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6

Hvad rører sig i byen? 

Byen fylder avisernes indlands- og kultursektioner, fjernsynets kultur -
programmer, debatprogrammer og storbybonderøvsprogrammer, 
netportaler, blogs, alverdens hybride sites, rapporter, analyser, prospek-
ter, planstrategier, kommuneplaner, strategier for erhvervsudvikling og 
kreativ vækst. Der er ingen ende på fortællinger, evalueringer, spekulationer 
og forudsigelser om udviklingen af byen.

Interessant er det dog at medierne, rapporterne og planerne synes at 
gentage og bekræfte hinanden. Der tales gerne om de samme steder, de 
samme projekter, de samme begivenheder: Pappa Hotel, Base Camp,  
A-huset, Luftkastellet. Alle eksempler på midlertidige initiativer og  
nytænkende måder at bruge byen på hvis betydning og gennemslagskraft 
bestemt ikke skal underkendes. Men byen forandrer sig: Bolsjefabrikken, 
KPH, PB43, N55, MELLEMRUM, OHOI! er eksempler på en anden historie 
om nutidens København. Det er steder, organisationer og initiativer som 
lige nu og her er med til at forme og udfordre den måde vi forstår og bruger 
byen på i dag. Og det er i kraft af vores færden, brug, møder og sammen-
stød at byen omdannes og skabes. Det er her byen bliver til. 

Byen bliver til – en urban håndbog vil inspirere og vise at det ikke behøver 
at være så svært. Mulighederne ligger ofte ligefor. Med udgangspunkt i 
omdannelsen af en tidligere lakfabrik på Prags Boulevard 43 (PB43) i  
København giver bogen et unikt indblik i de muligheder og udford ringer 
som opstår når man gentænker og bruger byen på anderledes og nye  
måder. Bogen trækker desuden på erfaringer, refleksioner og visioner fra 
en lang række projektmagere, iværksættere, kunstnere, kommunale em-
bedsfolk, ejendomsudviklere, konsulenter, forskere, selvbyggere, frivillige 
fuldtidsaktivister og autodidakte altmuligfolk. 

Tilsammen fortæller de om hvad projektmagere, iværksættere, kommuner, 
grundejere og helt almindelige byboere kan få ud af denne innovative og 
midlertidige brug af byen. Bogen viser hvordan der for nogle er tale om 
et strategisk værktøj i udviklingen af byen, mens det for andre er en god 
forretning, en mulighed for lav husleje, fagligt netværk, livsstil, et afbræk i 
hverdagen eller anderledes og skæve oplevelser. Forskellige tilgange som 
ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Men mens den midlertidige status 
for nogle opleves som en fordel, er den et uundgåeligt vilkår for andre som 
helst så den ændret til en permanent. Den midlertidige brug muliggør 
således på én gang en lang række initiativer og projekter, men kan i sidste 
ende også være med til at kvæle dem igen. En dobbelthed som er vigtig at 
have for øje når man indgår et samarbejde om eksempelvis at tage tomme 
bygninger og grunde i brug.

Forord
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Byen bliver til – en urban håndbog består af forskellige typer af tekster. I 
PB43-teksterne følger vi kronologisk, fra december 2010 til december 2011, 
opbygningen og omdannelsen af den tidligere lakfabrik. Hvad har fungeret, 
hvad kunne have været bedre, og hvad kan vi lære? Samtidig skildrer PB43-
portrætterne et udpluk af stedets forskellige brugere og deres baggrund for 
at være på PB43. Herudover reflekterer en række bidragydere over alt fra 
gode råd om projektstøtte og praktiske fif, over filosofiske betragtninger om 
rum, sprækker og folder, til steder, begivenheder og projekter andre steder i 
København. 

Bogen kan læses i bidder, med fokus på et specifikt emne eller som én 
samlet fortælling. PB43-teksterne, samt tekster uden angivet forfatter, 
er skrevet af redaktørerne.

Byen bliver til – en urban håndbog er skabt på baggrund af frivillige kræf-
ter. Hverken bidragydere, redaktører eller fotografer har fået løn. Midlerne 
til produktion og trykning er rejst via Dreyers Fond, Miljøpunkt Amager og 
ikke mindst via crowdfunding – en stor tak til alle jer der har været med 
undervejs, til jer der forudbestilte og støttede op om projektet. Uden jer 
var bogen ikke blevet til! 
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Kort over København
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Af Holger Bisgaard

Midlertidig anvendelse af grunde og ejendomme er ofte en fordel for 
både ejere af ejendomme, beboere og byen som helhed. Eksemplerne er 
mange, og processerne forskellige. Hvor nogle har været præget af kon-
flikter, det gælder Christiania, har andre, som Luftkastellet på Krøyers 
Plads i København, været en styret proces.

Ungdomsoprøret i 1968 var et opgør med autoriteter. Der blev sat 
spørgsmålstegn ved traditioner, konventioner, lov og orden. Det gjaldt 
også konventionelle måder at bruge byen på. De første slumstormere 
besatte tomme huse for at få et sted at bo, blandt andet de huse som 
lå hvor Sofiegården1 på Christianshavn ligger i dag. Det var startskud-
det til en lang række husbesættelser og forsøg med anden anvendelse 
af grunde i København. Højdepunktet kom i 1971 da Christiania blev 
skabt, ved at en gruppe unge besatte Bådsmandsstræde Kasserne på 
Christianshavn. I modsætning til mange af de andre besatte bygninger 
og grunde, blev Christiania bevaret. Det gjorde det blandt andet fordi 
mange intellektuelle og fagfolk tog Christiania i forsvar, som for eksem-
pel den kendte byplanprofessor Steen Eiler Rasmussen. Det betød at 
Staten allerede i 1973 ophøjede det til et socialt eksperiment igennem 
en aftale med beboerne om at de betalte udgifterne til vand, el med vi-
dere – og overholdt landets love. I 1989 kom Christianialoven, og der blev 
udarbejdet en statslig lokalplan for området. Den nyeste udvikling er at  
staten har solgt arealet til de cirka 1.000 beboere. På trods af de mange 
konflikter der er om Christiania, hovedsagelig på grund af hashmarke-
det, er området i dag en af landets største turistattraktioner. Sådan går 
det normalt ikke med arealer og bygninger der bliver besat ulovligt. Dog 
er der en række eksempler tilbage fra anden halvdel af 1800-tallet hvor 
mange kolonihaver opstod på tiloversblevne arealer omkring det nye 
jernbanenet. Det fandt sted i både Tyskland og Danmark, og dannede 
grundstammen i kolonihavebevægelsen.   
 
1970’ernes og 1980’ernes planer og modplaner 
Indtil 1969 var hovedparten af byggeriet på Indre Nørrebro spekulations-
byggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet. De fleste bygninger var dårligt 
vedligeholdt, og kommunen besluttede en storstilet sanering af området. 
Mange bygninger havde så dårlig en standard at de var kondemnable, det 
vil sige uegnet som boliger på grund af hygiejniske forhold, eller de var 
brandfælder. Det betød at mange bygninger var tomme, og at store arealer 
i flere år lå ubebygget hen. BZ-bevægelsen og beboere besatte tomme 
bygninger og grunde, og oprettede blandt andet Folkets Park2 og lege-
pladsen Byggeren3 i sommeren 1973. I 1974 blev legepladsen anerkendt 

Fra konfrontation til samarbejde

1 I midten af 1960’erne flyt-

tede en gruppe unge ind i den 

tomme, nedrivningsdømte 

ejendom Sofiegården og 

kaldte stedet for Republikken 

Sofiegården. Her boede de 

med tilladelse fra boligsel-

skabet frem til 1969 hvor 

stedet blev ryddet af politiet.  

I dag er der bygget kollegium.

2 Folkets Park ligger mellem 

Griffenfeldsgade og Stengade 

på Nørrebro og blev til på 

initiativ af lokale beboere i 

1971 som ønskede en grøn 

oase i byen.

3 Byggeren eller Firkan-

tens Byggelegeplads var en 

byggelegeplads der opstod 

i forbindelse med de store 

bysaneringer i 1970’erne og 

eksisterede i Den Sorte Fir-

kant på Nørrebro i København 

frem til 1980. 

HOW_TO_BOOK.indb   10 17/03/12   01.22



11

som midlertidig kommunal institution med kommunalt ansat personale. 
Den endelige plan for hvad området skulle anvendes til, kom i 1979. Da 
byggeriet skulle i gang året efter, nægtede beboerne at lade legeplads 
og park fjerne, og der opstod kampe mellem politi og beboere. Konfron-
tationerne varede en uge, inden det lykkedes politiet at fjerne både 
demonstranter og legeplads.

Specielt på Nørrebro, men også på de andre københavnske brokvarter-
er, blev der kæmpet om bygningerne i 1980’erne. En af de mest kendte 
episoder fra dengang er besættelsen af Allotria-huset4 i Korsgade fra 
1982 til 1983. Her gravede BZ’erne en tunnel fra huset og ud som de 
benyttede sig af da politiet stormede huset og fik sig en overraskelse, 
da de ikke fandt nogen BZ’ere. 

Andre steder i byen blev der udarbejdet modplaner til den offentlige 
planlægning. Det gjorde der blandt andet omkring Sorte Hest5 på  
Vesterbro og af beboerne på Islands Brygge. Beboernes plan for Islands 
Brygge udlagde den nuværende havnepark som grønt område og er vel 
den modplan som har fået størst indflydelse på udviklingen af byen. Det 

Fra konfrontation til samarbejde | Holger Bisgaard

5 De fredede bygninger, som 

huser Sorte Hest, er efter 

sigende nogle af de ældste på 

Vesterbro. På grund af blandt 

andet manglende vedligehold-

else indtog en gruppe BZ’ere 

i 1986 stedet, og boede der 

frem til 1990, hvor det blev 

ryddet af politiet. De fleste 

bygninger ejes i dag af to 

andelsforeninger.

4 Allotria-huset dannede 

ramme om en række kollektiv-

er, og et tidligere værtshus i 

stueetagen blev blandt andet 

omdannet til spillested for 

punkscenen.

Sofiegården stormet, 1969
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betød at et areal på 10.000 kvadratmeter nærmest Langebro i midten 
af 1980’erne blev udlagt til midlertidig park og blev drevet af lokalrådet. 
Omkring 1995 accepterede kommunen at havneparken skulle være 
permanent, og lod den udvide til at omfatte 28.000 kvadratmeter, så 
den blev en del af det grønne og blå bånd som strækker sig fra Langebro 
langs havnen og videre igennem Havnestadsbebyggelsen ud til Amager 
Fælled. Uden beboernes aktive medvirken og insisteren på at arealet ud 
mod havnen ikke skulle bebygges, men være park, havde København ikke 
fået et af sine mest benyttede friarealer og en af sine nye attraktioner i 
form af Havnebadet.

BZ din by, 1983.
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Både 1970’erne og 1980’erne var således præget af konfrontationer og 
modstand mod den hastige forandring af byen. Modstanden kan sam-
menfattes i Peter Bellis sang fra 1970: ”Bliv væk fra vort kvarter”.

Stilstand i 1990’erne
Forandringen af København gik langsomt i 1990’erne, og der var færre 
konfrontationer mellem BZ’ere og politi end der havde været i 1980’erne. 
Mere konkret kan man pege på fire grunde til det: For det første havde 
mange investorer, herunder den almene boligsektor, lært af 1980’erne, 
og når et hus var rømmet, blev det revet ned i frygt for en besættelse. For 
det andet var det en anden slags bygninger der stod tomme. I 1970’erne 
og 1980’erne gjaldt det primært boligejendomme, og da der samtidig 
var et stort pres på boligmarkedet, var det at besætte et hus en mulig-
hed for unge for at få en billig bolig. Men i 1990’erne og efter år 2000 var 
afindustrialiseringen for alvor kommet i gang med lukning af fabrikker, 
skibsværfter med mere. Det betød at de bygninger der var tomme, ikke 
umiddelbart kunne anvendes til boliger. For det tredje var 1980’ernes 
store stridigheder på Københavns Rådhus afløst af samarbejde om  
hvordan byen skulle udvikles. Stridighederne i 1980’erne var centreret 
omkring overborgmester Egon Weidekamp (S), som ønskede en moder-
nistisk by med nye bygninger og en effektiv biltrafik, og byplansborg-
mester Villo Sigurdsson (VS) der forsøgte at bremse denne udvikling da 
han mente at byfornyelsen og saneringerne foregik hen over hovedet på 
beboerne i de udsatte kvarterer. Der blev i starten af 1990’erne, specielt 
på grund af kommunens dårlige økonomi, skabt konsensus om byens 
udvikling, herunder enighed om kommuneplanen, og kommunen ændrede 
strategi for saneringen. Det handlede ikke længere om totalsaneringer, 
men om mere bevarende saneringer. For det fjerde mistede både den 
almene boligsektor og BZ-bevægelsen indflydelse og kraft i 1990’erne. På 
grund af økonomien var den almennyttige sektor stoppet med opførelsen 
af almene boliger, mens BZ-bevægelsen mistede tilslutning i lighed med 
den øvrige venstrefløj.  

Det er ikke sådan at al midlertidig anvendelse i 1970’erne og 1980’erne 
skete ulovligt og i 1990’erne lovligt, men der var dog tale om et markant 
skifte. I 1990’erne startede en mere styret, midlertidig anvendelse af 
bygninger hvor grundejere indgik midlertidige kontrakter med unge iværk-
sættere. Natklubber og restauranter som ”Basecamp” og ”Mindship” fik 
lov til at etablere sig i nogle af bygningerne på Holmen i København. De 
kunne etablere sig på et meget lavt huslejeniveau fordi ejerne, det stats-
lige ejendomsselskab Freja Ejendomme, mente de kunne være med til at 
vise mulighederne på Holmen. Til gengæld afviste Freja Ejendomme at lade 
Grønnegårdsteatret, blandt andre, flytte permanent til Holmen. Årsagen 
må findes i at en permanent anvendelse af nogen der havde svært ved 
at betale en høj husleje, ikke ville overgå den fortjeneste man kunne 
opnå ved at sælge på almindelige markedsvilkår. Det var ellers en af de 
muligheder som blev anvendt i udlandet, som for eksempel Eriksberg-

Fra konfrontation til samarbejde | Holger Bisgaard
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koncernens omdannelse af de tidligere værftsarealer i Göteborg i 
start-1990’erne. Her blev der givet mulighed for at mindre lukrative 
funktioner kunne etablere sig, for at understøtte en udvikling af området 
som dermed på længere sigt kunne give højere fortjeneste på nogle af 
de andre arealer i værftsområdet. En anden midlertidig anvendelse i 
1990’erne var indretningen af en restaurant i den nu nedlagte Sojakage-
fabrik6 på Islands Brygge. En restaurant som senere etablerede sig som 
en af byens bedste, nemlig ”1. th” i Herluf Trolles Gade.

Gang i den midlertidige anvendelse efter 2000
Samtidig med at byggeaktiviteten steg i København, kom der en bevidst-
hed blandt mange udviklere og ejere af ejendomme om at en midlertidig 
anvendelse kunne være gavnlig for ejendommenes attraktivitet og 
værdisætningen på lidt længere sigt. Midlertidige aktiviteter, i form af et 
spisested eller noget i den mere kunstneriske genre, blev nu set som en 
mulighed for at trække opmærksomhed til stedet og give det en positiv 
omtale.

Et godt eksempel herpå er Luftkastellet på Krøyers Plads som var en 
strandbar, restaurant, natklub og et mødested for unge som interesserede 
sig for byen. De mødtes i den såkaldte Supertanker. Også her var det  
statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, som udlejede bygningerne, 
og processen var så styret at bygningerne blev revet ned længe før der var 
en ny lokalplan for området, idet selskabet ikke ville risikere at der kom 
en konfrontation med de mange som benyttede stedet. Senere kom der 
flere opfølgninger med en strandbar på Havneholmen og på Refshaleøen. 
Specielt Refshaleøen har udviklet sig til et sted med mange midlertidige 
anvendelser. Det skyldes primært at en mere kommerciel udnyttelse 
af Refshaleøen ligger år ude i fremtiden, hvis man ser på kommunens 
rækkefølgeplanlægning som angiver hvilke arealer der skal bebygges før 
andre. Her har ejerne, Refshaleøens Ejendomsselskab, derfor et stort 
incitament til at få alle mulige aktiviteter ind for at øge kendskabet til 
øen og for at få flere indtægter til at dække de løbende omkostninger. 

Specielt i de sidste år af 2000’erne, da konjunkturerne vendte, kom der 
mange midlertidige anvendelser, fra kunstnerværksteder i A-huset7 på 
Islands Brygge og anvendelsen af Silo 528 på det sydlige Islands Brygge 
til koncerter og events, til større anlæg på bar mark som Plug N Play9 i 
Ørestad. Det gælder ikke mindst de mange midlertidige anvendelser på 
Carlsberg hvis lokalplan er rettet mod et højkonjunkturmarked, men som 
først blev færdig da konjunkturen havde vendt. 

Fordele ved midlertidige anvendelser    
Set fra byens side har de mange midlertidige anvendelser af bygninger 
og grunde stor betydning. Det har været med til at stimulere bylivet i 
mange kvarterer hvor daglighandlen og rekreative muligheder er ved 
at forsvinde. En amerikansk undersøgelse af Philadelphia har vist at 

9 Plug N Play er et 25.000 

kvadratmeter stort aktivitets- 

og idrætsområde i Ørestad 

Syd hvor der er mulighed for 

at dyrke parkour, beachvolley, 

streetbasket og meget andet.

8 Havnemøllens gamle Silo 

52 dannede fra 2001 til 2007 

blandt andet ramme for 

Nordeuropas største årlige 

klubevent, Raw, og arrange-

menter for firmaer, foreninger, 

ministerier med mere. Silo 52 

er i dag revet ned.  

7 A-huset er fra 1963 og fun-

gerede som arbejderhotel for 

Sojakagefabrikken og studier 

for DR. Med byudviklingen af 

Islands Brygge lejede ejen-

domsselskabet Walls fra 2003 

til 2006 huset billigt ud til 

musikere, kunstnere og andre 

kreative, med stor succes og 

brandingværdi. Huset er i dag 

omdannet til luksuslejligheder.

Islands Brygges Havnebad

6 Dansk Sojakagefabrik  

forædlede sojabønner til foder 

og madolier. I 1980 skete der 

en eksplosion på fabrikken 

hvor to personer døde, 23 blev 

sårede og der skete skader for 

200 millioner kroner. Økono-

mien kunne efterfølgende ikke 

hænge sammen, og fabrikken 

lukkede i 1991. Området er i 

dag omdøbt til Havnestaden.
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10 Wachter, Susan M. & 

Kevin C. Gillen (2006): Public 
Investment Strategies: How 
They Matter for Neighborhoods 
in Philadelphia. University of 

Pennsylvania.

Fra konfrontation til samarbejde | Holger Bisgaard

det gavner ejendomspriserne når der er indrettet et midlertidigt grønt 
område på en tomt i byen10. Undersøgelsen viser ligefrem at ejendoms-
priserne falder når tomten bare ligger hen, mens de stiger når der er sket 
en indretning af grunden. Man må gå ud fra at det samme er gældende 
ved tomme bygninger. Grundejerne har altså to økonomiske incitamenter, 
dels stigende ejendomspriser, dels at få dækket nogle af udgifterne ved at 
have en ubrugt bygning eller grund liggende. Hertil kommer at midlertidig 
anvendelse kan gøre et område kendt når konjunkturen igen vender. Denne 
erkendelse er under lavkonjunkturen de seneste år blevet udbredt blandt 
investorerne, og byens store grundejere har også vist det i praksis, blandt 
andet på Refshaleøen, på Carlsberg og i Ørestad. 

København står over for en række år med en relativt lav byggeaktivitet. 
Samtidig står mange bygninger og grunde tomme, og det er primært 
ældre industribygninger som først vil blive omdannet når den næste 
højkonjunktur sætter ind. København har et mål om at skabe en mere 
attraktiv by gennem et alsidigt byliv. Det kan midlertidige anvendelser 
være med til at sikre. Kommunen bør derfor i samarbejde med ejerne og 
den urbane kraft der er hos mange unge, være katalysator for en mere 
systematisk og idérig udvikling til gavn for hele byens liv. Hertil kommer 
at man kunne spørge om det var muligt at ændre planlovgivningen så der 
kunne ske en stigende midlertidig anvendelse af ejendomme til gavn for 
og stimulering af bylivet. Det bør overvejes.
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Af John Andersen

”Den bedste måde at forstå verden på er at forandre den.” 1

Dette bidrag er skrevet med flere overlappende kasketter: Som bysocio-
log, studieleder for Plan, By og Proces ved Roskilde Universitet og nylig 
medstifter af Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsud-
vikling på Roskilde Universitet. Jeg trækker desuden på egne tidligere 
erfaringer fra bybevægelserne i København i 1970’erne og 1980’erne. 

Jeg boede dengang i en lille for længst nedrevet perle: Vodroffsvej 2C 
ved søerne, lige over for Saltlageret2 hvor Tycho Brahe Planetarium ligger 
i dag. Vodroffsvej 2C var en ejendom ejet af Frederiksberg Kommune. 
Den skulle rives ned, men blev midlertidigt lejet ud til bofællesskaber 
til en rimelig husleje. Et af højdepunkterne i denne periode var kampen 
om Byggeren i 19803. Mens slaget kørte i april og lidt ind i maj, cyklede 
vi, som tusinder af andre Københavnere, hver morgen cirka klokken syv 
til Den Sorte Firkant4 på Nørrebro for at deltage i kampen for bevarelsen 
af Byggeren. Byggeren var en byggelegeplads på et lille brakareal for 
kvarterets børn og unge som beboere og pædagoger havde oprettet imel-
lem Stengade og Korsgade i Den Sorte Firkant. Flertallet i Københavns 
Kommunes Borgerrepræsentation erkendte at der manglede lokale tilbud 
til børn og unge, og indgik i 1974 tøvende en midlertidig aftale om at Byg-
geren kunne køre som selvorganiseret byggelegeplads. Byggeren blev på 
den måde hurtigt et basisdemokratisk5 aktivitets- og værested med en 
kreativ og praktisk socialpædagogik – en oase hvor børn og unge med for 
eksempel palæstinensiske eller kurdiske forældre kunne være sammen 
med børn med pæredanske forældre i et skabende fællesskab. Da et flertal 
i Borgerrepræsentationen i 1980 hen over hovedet på de lokale besluttede 
at rydde Byggeren for at give plads til nyt, tæt almennyttigt boligbyg-
geri, udløste det en ugelang daglig mobilisering. Byggeren blev ryddet, 
men efterfølgende genopbygget på en nat – og ryddet igen. Hele dette forløb 
blev både en skelsættende manifestation og krystallisering af byens kreative 
politisk-aktivitiske puls og manglende evne og vilje fra myndig hedernes side 
til at indgå i reel dialog med denne urbane puls.

