder 
under ombygning eller renovering tages mid-
lertidigt i brug af »det kreative vækstlag«. En 
mulighed, der ifølge strategien skal undersøges 
nærmere.   

Fra utopister til topister

Inden for dansk byplanlægning begyndte man 
allerede for seks-syv år siden at tale om en 
ændring i måden, forskellige grupper besætter og 
benytter forladte områder på.

Det forklarer urbanisten Jan Lilliendahl Larsen 
fra Plan, By og Proces, RUC, og netværket 
Supertanker.

»Man ser en udvikling fra de meget politisk an-
lagte bz’ere og boligaktivister fra 70-80’erne, som 
bliver kaldt utopister, til en tendens i 90-00’erne, 
hvor folk er mere pragmatisk anlagte. De er mest 
interesseret i stedernes kvaliteter og i at udnytte 
dem socialt og æstetisk.«

Disse grupper søger i højere grad hen til nye 
steder end konfrontation, når en eventuel ejer en 
dag har planer for deres område.

»Derfor bliver de kaldt topister. De er interes-
seret i stedet og ikke så meget i en stor utopi,« 
forklarer Jan Lilliendahl Larsen.

Tendensen har længe været synlig i verdens 
storbyer. Forskellige aktivister og organisationer 
overtager fabrikker, værksteder, havneanlæg, 
skoler og kontorer, der er blevet tømt for deres 
oprindelige funktion og som kan genopfindes til 
brug for kulturelle og sociale aktiviteter.

Samtidig har byforskeren Richard Floridas 
populære begreb om »Den Kreative Klasse« både i 
Danmark og udlandet gjort disse aktiviteter mere 
acceptable i en kommunal og regional vækstoptik.

Det urbane miljø i Danmark er dog ikke nær 
så udviklet som mange andre steder i Europa. 
»Det sker meget hurtigt i Danmark, at den krea-
tive måde at tale om de her steder på går ind og 
overtager den ellers spirende kultur,« forklarer Jan 
Lilliendahl Larsen og påpeger, at mange folk i de 
alternative miljøer dog bifalder, at kommunen 
interesserer sig for kreative zoner og midlertidige 
byrum. Samtidig hersker der en vis skepsis over 
for kommunernes instrumentelle interesser og 
vækstmotiv:

»Kommunen har jo en interesse i at skabe 
energi og kultur, så den kan være med på det 
store internationale og kreative bymarked.«

Ifølge Jan Lilliendahl Larsen medfører den 
igangværende internationale økonomiske krise 
flere tomme bygninger og brakzoner, der så kan 
indtages af urbane pionerer.

»Det er i de her steder, vi har mulighed for 
rigtigt at se, hvordan det er at bo i en by med en 
mangfoldighed af kulturer og subkulturer, og 
hvordan vi forhandler dette i dag. Jeg synes, det 
lige nu er den vigtigste tendens inden for den 
kulturelle og samfundsmæssige byudvikling.« 

 
Steen Andersen & Sven Nikolaj Johannesen er 
freelance skribenter.

Topisterne. Nedslidte industriområder i Europas storbyer bliver i disse år genopdaget af græsrødder, kunstnere og aktivister. Også i København har en flok unge skabt et midlertidigt 

kulturhus i ramponerede bygninger. 

Aktivisme på lånt tid

Weekendavisen LYD!

Som abonnent kan De frit oprette 

en profil på weekendavisen.dk 

og få ugens artikler 

læst højt mens De kører bil, 

laver mad eller graver have.

Velskrevet viden
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