Skønheden i Byggerens opbygning og daglige drift var på den ene side 
en praktisk kreativitet der blev båret igennem af en bred og spraglet 
koalition af pædagoger, forældre og lokale beboere. Der var således en 
dyb lokal forankring og et civilt, frivilligt engagement (meget efterlyst i 
dag!), og for kommunen var Byggeren en effektiv og billig måde at dække 
de sociale behov i kvarteret på, sammenlignet med datidens standard-
pædagogiske tilbud. Samtidig blev Byggeren en praktisk ”rollemodel” 
for mange andre der ville lave lokal, progressiv samfundsforandrende 

Udfordringer for byens frizoner

5 Det vil sige styret af de an-

satte pædagoger, børnene og 

de aktive frivillige i fællesskab.

2 Saltlageret var et spil-

lested på Gammel Kongevej. 

Oprindelig var bygningen en 

pumpestation til Københavns 

første vandværk, siden brugt 

til vejsaltlager. Da bygningen 

skulle rives ned i 1987, blev 

den besat, og politiet ryddede 

stedet. Bygherren betalte 

efterfølgende tre millioner 

kroner til ombygningen af 

Pumpehuset til spillested.

3 Bregengaard, Per & Ulla 

Søgaard Thomsen (1982): Erfa-
ringer fra Byggeren. Præstø: 

Forlaget Mjølner.

4 Den Sorte Firkant betegnede 

en del af Indre Nørrebro i 

København. Kommunen ville i 

sin helhedsplan for sanering 

fra 1977 nedrive den nedslidte 

bebyggelse – uden hensyns-

tagen til lokale initiativer som 

byggelegepladsen Byggeren. 

Det gav massive protester fra 

både lokale og mange andre 

københavnere.

1 Lewin, Kurt (1946): Action 
Research and Minority Pro-
blems, genoptrykt i: Resolving 
Social Conflicts & Field Theory 
in Social Science. Washington 

D.C.: New York American Psy-

chological Association, 1997. 

Kampen om Byggeren, 1980
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pædagogik hvor der indgik et vigtigt ”Vi designer selv”-element. “Do-It-
Yourself”-konceptet6 bag byggelegepladsen var på den måde langt forud 
for sin tid. På den anden side blev Byggeren i nedrivnings- og konfron-
tationsfasen en demonstration af en unødig magtdemonstration fra 
myndighedernes side, som provokerede mange langt ud over de lokale 
borgere. Københavns Kommune kunne sagtens have gennemført bysa-
neringen på Indre Nørrebro uden at fjerne Byggeren, men det var, modsat i 
dag, utænkeligt i datidens planlægningsregime.

Nogle af aktivisternes erfaringer fra og resultatet af slaget om Byggeren 
blev som bekendt en vigtig del af baggrunden for opkomsten af den  
Københavnske BZ-bevægelse i 1980’erne. Som følge af boligsituationen og 
Københavns Kommunes totalsanering og nedrivning af gamle bygninger 
uden kvalificeret lokaldialog og hensyn til lokalt særpræg og identitet, 
forsøgte aktivister at skabe nogle ”modrum” ved at besætte en lang 
række bygninger og grunde.

Det er imidlertid ikke BZ-bevægelsens fødsel og historien om efterfølg-
ende modmiljøer og konfrontationer som er det vigtigste i vurderingen 
af Byggeren-forløbets bypolitiske betydning og relevans i dag. Det er 
derimod den kreativitet, stædighed og brede bevægelse der lå i opbyg-
ningsfasen af Byggeren: Det var et eksempel på allianceskabende, 
socialt mobiliserende ”empowermentplanlægning”7 nedefra, der bygger 
på og imødekommer konkrete, lokale behov. Det er denne tradition for 
”bottom-up”-planlægning og solidarisk inkluderende selvorganisering 
som også i dag er relevant.

6 Do-It-Yourself dækker over 

at bygge, ændre eller reparere 

noget uden styring fra eks-

perter eller professionelle. 

Udtrykket er også tilknyttet 

visse alternative miljøer, 

begyndende med punktbevæ-

gelse i 1970’erne, og er i dag 

blevet til et koncept for en vis 

uafhængighed fra forbruger-

samfundet.

Udfordringer for byens frizoner | John Andersen

7 Andersen, John (2007): 

Empowermentperspektivet i 

planlægningen, i: Jensen et al. 

(red.): Planlægning i teori og 
praksis. 1. udgave. Frederiks-

berg: Roskilde Universitets-

forlag.
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Efter dette intermezzo vil jeg tage RUC-kasketten på igen og diskutere 
hvorfor eksperimentel byudvikling er interessant ud fra et empowerment-
synspunkt8 der netop har som udgangspunkt at forskere og planlæggere 
ikke skal distancere sig fra sociale bevægelser, men tværtimod arbejde 
sammen med disse. Til sidst kommer nogle skud fra hoften om hvordan 
midlertidighedsbevægelsens potentiale kan fastholdes og udvikles. 

empowerment
Empowermentperspektivet har som udgangspunkt at viden og viden-
skab skal være styret af en kritisk og frigørende erkendelsesinteresse: 
Samfundsmæssige forhold undersøges for at få viden om hvordan og 
hvorfor strukturelle forhold og sociale praksisser er uretfærdige eller 
inhumane, for eksempel de manglende udfoldelsesmuligheder for børn 
og unge, som det var tilfældet med Byggeren. 

Empowerment er et begreb for forandringsprocesser og strategier for 
et mere inkluderende og socialt retfærdigt samfund. Empowerment kan 
defineres som ”processer hvorigennem sociale grupper forbedrer deres 
evne til at skabe, overskue og kontrollere materielle, sociale, kulturelle 
og symbolske ressourcer”.9 En endnu bredere empowermentdefinition 
er den amerikanske aktionsforsker Richard Levins, som også omfatter 
evnen til skabelsen af nye visioner: ”Med empowerment mener jeg kapa-
citet, ressourcer, information og viden, selvtillid, færdigheder, forståelse, 
organisation og formelle rettigheder som mennesker kan anvende til 
individuelt og kollektivt at bestemme hvad der skal ske med dem. Jeg 
inkluderer også menneskers mobilisering af kollektive visioner og fan-
tasi, intelligens, kreativitet, entusiasme, mod og energi i en frigørende 
bevægelse.”10

I empowermentlitteraturen skelnes typisk mellem horisontal og ver-
tikal empowerment: Horisontal empowerment handler om at styrke 
handlekraftige netværk indadtil og nedadtil, for eksempel mellem unge, 
gadeplansarbejdere, beboerrådgivere og iværksættere. Vertikal empo-
werment handler om styrkelse af magten og påvirkningsmulighederne 
udadtil og opadtil, for eksempel ved at få skabt en reel dialog om forbed-
ringer af københavnernes levevilkår med Københavns Rådhus11. På 
den lange bane kræver robuste empowermentprocesser at der skabes 
både et stærkt lokalt netværk (horisontal empowerment) og gennem-
slagskraft opadtil (vertikal empowerment), for eksempel til Rådhusets 
forvaltninger.

Kurt Lewin, en af aktionsforskningens fædre, spidsformulerer budskabet 
om forholdet mellem viden og forandring ved at sige at den ypperste 
form for viden om hvordan verden hænger sammen, netop fremkommer 
gennem forsøg på at forandre verden: ”Den bedste måde at forstå verden 
på er at forandre den.”12

12 Lewin, Kurt (1946): Action 
Research and Minority Pro-
blems. Genoptrykt i: (1997) 

Resolving Social Conflicts & 

Field Theory in Social Science. 

Washington D. C.: American 

Psychological Association.

11 Andersen, John (2005): 

Empowermentperspektivet  
– vejen frem for kritisk hand-
lingsorienteret socialforsk-
ning? I: Social Kritik, 101.

10 Levin, Richard (1995):  

Beyond Democracy: The 
Politics of Empowerment, 

i: Antonio Callari, Stephen 

Cullenberg & Carole Biewener 

(red.): Marxism in the Post-
modern Age. New York: The 

Guilford Press.

9 Andersen, John (2005): 

Empowermentperspektivet  
– vejen frem for kritisk hand-
lingsorienteret socialforsk-
ning? i: Social Kritik, 101.

8 Andersen, John (2005): 

Empowermentperspektivet  
– vejen frem for kritisk hand-
lingsorienteret socialforsk-
ning? i: Social Kritik, 101.
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Midlertidige byrum som empowermentbaser
Set ud fra et empowermentperspektiv er midlertidige byrum, miljøerne 
og netværkene omkring dem interessante ud fra flere betragtninger: 

De er eksperimentelle frirum og oaser hvor nye, skabende fællesskabs-
former kan trives. De er på forskellig vis sociokulturelle eksperimentarier 
der ikke er styret og designet oppefra. De midlertidige byrum og nye 
fællesskabsformer kan ses som vigtige alternativer til den dominerende 
konsum- og vækstdrevne mainstreamlogik, jævnfør for eksempel socio-
logen Zygmunt Baumans samfundsdiagnose om byerne i den flydende 
modernitet, hvor han analyserer hvordan byerne i dag i stigende grad 
præges af ikke-steder, ”konsumkatedraler” og ”tivolisering”.

Samtidig er de midlertidige byrum ikke båret af mere radikale ”mod-
standsidentiter”, som for eksempel BZ-bevægelsen og det autonome 
miljøs modstandslommer der mere radikalt prøver at melde sig ud af 
markedsøkonomien og det etablerede samfund. De er mere alternative 
frirum hvor markedskræfterne bliver suspenderet eller opblødte ved 
lav husleje og etableringsomkostninger, men markedskræfterne er der 
stadig. Nogle vil gerne være alternative iværksættere og tjene penge, 
men accepterer at en del af overskuddet for eksempel skal gå til fæl-
les projekter eller en midlertidighedsfond. Denne udfordrende cocktail 
af iværksættermiljøer og alternative sociokulturelle miljøer er det nye 
som er kommet i spil, og som sandsynligvis vil trække spændende spor 
i fremtiden. Den iværksætterpraksis som er ved at udvikle sig, kan for 
eksempel hente inspiration fra de engelske ”Ideastores” som er en slags 
lokale nonprofit-baserede udviklings- og kulturhuse13.

De midlertidige byrum kan blandt andet have potentialer til at være  
demokratiske byudviklingslaboratorier og eksperimentarier hvor der 
fødes og afprøves elementer af nye planlægnings-, demokrati- og mobi-
liseringsformer. 

Det er vigtigt at åbne for muligheder som disse, fordi der trods vigtige spræk-
ker i systemet stadig er meget byudvikling og planlægning der styres med 
de store investorer og teknokrater for bordenden. Mahognibordsmetoden14,  
som byplanlægger Arne Gaardmand kaldte det, er langtfra død. Derfor er det 
altid godt med miljøer der kan repræsentere andre stemmer og interesser, 
og holde gang i en offentlig demokratisk diskussion om hvordan byen skal 
udvikle sig. 

De midlertidige byrumsmiljøer kunne sammen med for eksempel 
medborgercentre og lokaludvalg også være baser for at få udviklet en 
bredere paraply for organisationer og bevægelser der sammenknyt-
ter forskellige perspektiver og bestræbelser for diversitet, solidaritet, 

13 Delica, Kristian (2011): 

Social innovation og område-

baserede indsatser – mod en 

kritisk socialvidenskab om 

innovation, i: Catharina Juul 

Kristensen & Søren Voxted: 

Innovation. Medarbejder og 
bruger. København: Hans 

Reitzels Forlag.

14 Mahognibordsmetoden er 

planlægning i lukkede elite-

netværk med investorer og 

teknokrater mere eller mindre 

uden for demokratisk kontrol.

Udfordringer for byens frizoner | John Andersen

Sommer i Den Store Firkant, 1975
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bæredygtighed og mangfoldighed. Dette er der mange eksempler på 
rundt omkring i verden, for eksempel et netværk som Social Polis15 og 
en bevægelse som Citizens UK16 hvor der både arbejdes med økonomisk 
fattigdom, uddannelsesmuligheder for unge, immigranters rettigheder, 
boligpolitik og organisering af frivilligt socialt arbejde under fælles  
sloganer som ”Retten til Byen” eller ”Social Retfærdighed i Byen”. Nogle 
forskere har brugt begrebet ”Community Unism”17 om sådanne bestræ-
belser på at organisere lokalsamfund ud fra fælles interesser i bedre 
levevilkår og anerkendelse. 

Udsyn
Verdens byer – inklusive København – står over for kæmpe udfordringer 
som hverken kan eller skal løses alene af teknokrater og markedsagenter. 
Der er behov for kapacitetsopbygning og institutionel og demokratisk 
innovation på tværs af samfundets sektorer (civilsamfund, marked og 
offentlig sektor) og meget gerne med et internationalt udsyn.

Tiden råber på et fremtidsorienteret, demokratisk engagement om 
byernes udvikling. Stemmer der tør give nogle bud på og eksperimentere 
med hvordan vi kan prøve at håndtere det sæt af udfordringer der for det 
meste diskuteres løsrevne fra hinanden: 1) Klima-, miljø- og bæredyg-
tighedsomstillingen. 2) Behovet for et socialt bæredygtigt hverdagsliv, 
trivsel og sundhed. 3) Social inklusion og bekæmpelse af marginalise-
ring, positiv forskellighed og gensidig sociokulturel respekt. 4) Nødven-
digheden af engageret demokratisk offentlighed og et civilsamfund der 
forholder sig til det fælles bedste.

Alternative miljøer som PB43 kan fint fungere som ”oase” og kreativt  
fristed for den aktive kreds, men kan have en tendens til at lukke sig 
om sig selv og ende med at få for meget fokus på de ressourcestærke 
iværksættere og projektmagere. Derfor er det en vigtig udfordring at være 
ambitiøs i forhold til at komme ud over rampen med at opbygge alliancer, 
netværk og relationer til kræfter uden for midlertidighedsmiljøet. Tænk 
derfor konstant i dialog, allianceopbygning og praktisk samarbejde med 
andre af byens gode, men måske slumrende, kræfter. 

Husk de ældre. Inviter for eksempel plejehjemsbeboerne og Ældrerådet 
ned til så- og plantefest (og senere høstfest) i de urbane haver. Inviter 
den lokale presse og få lavet nogle historier om mødet mellem genera-
tionerne.

Husk de unge og børnene. Prioriter tæt dialog og praktisk samarbejde 
med beboerrådgivere, skolelærere, klubpædagoger og gadeplans-
medarbejdere om hvor skoen trykker i forhold til børn og unge i jeres 
nærområde (horisontal empowerment). Lav kreative workshops og 
fremtidsværksteder med 8.-9.-klasser om de unges behov og visioner 
for bydelen. 

15 Social Polis:  

www.socialpolis.eu.

16 Citizens UK: 

 www.citizensuk.org.

17 Direkte oversat: Lokal-

samfundets fagforeningsbe-

vægelse. For en uddybende 

beskrivelse og diskussion af 

”community unism” og Citi-

zens-UK bevægelsen se Bjørn 

Hansen (2011): Tranformativt 
medborgerskab – en analyse 
af borgeralliancen Citizens UK. 
Speciale, Sociologisk Institut.
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Vær synlig i bydelens fælles liv. Indgå aktivt med indslag i fælles 
bydelsarrangementer, lokalpressen, sommerfester, markedsdage og 
lignende. 

Styrk og organiser den lokale miljøbevidsthed i hverdagslivet. Lav 
aktiviteter om bæredygtige og sunde fødevarer, blandt andet i samar-
bejde med Urban Gardening-bevægelsen. Husk at få headhuntet nogle 
fra kolonihaverne der allerede praktiserer dette, men uden at indgå i 
synlige netværk om det.

Giv ekstra vitaminer til det lokale demokrati. Vær vært sammen med 
lokaludvalget, medborgercentret, de politiske partier og andre til 
temamøder og events der sparker røv og forholder sig til brændende 
globale og/eller lokale spørgsmål som klimaomstilling nedefra, even-
tuelt med et internationalt pift som for eksempel Transition Towns-
bevægelsen18 i England. Husk her at få inddraget lokale ildsjæle der 
kan fortælle en god historie og linke til lokale aktiviteter. 

18 Transition Towns  

(overgangsbyer) har til formål 

at udruste samfundet til 

den dobbelte udfordring ved 

klimaændringer og at oliepro-

duktionen har toppet og vil 

falde i de kommende år. Det 

gøres ved at øge bevidstheden 

om bæredygtig livsførelse i 

lokalsamfundet, reduceret 

energiforbrug, og øget selvfor-

sørgelse.  

www.transitionnetwork.org.

Udfordringer for byens frizoner | John Andersen
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Bilerne kommer ind til byen om morgenen, med personerne indeni, de 
kommer i ryk, de fylder husene med deadlines og human ressources. 
Det er en måde at bruge byen på: Byens hulrum fyldes og tømmes på 
skift, den tunge trafik ind fra alle provinser og ud igen. Det er en måde at 
bruge byen på. Vinden bruger byen til at blæse igennem. Om natten bruger 
vejene byen til at sno sig rundt. Ukendte kunstnere bruger natten til at 
skrive og male noget, de bruger murene som lærred. Det er en måde. 
Som at ridse sit navn i bænke, i træer: Jeg var her, jeg var her, Maiken + 
Mikael 1984, det var her. Og støvet rejser sig og lægger sig. Støvet flytter 
sig rundt i byen. Og nu hvor det er aften og efterår igen, så gå en tur i  
København. Det er din by, det er her du bor. Fuglene bor i træerne, træerne 
bor langs vejene, vejene bor ingen steder, men fører dit blik frem, øjnene 
bor i ansigtet, byen er også inde i hjernen, neurotransmitterne bor i  
neuronerne, de rejser elektrisk og lysende gennem nervernes netværk, 
de rejser den ene mægtige by efter den anden, man kan finde København 
derinde, hjernen bruger byen som et kort til at finde rundt med, en model 
at gå ud fra, og mens du sover en drømmeløs søvn, genopføres dit indre 
København. Det er en måde. Mens du sover, sætter stilheden sig her og 
der i træerne, lirker kobbertyve navne og årstal af gravene på Vestre  
Kirkegård, glider førerløse biler igennem din by, nynner et andet hav i 
husenes vandrør. Vandet bruger byen til at løbe igennem. Vandet løber 
under jorden, vandet bevæger sig gennem rør, pumpes op, kommer ud af 
byens haner og bruserhoveder; varmt over kroppe, koldt over ansigter, 
skyller igennem organer og væv, skiller os af med det vi ikke længere 
skal bruge til noget, pisser ned under jorden igen og driver til sidst gen-
nem rotternes by, underjordiske floder af bind og pis og bevismaterialer. 
Rotterne og duerne har delt byen imellem sig. Rotterne og duerne har 
en stående aftale: de deler de krummer der falder. De bruger byen til at 
blive flere. Det er en måde, det er vækst. Og nu blæser bilerne ind fra 
alle provinser, støv slynges op i byens æter, de kommer med viden,  og 
de kommer med vækst. De blæser hvorhen de vil. Byen går gennem dine 
sanser. Byen løber fuld af information: 0 og 1 gennem kablernes kobber 
og tråde af guld, 0 og 1 over blinkende skærme og ud, 0 og 1 gennem 
hjernebarkens folder, man kan finde København derinde, København 
inde i København, København foldet ind i København. Byen går gennem 
dine sanser. Byen løber fuld af informationer. Vi tager dem vi kan bruge. 
Resten må skramle som kviste og blade i vinden som bruger din by til at 
blæse igennem. 

indre København

Af lars emil Foder 
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I efteråret 2010 er der forlydender om at en  
organisation kaldet Givrum.nu har fået fingre 
i en ejendom på Amager, gratis i to år. Rygter 
eller utopi? Det bekræftes af flere pålidelige 
kilder. Men omvendt er dette København. Ikke 
Berlin, Paris, London, Detroit eller Toronto  
– steder hvor sådanne historier ikke blot 
er rygter, men hårde realiteter. Hvor grænser 
overskrides, forandringer skabes, liv bliver til. 
Hvor der er store armbevægelser, altid højt til 
loftet og handling bestemmer. Men så en dag 
i november 2010 dukker en e-mail op. Emne: 
Prags Boulevard – Begyndelsen. Via forskellige 
netværk har den fundet vej igennem byen. 

Der er informationsmøde: 
fredag den 19. november 2010, klokken 15. 
Dette er bestemt en mulighed! 

Begyndelsen

Opfordring fra Givrum.nu
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Der er en skarp lugt af kemikalier, glasset i flere 
af vinduerne mangler eller er smadret, der er 
ingen varme og intet lys i opgangen eller i de 
tilstødende rum, eftersom el-installationer og 
kabler er blevet stjålet af kobbertyve. Så det er 
svært at forestille sig at nogen har mod på at 
tage bygningerne på den tidligere lakfabrik på 
Prags Boulevard 43 (PB43) i brug. Alligevel er 
der denne kolde, mørke november eftermiddag i 
2010 forsamlet omkring 30-35 forhåbningsfulde 
projektmagere, iværksættere og kunstnere i 
den ramponerede Bygning 5, kaldet Hovedbyg-
ningen. De er igennem interesseorganisationen 
Givrum.nu’s netværk blevet inviteret til møde 
angående omdannelsen af den 6.400 kvadrat-
meter store grund med fire tomme bygninger til 
et brugerdrevet arbejdsfællesskab.

visioner om et sted
Første sal i Hovedbygningen har som det eneste 
sted fået installeret el. I et af rummene er  
opstillet nogle skriveborde med et par bordlam-
per. En elradiator har fået flere af de fremmødte 
til at knappe frakken op, og en projektor oplyser 
rummet.
”Kan du være ham som trykker på space, så vi 
kan komme i gang,” spørger Christian Fumz fra 
Givrum.nu en af deltagerne. Der stilles skarpt 
og PowerPoint-præsentationen kommer til 
syne på rummets ru bagvæg.
Bag Givrum.nu står Christian Fumz og Jesper 
Koefoed-Melson. De har i løbet af 2010 forhand-
let kontrakten på plads med stedets grundejer, 
den internationale kemivirksomhed AkzoNobel. 
Grunden med de fire bygninger er blevet stillet 
mere eller mindre gratis til rådighed og aftalen 
løber frem til og med udgangen af 2012 med 
mulighed for et års forlængelse. AkzoNobel 
ønsker at vente med at sælge grunden indtil 
Københavns Kommune har besluttet sig for en 
ny lokalplan for området i 2012.
”Vi vil gerne inspirere til at der bliver åbnet flere 
steder som PB43. Vi har fået to års støtte fra 

Realdania1 til at stable Givrum.nu på benene. 
Givrum.nu vil fungere som mellemled mellem 
lejere og grundejer ved at skabe den nødvendige 
tillid og kontakt. Samtidig forsøger vi at påvirke 
politikere og myndigheder til at lette reglerne 
for at tage tomme bygninger og grunde i brug,” 
forklarer Christian Fumz og påpeger at brugerne 
i deres arbejde på PB43 hurtigt vil finde ud af 
at der blandt andet er en række bygnings- og 
miljøregler de løbende må forholde sig til.

I 2006 startede Christian Fumz det alternative 
kultursted Bolsjefabrikken2 i Københavns Nord-
vestkvarter ved at indgå en aftale med ejeren 
af den tidligere bolsjefabrik om at bruge stedet 
frem til det blev solgt. Den anden halvdel af 
Givrum.nu, Jesper Koefoed-Melson, har blandt 
andet været med til at drive Undervand, en tom 
cykelkælder i Ørestad der i 2009 blev lavet om 
til et midlertidigt event- og udstillingssted. Den 
viden og erfaring de har opnået herfra, arbejder 
de videre med i Givrum.nu, for at det kan komme 
byen og så mange mennesker som muligt til 
gode.
”Både ved Bolsjefabrikken og Undervand 
oplevede vi mange udfordringer i forhold til 
myndighederne. De udfordringer vil vi se om vi 
ikke kan rykke ved og tilpasse i samarbejde med 
dem. Københavns Kommune er på nuværende 
tidspunkt ved at udvikle en midlertidighedspo-
litik, og dem er vi i dialog med,” fortæller Jesper 
Koefoed-Melson.
PB43 er deres svendestykke. Stedet skal være 
et praktisk eksempel de kan bruge til at få 
myndighedernes, politikernes og grundejernes 
øjne op for potentialerne ved at tage tomme 
bygninger og grunde i brug.
”Vores vision med stedet her er at det bliver et 
levende sted. Folk i lokalområdet skal kunne 
komme og bruge dét som vi sammen finder ud 
af skal være her, og vi skal hver især i en vis 
grad indgå i hinandens projekter. Det skal være 
et innovativt sted hvor der frembringes nye 

et arbejdsfællesskab bliver til
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interessante design, udtryksformer, produkter, 
strukturer og løsninger på relevante problema-
tikker,” forklarer Christian Fumz.
Der er planer om kreative snedkerværksteder, 
et økologisk fødevarefællesskab, et urbant 
laboratorium, et galleri, et atelier, et tekstil-
trykkeri, et keramikværksted og et motorcykel-
værksted og et cykekulturhus. Det er primært 
grupper og folk der allerede er etablerede, og 
som ønsker at arbejde professionelt med deres 
projekter.
”Vi skal hurtigt i gang, da vi jo ikke har mange 
år. Så det er vigtigt at grupperne har nogle erfa-
ringer med sig, men også ressourcer til at nå ud 
over sig selv og nærmiljøet,” forklarer Christian 
Fumz.

Det praktiske
Givrum.nu er nonprofit og tjener ikke penge 
på udlejningen. Huslejen går i stedet direkte 
tilbage til lejerne via den daglige drift. Derfor 
vil kontrakter, tilladelser, stedets økonomi med 
mere blive gjort tilgængelig for alle brugerne på 
PB43. Det skal være med til at give den nødven-
dige gennemsigtighed.
”Stedet er en tidligere lakfabrik, og derfor er 
der opløsningsmidler i jorden. Vi har endnu ikke 
fået detaljerne om hvilke kemiske rester der er, 
men det er nok ikke godt at spise jorden. Det er 
primært på udendørsarealet og i de store haller 
der er forurening,” fortæller Christian Fumz, 
og han oplyser at Givrum.nu arbejder på at få 
klarhed om omfanget.
Brugerne står selv for renoveringen, etablering 
af vand og el, og opvarmning af deres rum, mens 
vedligeholdelse af udendørsarealet, samt etab-
lering af vand og el hen til hver bygning, er et 
fælles anliggende. Kravet til installation af el 
og vand skal ifølge kontrakten med grundejer 
være autoriseret.
”Vand bliver sandsynligvis dyrere end beregnet. 
Det koster at få Københavns Energi til at etable-
re et hovedstik. Det koster at leje rendegraver og 
få en VVS-installatør til at føre nye vandrør. Hvad 
angår varme, må I selv finde en løsning. Stedets 
centralvarmeanlæg har stået stille i fem år og 
kan ikke repareres. Vi opfordrer jer til at tænke 

i alternativer såsom varmepumper og brænde-
ovne. Ikke elradiatorer,” siger Christian Fumz 
og nævner at Bolsjefabrikken, da den forlod 
Glentevej, fik en elregning på 170.000 kroner 
som følge af overdrevent brug af elradiatorer.

Økonomi og kontrakter
Der er tid til det vigtigste punkt på dagsordenen: 
Forhandling af huslejen. 
”Først kommer vi med et forhandlingsgrundlag 
baseret på de forventede udgifter og indtægter. 
Så holder vi ti minutters pause til at overveje 
hvor meget I selv kan lægge. Det er vigtigt at 
huslejen er så lav som mulig og ikke umuliggør 
jeres projekter,” påpeger Christian Fumz. 
Der er mulighed for at nedsætte huslejen hvis 
nogle af stedets indtægter kommer ind via  
fællesarrangementer og noget af det prakti-
ske og administrative arbejde laves af folk på 
stedet. 
Individuelt er der mulighed for at nedsætte 
huslejen hvis man laver åbne sociale og kulturelle 
arrangementer og tager ansvar.
Der forhandles desuden med AkzoNobel om 
hvor stor en andel af ejendomsværdiskatten 
på 160.000 kroner brugerne skal betale. Det 
forventes at blive halvdelen det første år. Ligesom 
stedets økonomi kan blive bedre eller dårligere 
alt efter om aftaler med større projekter kommer 
i hus, blandt andet Miljøpunkt Amagers Bicycle 
Innovation Lab der skal indsamle viden og  
erfarin  ger om dansk cyklisme.
 
Givrum.nu har fået et advokatfirma til at ud-
forme lejekontrakterne så de er juridisk i orden. 
Et arbejde de har fået støtte til af Realdania. 
Lejekontrakterne indordner sig under samtlige 
begrænsninger der følger med Givrum.nu’s 
kontrakt med AkzoNobel. Udgifterne til udarbej-
delse af kontrakten med AkzoNobel er betalt af 
AkzoNobel selv.
Kontrakten er baseret på en låneaftale og ikke 
som normalt en lejeaftale, da rettighederne 
som lejer vil gøre det sværere for AkzoNobel at 
opsige brugerne igen. 
”Vi fraskriver os de rettigheder som en lejer 
normalt har. I stedet har vi mulighed for at 
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bruge stedet til kulturelle, sociale og innova-
tive formål mere eller mindre gratis i to-tre år,” 
påpeger Jesper Koefoed-Melson.
Det er fastlagt at brugerne i fællesskab skal 
indbetale et depositum på 1.000 euro om må-
neden til AkzoNobel, som de får tilbage hvis de 
forlader grunden og rydder op efter sig.3

”Det at få AkzoNobel med på idéen skete nær-
mest fra det ene møde til det andet. Efterfølg-
ende havde vi en meget lang korrespondance 
med grundejer og advokaterne. Det der har 
trukket ud, er at finde frem til de rette para-
graffer i kontrakten, så alle er tilfredse. Men 
det synes at være lykkedes,” vurderer Jesper 
Koefoed-Melson.

et arbejdsfællesskab bliver til
Nogle uger efter er der indkaldt til stiftende 
generalforsamling af arbejdsfællesskabet 
Prags Boulevard 43 (Foreningen PB43). Jesper 
Koefoed-Melson forklarer: 
”Den økonomiske og juridiske del af PB43 
styres af Givrum.nu, da vi har lånekontrakten 
med AkzoNobel. Foreningen er et brugerforum 
og skal være det praktiske redskab som tager 
sig af den daglige ledelse, og som er med til 
at skabe struktur og en fællesskabsfølelse på 
stedet.” 
Da huslejeindtægterne vil administreres igen-
nem Givrum.nu, er der ingen penge i foreningen 
andet end dem den selv skaffer via puljer, fonde 
og arrangementer. Et eventuelt overskud skal 
gå til udbedring af stedets faciliteter og fæl-
lesarealer.
Foreningen er en sammenslutning af brugerne 
af stedet, og alle brugere skal være medlem-
mer af foreningen. Den ejer ikke grund og 
bygninger, men har råderet ud fra Givrum.nu’s 
lånekontrakt med AkzoNobel.
Flere af de fremmødte vil dog gerne have skrevet 
ind i lejekontrakten at brugerne selv kan råde 
over hvem der kan afholde arrangementer i 
deres lejede rum. Det forslag vedtages, så 
længe de fælles retningslinjer og andre forhold i 
lejekontrakten overholdes.
Tvister og uenigheder mellem foreningen og 
Givrum.nu forsøges løst ud fra brugernes og 

stedets interesse. Kontrakten med grundejer 
skal dog være grundlag for alle beslutninger.
”Hvad hvis taget falder ned i et lejemål,” spørger 
en af de fremmødte. Givrum.nu kan oplyse at 
det går ind under grundejers erhvervsforsikring, 
men der er en selvrisiko på 300.000 kroner, så 
brugerne skal derfor selv reparere taget med 
hjælp fra foreningen. Forsikring af glas og  
sanitet skal brugerne selv tegne. Der er et 
spørgsmål angående ansvaret for fællesarealer-
ne:
”Det er et fællesansvar, forstået på den måde 
at hvis nogen ser et kæmpe bål, så må de gerne 
slukke det,” svarer Christian Fumz. Folk ler. 
Der ankommer nogle flere til mødet, så folk må 
rykkede tættere sammen og sætte sig op i vin-
dueskarmen. Nu hvor de sidste er ankommet, 
er det tid til valg af bestyrelse.
Bestyrelsen af foreningen er den daglige 
ledelse og stedets ansigt udadtil. Den tager 
sig af aktiviteter, presse, rundvisninger, nye 
projekter og lejere, retningslinjer for brug af 
ejendomme, samt informerer om hvad der sker 
på stedet. Jesper Koefoed-Melson opmuntrer 
til kampvalg.

Et par hænder kommer i vejret. Og endnu en. 
Men det er ikke nok til at danne bestyrelsen, 
eftersom den ifølge vedtægterne skal bestå af 
mindst fem medlemmer og tre suppleanter.
”Hvorfor er der ikke flere som melder sig? Det 
er vigtig vi får en stærk bestyrelse når vi skal 
til at bygge stedet op. Ja, jeg kunne godt tænke 
mig at høre de forskellige hvorfor,” udbryder en 
af dem som har meldt sig.
Nogle sidder allerede i flere bestyrelser, andre 
har ikke tid eller er i tvivl om hvad det indebæ-
rer at sidde i bestyrelsen, eller er bare ikke in-
teresserede. Enkelte grupper vil derimod gerne 
stille med flere folk, men det vil betyde at nogle 
grupper får mere at sige end andre. 
Efter en del diskussion frem og tilbage finder 
forsamlingen til sidst en løsning: Nogle vælges 
midlertidigt til bestyrelsen indtil deres grupper 
har fundet et fast medlem.
Vedtægterne er godkendt, bestyrelsen er valgt, 
og mødet hævet. Der åbnes øl og ryges smøger. 
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Der udveksles e-mail-adresser og mobilnumre, 
snakkes om projekter og praktiske ting. Stem-
ningen er munter. Men folk er også spændte. 
Ingen har nogen fornemmelse af hvor de vil 
være om to år. Mulighederne er åbne. Idéerne 
mange. Alt synes at kunne ske.
 

1 Realdania er en almennyttig erhvervsdrivende forening 

hvis formål er at skabe livskvalitet ved at yde støtte til 

arkitektur, byrum og det byggede miljø. Realdania kaldes 

ofte en fond, men er teknisk set en erhvervsdrivende 

forening som man kan blive medlem af hvis man ejer fast 

ejendom i Danmark. 

2 Det brugerstyrede kultursted Bolsjefabrikken har 

siden 2008 holdt til på både Glentevej og Lærkevej i 

Nordvest. Desuden har de en bygning på Ragnhildgade 

på ydre Østerbro. Bolsjefabrikken består blandt andet 

af værksteder, atelierer, galleri, folkekøkken, biograf og 

spillested. 

3 Denne ordning med løbende indbetaling af depositum 

er kommet i stand fordi hverken Givrum.nu eller brugerne 

havde mulighed for lægge det samlede beløb på én gang.

PB43 | et arbejdsfællesskab  bliver til

Om husleje, sammensætning og kontraktforhold

På PB43 er det primært grupper som lejer sig 

ind. Alle lejere skal være medlem af Foreningen  

PB43. Hver enkelt lejer kan bestå af to eller flere 

brugere. Lejerne har selv ansvaret for at egne 

brugere overholder reglerne i kontrakten og for 

fællesarealerne. De fleste lejere har desuden 

egne interne regler for brug af deres lejemål.  

Husleje: 10-35 kr./m2/md. ekskl. moms, af-

hængig af rummets stand. Går primært til den 

daglige drift. 

Der har været gratis leje indtil marts 2011.  

Derudover nedsat husleje i nogle måneder alt 

efter rummenes stand. 

Ens udgifter: Alle grupper har skullet betale til el 

og låsesystem.   

Udendørsarealet: 10-15 kr./m2/md. ekskl. moms, 

hvis formålet er nonprofit eller lejer allerede har 

et lejemål på PB43. Ved udlejning til kommerciel 

brug forhandles der en individuel aftale – f.eks. 

kan Foreningen PB43 få 10-20 pct. af overskud-

det. 

Kontrakt: Erhvervslejekontrakt, men med 

lånestatus. Brugerne har herved afskrevet sig 

mange af de normale rettigheder der indgår i en 

lejekontrakt. 

Aktivitet: Hvis der ikke er aktivitet i et lejemål i 

en periode, eller hvis typen af aktivitet ikke er 

som aftalt i kontrakten, kan lejer opsiges. 

Om ejendommen PB43

Matrikelnummer: 0351. 

Adresse: Prags Boulevard 43, 2300 København S. 

Grundejer: A/S Sadolin & Holmblad. Erhvervet af 

Nobel Industries 1987. Sidenhen AkzoNobel.  

Erhverv: Produktion af maling og lak. 

Produktion ophørt: 2006. 

Lokalplan: Nr. 204, Nerikegade, vedtaget 1993.  

Område: Sundbyøster. Afgrænset af Vermlands-

gade, Prags Boulevard, Dalslandsgade og  

Uplandsgade. 

Anvendelse: Erhvervsformål inden for industri-, 

værksteds-, lager-, engros-, transport og oplags-

virksomhed med dertilhørende administration. 

Udlånt: 31. december 2010-31. december 2012, 

med mulighed for forlængelse. 

Ejendomsværdi, 2010: 12.200.000 kr. 

Grundareal : 6.401 m2, heraf vej: 477 m2. 

Samlet bygningsareal: 1.933 m2. 

Bygning 1 – Villaen:  

     Bygningsareal: 297 m2. 

     Etager: 2. 

     Opførelsesår: 1910. 

Bygning 2 – Riggerhallen / Tårnet: 

     Bygningsareal: 463 m2. 

     Etager: 2.  

     Opførelsesår: 1953. 

Bygning 5 – Hovedbygningen:  

     Bygningsareal: 886 m2. 

     Etager: 2.  

     Opførelsesår: 1954. 

Bygning 6 – Værkstedsfløjen: 

     Bygningsareal: 287 m2. 

     Etager: 1.  

     Opførelsesår: 1956.
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et svendestykke

Af Christian Fumz & Jesper Koefoed-Melson

Tomme ejendomme er fantastiske ressourcer som kan blive et stort  
aktiv for vores samfund. Som brugerdrevne platforme kan de give 
mulighed for at danne kontor- og arbejdsfællesskaber, opstarte nye 
virksomheder og eksperimentere med sociale og kulturelle projekter 
som det ville være svært at etablere på regulære markedsvilkår. For-
målet med interesse organisationen Givrum.nu er at finde og aktivere 
tomme ejendomme. PB43 er vores svendestykke. Her præsenterer vi 
vores arbejde.

At bringe ressourcer i spil
Samfundet går glip af en masse ressourcer, simpelthen fordi de ikke 
anses for ressourcer. Tomme ejendomme er et særligt tydelig eksem-
pel på det. Men hvis vi som samfund skal udvikle os i en økonomisk og 
socialt bæredygtig retning hvor samfundet er til for den enkelte og ikke 
omvendt, er det nødvendigt at se alle tilgængelige ressourcer som vær-
difulde potentialer der må og skal have mulighed for at komme i spil. Det 
er det Givrum.nu gør. I stedet for at se dem som problemer, ser vi tomme 
ejendomme som en fysisk ressource der kan fungere som platform for 
aktivering af andre – passive og menneskelige – ressourcer. Passive  
ressourcer er for eksempel den tid vi alle bruger på meningsløse og 
uengagerende aktiviteter hvor den personlige motivation ikke bliver 
udfoldet, såsom at tage et job alene for at indkassere løn, den spildtid 
vi bruger på transport, og de forstenende stunder foran fjernsynet. 
Menneskelige ressourcer er derudover den viden vi har, vores idéer og 
drømme, håndværksmæssige og andre fysiske færdigheder der ikke finder 
gavn i det gældende samfund. Personlig motivation ser vi som den største 
ressource vi som samfund har. Men den bliver kun sporadisk tilgodeset 
i den måde vi har indrettet os på. For at få den personlige motivation i 
spil er det nødvendigt at vi oplever aktiviteter som meningsfulde. Her er 
tomme ejendomme en oplagt platform fordi de tilbyder frie rammer som 
kan tilpasses den enkelte bruger, som så kan udfylde dem med me-
ningsfulde aktiviteter.

Da både meningsfuldhed og tilgængelige ressourcer er variable størrel-
ser, vil ethvert Givrum.nu-projekt være unikt og vokse ud fra bygningen 
og brugernes særlige egenskaber og individuelle potentialer. Vi definerer 
hvert enkelt projekt ud fra isolerede kvalitative betragtninger af stedet 
og lokale behov. Selv om vi især lægger vægt på at understøtte brugernes 
personlige motivationer, understøtter vores projekter også andres interes-
ser: Grundejerne har for det meste en økonomisk interesse, men i mange 
tilfælde får disse steder blot lov til at stå ubrugte hen indtil det er muligt 
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at ejendomsudvikle eller sælge dem. En gradvist styret midlertidig 
ibrugtagning kan sagtens støtte op om ejerernes økonomiske interesser 
og samtidig give brugerne den nødvendige frihed til at udtrykke sig selv 
og sine projekter. Kommunen har desuden et fastlagt byudviklingsper-
spektiv hvor brugerdrevne og eksperimenterende aktiviteter sagtens 
kan indgå som en gavnlig ressource til at afdække forskellige behov i et 
lokalområde. 

Fire aktivitetsniveauer
Vi ønsker at så mange som muligt oplever potentialet ved at tage en tom 
bygning i brug. Derfor arbejder vi på fire niveauer: Et politisk niveau, et 
konsulent- og rådgivningsniveau, et videndelingsniveau og et praktisk 
niveau. 

På politisk niveau skaber vi opmærksomhed om de begrænsninger der 
ligger i den stramme miljø- og byggelovgivning vi har i dag. Seneste ud-
vikling er at det i Københavns Kommune ikke er muligt at afholde mere 
end ét arrangement før et lokale skal godkendes som forsamlingslokale. 
Det udelader muligheden for via et antal arrangementer at skabe en 
indtægt der kan fungere som indledningsvis opsparing og efterfølgende 
kan investeres i bygningerne. En løsning på denne problemstilling kunne 
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være at der blev indgået en tidsbegrænset udviklingskontrakt hvor del-
elementer i en byggesag udbedres efterhånden som aktiviteterne skaber 
et overskud – en trappemodel der tilgodeser vækst for projekter med et 
lavt budget. Her ønsker vi at byggelovgivningen bliver mere fleksibel og 
kan tage højde for flere aspekter, såsom midlertidigheden og den positive 
udvikling af et område der skabes når lokale interesser får mulighed for at 
etablere nye fællesskaber og aktiviteter som viser vej for den fremtidige 
udvikling.

Vi forsøger at udbrede kendskabet til disse tanker ved at holde oplæg og 
møder og ved at have startet ”Netværk for Bylivsmyndigheder”. Netværket 
har det sigte at gøre beslutningstagere der er med til at definere hvordan 
vores byer skal bruges af borgerne, opmærksomme på de mange gode 
lokale løsninger. Hensigten er at give beslutningstagerne en viden der 
gør at de bedre kan støtte op om et samfund der tilgodeser de bruger-
drevne initiativer.

På konsulent- og rådgivningsniveau er det vores mål at PB43 skal fun-
gere som et eksempel på vores arbejde. PB43 kan vise at det er en god 
og billig måde at skabe en inddragende og positiv byudvikling på. I sidste 
ende håber vi at gøre ibrugtagninger af tomme bygninger til en levevej 
for Givrum.nu hvor vi hjælper til med håndteringen af brugerdrevne  
processer over hele landet.

Hvad angår videndeling, skal konferencen Think Space, som blev af-
holdt første gang i august 2011, blive et årligt tilbagevendende kulturelt 
arrangement med fokus på nye tendenser der bidrager til en positiv 
samfundsudvikling. Dette omfatter blandt andet lokale grønne og 
øko-teknologiske projekter der forsøger at løse de udfordringer som 
stigende oliepriser og for høj CO2-udledning medfører. Her ønsker vi at 
sætte fokus på nye inddragende organiseringsformer og spændende 
brugerdrevne projekter. Netværk for Bylivsmyndigheder, som vi nævnte 
ovenfor, er i første omgang tænkt som et inspirationsforum for den enkelte 
myndigheds person med oplæg om inspirerende projekter, gode løsninger 
og de begrænsninger der eksisterer i den gældende lovgivning. 

På det praktiske niveau er det vores hensigt selv at finde tomme bygninger 
og håndtere opstarten af de brugerdrevne processer, hvilket PB43 er det 
første eksempel på – vores svendestykke. 

Fire grundlæggende idealer
På alle fire aktivitetsniveauer arbejder vi med fire grundlæggende 
idealer som vil kunne inspirere andre der selv ønsker at forsøge sig med 
brugerdrevne projekter. I det følgende bruger vi PB43 som eksempel på 
hvordan vi konkret arbejder med vores grundlæggende idealer, som er:  
1) Det skal give mening for alle involverede parter. 2) Initiativtageren skal 
kun udøve kompleksitetshåndtering. 3) Aktiviteter skal baseres på en 
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uafhængig og bæredygtig økonomisk model. 4) De tilgængelige ressour-
cer skal bruges bedst muligt.

Det skal give mening for alle involverede parter
Vores sigte med PB43 var at sætte gang i en ibrugtagning der er me-
ningsfuld for og kommer alle involverede parter til gode. Der er primært 
tre parter der har interesse i PB43, nemlig grundejeren, de enkelte brugere 
og det omkringliggende samfund.

Grundejeren: AkzoNobel har lyst til at indgå i projektet fordi de kan se en 
fordel i at der skabes liv på grunden, og at hærværk mindskes. Grund-
ejeren får desuden vendt en periode med stilstand til en periode med 
udvikling af lokale fællesskaber, netværk og et bud på en mulig fremtidig 
anvendelse af ejendommen. Givrum.nu og PB43 har desuden overtaget 
alle forpligtelser i forhold til myndigheder og vedligeholdelse, så ejeren 
kan fokusere på sin primære virksomhed og lade grunden stå indtil den 
er byggemoden eller den rette køber viser sig.

De enkelte brugere: Brugerne skal inddrages i alle vigtige beslutninger, 
og der skal være åbenhed om alle detaljer i projektet. Det skal give alle 
involverede mulighed for at forstå omfanget af og perspektivet i projektet 
og dermed fremme oplevelsen af processen som meningsfuld, så de 
enkelte brugere bedre kan bidrage med egne ressourcer.

Det omkringliggende samfund: Skal opleve at PB43 udvikler sig me-
ningsfuldt ved at det øgede aktivitetsniveau åbner for flere oplevelser og 
muligheder for at møde nye mennesker og udveksle erfaringer og idéer. 
Derfor er det vigtigt at der er åbenhed om aktiviteterne på stedet og mu-
lighed for dialog. Det er desuden oplagt at steder som PB43 også bliver 
et lokalt aktiv, og vi har derfor i opstartsperioden reserveret to lokaler 
til fælles brug: En stor hal der skal bruges til både offentlige og private 
arrangementer, og et mødelokale som eksterne brugere kan booke.

initiativtageren skal kun udøve kompleksitetshåndtering
Som initiativtagere ser vi, Givrum.nu, os som ansvarlige for den eksterne 
kommunikation og for det vi kalder kompleksitetshåndtering. Vi har  
sørget for at der er blevet skabt opmærksomhed om potentialet i de 
tomme bygninger på PB43. Det er sket ved at udbrede kendskabet til 
dem via vores netværk, pressen, oplæg, foredrag og fremvisning af 
lokalerne til mulige brugere der løbende har henvendt sig til os. Vi har 
derudover indsamlet en mængde nødvendige oplysninger for at gøre 
mulighederne og udfordringerne ved stedet overskuelige for alle, her-
under plantegninger og indhentning af tilbud på nødvendige håndværks-
mæssige opgaver. Vi har indledt en byggesag i forbindelse med ændring 
af brugen af en hal til en kulturhal. Desuden har vi formuleret vedtæg-
ter, lejekontrakter og budget, som efterfølgende er blevet godkendt af 
samtlige brugere. Vi har altså udført et tidskrævende benarbejde der kan Opbygning af rum, PB43
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være en stor opgave at løse for den enkelte bruger som ofte har et helt 
andet kulturelt eller socialt formål med sin involvering og engagement. 
På den anden side har vi afholdt os fra de interne beslutninger, såsom at 
definere stedets profil, indhold og indretningen af de enkelte lokaler og 
hvilke aktiviteter der skal være på stedet. Beslutninger som kun kan afgø-
res af de direkte involverede parter, i dette tilfælde brugerne. 

Denne prioritering er sket ud fra en klart defineret proces som vi ønsker 
at gøre tilgængelig og overskuelig at tage del i. Den enkelte bruger skal 
have de bedste muligheder for at deltage i mere afgørende beslutninger 
for hvordan fællesskabet skal udvikle sig. Herigennem får brugerne 
mulighed og forhåbentlig lyst til at tage ansvar og kommer til at føle 
et ejerskab over udviklingen af PB43. Vores indledende benarbejde 
accelererede opstartsprocessen og åbenheden i processen har sikret, 
at alle brugere har adgang til viden om de bagvedliggende aspekter af 
ibrugtagningen. Dette er ingen let sag. Der er mange detaljeovervejelser 
og det ville være dræbende for projektet at skulle involvere alle brugere i 
alle beslutninger. I det store hele er det vores oplevelse, at brugerne har 
opnået forståelse for stedets dynamik og føler sig inddraget i og motiveret 
til at deltage i vigtige beslutninger.

et svendestykke | Givrum.nu 
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Projektet baseres på en uafhængig og bæredygtig økonomisk model
For at skabe en bæredygtig økonomisk model om brugerdrevne projekter 
skal projektet som helhed kunne opretholde sig selv og være uafhængigt 
af ekstern finansiering som for eksempel permanente støttekroner og 
administrative ydelser. I arbejdet med at udforme grundlaget for 
Givrum.nu var det vigtigt for os at finde frem til hvem der skaber den 
egentlige værdi i vores arbejde med ibrugtagning af tomme bygninger. 
Tidligt stod det klart at det er brugerne af de tomme bygninger der 
skaber værdien af vores arbejde i Givrum.nu. Det ville være uhensigts-
mæssigt for os at modtage betaling for vores arbejde i forbindelse med 
etableringen af PB43, da vi i så fald ville skabe en økonomisk model hvor 
Givrum.nu og PB43 var indbyrdes afhængige af hinanden. I forhold til 
Givrum.nu har vi defineret vores økonomiske grundlag som konsulent-
ydelser for grundejere der ønsker denne form for borgerinddragende 
byudvikling, hvor vi udvikler nye steder sammen med brugerne i de 
enkelte projekter. I forhold til at skabe en bæredygtig økonomi for PB43 
har vi i samarbejde med både grundejere og brugere fundet frem til en 
økonomisk model som giver mening for alle parter og sikrer at det ikke 
er nødvendigt at indhente permanent ekstern finansiering andet end i 
opstartsfasen. 

Grundejeren, AkzoNobel, modtager ikke en egentlig husleje, men er 
interesseret i at støtte en positiv udvikling i området som led i en mod-
ningsproces. I bedste fald vil ejeren herefter, som nævnt, have bedre 
muligheder for at sælge sin ejendom og muligvis kunne tjene mere på 
den. For at skabe økonomisk tryghed i forhold til grundejeren har vi i 
samarbejde med denne formuleret en sikkerhedsordning hvor brugerne 
indbetaler et månedligt depositum på 1.000 euro. Årsagen til denne 
løsning er at vi og brugerne ingen kapital havde da vi fik overdraget 
nøglerne til PB43. Under normale lejebetingelser ville det have umulig-
gjort projektet, men i samarbejde med grundejeren fik vi lov til at lade 
depositummet vokse i takt med det stigende aktivitetsniveau. Med  
baggrund i de lave faste udgifter har vi også kunnet fastsætte en lav 
husleje der dækker driftsudgifter og nødvendige forbedringer, samt en 
go-to-guy der betales for at håndtere daglige driftsmæssige spørgsmål. 

De tilgængelige ressourcer skal bruges bedst muligt
I traditionelt byudviklingsarbejde skabes der på forhånd nogle rammer 
som de involverede skal indgå i. I Givrum.nu vender vi tingene på hovedet 
idet vi mener at de involverede selv skal være med til at udforme de  
rammer de ønsker at indgå i. Vi udvider altså ressourcebegrebet fordi 
vi anerkender brugernes evner som en ressource til at udvikle stedet. 
På den måde modvirker vi at de tomme bygninger indledningsvist stiger 
i økonomisk værdi og dermed udelukker de brugere der ikke kan betale 
men har mange menneskelige ressourcer. Den samme tanke går igen i 
løbet af processen når vi overlader de vigtige beslutninger til brugerne ud 
fra overbevisningen om at de selv kan føre stedet videre med udgangs-
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punkt i egne idéer og drømme. Ved at Givrum.nu sideløbende er til stede 
ved møder og forskellige aktiviteter, støtter vi fortsat processen hvor 
vi deler ud af vores viden og kendskab til detaljer samt de indledende 
tanker bag projektet.

Hvad er det nye?
Ibrugtagninger af tomme og forladte bygninger igennem selvorganisere-
de og brugerstyrede grupper er på ingen måde nyt. Det har stort set altid 
været praktiseret i et eller andet omfang. Men hvor sådanne brugerdrevne 
steder tidligere er blevet til på baggrund af enkeltpersoner eller grupper 
der har villet skabe et sted til sig selv, er det ikke vores hensigt at  
Givrum.nu selv vil bruge PB43. I stedet har vi fundet brugere med et  
behov, og vi har udformet det grundlæggende organisatoriske funda-
ment som vi mener peger i retning af en permanent anvendelse. 

Vi håber at vores model vil kunne inspirere beslutningstagere til at gøre 
processen lettere, og at den kan fungere som et værkstøj til de mange 
engagerede mennesker der ønsker at sætte gang i fællesskaber hvor de 
kan udleve deres idéer og drømme for fremtiden.

Om Givrum.nu

Givrum.nu er en organisation der arbejder for at tage tomme bygninger i brug 

så de kan udvikle sig til åbne og inspirerende miljøer for projektmagere og 

iværksættere. Givrum.nu er stiftet af Jesper Koefoed-Melson og Christian 

Fumz. Arbejdet med at definere Givrum.nu begyndte for alvor i 2010, blandt 

andet med en ansøgning til Realdania om midler til projektet. Realdania  

besluttede at støtte projektet i november 2010. I efteråret 2010 overtog  

Givrum.nu en tidligere lakfabrik med fire tomme bygninger på Prags Boulevard 

43 i København S. 

www.givrum.nu
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Den nordligste del af bydelen Amager Øst går under betegnelsen Holm-
bladsgadekvarteret og strækker sig fra Amagerbrogade, Kløvermarken, 
Øresundsvej til havet. Igennem de sidste 14-16 år har området med 
sine i dag cirka 16.500 indbyggere gennemgået en udvikling fra at have 
været et nedslidt arbejderkvarter til et mere attraktivt område hvor der 
er blevet bygget nye idræts- og kulturinstitutioner såsom Kvarterhuset1 i 
Jemtelandsgade, Det Maritime Ungdomshus2 og Prismen3. Desuden har 
kvarteret metrostationerne Amagerbro og Lergravsparken og er nabo til 
Amager Strandpark.

I perioden 1997 til 2003 gennemgik kvarteret en omfattende fysisk og 
social udvikling i form af kvarterløftet omkring Holmbladsgade. Formå-
let  var at forbedre området som helhed og give mulighed for en positiv 
udvikling. Indsatsen byggede blandt andet på borgerinddragelse og 
offentlig-privat samarbejde, samtidig med at kvarterløftets styregruppe 
målrettet forsøgte at holde omkostningerne ved istandsættelserne nede, 
så de eksisterende beboere havde råd til at blive boende efter byfornyel-
sen. Det var vigtig at man ikke gentog udviklingen på Vesterbro hvor mange 
tidligere beboere indirekte blev tvunget til at flytte, på grund af de husleje-
stigninger som saneringen medførte. De lokale amagerkanere blev fra start 
opfordret til at medvirke til udviklingen af bydelen via diverse borgergrupper 
der varetog områder inden for kultur, integration, kvartermiljø, boligmiljø, 
erhvervsmiljø med mere. Det fysiske kvarterløft blev således kombineret 
med sociale og kulturelle tiltag. Det 4.000 kvadratmeter store Kvarterhuset 
i Jemtelandsgade åbnede i 2001 med Sundby Bibliotek, og har siden fun-
geret som samlingspunkt for en række offentlige institutioner, foreninger 
og frivillige initiativer, blandt andet det boligsociale initiativ Projektbasen 
og Amager Øst Lokaludvalg der blevet etableret i 2007. Et af kvarterløftets 
fokusområder var udendørsarealerne, fordi der på det tidspunkt var få 
grønne arealer og områder til friluftsliv i kvarteret der primært består af et 
retlinede gadenet udlagt i forbindelse med karréopbygningen i slutningen 
af 1800-tallet. Holmbladsgadekvarteret havde desuden længe været et af 
de kvarterer i Danmark med det dårligste udbud af idrætsfaciliteter.

På Prags Boulevard etablerede kvarterløftet i samarbejde med Køben-
havns Kommune et næsten to kilometers park- og aktivitetsområde der 
løber igennem boligkvarterer på den ene side og industriområder på den 
anden. Der er i dag både lokalt og blandt flere arkitekter og byplanlæg-
gere delte meninger om succesen af dette rekreative område der i 2009 
fik tildelt den tyske Bilfiger Berger Award for at være ”den bedste idé 
til fremtidens by”. Det blev anset for et innovativt projekt af meget høj 
kvalitet. Borgerinddragelse havde spillet en stor rolle, og der var blevet sat 
gang i en positiv udvikling i et nedslidt kvarter for forholdsvis få penge. 

1 Bygningen blev i 1880 bygget 

som et pakhus i tilknytning 

til en daværende oliemølle. 

Sidenhen har der været tryk-

keri og litografisk virksomhed. 

I 1997 blev huset indrettet til 

Kvarterhuset som et resultat 

af en kvarterplan der var 

blevet udarbejdet af lokale 

borgere. Kvarterhuset hører 

under Københavns Kommune, 

Kultur- og Fritidsforvaltningen.

2  Det Maritime Ungdomshus 

åbnede i 2004 og indgår i 

lokalområdets udvikling af 

idræts- og fritidsfaciliteter 

for børn og unge. Der er ikke 

faste medlemmer og intet 

kontingent. Brugerne kan dog 

kun bruge husets faciliteter i 

følge med voksne fra en skole 

eller institution. 

3  Det 3.500 kvadratmeter 

store idræts- og kulturhus 

Prismen stod færdigt i 2006 og 

henvender sig til både lokal-

områdets beboere, foreninger, 

institutioner, skoler og større 

events. 
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Amager Øst Lokaludvalg har efterfølgende fortsat dette arbejde med en 
begrønningsgruppe som skal være med til at skabe lommeparker og en 
grønnere bydel. 

Den nordlige og østlige del af kvarteret omkring Prags Boulevard, 
Uplandsgade, Siljangade, langs Ved Amagerbanen og Amager Strandvej 
dækker over en mere sammensat bebyggelse som følge af at tidligere 
industrivirksomheder er blevet nedlagt og bortsanering af de ældste 
boligbebyggelser. Det har givet plads til nye etageboliger og institu-
tioner samt midlertidige og kreative miljøer. Af de sidste kan nævnes 
Chokoladefabrikken4 på Prags Boulevard 49, værkstedsfællesskaber på 
Uplandsgade, Ved Amagerbanen og Yderlandet. Det brugerstyrede PB43 
i den tidligere lakfabrik er således et nyt skud på stammen, muliggjort af 
områdets afindustrialisering de sidste par årtier.

Om Amager Øst

Bydelen Amager Øst har et areal på 8,60 km2 og strækker sig fra Københavns 

Kommunes bygrænse mod Kastrup i syd til Christianshavn og Refshaleøen 

mod nord, Amagerbrogade mod vest og Amager Strandpark mod øst.  

Holmbladsgadekvarteret ligger i den nordlige del.

Bydelen er målt i indbyggertal den femtestørste i København, med lidt over 

50.900 personer ud af byens i alt ca. 540.000 indbyggere (2011).

Bydelen har de sidste årtier oplevet en jævn årlig stigning af indbyggere, med 

en aldersfordeling som svarer til resten af Københavns Kommunes (2010).

Husstandenes skattepligtige indkomst har de seneste år været den tredje 

laveste i Københavns Kommune (2009).

Holmbladsgadekvarteret har ca. 16.500 indbyggere fordelt på 35 nationaliteter 

(2010).

Kvarterløft Holmbladsgade: 1997-2003. Bygherre: Københavns Kommune, 

Regeringens Byudvalg og Kvarterløft Holmbladsgade. Pris: 505 millioner kr.

Amager Øst Lokaludvalg: Etableret i 2007.

en positiv overgang
En af Holmbladskvarterets største virksomheder og grundejere Sadolin & 
Holmblad A/S stoppede produktionen i 2001 på Holmbladsgade og 2006 
på Prags Boulevard 43 da dets udenlandske ejer, den internationale  
kemi- og malingproducent AkzoNobel, valgte at flytte produktionen til 
udlandet. Sidenhen er boligejendommen, Sadolinparken, blevet bygget 
på virksomhedens stærkt forurenede grund syd for Holmbladsgade, mens 
det 3.400 kvadratmeter store idræts- og kulturhus Prismen er blevet 
opført på Sadolin & Holmblads parkeringsplads imellem Holmbladsgade 
og Prags Boulevard som led i Kvarterløft Holmbladsgade. Prismen blev 
til dels muliggjort på foranledning af Sadolin & Holmblads nye ejere 
AkzoNobel. Oprindelig ville en udenlandsk discountkæde bygge et  
supermarked på grunden, men AkzoNobel havde kendskab til Køben-

4  Tidligere Toms Chokolade-

fabrik. Virksomheden startede 

i 1925 sin produktion af slik og 

siden chokolade i bygning-

erne på Prags Boulevard 49. 

Ejendommen har et samlet 

erhvervsareal på i alt 7.467 

kvadratmeter. Der er i dag 

cirka tredive lejere, primært 

inden for kreativ virksomhed 

og kunstnerisk produktion.
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havns Kommunes ønske om et idræts- og kulturhus i området og tilbød 
dem i stedet grunden. Ifølge AkzoNobels internationale direktør, Thomas 
T. Mezger, var det mere i virksomhedens og lokalområdets interesse.

I 2010 indledte Givrum.nu forhandlinger med AkzoNobel om udlån af 
Prags Boulevard 43, virksomhedens sidste tomme ejendom i området, 
og en endelig låneaftale blev indgået i efteråret 2010. “Lukningen har 
sandsynligvis haft en negativ indvirkning på vores omdømme i lokalom-
rådet, men det var uundgåeligt af økonomiske hensyn. Derfor håber vi 
at aftalen med Givrum.nu og den midlertidige udlejning gør at folk vil se 
AkzoNobel som en virksomhed der tager sig af offentlighedens bekym-
ringer. I praksis er der nu nogen som tager sig af stedet og forhindrer 
hurtigt forfald. Det eneste alternativ ville have været at nedrive alle byg-
ninger og lave en parkeringsplads,” forklarer direktør, Thomas T. Mezger. 

Holmbladsgadekvarteret har med kvarterløftet og lukningen af blandt 
andet Sadolin & Holmblad A/S’ produktion sat punktum for flere århund-
redes særegen historie der har været med til at forme bydelen. De sidste 
årtiers forandringer i områdets erhvervsstruktur har efterladt mange 
tomme bygninger og grunde, hvilket ifølge Amager Øst Lokaludvalg for-
håbentlig kan give plads og mulighed for at videreudvikle bydelen fra et 
område med industri til et område med andre serviceerhverv og kreative 
virksomheder, og sociale og kulturelle projekter – for at skabe en ny  

Sadolin & Holmblad, 
Prags Boulevard 43
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positiv lokal fortælling og et levende bykvarter, men også for at under-
støtte Københavns Kommunes målsætninger om vækst, innovation og 
social inklusion. 

Potentialerne i udviklingen på blandt andet PB43 ligger ifølge lokal-
udvalget i at man skaber større synlighed, udvikling og inddragelse af 
borgere på forskellige niveauer. ”Vi ser det der sker på PB43, som noget 
absolut positivt. Der er en masse spændende projekter som allerede har 
været med til at sætte nogle fodaftryk i bydelen. Men det er midlertidige 
projekter, og området er ifølge lokalplanen udlagt til decideret industri-
område fra Sadolin & Holmblad A/S og AkzoNobels tid. Så vi satser på at 
få lavet en ny rammeaftale for området med de centrale myndigheder der 
gør at man mere permanent kan bruge det til serviceerhverv og kreativ 
virksomhed. Den ligger nu til politisk behandling,” forklarer Ole Pedersen, 
formand for Amager Øst Lokaludvalg. 

Det er lokaludvalgets ønske at støtte alle former for projekter der forsøg er 
at skabe noget nyt, og opbygge nogle bærende netværk som kan bruges 
til forskellige aktiviteter i området. Fokus er især rettet mod børn og 
unge, lokale miljøopgaver og udvikling af bydelens erhverv. Til formålet 
havde lokaludvalget i 2011 cirka tre millioner kroner. ”Næste år skal vi 
lave bydelsplanlægning baseret på hvad borgerne mener er det vigtig-
ste. Tanken er at det skal blive et redskab for forvaltningen når de skal 
udmønte kommuneplanlægning i de forskellige bydele.”

Om Prags Boulevard

Navnet Prags Boulevard stammer fra 1926 og er opkaldt efter den tjekkiske 

hovedstad Prag. Før da har den henholdsvis heddet Sundby Boulevard (1907) 

og Sundbyøster Boulevard (1915-1926). Prags Boulevard blev navngivet som 

en høflighedsgestus fordi en gade i Prag var blevet opkaldt efter København – 

Kodanska Ulice5.

Historien om et farveri
Sadolin & Holmblad A/S er Danmarks ældste farve- og lakfabrik med en 
historie helt tilbage til 1777. Her anlagde farvesvenden Jacob Holmblad 
farveri i København. Oprindelig var Sadolin & Holmblad A/S to familiefir-
maer, begge med interesse for kunst, iværksætteri og filantropi. Mens fa-
milien Holmblad op gennem 1800-tallet gav store bidrag til asyler, skoler 
og kirker på Amager, hvor den efterhånden samlede alle sine virksomhe-
der, havde grundlæggeren af virksomheden Sadolin i 1907, Gunnar Asgeir 
Sadolin, tilsvarende en stærk kunstnerisk interesse, med uddannelse 
fra teknisk skole, kunstakademiet og Zahrtmanns Skole (Kunstner-
nes Studieskole)6. De to familiefirmaer blev til Sadolin & Holmblad 
A/S i 1919 da den traditionsbundne farve- og lakvirksomhed, Holmblad, 
fusionerede med det større og mere eksperimenterende firma, Gunnar A. 
Sadolin Farvefabrik.

5 Jørgensen, Bent (1999): 

Storbyens Stednavne.  

København: Gyldendal.

6  Midlertidige synspro-

blemer førte Gunnar Asgeir 

Sadolin ind på studier om 

kunstnerfarvernes teknik i 

teori og praksis. Da forsøg 

med fremstilling af voksfarver 

faldt heldigt ud, dannede han i 

1907 et lille selskab, Gunnar A. 

Sadolin Farvefabrik, hvori tre 

investorer hver indskød 100 

kroner. Fremstillingen foregik 

i et værelse på Frederiksberg 

med hans hustru som eneste 

medarbejder. 

Amager Øst–Holmbladsgadekvarteret
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Efter Anden Verdenskrig ekspanderede Sadolin & Holmblad A/S kraftigt, 
hvilket blandt andet skyldtes introduktionen af træbeskyttelsesmidlet  
Pinotex. Der blev opkøbt virksomheder rundt om i verden og udvidet i 
Holmbladsgadekvarteret. Det betød at Danmark i denne periode var 
det næststørste farveeksporterende land i verden. Det var dog ikke 
alene inden for farve- og lakproduktion at Sadolin & Holmblad A/S var 
innoverende. Selskabet var også førende inden for medarbejderpleje i 
form af medarbejdersommerhuse, ferielegater og en firmasponsoreret 
idrætsforening. Virksomheden var i 1957 den første i verden til at udstede 
medarbejderaktier, og i 1974 etableredes Danmarks første virksomheds-
sponsorerede kunstforening. I 1987 blev Sadolin & Holmblad A/S 
over taget af den svenske industrigruppe Nobel Industrier AB som i 1994 
fusione rede med den hollandske koncern Akzo til AkzoNobel.7 7 Kilde: www.grands.dk
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1  Medicinalco – nu Dumex – på Prags Boulevard.
2  Galvaniseringsanstalten – nu den almene boligorganisation  
 Vibos beboelsesejendom Støberigården.
3   Brønnums Maskinfabrik – nu en del af Vibos beboelsesejendom  
 Støberigården.
4  Slagteriernes Central – senere Sadolin & Holmblad A/S’ p- 
 plads og i dag hjemsted for idræts- og kulturhuset Prismen.
5   Sadolin & Holmblad A/S – nu beboelsesejendommen Sadolin  
 Parken. 
6   Prags Boulevard 43 – Sadolin & Holmblad A/S’ lakfabrik var  
 endnu ikke opført i 1948.

Facader, snit, detaljer over Bygning 2, Tårnet

Luftfoto af Holmbladsgade  
og Prags Boulevard, 1948

1

2

3
6

5

4

Amager Øst–Holmbladsgadekvarteret
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”Er her nogen? Er det den rigtige vej?” Det er en 
søndag aften i december 2010, og urbanister 
forsøger at finde deres vej i mørket imellem 
bygningerne på PB43. Inspireret af det tyrkiske 
fænomen ”gecekondu”1 har det aktivistiske pro-
jektnetværk Supertanker inviteret til byggende 
julefrokost, jule-gecekondu og indvielsesritual 
af Tårnet.
Ingen af de fremmødte ved om der er andre 
som endnu er flyttet rigtigt ind på PB43. Kun 
at forskellige grupper har fået udskiftet låsene 
og på næsten organiseret vis har ført diverse 
kabler fra Hovedbygningen til de andre byg-
ninger igennem luften, så der er strøm i deres 
rum, mens de venter på at frosten forsvinder og 
jorden tør op, og de rigtige elkabler kan graves 
ned.
”Vi håber at være så tidligt ude at vi bliver de 
første som starter op på PB43,” forklarer Jan Lilli-
endahl Larsen, urbanist i Supertanker og ekstern 
lektor ved Plan, By og Proces, Roskilde Universi-
tet. Han står med en fukssvans ved siden af en 
bunke brædder og lægter i det øverste tårn-
rum. En rød ledning er ført igennem væggen og 
forgrener sig via forlængerledninger rundt til de 
malerlamper der oplyser rummet, som ud over 
urbanister, byggematerialer, værktøj, en gasovn 
og et par kasser pilsnere er tomt. For enden 
af rummet er der et stort hul i ydervæggen, så 
urbanisterne er iført vinterfrakker, kedeldragter, 
huer og vanter.

et urbant laboratorium
Supertanker har lagt billet ind på den øverste 
etage af Tårnet, hvorfra der tidligere blev distri-
bueret og blandet forskellige basisingredienser 
til fabrikkens lakproduktion. Nu er planen at 
det skal være stedets urbane laboratorium med 
workshops, undervisning, projekter og mobile 
arbejds- og kontorpladser. 
”Vi vil samle projektfolk, skoler og institutioner. 
Give dem mulighed for at opleve det uformede. 
Alle mulige kræfter og ressourcer skal være 

med i Tårnets urbane laboratorium, og så ser vi 
hvad der sker,” fortæller Jan Lilliendahl Larsen.
Det nye urbane laboratorium skal bygges på 
en nat. Derfor har Supertanker indbudt deres 
venner og netværk af projektmagere og handy-
mænd og -kvinder til julebyg, -hyg og -tyg. Der 
skal også sendes en hyldest til de uformelle 
favela-urbanister i Tyrkiet med et lille indviel-
sesritual der består i at transformere hullet 
i væggen til et midlertidigt vindue af plastik, 
”vinduesglasset”, og tage de første skridt i 
indretningen. Gæsterne skal nemlig selv bygge 
de stole og borde de senere skal nyde juletaflet 
ved.
”Velkommen til en omgang do-it-together-ind-
retning, julesuppe, musik og trinken i vores nye 
og dejlige rå lokale på Amager,” lyder velkomst-
hilsenen. Pionerstemningen er trods kulden i 
top. Snart er hullet for enden af rummet blevet 
til et vindue, og tårnets ydre fysiske ramme er 
fuldendt. Så gælder det møblerne. Nybyggerne 
bliver sat sammen to og to. Nogle laver bænke, 
andre spisebord, lænestol, hylder og reoler. Det 
bliver hurtigt til en konkurrence om hvilket par 
der er hurtigst og laver de sejeste bænke. 
Der er ikke flere lægter. Så ikke flere bænke. En 
stige stilles op, og der balanceres med et stort 
stofsejl oppe under loftet i midten af rummet. 
Det skulle gerne afhjælpe den dårlige akustik 
og skabe mere rummelig sammenhæng. 

Sprækkerne skal åbnes
Nybyggerne har længe ledt efter et sted hvor 
de kunne skabe en fælles platform for deres 
videre erobring af byen. Supertanker, der op-
stod i forbindelse med Luftkastellet på Krøyers 
Plads, har efterfølgende haft baser rundt om i 
byen, men har været hjemløse i to år siden de 
måtte forlade deres hal i Sydhavnen, og det har 
slidt på sammenholdet. Folk er gået deres egne 
veje og enkelte er flyttet til udlandet. Så det er 
nu det gælder. De har langt om længe fundet 
sig et nyt hjem hvor de skal forsøge at få sam-

tårnet – jule-gecekondu
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ling på tropperne og de næste måneder finde et 
fælles udgangspunkt.
De har tidligere lavet projekter om borgerind-
dragelse i Amager Øst og er i gang med at  
kortlægge området for institutioner, organisa-
tioner, værksteder, grønne initiativer, atelierer, 
skærve eksistenser med mere. 
”Stedet ligger midt i byen og er fuld af spræk-
ker der bare skal have lidt hjælp til at åbne 
sig,” påpeger Anders Hagedorn fra Supertanker 
og initiativtager til Minoritydesign der over en 
årrække har lavet sociale projekter for unge i 
Hedehusene. 
Carlsberg, Refshaleøen og Nordhavn nævnes 
af flere som eksempler på forskellige former 
for topstyret byudvikling. Og i forhold til disse 
steder, der har en bestemt ejer med ét bestemt 
mål, har PB43 med dets mange forskellige 
lejere og projekter helt andre muligheder for 
at vise byen hvad der med nye tanker og nye 
måder faktisk kan gøres.
Der er blevet sat et par kogeplader op ude på 
trappereposen. Spisebordet er bygget færdigt. 
Nogen har en gave med til Tårnet: Omkring  
hundrede blå og hvide bondeplatter med  
danske landsby- og landskabsmotiver. Så væk 
med paptallerkenerne. Der dækkes højtideligt 
op til femten personer omkring bordet af ube-
handlet træ. Fyrfadslysene tændes. Papvinen 
åbnes. Et par dampende gryder kommer på 
bordet. Alle er sultne efter et par times hårdt 
slid i kulden. 
Det urbane laboratorium er indviet og klar til 
brug. Det skal være med til at åbne sprækkerne 
og tomrummene i byen, så flere initiativer kan 
begynde at skyde op.

1 Gecekondu er en betegnelse for at ny slum kan opstå i 

løbet af en nat.

PB43 | tårnet – jule-gecekondu

Om tårnet PB43 

Tårnet PB43 er et urbant laboratorium der består 

af forskellige grupper og enkeltpersoner som 

både laver deres egne projekter og projekter 

sammen. Formålet er at være et fællesskab og 

en organisatorisk ramme for et urbant værksted 

med medlemmer der interesserer sig for og 

bidrager til byens og lokalsamfundets læring og 

udvikling med egne kulturelle, sociale undersøg-

elser og produktioner. 

Tårnet PB43 er Supertanker, Minoritydesing, Tool-

Kit, Enuk, Forlaget PB43, Plan, By & Proces ved 

Roskilde Universitet, Saxo Instituttet (internship) 

ved Københavns Universitet, Line & Venner med 

flere.

tårnet, Bygning 2, 1. sal.

Indflytning: December 2010. 

Medlemmer: 17, fordelt på forskellige grupper. 

Laboratorium: 65 m2. 

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms.  

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: 40.000 kr. 

Støtte fra fonde og puljer:  

     Amager Øst Lokaludvalg: 20.000 kr.  

Egenfinansiering: 20.000 kr. Meget er selvbyg  

eller fra tidligere værksteder og kontorer 

Arbejdsområder: Workshops, undervisning, tekst-

forfatning, design, konsulentvirksomhed.
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Den ene af de fire bygninger på PB43 er blevet 
døbt Værkstedsfløjen. Imellem Produktions-
kontoret og træværkstedet TSPB43 holder 
motorcykeldrengene fra Arnes Dækservice til 
i nogle olivengrønne rum. Her er radiatoren 
skiftet ud med en brændeovn og FM-radioen 
med en ghettoblaster. Tavler med værktøj er sat 
systematisk op på væggene, motorcykler står 
på rad og række hen ad flisegulvet, og en  
Velo-knallert hænger oppe under loftet. Der 
bliver jævnligt hældt kaffe op og lagt brænde i 
ovnen for at modstå frostgraderne udenfor.

Arnes rykker ind
Arnes Dækservice måtte flytte fra Nørrebro 
sidst i 2010 efter at være blevet opsagt. Det var 
anden gang på et par år at de stod uden et sted 
hvor de kunne rode med deres motorcykler. 
Men de er ikke typerne der lader sig standse af 
et par større forhindringer, og kørte derfor de 
københavnske gader tynde efter nye lokaler til 

at huse deres motorcykel-mekka. Kontrakten 
med AkzoNobel var derfor knap nok skrevet 
under før Arnes Dækservice som nogle af de 
første rykkede ind på PB43 i oktober 2010. Ud 
over værktøj, maskiner og motorcykler med-
bragte de deres skilt, som var det eneste de 
reddede inden deres første værksted blev revet 
ned: Arnes Dækservice. Oprindelig navnet på 
det firma der i årtier var virksom i lokalerne på 
Blytækkervej i Københavns Nordvestkvarter 
indtil det måtte lukke og for en tid lade motor-
cykeldrengene komme til. 
De opdagede ved et tilfælde at Arnes Dækser-
vice stod tomt og fandt frem til advokaten som 
bestyrede konkursboet. Over telefonen blev 
det aftalt at de kunne låne det gratis hvis de 
ordnede døren og holdt øje med stedet. 
”Vi mødte aldrig ejeren eller fik nogen nøgle, for 
døren var allerede sparket ind. Indenfor stod 
der fjorten drømmesenge, der var lavet bål, og 
der lå bunker af skrald og tomme flasker. Men 

Portræt: De hårde bananer og Arnes hangarounds
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efter vi havde ryddet ud og renset rummene for 
graffiti, fik vi det sejeste værksted,” fortæller 
Mikkel Anker Bjørk. Sammen med Bjørn  
Fabricius Hansen startede han værksteds-
fællesskabet der i dag har otte medlemmer.

et fristed
Drengene bag Arnes Dækservice har haft 
værksted sammen de sidste tre år, dels fordi de 
begyndte at køre på motorcykler og havde brug 
for et sted at skrue på maskinerne og udveksle 
erfaringer, dels for at kunne mødes med  
vennerne og have et fristed.
”Det er lige så meget det fællesskab der kom-
mer når du er sådanne steder. Du kan være  
sammen på en anden måde end hvis du er 
hjemme hos en af dine venner. Så er det hans 
stue, værelse og værksted. Her kan du få et 
helt andet uforpligtende samvær. Du kan stå 
to mennesker og skrue i noget uden at skulle 
tale sammen overhovedet, og du kan sidde her 
uden at lave noget praktisk, men bare snakke 
og hygge. Personligt har jeg brug for en anden 
verden end den hverdag jeg møder på mit 
arbejde. Det har sgu altid været vigtigt for mig,” 
fortæller Bjørn Fabricius Hansen der uden for 
værkstedstid er fotograf på TV 2-Nyhederne.
Dengang Arnes Dækservice skulle forlade de-
res seneste værksted, havde de kig på  
forskellige bygninger, blandt andet på Lærkevej 
i København NV. Men det var et par uger efter 
at grundejeren havde aftalt at låne dem ud 
til Bolsjefabrikken. Arnes Dækservice havde 
planer om at lave noget i stil med PB43 med 
øvelokaler og atelierer, da de kender mange 
musikere og kunstnere der har svært ved at 
finde et ordentligt og samtidig billigt sted. 
”For os er det vigtigt at kunne lave noget uden 
først at skulle rydde op efter dem som brugte 
rummet sidst. Man tør ikke skille en motor-
cykel ad på de åbne fælles værksteder og lade 
delene ligge. Du ved ikke om der kommer til at 
mangle en fjeder eller dims. Det tør du her fordi 
du ved hvem der har en nøgle og adgang, og 

fordi der er lavet nogle systemer herude som 
er logiske selv om man kun er her én gang om 
måneden,” forklarer Bjørn Fabricius Hansen.
Der er dog ingen som bliver afvist hvis de 
kommer med deres motorcykel og spørger om 
de kan låne noget, eller har brug for hjælp. Og 
hvis de svinger med resten af drengene, er der 
mulighed for at de kan komme med i Arnes 
Dækservice. For tiden er de otte medlemmer, 
men det optimale er ti – så kan det hænge 
økonomisk bedre sammen.
”Vi er kun interesserede i at stedet bliver brugt 
og der kommer noget liv. Men der er en naturlig 
begrænsning på hvor mange motorcykler der 
kan stå herinde. Og nye medlemmer skal være 
nogen som i det mindste en af os har en  
relation til. Ellers kan det blive sådan at du 
ikke lige kan overskue at tage herud hvis der er 
nogen som du ikke rigtig kender, eller en type 
du ikke synes om,” fortæller Bjørn Fabricius 
Hansen.
Det ville for flere af drengene i Arnes Dækser-
vice være næsten umuligt at have motorcykel 
hvis ikke de have et værksted hvor de kunne 
sparre med andre motorcykelentusiaster og 
selv reparere den. Så skulle de have den på et 
professionelt værksted og betale nogen for det.
”Engang kørte et par stykker af os den 12.000 
kilometer lange tur ned igennem Europa til 
Marokko. Uden det første værksted og de andre 
drenges hjælp havde det ikke været muligt. Det 
ville have kostet alt for meget. Vi kunne ikke 
selv have gennemrenoveret det gamle lort vi 
kørte på, men skulle have købt noget nyt og 
pålideligt.”

Skimmelsvamp og værkstedsfester
Rummene i Værkstedsfløjen er nogle af de som 
er bedst i stand på PB43. Væggene er rimeligt 
isolerede og med termovinduer, der er fliser 
på gulvet og ingen ødelagte vægge med store 
huller. Det er virkelig en luksus, eftersom Arnes 
Dækservice altid har været vant til skimmel-
svamp, hul i taget og totalt smadrede forhold. 
Så det er ingen hemmelighed at Arnes Dækser-
vices førsteprioritet var at finde nogle gode og 
billige rum. At der på PB43 samtidig er nogle 

PB43 Portræt | De hårde bananer og Arnes hang arounds

Bjørn Fabricius Hansen  
& Mikkel Anker Bjørk
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ligesindede naboer, er en kæmpe bonus.
”Til den ene side er der nogle møbelsnedkere 
som er nogle rigtig seje drenge, mens der til 
den anden side er nogle som både roder med 
motorcykler og elbiler. Så hvis vi formår at 
udnytte hinandens kompetencer, er jeg sikker 
på at vi kan lave noget rigtig sjovt sammen,” 
forklarer Mikkel Anker Bjørk.
Med tiden er det blevet en stor del af Arnes 
Dækservice at holde fester. Det startede i 
det små med at der var tredive mennesker til 
festerne, mens der til de seneste har været 
200-300 mennesker. Så de begyndte helt at 
lade være med at invitere folk.
”Det har været en øjenåbner for os hvor let det 
er at lave en fed fest med meget få midler. Folk 
er glade for de alternative omgivelser, og der er 
en speciel stemning fordi et værksted bruges 
til alt muligt andet til hverdag,” fortæller Bjørn 
Fabricius Hansen.
Når vinteren er overstået, skal der også holdes 
fester på PB43. Der skal sættes bænke op uden 
for værkstedet da solen står lige på det meste 
af dagen, og der er planer om at lave en sauna, 
samt en mobil scene, så der kan være livemusik. 
Inde på værkstedet skal der den næste tid orden 
på arbejdsbordene, installeres en skydedør og 
nogle hylder, bankes en væg ned så de kan få 
mere plads og åbne ind til rummet ved siden af. 
Planen er at lave et grovværksted som de skal 
dele med naboværkstederne.
”Allerede nu laver vi ting sammen herude. Jeg 
er ved at lave en gammel Pedersen-cykel1 hvor 
der skal være sådan nogle træting på. Derfor 
har jeg snakket med snedkerne om at de skal 
dreje noget til den. Så der kommer til at ske 
rigtig meget sjovt til sommer når folk er mere 
etablerede herude og der begynder at komme 
noget liv.”

1 Pedersen-cyklen har en meget speciel stelkonstruk-

tion med en unik hængekøje-saddel og blev opfundet af 

opfinder og entreprenør Mikael Pedersen i 1893. Han 

opfandt også det først navgear.

Om Arnes Dækservice

Arnes Dækservice er et værkstedsfællesskab for 

motorcykler og cykler. De hårde bananer og Arnes 

hangarounds har udfoldet deres lidenskab i både 

Nordvest og Nørrebro før de kom til PB43. 

 

Bjørn Fabricius Hansen, uddannet film- og tv-

produktionstekniker.  

 

Mikkel Anker Bjørk, sans. 

 

værkstedsfløjen, Bygning 6. 
Indflytning: Oktober 2010. 

Medlemmer: 8. 

Værksted: 69 m2. 

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms.  

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: 10.000 kr.  Dertil udgifter til 

værktøj. 

Støtte fra fonde og puljer: Ingen. 

Egenfinansiering: 100 pct. Meget er klunset eller 

fået for en slik. 

Arbejdsområde: Motorcykler, cykler og anden  

rullende mekanik.

Arnes Dækservice
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I et lille, gemt lokale i den tidligere administra-
tionsbygning, i daglig tale kaldet Villaen, har 
arkitekterne Simon Theis og Joan Jacobsen 
indrettet Kontor for Arkitektur. Tidligere har 
de to arbejdet på skift hjemme hos hinanden, 
men det blev for besværligt hver gang at rydde 
dagligstuen, og de begyndte derfor at lede efter 
et rum hvor de på én gang kunne være blandt 
andre kreative og lukke døren. 
”Vi vil gerne eksperimentere og lave mere gam-
meldags arkitektarbejde. I stedet for at alt fore-
går på computer, kan vi her svine, bygge, tegne 
og diskutere uden at genere nogen som har brug 
for at koncentrere sig,” forklarer Simon Thies. 
Inden de nåede til PB43, var de omkring kunsta-
telierer, kontorfællesskaber og et butikslokale 
på Islands Brygge. Men stederne var for dyre 
eller også skulle der tages for meget hensyn til 
andre lejere. 
”Det kræver mange ressourcer at deltage i 
arkitektkonkurrencer, derfor havde vi brug for et 
sted hvor vi ikke også havde en stor huslejeud-
gift,” fortæller Joan Jacobsen. 

Midlertidigheden som drive
At lånekontrakten med grundejeren indtil 
videre kun løber frem til udgangen af 2012, er et 
vilkår de både ærgrer sig over og finder mange 
fordele ved. Det skaber selvsagt en usikkerhed, 
men kan også, ifølge Joan Jacobsen, være med 
til at generere kreativitet ud fra devisen om at 
stedet skal bruges, mens vi har det. PB43 er på 
den måde præget af en helt særlig dynamik, 
fordi brugerne ved de måske snart skal finde et 
nyt sted. 
”Er der en stikkontakt der ikke virker, må vi 
sgu selv fikse den. Du venter ikke på samme 
måde på at nogen kommer og ordner det for 
dig. Du tager selv fat,” fortæller Simon Thies og 
peger samtidig på hvordan stedets midlertidige 
karakter også spiller en rolle i forhold til trans-
formationen og opbygningen af rummene. De 
to arkitekter mener at hvis brugerne selv havde 

købt og ejede PB43, ville mange sandsynligvis 
være mere nidkære omkring deres rum, stille 
nogle helt andre krav til de andre brugere og 
skelne mere mellem ”dit” og ”mit”.

Fra masterplan til selvbyg
Det var blokerede vinduer, dynger af affald, 
glasskår og gamle, smadrede kopimaskiner 
der mødte dem da de tilbage i december 2010 
første gang så deres rum. Alligevel har istand-
sættelsen været overkommelig.  
”Vi har ikke brugt en masse penge på materialer. 
Det meste havde vi i forvejen og bordene har vi 
for eksempel lånt af PB43, men vi har heller 
ikke været interesserede i at skabe et flashy 
kontor. Vi afleverer det pænt, men ikke dyrt og 
total istandsat tilbage,” forklarer Joan Jacob-
sen. 
De mange arbejdstimer er derfor primært gået 
med at rydde op, fjerne det sænkede loft og 
lægge et nyt, sort vinylgulv. At kunne sætte sit 
eget præg på stedet har været afgørende for 
de to arkitekter, der ellers er vant til at skulle 
planlægge og designe store masterplaner 
hvor meget er gennemtænkt og skitseret på 
forhånd. 
”Som arkitekt er det også enormt interessant 
at se hvordan en transformation af et sted sker 

Portræt: Kontor for Arkitektur 
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når selvbyggermentaliteten dominerer og det 
ikke er planlagt eller arkitektstyret,” forklarer 
Simon Theis. 
Begge er de overbeviste om at der skabes 
et helt andet ejerskab til PB43 ved at det er 
brugernes egne behov, frem for en på forhånd 
udtænkt plan, som er styrende for omdannel-
sen af den tidligere lakfabrik. Som bruger kan 
du, ifølge de to arkitekter tillade dig noget helt 
andet end hvis der havde været en udlejer som 
havde bestemt hvordan det skulle se ud. Det 
gør at brugerne både føler en vis stolthed og er 
villige til at lægge noget energi i stedet.
”Vi kunne jo bare være rykket ind på et færdigt 
og nyistandsat kontor og begynde at arbejde, 
men kontorfællesskaber har det med at være 
meget ens. Her har hvert rum derimod sin egen 
identitet. PB43 er ikke noget smukt sted, men 
stedet kan bære det, og det gør måske også at 
man bedre kan forholde sig personligt til det,” 
fortæller Joan Jacobsen.

Manglende koordinering
De to arkitekter så frem til at der kom flere 
brugere til PB43. Udfordringen har dog, for dem 
at se, været en til tider manglende koordinering 
i forhold til udlejning og brug af rummene. De 
har savnet en kontaktperson for hver bygning 
der har styr på hvad der sker, og kender de 
forskellige brugeres behov. Det er for vanske-
ligt for både Givrum.nu og bestyrelsen at have 
overblikket når de ikke har deres daglige gang 

i hver enkelt bygning. Kontor for Arkitektur 
kan eksempel vis kun få adgang til deres rum 
gennem et andet. I starten var dette gennem-
gangsrum tiltænkt Givrum.nu, men planerne 
blev ændret og der flyttede i stedet nogle 
journalister og kommunikationsfolk ind som gik 
i gang med at gennemrenovere lokalet uden at 
koordinere det med Kontoret for Arkitektur. 
”Pludselig skulle de male gulv, hvilket betød at 
vi ikke kunne få adgang til vores rum. De over-
vejede desuden at have dyrt udstyr stående. 
Det rejste spørgsmålene om vi indirekte var 
ansvarlige for deres ting, og om vi måske blev 
tvunget til at låse og sætte ringeklokker op til 
vores gæster,” fortæller Simon Theis.
De samme udfordringer opstod da et andet 
lille gennemganglokale en dag blev udlejet og 
adgangen til et toilet og et mindre tekøkken 
forsvandt.
”Vi snakkede om muligheden for at gå sammen 
med de andre brugere i Villaen og sammen leje 
lokalet, så vi kunne få et fælles sted at mødes 
og drikke kaffe eller måske spise frokost når 
det er for koldt at sidde ude. Men brugerne 
ændrer sig, der kommer nye ind som måske har 
andre behov, og som ikke er interesserede i det 
samme. Vi var jo også selv længe om at finde ud 
af hvad der passede til os,” understreger Joan 
Jacobsen.

PB43 Portræt | Kontor for Arkitektur

Skitser
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De fremhæver begge hvordan tanken om et 
fælleslokale er vigtig, så der også i vintermåne-
derne er mulighed for at de forskellige brugere 
kan mødes på tværs – uden der nødvendigvis 
er tale om formaliserede bestyrelsesmøder. 
”Der sidder en masse andre kreative rundt  
omkring på grunden og muligheden for at sam-
arbejde, netværke og få input, ikke bare fra 
andre arkitekter, men på kryds og tværs af for-
skellige fagligheder, er faktisk en af årsagerne  
til at vi er her,” forklarer Simon Theis.

Om Kontor for Arkitektur

Kontor for Arkitektur er startet af arkitekterne 

Joan Jacobsen og Simon Theis i 2011. Kontoret 

er et fællesskab hvor de udvikler projekter og idéer 

sammen eller hver for sig. De har desuden en 

ekstra skrivebordsplads så de kan invitere andre 

med på projekter. Det er et sted hvor de lufter 

deres tanker og fordyber sig i ting som ikke ville 

være mulige andre steder.  

 

Simon theis, uddannet arkitekt ved Kunstakade-

miets Arkitektskole 2009. 

 
Joan Jacobsen, uddannet arkitekt og byplanlæg-

ger ved Kunstakademiets Arkitektskole 2010. 

 

villaen, Bygning 1. 
Indflytning: December 2010. 

Medlemmer: 2. 

Kontor: 12 m2. 

Husleje: 35 kr./m2/md. ekskl. moms. 

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: 5.000 kr.  

Støtte fra fonde og puljer: Ingen. 

Egenfinansiering: 5.000 kr. 

Arbejdsområder: By, design og arkitektur.
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Skitse til danseskole

Daglig renovation  
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Ethvert sted har brug for et knudepunkt hvor 
praktiske udfordringer og erfaringer bliver  
opsamlet, koordineret og videregivet. Det kan 
for eksempel være i form af en vicevært, admi-
nistrator eller ejendomsservice. Som udgangs-
punktet en person der i praksis varetager den 
daglige drift samt sørger for at reetableringen 
af den grundlæggende infrastruktur forløber 
nogenlunde problemfrit. På PB43 er det stedets 
go-to-guy. En funktion der varetages af Sigurd El-
ling fra det byggende arkitektfirma WoodCouture. 

Manden på gulvet
”Årsagen til at det kaldes en go-to-guy, og ikke 
en vicevært eller administrator, er at stillingens 
funktion mere er tænkt som en problemknuser. 
Når en bruger mangler hjælp til et eller andet, 
går vedkommende hen til go-to-guy,” forklarer 
Christian Fumz fra Givrum.nu. En go-to-guy kan 
dog ikke være hvem som helst. Ifølge Givrum.nu 
er der forskellige faglige og personlige kriterier 
som helst skal være opfyldt.
”Processen i at finde den rette har været lidt 
lukket, og det er jo underligt når vi forsøger at 
være så åbne som muligt. Men Sigurd Elling 
har formået at præsentere sig for mange af 
brugerne på stedet, og vi fornemmede hurtigt 
en rigtig god stemning omkring ham, og det er 
vigtigt som go-to-guy. Derudover har han den 
fordel at være arkitekt og autodidakt tømrer, 
og er derfor i stand til at løse mange både 
praktiske, tekniske og konceptuelle opgaver.”
Sammen med Givrum.nu og Sigurd Elling skal 
brugerne og bestyrelsen for Foreningen PB43 
definere hvilken rolle go-to-guy skal have. Der 
er afsat 10.000 kroner per måned i budgettet til 
denne post. Det er meningen at det skal svare til 
sammenlagt én arbejdsdag om ugen Go-to-guy 
er ansat på deltid og har som udgangs punkt 
ingen fast kontortid. For PB43 betyder det en 
fleksibilitet der passer til stedet hvor arbejde 
og fritid ofte flyder sammen, ligesom opbyg-
ningen af stedet og aktiviteterne fra de 20-22 

grupper langtfra er skemalagt.
”Jeg mailede tidligere ud at det vil blive en fast 
dag om ugen, men jeg har fundet ud af at der i 
opstartsfasen nok ikke er brug for at jeg hver 
onsdag sidder på min pind og venter. Der er 
mere brug for at brugerne løbende kan komme 
forbi værkstedet og få styr på tingene,”1 fortæl-
ler Sigurd Elling. 
Idéen er at Givrum.nu træder i baggrunden og 
go-to-guy bliver deres ”mand på gulvet”, mens 
de mere overordnede og administrative beslut-
ninger går igennem bestyrelsen. Men i sidste 
ende styres det af brugerne, deres projekter, 
problemer og behov. 
Go-to-guy er den første som nye brugere på 
PB43 stifter bekendtskab med. På Sigurd  
Ellings værksted hentes nøgler og kontrakter, 
og der videregives praktiske oplysninger om 
lejemål og generelle forhold på PB43. Desuden 
står han for renovation, opsyn med bygningerne  
samt den koordinerende del med etableringen 
af vand og el. 

Uforudsigelige udfordringer
Givrum.nu har vurderet at det på grund af 
PB43’s midlertidige status er nødvendigt at 
have disse funktioner samlet ét sted, så den 
praktiske opbygning og ibrugtagning kan foregå 
så gnidningsfrit og effektivt som muligt. Når 
det er sagt, er det meget svært at forudsige 
hvilke udfordringer og omkostninger stedets 
gamle, nedslidte bygninger vil medføre. 
”Det kræver noget at drive sådan et stort sted. 
Hvis folk ikke betaler husleje, bliver det et 
problem. Folk er også tvunget til at lægge noget 
engagement, og det er på forhånd bestemt at 
PB43 skal være et sted der bruges. Det er der 
nogen som skal sørge for,” påpeger Sigurd  
Elling og henviser til at det er en beslutning 
som bestyrelsen og Givrum.nu skal finde frem 
til i fællesskab.

Go-to-guy
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Når stedet er blevet mere etableret, kan styring 
og ansvar gives videre til brugerne. ”Men det 
er nødvendigt i starten at få personer træffer 
beslutningerne, for at få stedet op at køre, så det 
trods den lave husleje og uformelle karakter ikke 
bliver et sted for opmagasinering eller et sted 
man bare hænger ud,” forklarer Sigurd Elling.
Udgifter til eksempelvis renovation, go-to-guy, 
etablering af el, vand, toiletforhold og internet 
dækkes udelukkende via huslejen. Ingen fonde 
eller offentlige støttekroner er blevet ansøgt, 
blandt andet for at undgå at være afhængig af 
ekstern finansiering og risiko for indblanding i 
måden stedet styres og opbygges på. Hvad de 
enkelte lejemål selv har af indtægter og  udgifter, 
er holdt helt ude af budgettet, da det er et anlig-
gende internt i hver brugergruppe.
”Givrum.nu har valgt ikke at bestemme hvordan 
stedet skal udvikle sig, så det er svært at sige 
hvad PB43 ender med at blive, da der ikke er 
en egentlig plan for stedet. Go-to-guy’ens rolle 
bliver derfor i høj grad formet efter de forskel-
lige presserende opgaver, og bliver forhåbentlig 
aldrig præcist fastlagt. Det vil begrænse stedets 
fleksibilitet og muligheder,” understreger Sigurd 
Elling.

1 Da den grundlæggende etablering af PB43 var på plads, 

fik go-to-guy fast kontortid mandag klokken 10-15. 

Desuden blev det besluttet at go-to-guy-stillingen skulle 

ophøre fra udgangen af 2011 som følge af økonomiske og 

praktiske overvejelser

PB43 | Go-to-guy

Om go-to-guy

Go-to-guy er kontaktperson mellem lejerne og 

Givrum.nu og varetager følgende funktioner: 

 

Daglig drift

Renovation. Kontakt med vognmand om fjer-

nelse af affald. 

Opsyn med bygninger og andre faciliteter.  

Aflæsning af el og vand. 

Udlevering af nøgler og kontrakter til brugerne. 

Løbende opdatering af praktiske oplysninger til 

brugerne og Givrum.nu.

etablering

Låse- og nøglesystem. Koordinering med leve-

randører. 

Installation af el. Koordinering med leverandør. 

Etablering af vand. Koordinering med leverandør. 

Opsætning af skilte og oversigtskort. 

Tilsyn og rådgivning i forhold til opbygning og 

istandsættelse af rum.
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Der er indkaldt til møde i Villaens fællesrum om 
PB43’s fremtid. Hvordan skal stedet organise-
res? Givrum.nu’s udgangspunkt har været at de 
kun vil have en styrende rolle i den første del af 
etableringen og på sigt overdrage udviklingen 
og ansvaret af PB43 til brugerne via Foreningen 
PB43 – det praktiske såvel som administrative, 
økonomiske og juridiske. I dagens anledning er 
ejendomsadvokat Theis Guttenberg og revisor 
Toke Boss inviteret for at give deres bud på 
fremtidsmulighederne og udfordringerne. 
Theis Guttenberg har stået for at udforme 
lejekontrakt erne mellem Givrum.nu og brugerne 
samt udarbejdet et forslag til hvordan PB43 skal 
organiseres på sigt.
”Mit forslag er at oprette et andelsselskab 
med brugerne som medlemmer. Det primære 
formål er at Givrum.nu kan trække sig og 
overdrage lånekontrakten med grundejer til 
andelsselskabet, så selskabets underskrift 
er på lånekontrakten. Hvis ellers grundejer 
accepterer denne overdragelse. Det skal først 
forhandles på plads,” forklarer Theis Gutten-
berg. 
Realdania har givet støtte til at han kan være 
med til at udvikle vedtægterne for andelsselska-
bet og gøre det til en model som lignende steder 
kan bruge i forhold til låneaftaler mellem bruger 
og grundejer. 
Den nuværende lånekontrakt mellem Givrum.nu 
og AkzoNobel kostede, ifølge Givrum.nu, knap 
90.000 kroner. En udgift som AkzoNobel betalte 
til egen advokat, blandt andet fordi låneaftaler 
er relativt ukendte i dansk ejendomspraksis.  
Bliver låneperioden på to-tre år forlænget, vil 
det ikke kræve nogen større ændringer af kon-
trakten hvis de nuværende vilkår bevares.

Andelsselskabets to ben
Før ejendomsadvokaten og revisoren blev  
inddraget, havde Givrum.nu lavet et selskab 
med begrænset ansvar og ingen egenkapital –
et såkaldt s.m.b.a.1 Selskabet fungerer som et 

mellemled der på den ene side låner grundejers 
ejendom og på den anden side lejer ejendommen 
ud til brugere. Selskabet virker således som en 
buffer mellem grundejer og lejere. Den samme 
fordel har et andelsselskab. 
”I arbejdet med kontrakten indså vi at det 
mindede om en andelsboligforening. I bolig-
foreningen har man som andelshaver eksklusiv 
brugsret til nogle lokaler, og samtidig er man en 
del af en forening hvor man selv er medejer. Men 
PB43 består af erhvervsdrivende virksomheder 
og foreninger der intet har med bolig at gøre,” 
påpeger Theis Guttenberg. Det er nærmere som 
når landmænd går sammen i andelsmejerier 
hvor der er et fokus om et fælles mål inden for 
en selskabsform. Derfor skal de to ben slås 
sammen: Det foreningsmæssige og selskabs-
mæssige. Det skaber den fordel at brugere og 
medlemmer har fuld indsigt i økonomien og 
eksklusiv brugsret af lejede lokaler. Foreningen 
PB43 kommer til at indgå i andelsselskabet, så 
lejerne selv får del i et eventuelt overskud, og 
ikke kun Givrum.nu som det er nu hvor forening 
og selskab er adskilt og brugerne betaler leje til 
selskabet som ejes af Givrum.nu. 
”Det er heller ikke tanken at der skal være et 
indskud i selskabet, og herved går man endnu 
videre end den traditionelle andelstanke hvor 
man giver et indskud og får noget med ud når 
man sælger sin andel igen. I dette andelssel-
skab går man nøgen ind og nøgen ud i form af 
et medlemskab. Brugernes interesse er at få 
stedet til at udvikle sig så det kan understøtte 
deres projekter og virksomheder, ikke at tjene 
penge på driften af stedet,” fortæller Theis 
Guttenberg.

Forholdet mellem brugerne og grundejer
Udfordringen for Givrum.nu er at hvis de skal 
overdrage stedet til brugerne, skal de også 
sikre at brugerne overholder kontraktforhold 
såsom depositum og vedligeholdelse over 
for grundejeren, ligesom de gør det i dag via 

Andelstanken
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Givrum.nu’s s.m.b.a. Hvis ikke Givrum.nu havde 
været mellemled, skulle grundejer indgå aftaler 
med lejerne direkte, hvilket ifølge Theis Gut-
tenberg højest sandsynligt ville have afholdt 
grundejer fra at gå ind i projektet. 
I andelsselskabet vil medlemmerne indbyrdes 
hæfte solidarisk hvis en lejer for eksempel ikke 
betaler sin husleje. Det gør de ved at betale 
ekstra leje hver især for at dække driftsomkost-
ninger og det månedlige depositum på tusind 
euro til grundejer. Udgifter som de allerede i 
dag betaler over huslejen. Derudover skal hvert 
medlem indbetale et depositum svarende til tre 
måneders husleje – heraf kan man dække en 
eventuelt manglende indbetaling. Opstår den  
situation at der kun er tre medlemmer tilbage, 
kan det dog ikke løbe rundt. Og hvad vil der så 
ske?
”Normalt vil man jo ikke lade en masse men-
nesker bruge sin ejendom uden at vide hvem de 
er. Derfor er det også spændende om grundejer 
overhovedet går med til idéen om andelsselska-
bet. Medlemmerne kan jo i princip pet forlade 
ejendommen hvis der opstår problemer. For hver 
enkelt lejer hæfter ikke over for grundejer, det 
gør kun andelsselskabet med de midler som det 
råder over.”
Ifølge Theis Guttenberg kan grundejeren 
dog forhåbentlig se en økonomisk fordel ved 
andels konstellationen og at brugerne herved 
får yderlige tilknytning til stedet. De har en 
ejendom som kan blive udsat for hærværk, og 
der er løbende drift og vedligeholdelse ved at 
have en ejendom stående tom år efter år, som 
PB43 har gjort.Ved låneaftalen med Givrum.nu 
løber de ikke den store risiko, da ejendommen 
i forvejen er mere eller mindre misligholdt. Der 
har allerede været hærværk og kabeltyveri. 
AkzoNobel sparer herved penge ved at lade 
brugerne vedligeholde og bruge ejendommen 
og betale en del eller hele ejendomsværdi-
skatten. 
”Så grundejer kan se den gode idé, og hvis 
noget måtte gå rigtig galt, dækker erhvervsfor-
sikringen,” forklarer Theis Guttenberg.

en ny slags legeplads
De fleste grundejere har heller ikke tid til eller 
en reel interesse i at involvere sig i etableringen 
af et kreativt miljø som PB43, hvor brugerne som 
regel kun har få midler, så der i stedet lægges en 
masse frivilligt arbejde. Formålet med grund-
ejers virksomhed er et andet. De skal tjenes 
penge på den primære drift, ligesom ejendoms-
investorer skal tjene penge på udlejning og 
fremtidig salg af ejendomme.
”Personligt synes jeg det er et spændende 
projekt. Og se at det overhovedet er muligt at 
bygge sådan noget op. Netop fordi jeg til hverdag 
sidder med nogle kunder der ejer ejendomme 
hvor det skal være markedsleje og alene er et 
spørgsmål om hvordan de får mest mulig profit 
ud af det med den mindst mulige risiko,” fortæller 
Theis Guttenberg. 
Hverken den nuværende forening eller andels-
selskabet, når det er stiftet, vil være belånt 
eller have gæld. Det låner fortsat blot bygnin-
gerne af grundejer. Ser man bort fra depositum, 
er der ikke nogen som lægger andet end en 
masse tid og arbejde. Alt behøver derfor heller 
ikke være udlejet for at stedet kan løbe rundt, 
så længe der er sørget for en mindre buffer i 
økonomien. Der er så mange brugere og en så 
billig leje i forhold til markedet at det ifølge 
Theis Guttenberg ikke skulle være et problem 
at få det til at hænge økonomisk sammen. 
Samme holdning har revisor Toke Boss. Op-
rindelig var der ikke afsat penge i budgettet 
til revisor, og Givrum.nu har derfor siddet med 
opgaven selv, hvilket de ikke kan magte på sigt. 
Der skal lægges realistiske budgetter, bog-
føring, årsregnskab og indføres PBS-system til 
betaling af husleje, fordi det er tidsbesparende 
og effektivt. Så der skal en revisor med indover 
når stedet på et tidspunkt overgår til et andels-
selskab.  
De største udgifter har i opstartsfasen været 
etablering af vand og el. Men hvordan øko-
nomien bliver fremefter, er ifølge Toke Boss 
svært at sige. Det kommer helt an på hvor stor 
udskiftningen af brugerne bliver, og uforudsete 
udgifter. 

PB43 | Andelstanken
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Toke Boss og Theis Guttenberg er dog begge 
enige om at PB43 har rigtig mange fordele i 
forhold til de fleste andre erhvervslejemål.
”I Danmark har vi et lejesystem som ingen rigtig 
forstår. Jo mere man arbejder med det, desto 
mere vanvittigt ser man det er. Normalt når man 
får en lejekontrakt, må man ingenting. Man 
skal overholde alle mulige formelle regler og 
returnere lejemålet præcis som man overtog 
det, eller betale for at det bringes tilbage til 
oprindelig stand. Her virker det til at man har 
frie tøjler, så længe det sker i overensstem-
melse med planerne for området, kontrakten 
og lovgivningen. Det er noget af en legeplads, i 
forhold til hvad man ellers kunne forestille sig,” 
mener Theis Guttenberg.

1 Med et s.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar) kan 

grundejer ikke gøre indsigelser mod lejerne personligt, 

men kun mod selskabet og de midler der er i selskabet. 

Ligesom det er i dag med en forening.

Fem faglige råd fra advokaten

Tag udgangspunkt i ejendommen som den er. 

Afstem forventningerne og de juridiske forpligtel-

ser over for ejeren af ejendommen. 

Find den rigtige organisationsform der passer til 

den ønskede balance mellem brugernes adgang 

til ejendommen og de opgaver brugerne skal 

løse i forening.  

Definér brugernes forpligtelser på en måde så 

den daglige administration er nem og der gives 

plads til kreativitet, men uden at det er på 

bekostning af projektets eller fællesskabetsin-

teresser.  

Sørg for gennemsigtighed i regler og økonomi.  

Det er i sidste ende projektets blåstempling. 

 

Det siger sig selv at såvel en revisor som en 

advokat er uundværlige på et sådant projekt.  

Det bør altid være det generelle udgangspunkt 

når man kaster sig ud i nye projekter. 

 

theis Guttenberg 
Advokat 

 

HALDGUTTENBERG Advokatfirma 

www.haldguttenberg.dk 
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TinCanCompany og GLiMT opbygger deres nycirkusstudie
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Af Mark vacher

PB43 er eksempel på en omdannelse. En omdannelse af en gammel fabrik 
til noget andet. I dette bidrag vil jeg vise at omdannelse er udtryk ikke 
alene for ny brug, men også for nye produktioner af rum og rumlighed. 
Målet er at se en succes efter i kortene og derved forhåbentlig inspirere 
fremtidige omdannere og producenter af byrum.

Historien om PB43 som mål for omdannelse begynder med opdagelsen 
af et tomrum. Bag et beboelsesområde ligger en gammel fabrik som ikke 
længere er i brug. Fabrikken er opført af firmaet Sadolin & Holmblad A/S 
i begyndelsen af det 20. århundrede med det formål at producere maling 
og lak. Det gjorde man frem til 2006 hvor produktionen blev indstillet, 
og siden har grunden ligget ubenyttet hen. I mellemtiden var Sadolin 
& Holmblad blevet opkøbt, først af det svenske firma Nobel Industries 
i 1987, og siden i 1997 af det hollandske firma Akzo som under navnet 
AkzoNobel er en international producent af lak og maling. AkzoNobel 
flyttede produktionen på PB43 til et nyere og større produk tionsanlæg 
i Sverige, og som en konsekvens heraf lå fabrikken tom og udgjorde et 
overflødigt rum som ikke desto mindre repræsenterede en udgift for sine 
ejere i form af ejendomsskatter, opsyn og (nødtørftig) vedligehold. 

At et relativt stort industriareal mister sin funktion og lukkes, er en tendens 
der kan spores i forhold til et stort antal bygninger og pladser som tidligere 
udgjorde centrale dele af et omfattende industrielt produktions apparat. 
Det gælder for eksempel værfter og industrier til behandling af råstof-
fer eller råvarer fra landbruget. PB43 kan således ses som et eksempel 
på en forandring af vores produktionsforhold. Et der rækker langt videre 
end det forhold at der ikke længere i samme målestok som tidligere 
produceres blandt andet maling, lak, skibe, sukker, tekstiler i Danmark. 
Hvad jeg vil argumentere for, er at også måden vi producerer rum og 
lokaliteter på, er under forandring. Det kan virke mindre indlysende at 
hævde at rum produceres på linje med maling og lak, men ikke desto 
mindre er det tilfældet. Hvordan kan illustreres ved at kaste et blik på 
PB43, først som fungerende fabrik, dernæst som tomrum og endelig som 
revitaliseret rum. 

Fabrikken 
Fabrikken er en plads – en arbejdsplads med plads og indretning til 
produktion. Den indgår i et markedssystem og et udvekslingsforhold. 
Som arbejdstager opsøger man pladsen for at udveksle arbejdskraft og 

PB43’s rumligheder  
– om hvad der gemmer sig i en omdannelse 

Produktion af maling  
på Prags Boulevard 43
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arbejdstid til løn gennem produktion. For arbejdsgiveren er det omvendt. 
Denne etablerer pladsen med henblik på tilvejebringelse af produkter 
gennem udveksling i form af udbetaling af løn. Som fabrik var PB43 den 
plads hvor produktion og udveksling fandt sted. Dette sted konstitueres 
af udvekslingens regler og aftaler hvis afkast kom til syne i form af maling 
og lak. Man kan sige at det er gennem pladskrævende transformationer 
(fra arbejdskraft til løn gennem produktion, og fra råvarer til produkter 
gennem udveksling) at fabrikken bliver en lokalitet som stiller rum til 
rådighed.

Det rum som stilles til rådighed, er imidlertid langtfra åbent. Tværtimod er 
det stærkt ekskluderende og tillader ikke andre former for rumlighed som 
potentielt kan komme i vejen for produktionen (hvad enten den er mål for 
eller middel til en transformation). Således var PB43 som fabrik omgær-
det af hegn, svære låse og advarselsskilte der sikrede og privilegerede en 
særlig rumlighed. 

tomrummet
Fabrikken giver plads til en særlig rumlig praksis defineret ved et 
særligt udvekslingsforhold og et særligt markedssystem. Hvis forhol-
det og/eller systemet ændrer sig, gør pladsen det også. Det er sket for 
PB43. Den type arbejdskraft som fabrikken stillede sig til rådighed 
for som arbejdsplads, er blevet for dyr, og i det system hvor fabrikken 
udgjorde en produktionsenhed, er den blevet urentabel og ineffektiv.  
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Konsekvensen var at den mistede de praktikker der gjorde den rumlig. 
Her blev ikke længere stillet faciliteter til rådighed for en udveksling der 
resulterede i et omsætteligt produkt. Den var ikke længere en plads, 
men et tomrum. 

Mens pladsen er noget der tages, er tomrummet noget der forlades. Her 
er ingen definerende praktikker, intet arbejde og ingen produktion. Det 
bliver et sted hvor ingenting finder sted. Det bliver et sted defineret ved 
det der ikke længere sker. Det gælder selv det der sker, idet det bidra-
ger til at under strege hvad der ikke sker. Her bliver fejet for ingenting, 
vedligeholdel sen bliver for ingenting, når ukrudt vokser, sker det fordi 
her ingenting sker, når bygningerne forfalder, er det fordi ingenting sker.

På den måde kan vi sige at tomrummet produceres af fravær og af det 
der sker fordi ingenting sker. Således er både rummet og tomrummet 
produktioner, og ingenting er faktisk noget som sker.

At det forholder sig sådan, fremgår af de tiltag som har til formål at 
forhindre ingenting i at ske. På fabrikken var formålet med hegn, låse og 
skilte at beskytte en særlig rumlighed mod alternativ brug. Dette vedblev 
at være tilfældet da PB43 forandredes fra fabrik til tomrum. Der vedblev 
at være hegn, låse og skilte omkring grunden. Formålet var stadig at 
forhindre uønskede udfordringer af rumligheden, nemlig hærværk, 
uautoriseret ophold og anden (tom)rumlig brug som understreger at der 
ingenting sker.

revitaliseringen
Hermed er vi tilbage ved begyndelsen på historien om PB43 som omdan-
net byrum. Folkene bag Givrum.nu opdagede et tomrum hvor ingenting 
skete. Dette ingenting er som nævnt en udgift og et ansvar som ejere 
af tomrum må forvalte. Derudover er grundværdi på linje med tidligere 
tiders definerende praktikker noget der forsvinder fra stedet. Set i det 
lys åbner der sig en mulig opgave, nemlig at producere rumlighed hvor 
der ellers er tomrum.

Udfordringen består i at erstatte det fravær som tager form af ingenting 
og af unddragelse (et andet ord for at noget trækker sig væk), med et nyt 
nærvær. At det er lykkedes for Givrum.nu, kan ses af at fokus på PB43 
er flyttet fra hvad der ikke længere sker, til hvad der sker og, mindst 
lige så vigtigt, hvad der skal ske i fremtiden. Fra at være et sted hvor 
der ikke længere arbejdes og produceres lak og maling, er PB43 blevet 
et sted hvor der er blevet lagt vand, strøm og internet ind, hvor der skal 
isoleres og installeres varme, og hvor den forurenede jord skal renses 
eller befæs tes med beton. Fra at være et sted der forlades, er det i vid 
udstrækning blevet et sted som opsøges. PB43 er med andre ord blevet 
en rumlighed igen.
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Et er at konstatere at PB43 er blevet en rumlighed, noget andet er imid-
lertid at forklare hvordan tomrumligt fravær har kunnet fortrænges af et 
nyt rumligt nærvær. I et forsøg på at gøre sidstnævnte vil jeg afslutte min 
analyse med at undersøge karakteren af de rumproducerende praktikker 
som har indfundet sig og revitaliseret PB43. 

Praktikkerne er i udgangspunktet komplekse, sammenfiltrede og over-
lappende, men for at præsentere dem på overskuelig vis vil jeg skelne 
mellem to overordnede former. Den ene består i at splitte tomrummet ad 
og den anden i at arrangere spektakulære begivenheder. 

Hvad angår splittelsen af tomrummet, har Givrum.nu gennem en låneaf-
tale løftet tomrummet ud af hænderne på grundejeren, hvorefter de har 
opsplittet PB43 i mange små lejemål. Disse er blevet overtaget af mere 
eller mindre erhvervsaktive lejere som forsøger at indskrive ny profitabel 
produktion i billige, stemningsfyldte lokaler. Her er arkitekter, filosof-
fer, designere, fotografer, keramikere, skulptører, galleriejere, snedkere, 
eventmagere, konsulenter, spiludviklere, performancekunstnere og cykel 
reparatører. Selv om disse i mange tilfælde bruger maling og lak frem for 
at producere det, har karakteren af de rumligheder der opstår som resul-
tat af tomrummets opsplitning, fællestræk med fabrikken. Således udgør 
arbejde og produktion stadig de centrale rumproducerende udfoldelser. 
Det betyder at lokalitetens rumlighed i forhold til arbejde og produktion 
stadig er ekskluderende, beskyttes med hegn, lås og skiltning og i vid 
udstrækning fremstår som rum man ikke umiddelbart har adgang til. Til 
gengæld betyder det forhold at arbejde og produktion udføres af selv-
stændige erhvervsdrivende, at det revitaliserede PB43 ingen rolle spiller 
som lokalitet for udveksling af løn for arbejdskraft og arbejdstid. Om det 
er rentabelt at engagere sig i stedet og i rumskabende praksisser, er ikke 
funderet i et kontraktbaseret arbejdsforhold, men i at producenterne/
arbejdskraften finder det meningsfyldt at betale deres husleje. Dette har 
i sig selv ikke nødvendigvis noget med den lokale produktion at gøre. 

Således er en markant forskel på fabrikken og det omdannede område 
at der i sidstnævnte gives mange rum for iværksættelse af arbejde, men 
så godt som intet kontraktbaseret arbejde. Dette afspejles tydeligt i  
arbejdets sociale organisering. Her er mange arbejdsfællesskaber 
(20-22), men næsten ingen ansatte. Undtagelsen er en vicevært (eller 
go-to-guy som han kaldes) ansat af Givrum.nu. Han har blandt andet til 
opgave at værne om den nye rumliggørelse af PB43.

Den anden type rumproducerende praksis er rettet mod en vedvarende 
produktion af begivenheder. Begivenheder er begivenheder fordi de 
optræder. De springer ud af deres grund. De er ikke fabrikslige og ikke 
tomrumslige, men ”tiltrækkende” i den forstand at de tiltrækker sig 
opmærksomhed. Det gør for eksempel de overdimensionerede lunger på-
monteret en metalcylinder der over de sidste par måneder har befundet 
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sig forskellige steder på grunden. Det gør den gamle cykel og den bema-
lede bildør der hænger i gamle hejseværk, og ligesådan den urbane have 
Prags Have der er etableret på et hjørne af fabriksgrunden. De er bogsta-
velig talt optrædende. Således er haven helt konkret trådt op fra jorden 
og op i højbede, hvorved jorden, grunden og gruset bliver baggrund. 

At begivenheden er en optræden fra en baggrund, betyder imidlertid ikke 
at baggrunden glider ud i glemsel. Tværtimod kan begivenheden i sin 
optræden samle sin baggrunds fragmenter til en ny og samlet rumlighed. 
Således er resultatet af havens, cyklens og skulpturernes optræden 
at de beklæder, bemaler, begror og udsmykker grund og bygninger på 
sådanne måder at de samler sig og træder op fra det omkringliggende 
byrum. Når folk går forbi, ser de ikke blot et par lunger, en cykel, en bildør 
eller en have, men et sted de kan referere til som et samlet indtryk, som 
begivenheden PB43. Iscenesættelsen af optrædener indleder på den 
måde en proces af samlinger der i deres egenskab af begivenheder poten-
tielt åbner nye optrædener så langt som opmærksomhed kan tiltrækkes. 

Ud over de mere permanente optrædener (så permanente som de nu kan 
blive i et midlertidigt byrum) er der andre mere flygtige begivenheder. 
Her tænker jeg på festerne, festivalerne, ferniseringerne og fællesspis-
ning i (og af) haven. Også disse arrangementer er udtryk for optræden, 
men i tillæg til iagttagelse og opmærksomhed vokser den rumlighed 
som udspringer heraf, også ud af en deltagende indtagelse. Lokalerne 
og pladsen inddrages ved arrangementerne af mennesker og musik, og 
sættes i et særligt lys. Der drikkes, spises, udtrykkes og udfyldes. Man 
producerer rum ved at konsumere rum, og PB43 optræder rumligt som 
ekstraordinær begivenhed der sætter hverdagen som baggrund.

Ved disse begivenheder overskrides de hegn, låse og skilte der værner 
om hverdagens arbejde og produktion. Arbejdet i værkstederne indstilles, 
men netop fordi festerne og fællesspisningerne er flygtige begivenheder, 
bliver de et supplement og en udvidelse snarere end en udfordring af 
stedets privilegerede rumproducerende praksis. 

Begivenhederne skaber altså rum og udvider gennem optræden både 
baggrund og referenceramme. Således kan man med rimelighed hævde 
at Givrum.nu og brugerne af PB43 ikke blot beder om, men også pro-
ducerer, rum og rumlighed. Denne rumlighed er af en særlig karakter 
som afviger fra tidligere tiders rum- og tomrumlighed idet den hverken 
gestalter sig i arbejdsrelateret udveksling eller som fravær af denne. 
Til gengæld er den udtryk for dels en anden økonomi der baserer sig på 
individuelle og selvstændige igangsætteres realiseringer af drømme og 
ambitioner, dels en anden socialitet der gennem iscenesatte begivenhe-
der inviterer til deltagende beskuelse. Deltagende i den forstand at man 
ved at plante, luge og høste i Prags Have, og ved at komme til fester og 
ferniseringer, inviteres til deltagelse; og beskuende idet det spektakulære 
og begivenhedsrige stiller sig ind mellem beskueren og hverdagen. PB43 indtages
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PB43 indtages

HOW_TO_BOOK.indb   75 17/03/12   01.23



76

en konklusion
Spørgsmålet er så om den produktion af rum der foregår, kan og skal 
afsættes på et marked. I diskussioner af midlertidige byrum som PB43 
anføres det ofte at grundværdien stiger som følge af omdannelse. Det 
gælder ikke bare stederne selv, men også det omkringliggende byrum. I 
den forbindelse bør man i lyset af ovenstående betænke at stedets øgede 
værdi udspringer af en produktion og ikke er en iboende faktor. Når ikke 
værdien af lejemålene kommer til udtryk gennem en gennemskuelig og 
omsættelig faktor som for eksempel produktion og udveksling (hvilket det 
gjorde på fabrikken), men er afhængig af den enkelte lejers realisering af 
hvad denne finder meningsfyldt, er det vanskeligt at artikulere hvori det 
værdifulde består. Det samme gælder værdien af det rum som produ-
ceres af begivenheder. Fordi dette rum forudsætter en optræden, er det 
afhængigt af optrædende som tiltrækker opmærksomhed. Gør de ikke det, 
trues nærværet, og det rum som produceres, risikerer at falde tilbage i et 
tomrum af noget som ikke længere finder sted.

Således er konklusionen at værdien bliver flygtig fordi den er bundet 
til produktionen af rum og ikke til udveksling eller produkter som for ek-
sempel lak og maling. Hvis ikke lejere og optrædende vedvarende viser 
at PB43 er værdifuld, ophører den hurtigt med at være det. Det betyder 
at den næppe vil gøre sig godt på et marked, fordi den for at være en 
vare skal repræsentere en bytteværdi. Det gør PB43 ikke i nævneværdig 
grad. Til gengæld er dens brugsværdi høj, og så længe den bruges, vil 
den repræsentere en værdi for området og dets brugere og beboere. Skal 
PB43 spille en rolle i forhold til byfornyelse og områdeløft, er det derfor 
af afgørende betydning at den holdes i gang. Dette kan kun ske gennem 
en vedvarende tilførsel af optrædende, optrædener og lejere. Mange 
kommer af sig selv, men skal stedet indgå i en kommunal strategi, er det 
vigtigt, som Givrum.nu gør, at stille rammer og rum til yderligere produk-
tion af rumlighed til rådighed.
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Af Benny Jepsen

Én fælles vision
Én fælles vision hvorfra individuelle drømme kan realiseres. Det er her det 
starter. Når et projekt skal påbegyndes og et fællesskab skal etableres, 
handler det først og fremmest om at finde sammen med folk som overord-
net set vil og brænder for den samme vision. Fællesskabet behøver ikke 
at være enige på alle punkter, der skal være plads til personlige idéer og 
drømme, blot de kan realiseres inden for den samme overordnede ramme. 
Et fællesskab kan spænde vidt. Fra hippiekollektiv hvor alt deles og alle 
beslutninger træffes kollektivt, til et fællesskab hvor I kun deler nogle 
behov som løses i fællesskab. Derfor er det vigtigt at ridse den over-
ordnede ramme op så eventuelt interesserede kan bedømme om deres 
drøm har mulighed for at blive realiseret inden for fællesskabet. Derfor: 

Definér den overordnede ramme. Beskriv hvad I har i tankerne, og hvad 
det muligvis kan rumme. Skriv, tegn og snak og snak og snak. 
Vær ikke for konkret. Hold jer til den fælles ramme. Rids nogle  
muligheder op og lad folk få plads til at udvikle egne idéer inden for 
den fælles ramme. 
Budskabet skal ud. Mund til mund, brevdue, spam – vær lidt kreativ.

rollefordeling
En klar rollefordeling er en stor hjælp når drømmen og visionen skal blive 
til virkelighed. Der er nogle forskellige arbejdsområder der skal løses, og 
lyster og kompetencer tegner hurtigt et billede af hvilken kasket I hver 
især har på. Udnyt jeres fælles netværk og individuelle kompetencer.  
Rollefordelingen kan derfor se ud på mange måder. Ét muligt scenarium, 
som har vist sig at fungere i mange projekter, er at have en: 

Chief. Etablering og overblik. Sidder med overblikket i selve etableringen. 
Chiefen ved hvem der kan løse eventuelle problemer. Chiefen skal have 
styr på tropperne og vide hvem der laver hvad, hvor og hvornår.

Booker. Etablering og drift. Organiserer folket der vil lege med. Bookeren 
sidder med viden om selve bygningen og hvad folks behov er. Bookeren 
er også den man kontakter direkte hvis man senere hører om projektet 
og vil lege med. Bookeren kan svare på spørgsmål om hvor der er plads, 
hvor mange kvadratmeter der er, om der er vand, hvad priserne er og 
udarbejdelse af kontrakten.

Praktisk gris. Etablering, strøm og vand. Har styr på de praktiske ting i 
forbindelse med etablering. Der er altid en del arbejde med strøm, vand, 
renovation, materialer, knowhow etc. Nogle gange kan I klare det selv 

Samfundshjælperen  
– gode råd til når du tager en tom bygning i brug
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eller kender en håndværker eller to der kan give en hjælpende hånd – det 
skal dog nævnes at man ikke må klare VVS og strøm selv. Etablering er 
selvfølgelig noget alle på stedet er involverede i, men uanset hvorledes 
I etablerer stedet, er håndværkerbusiness bare en anden verden for de 
fleste, og så er en praktisk gris kærkommen.

Fundraiser. Etablering og drift. Skaffer dollar. Der er mange måder at 
få fat i nogle håndører til etablering. Det er også en mulighed at samar-
bejde med kommunen, både i forhold til etablering og drift. Problemet 
med at blive støttet økonomisk af andre er at friheden og mulighederne 
indskrænkes i bytte for dollar. Det mest oplagte er at søge lokale fonde 
og puljer der fokuserer på kultur, socialt iværksætteri, kunst, design 
og så videre. Kommunen tilbyder også projektvejledning, hvor I kan få 
hjælp til hvilke fonde der eksisterer, og hvad der ellers er af muligheder. 
I København er det Københavns Erhvervsservice, ProjektVærkstedet og 
Københavns Projekthus (KPH) der blandt andet tilbyder denne ydelse. 
Desuden skal man ikke være bleg for at kontakte andre kulturhuse og 
fællesskaber for at lufte sin idé og høre hvad de har gjort. 

Skribent. Kommunikerer gennem og med alle de medier I har besluttet 
jer for at bruge. Skribenten beskriver det sted I er i gang med at etablere, 
opdaterer lister med brugere, forklarer problematikker så de er til at for-
stå. Den tætteste samarbejdspartner for skribenten er fundraiseren. De to 
skal arbejde hånd i hånd for at tilpasse forklarende tekster til ansøgninger 
og virkeligheden. Hvis I etablerer et større sted hvor I har brug for at kom-
munikere med omverdenen angående fester, lokaleleje, markedsdage med 
videre, er en hjemmeside eller Facebook også en god idé. De ting styrer og 
opdaterer skribenten.

Kreativ vicevært. Drift, renovation og praktisk hjælp. Tager sig af drift og 
vedligeholdelse. Viceværten er ansvarlig for renovation og er den der helst 
skal bo i forbindelse med projektet hvis der er plads til den slags. Hånd-
værksmæssig erfaring er et klart plus, men også et muntert gemyt, da alle 
på et eller andet tidspunkt skal forholde sig til daglig drift og vedligehol-
delse. Viceværten er ansigtet alle kender, og en stor del af husets hverdag. 

etablering 
Når I går i gang med at ændre på en bygnings facader, konstruktioner med 
mere, skal I søge om tilladelse. Byggetilladelser er manges frygt, helt uden 
grund. Byggetilladelser skal kunne laves af private og amatører. Derfor 
tilbyder kommunen at hjælpe jer med: 

At skaffe de tegninger I skal bruge. 
Vejledning om hvad der kræves for at få en tilladelse. 
Fejl- og mangelvurdering inden I sender den endelige ansøgning.

Dertil skal det nævnes at I ikke har brug for andet værktøj end en rød og 
en blå kuglepen. Rød til at overstrege de eksisterende vægge der skal 
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væk. Blå til at slå en streg hvor nye vægge skal bygges. I behøver ikke at 
tegne væggen i detaljer, men kan nøjes med at beskrive materialer samt 
hvordan den bygges op – her kan I finde et utal af referencer på nettet. 
Mere kompliceret er det ikke. Jeg vil også nævne det der aldrig siges højt: 
I forbindelse med opstart af alle de forskellige kulturhuse og kreative 
platforme jeg har været med til, har vi altid sammen med kommune og 
grundejer lavet en aftale om ting vi bare kan gøre, men som man ellers 
skal søge tilladelse til. 

Hvad skal jeg søge om tilladelse til? 
Byggearbejde skal indberettes til Bygnings- og Boligregistrer (BBR). Men 
det er ikke alt byggearbejde der kræver en byggetilladelse for at kunne 
gennemføres. I skal altid forholde jer til lokalplanen hvis der foreligger 
sådan en. I kan hente den der gælder for jeres område på: 
http://kort.plansystem.dk. Hvis der er punkter hvor lokalplanen og 
fællesskabet ikke deler interesser, er det muligt at søge om dispensation, 
men I skal have argumenterne i orden.

Det kræver ikke tilladelse at  
Renovere et eksisterende byggeri hvis man ikke inddrager uudnyttede 
arealer. 
Bygge tilbygning på under 10 kvadratmeter hvis den er minimum 2,5 
meter fra andre bygninger.
Nedrive tilbygninger på under 10 kvadratmeter.
Opføre havepejse, hegnsmure, bænke og mindre terrasser.
Udskifte kloakrør.

Det kræver derimod tilladelse at
Ændre konstruktive forhold, det vil sige bærende vægge, etageadskil-
lelse, trapper, facader og så videre.
Ændre på el, vand, gas og afløb. Dette skal udføres af autoriserede el- 
eller VVS-installatører, der har pligt til at indsende en anmeldelse af  
det udførte arbejde til rette instans. Det er ”kun” jeres pligt at sikre jer 
at anmeldelserne er blevet foretaget.
Etablere forsamlingslokaler. Det vil jeg ikke skrive alverden om da 
det kan fylde en bog i sig selv. Men hvis rummet er til mindre end 50 
personer, støder I ikke på det store arbejde. Er det derimod til over 
150 personer, hvor tanken er at der skal serveres alkohol, afholdes 
koncerter med mere, skal I have fat i de lange overalls, for der er nok 
at tage fat på. 

Fester og koncerter
En vigtig overvejelse er hvilken holdning fællesskabet har til fester og 
stive mennesker i et miljø hvor der måske samtidig er virksomheder, lager, 
udstillinger, produktion eller hvad I nu benytter stedet til. Hvis holdningen 
er at der skal være plads til store koncerter eller festivaler, må I forholde
jer til en eller anden form for adskillelse mellem de daglige aktiviteter og 
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party. Min personlige holdning er at fester kan holdes mange steder, mens 
stedet I har etableret, kun er ét sted. Derfor vil jeg etablere et fælleslokale 
til aktiviteter for fællesskabet og ingen andre. Hvis I så har en gårdplads 
eller andre uderum, kan I åbne og afholde koncerter eller andet stort, og 
så holde det som en udendørs sommeraktivitet eller når vejret tillader det. 
Argumenterne er 

Der er naturlig adskillelse mellem party og fællesskabets individuelle 
aktiviteter, da festen er udendørs.
Man slipper for etablering af et forsamlingslokale der ikke mindst skal 
brandgodkendes til et større antal gæster. 
Oprydning er meget lettere, også når det ikke er blevet gjort, og 
rengøringen er minimal eller ikke-eksisterende.
Arrangementerne er selvstændige, og fællesskabet slipper for ind-
blanding af kommune, stat, KODA og alle de andre man helst ikke vil se.  
Færre muligheder for tyveri.

Som altid er der også nogle modargumenter
Fester er en god indtjeningsmulighed for fællesskabet, og denne bliver 
beskåret til den mere udendørsvenlige del af året.
Naboer kan ikke lide støj, så afhængigt af fællesskabets placering kan 
udendørskonceptet være problematisk.

Alternativet til alene at afholde fester og koncerter på udendørsarealet 
er selvfølgelig at etablere et selvstændigt lokale eller bygning til formålet 
som den eneste gæsterne har adgang til, og få styr på tilladelser og des-
lige. Husk dog på at fællesskabet i dette tilfælde udlejer/udlåner et lokale 
eller en bygning til formålet og dermed er medansvarlige i en helt anden 
grad end hvis I udlejer/udlåner et udendørsareal.

Til sidst skal jeg vaske hænder. Det skrevne er kun vejledende og med en 
del personlige holdninger. Desuden er der ofte specifikke vilkår der gør at 
man ikke kan forenkle en byggesag, da bygningsreglementet, lokalplaner 
og byplanvedtægter, tinglyste deklarationer og anden relevant lovgivning 
kan have stedsspecifikke krav. Uanset om det I bygger, kræver tilladelse 
eller ej, skal I overholde bestemmelserne i alle ovenstående instanser. 
Men for lige at slutte af med mine egne ord og holdninger: Der er sikkert 
mange som gerne vil have noget at sige om dét der er jeres, men det er 
jer der skal bruge stedet, og I kommer langt med rationel tankegang og 
fornuft. 

Om Bureau Detours

Benny Jepsen er en del af de kreative entreprenører Bureau Detours der skaber 

sociale miljøer og installationer i det offentlige rum. De opererer på forskellige 

platforme mellem kunst, design, arkitektur og byplanlægning. Formålet er at 

inspirere folk til at knytte sig til deres by og kvarter. I Bureau Detours samarbejder 

designere, tømre, arkitekter, elektrikere og visuelle kunstnere. 

www.detours.biz 
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Af Jacob Brauner & Sarah Skjærbæk Jensen1 
 
Bolsjefabrikken, eller nok rettere Bolsjefabrikkerne, er ikke opstået 
fra den ene dag til den anden. Det har krævet hårdt arbejde fra mange 
engagerede at bygge stederne og ånden op. Bolsjefabrikken har gennem 
tiden vokset sig fra en interimistisk varmestue til et værkstedsfællesskab 
med flere scener og en del af Københavns kulturliv hvor både rammerne, 
idéerne, aktivisterne og stederne ændrer sig hele tiden. Denne forander-
lighed skyldes både strukturen og de engagerede mennesker.

Foreningen Bolsjefabrikken
I 2008 dannedes Foreningen Bolsjefabrikken på Glentevej 8 i Københavns 
Nord(læder)vestkvarter. Flere mennesker, unge som voksne, mente at 
et alternativ til den tilbudte kultur i bred forstand var nødvendigt. Man 
savnede et sted hvor man kunne mødes døgnet rundt uden at bestille tid. 
Et sted hvor man selv stod til ansvar for hvad man havde lyst til at lave. 
Et sted hvor reglerne for brug af stedet ikke kom oppefra, men var noget 
man besluttede i fællesskab. Et sted hvor antallet af mulige tilskuere 
ikke skulle afgøre om et arrangement, en koncert eller en film blev reali-
seret. Og et sted hvor man ikke blev ekskluderet blot fordi man ikke har 
det rigtige tøj på, er andet end hvid eller ikke har penge. Derfor betegner 
folk sig selv og hinanden som aktivister i stedet for brugere, da foreningen 
ikke er tilrettelagt, men er aktivt skabt af aktørerne selv. 

Bolsjefabrikken har på nuværende tidspunkt både biograf, galleri, medie-
v ærksted, atelier, intimscene, serigrafiværksted, folkekøkken, øvelokaler, 
sy-/træ-/metal-/cykelværksted, bar, café og et stort rum hvor man også 
kan afholde koncerter, og hvor der laves arrangementer som filmaftener, 
debatter, ferniseringer, fester, jamsessions, cabareter, digtoplæsninger, 
cykelworkshops, havebrug, beton- og træbyggerier og meget mere. Det 
hele er frivilligt, non-profit og non-kommercielt drevet. 

Bolsjefabrikkens tilblivelsen kom i kølvandet på nedrivningen af Ung-
domshuset på Jagtvej 69 og som en reaktion på en samfunds udvikling 
med en større højredrejning og en mere stram værdipolitisk dagsorden. 
Efter flere frivillige kulturelle projekter, såsom Refshalevej2 og Blå Have3 
der ligesom Ungdomshuset ryddedes, fandt en stor gruppe vej til den 
nedlagte bolsjefabrik på Glentevej i Nordvest som nogle få unge lånte 
helt gratis af ejeren. De lavede fester og brugte stedet som øvelokale og 
atelier. Her begyndte organiseringen af Bolsjefabrikken som vi kender 
den i dag.

 en, to, tre Bolsjefabrikker

2 På opfordringen om at 

demonstrere for flere fristeder 

kom over 1.000 mennesker til 

Refshalevej langs Christiania. 

De indtog vejen langs vandet 

og byggede tømmerflåder, en 

scene, fælleskøkken og meget 

mere. Projektet varede i syv 

uger før det blev ryddet af 

politiet. 

3 Blå Have opstod på en 

byggetomt hvor der tidligere 

var en besat bygning kaldet 

Det Blå Hus. Grunden havde 

stået tom og blev brugt som 

”losseplads” i mange år. I 

sommeren 2008 lavede en 

gruppe aktivister derfor en 

have med tilhørende bålplads 

og børnelegeplads. Den er igen 

blevet til en losseplads efter 

politiets rydning.

1 Denne tekst er skrevet af 

én gruppe på Bolsjefabrikken 

og kan muligvis opfattes som 

en skønlitterær fortælling af 

andre brugere på Bolsjefa-

brikken.
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lærkevej 
I 2009 blev projektet Bolsjefabrikken tvunget til at flytte fra Glentevej, fordi 
den nye ejer af stedet ikke ønskede at den blev benyttet af Bolsjefabrikken. 
Den gamle grund står dog stadig spøgelsesagtig tilbage alt imens Bolsje-
fabrikken er rykket videre til Lærkevej et stenkast derfra. Stedet havde 
tidligere fungeret som VVS-virksomhed, og efter et møde med ejeren af 
de nye bygninger, blev der lavet en formel aftale om en midlertidig gratis 
brug af ejendommen for at vi kunne fortsætte med at manifestere kultur i 
Nordvest. Lånet indebærer at ejendomsværdiskatten betales af ejeren, og 
at vi rydder sne, sørger for at bygningen ikke forfalder yderligere, og tager 
os af alle daglige udgifter, såsom strøm, vand, affald, vedligehold, udbed-
ringer. Derudover er der en måneds opsigelse på lånet. 

ragnhildgade
Op til klimatopmødet COP15 foreslog en gruppe med tilknytning til  
Bolsjefabrikken kommunen at bygningerne ved Ragnhildgade kunne huse 
klimaaktivister fra udlandet, eftersom de bare stod tomme. Grunden som 
tidligere hed Københavns Kommune Teknik, tilhører kommunen og består 
af en del større bygninger der blev brugt som håndværkerby. Efter COP15 
blev der besluttet at stedet skulle omdannes til endnu en Bolsjefabrik. 
Ud over Bolsjefabrikken huser grunden på Ragnhildgade også Ressource-
centret Rabarberlandet, Copenhagen Parkour, spillestedet Mayhem og 
Muay Thai Kickboxing med mere.

en, to, tre Bolsjefabrikker | Bolsjefabrikken

Arrangement  
på Lærkevej
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Organisering
Begge Bolsjefabrikker er underlagt de samme vedtægter, som ud over 
praktiske forhold som udsmidning og anerkendelse blandt andet 
omfatter vores værdier og regelsæt, såsom at vi er nonprofit, non-
kommercielle og at ingen må bosætte Bolsjefabrikken. På den måde er 
der et vedtægtsgrundlag som holder stederne sammen og deltagerne 
ligeværdige. I praksis er det dog langtfra alle der til daglig kommer begge 
steder. På Lærkevej er der, som nævnt, værksteder og andre fællesrum 
som er åbne for folks projekter og for dem der har lyst til at involvere sig, 
drive og sætte præg på stedet. På Ragnhildgades 1. sal, Top Floor, er den 
daglige brug baseret på at hvert rum bliver brugt af en bestemt gruppe, 

Kampagnen: 
Muliggør 
bolsjefabrikken.nu
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såsom bands, teatergrupper, performere, arrangører med mere.  
Ragnhildgades stueetage indeholder en café og en stor sal som bruges 
til koncerter og større arrangementer såvel som til debatter og intimitet. 

At arbejde sammen når man er mange og forskellige
Udviklingen af den brogede gruppe der fandt og finder sammen igen-
nem Bolsjefabrikken, har været igennem mange faser. Fra at være en 
hierarkisk organisation med en aktiv bestyrelse er vi i dag en forening 
med en fuldstændig flad struktur hvor beslutninger tages på møder 
med konsensusdemokratisk grundlag. Førhen var mange af de folk som 
i dag er involveret i organisationer som Givrum.nu og Bureau Detours og 
steder som PB43, Flydende By, Yoyooyoy og Meyhem, med til at starte 
Foreningen Bolsjefabrikken. Måske vidner dette om at Bolsjefabrikken 
fra starten har været en gruppe mennesker af mange typer. Med alle 
disse gruppers forskellige behov og motivationer for at være på fabrik-
ken, var der til møderne aldrig ét svar på et spørgsmål, men derimod ti 
forskellige, som igen affødte 50 forskellige kommentarer.

Processen var derfor meget tung i starten; fordi det tager lang tid at finde 
ud af en god praksis. Møderne kan stadig være lange og hårde, men vi for-
søger at holde en balance mellem at bruge korte møder og samtidig give 
alle mulighed for talerum. Møderne giver mulighed for at se hinanden i 
øjnene og høre de fremmødtes forskellige holdninger og tanker om de 
foreliggende problematikker. Derved lærer man hinanden at kende og 
udvikler sig i kraft af kompromiset, som er i centrum for konsensus-
beslutningen. Dog kan alle idéer og beslutninger ikke nå at komme på 
fællesmødet der kun finder sted en gang om måneden. Derfor uddele-
geres en del ansvar til ad hoc-grupper eller faste ansvarsgrupper såsom 
booking, PR, økonomi, varme. Grupperne har ansvar for og mandat til at 
tage beslutninger om det der falder inden for deres område, rum eller or-
ganisering, men beslutningerne kan altid omstødes eller forandres af fæl-
lesmødet som er den øverste myndighed. Magtarrogancen har derfor ikke 
plads i denne konstellation, og hver gang den viser sit ansigt, bliver den 
undersøgt, revurderet og oftest forkastet for en mere inddragende løsning.

Det er umuligt at involvere sig i alle disse grupper, og ingen har overblik-
ket, så ofte opdager man først gruppernes beslutninger ved for eksempel 
at se stedets fysiske forandringer. Fra den ene dag til den anden kan der 
opstå et nyt loftsvindue i koncertsalen, en komplet have med bed til urter, 
blomster og grøntsager, et nyt stort vægmaleri, et arrangement, og plud-
selig er der et nyt værksted der fungerer med hjælp fra nytilkommende. 
Det handler om tillid! Aktivisterne på Bolsjefabrikken betragter det som et 
fristed fordi alle har mulighed for at få direkte indflydelse. Bolsje fabrikken 
er et eksempel på noget der aldrig vil kunne blive organiseret ovenfra. 
Man kan ikke beslutte frihed, en følelse, en passion eller en motivation, ej 
heller kan man betale sig fra det. 

en, to, tre Bolsjefabrikker | Bolsjefabrikken
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Dynamikken
Bolsjefabrikken har skabt et miljø der tilskynder til opbygning i bred for-
stand, med lyst til at handle og skabe noget der gør en forskel i samfundet 
og for den enkelte selv. Miljøet er muligt fordi vi oplever anerkendelsen fra 
de andre aktivister og for mange sågar et familieskab.

Vi tror på at mennesket har brug for at skabe, udtrykke, realisere og 
møde nye mennesker i et åbent praksisfællesskab der rækker ud over 
det tænkte – det muliggør det mellemmenneskelige, én selv og det  
magiske. I vores leg med opbygning, sammenkomster, ord, politik, koncep-
ter, handlinger, kreativitet, kunst og kultur afprøves forskellige måder at 
gøre tingene på, og der erfares helt konkret at der ikke er én vej, men et 
væld af måder hvorpå vi kan eksperimentere. Alle har forskellige kom-
petencer som kan bruges og deles til glæde for fællesskabet, om det så 
blot er den hyggelige tilstedeværelse i sig selv. 

Fra midlertidighed til permanens
Både på Glentevej og på Lærkevej har vi lånt bygningerne gratis af en 
privat ejer. På Ragnhildgade har vi en begrænset lejeaftale med kommunen. 
Dette har gjort at konstellationerne er midlertidigt tænkte. Bygninger-
ne var meget nedslidte da vi fandt dem, og vi har derfor bygget stederne 
op fra grunden og istandsat dem med egen kraft. Vi er dog nået til et 
punkt hvor vi ikke kan istandsætte mere før vi ved at vi kan blive på grun-
dene. De reparationer der skal laves, især på Lærkevej, såsom isolering 
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Bolsjefabrikken, 
Lærkevej 11

af ydermure, reparation af tag, indlægning af elektricitet og fjernvarme, 
er simpelthen for omfangsrige og dyre til at vi kan lægge kræfter og penge 
i det. At rejse kræfter og penge til så omfangsrige reparationer af noget 
der kun er midlertidigt, er demotiverende og ikke muligt fordi mange 
puljer ikke vil investere penge i noget der kan forsvinde igen om en 
måned. At Bolsjefabrikken er nomadisk, har altid været et økonomisk 
og politisk vilkår. Det er hverken et motiv eller motor for spontanitet eller 
fremdrift, tværtimod! Bolsjefabrikken er ikke en piratfest hvor der skal 
danses og smadres fordi det er forbi i morgen. Opbygning af konsen-
susstrukturer og  ordentlige værksteder er ikke sket med henblik på at 
frydes over at de smadres. Alle tiltag og udviklinger af Bolsjefabrikken 
har altid været med henblik på at projektet skulle bestå i en eller anden 
form, dog har midlertidigheden gjort det svært at realisere alle projekter 
med udsigten til at de skulle fjernes, rives ned og smides ud på et givent 
tidspunkt. Vores fundament er at muliggøre og udvide alternativer, idéer, 
samarbejde, åbenhed og selvstyring. Det er hårdt og bliver ikke nemmere 
af at have en uvis deadline lurende i baggrunden. 

For en evig og uafhængig Bolsjefabrik 
I de to år som Bolsjefabrikken har været på Lærkevej, er der fundet en 
ro og glæde ved stedet og det særlige inkluderende fællesskab som for-
eningen bygger på. Lærkevej har dog oplevet at tre forskellige interesse-
rede købere på et halvt år har besøgt stedet. Dette har givet en stemning 
af konstant og akut forstyrrelse og handlingslammelse. Til sidst blev der 
på et fællesmøde enighed om at aktivisterne skulle handle og begynde 
at finde midler til selv at købe Bolsjefabrikken på Lærkevej. 

Det er ikke fordi vi søger en konformitet, det ville også være svært med 
strukturens åbenhed på Bolsjefabrikken. Vi ønsker derimod at frigøre et 
sted så det bliver uafhængigt og giver give rum til at alle kan være med 
og derfra sprede vores initiativer ud over byen, også for eftertiden.

Uafhængigheden har altid været vigtig for Bolsjefabrikken, alt hvad der 
laves, skal helst laves  grundet lyst og vilje – ikke grundet forventnings-
pres udefra, og ikke fordi nogen uden for Bolsjefabrikken beordrer det. 
Fællesmøderne har udgangspunkt i at ingen er over os. Mange  benyt-
ter det forum som Bolsjefabrikken er, som modvægt til det bestående i 
samfundet. Derfor forholder Bolsjefabrikken sig kritisk til tendensen i de 
kommunale og byplanpolitiske diskurser der italesætte frivillig og kreativ 
kultur som et vækstlag og en vækstfremmer. Det ville være en afledning 
af det væsentlige i vores initiativer, motivationer og udbrud. Vi arbejder 
på at skabe frirum og alternativer, vi knokler og udvikler ikke gratis for 
at sætte gang i en storbykonkurrence eller gentrificere bydele. Og med 
fristedernes historie i baghovedet vil vi heller ikke lægge vores liv i 
hænderne på diverse partiers taktikker eller risikere en given borgme-
sters beslutning om at sætte os til salg når diskursen om tolerancens 
økonomiske fordele igen vender sig. Det er ikke fordi vi ikke vil dialogen 

en, to, tre Bolsjefabrikker | Bolsjefabrikken
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eller samarbejdet, det vil vi virkelig gerne, men vi har i al vores pragmatiske 
naivitet en sund skepsis.  

I forhold til købet af Lærkevej 11 søger vi derfor i første omgang at 
inddrage det enkelte menneske i købsprocessen. Dette gør vi gennem 
en indsamling af midler på hjemmesiden www.bolsjefabrikken.nu og 
via begivenheder såsom workshops og events i byen og på Bolsjefa-
brikkerne. Det har været en hård beslutning at tage, eftersom flere af 
aktivisterne har det svært med mange af ejendomsrettens territorielle 
faldgruber. Vi har alligevel besluttet at oprette en fond der ejer Lærkevej, 
derved kan vi muliggøre at ingen hæfter ved eller ejer stedet personligt. 
Og vi kan muliggøre at ingen må profitere på, kommercialisere eller bo-
sætte Lærkevej. Endelig kan vi muliggøre at København, ja sågar verden, 
kan have et sted der for evigt kan arbejde på at udvide alternativer, idéer, 
samarbejde, åbenhed og selvstyring. Det gør at alle i princippet vil kunne 
bruge stedet, og at vi kan sørge for at Bolsjefabrikkens værdigrundlag 
består og derved forbliver foranderligt. Vi tror på at vi kan frigøre og 
muliggøre et lille stykke af samfundets virkelighed hvor der er plads til 
Bolsjefabrikken. Støt op om Bolsjefabrikken og om at projektet/stedets 
værdier kan og skal være en vigtig og bestandig del af fremtiden. 
 
MULIGGØR: bolsjefabrikken.nu!

Om Bolsjefabrikken

Formål med Bolsjefabrikken er at lave og fremme kulturelle, politiske, sociale 

aktiviteter. Efter at have været brugt til bolsjeproduktion blev bygningen på 

Glentevej 8 i København NV omdannet til en kulturfabrik. I 2008 dannedes 

Foreningen Bolsjefabrikken. I 2009 flyttede folkene bag Bolsjefabrikken til 

Lærkevej 11 i Nordvest og Ragnhildgade 1 på Ydre Østerbro.  

 

Bolsjefabrikken har både biograf, galleri, medieværksted, atelier, intimscene, 

serigrafiværksted, folkekøkken, øvelokaler, sy/træ/metal/cykelværksted, bar, 

café og et stort rum hvor man også kan have koncerter.  

 

Bolsjefabrikken har afholdt mange forskellige arrangementer: 
Støttefester for: Hjemløse, klimafanger, imod testikelkræft, Fighters+Lovers, 

AIDS-oplysning i Østafrika, Brønshøj Drunken Army.  

Workshops: Byhave-byg, rap, cykel- og krea-workshops med lokalområdet, 

byvandringer, byudviklingsworkshops for børnefamilier. 

Møder og debatter: Borgermøde sammen med Bispebjerg Lokaludvalg, Kultur-

salon om brug af tomme bygninger, Squatting Europe.  

Festivaler: Ottedages festival i og omkring Bispebjerg, Lydfestival 1+2, Lady 

Fest, Ctrl Alt Dance, Test Fest, 15 dages Panikrum. 

 

www.bolsjefabrikken.com
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Sådan laver du en Bolsjefabrik

  1. Hold konsensusdemokratisk fællesmøde om visionerne. 

  2. Find et forladt hus. 

  3. Kontakt ejeren og præsenter din idé. Find ejeren via www.ois.dk eller  

      kommunens skattekontor. 

  4. Få lov. 

  5. Mug ud, istandsæt, byg og hyg! 

  6. Flyt ind. 

  7. Hold møde om hvordan I vil holde møde i fremtiden. 

  8. Byg og hyg mere. 

  9. Hold fællesmøde, husk naboerne. 

10. Vær imødekommende og åbne over for interesserede. 

11. Hold housewarming og fortæl alle at de kan være med! 

12. Anerkend at alle kan bidrage med noget, også dig selv. 

13. Gentag nr. 5 & 8. 

14. Gentag nr. 9.
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Af Ask Holmsgaard

Det selvbyggende og bæredygtige klimaprojekt Flydende By har i sine 
tre års officielle levetid været igennem en række faser. Vi har begået den 
typiske fejl at vi forsøgte at tage munden lidt for fuld og blæse, samtidig 
med at vi holdt alt for mange bolde i luften. Nu har vi lagt en fast kurs. 
Personligt føler jeg at vi vidste hvad vi gjorde. Dengang vi ville bygge en 
ny kultur og skabe en international bevægelse af hygge-byggere. Eller 
gøre København til epicenter for en verdensomspændende revolution. 
Eller gøre bæredygtighed punk og gøre punken euforisk optimistisk 
bæredygtig. Da vi ville have at folk skulle tage ansvar, frivilligt. Da vi 
ville skabe et sted for alle, som samtidig var progressivt. Da vi ville være 
beslutsomme uden at være topstyrede. At alt skulle gøres af lyst selv om 
det var udmattende og næsten umuligt. Det kunne have ladet sig gøre. 
Der var bare ikke nogen andre der kunne forstå det. Derfor var det dømt 
til at fejle.  
 
Nu har vi lagt en turbulent tid bag os og gjort Flydende By strømlinet. I 
dag står vores mål klart: Vi er et solidt hold på tre fuldtidsaktivister som 
vil bygge et flydende kursuscenter. Vi ved at vi kommer til at arbejde 
røven ud af bukserne uden at få løn. Vi ved at meget kan gå galt, men vi 
er klar til at tage det fulde ansvar og dykke ned i det.  
 
Over de næste tre år skal vi bygge tre ”Arker” med faciliteter til at af-
holde kurser og videndeling. Vi skal sejle fra havn til havn og bidrage til 
at give folk den viden og de redskaber der gør det muligt at omstille sig 
til bæredygtighed og tage magten over sit eget liv. Det kan være alt fra 
workshops om basisdemokratisk organisering til permakultur og DIY-
vindmøllefremstilling.  
 
Første skridt på vejen er etableringen af vores nye værft. Dette værft skal 
finansieres og drives, så vi over de næste tre år kan opbygge de tre Arker. 
På værftet giver vi desuden plads til kunstnere og initiativer der ligeledes 
arbejder for at udvikle verden i en positiv retning og samtidig betaler en 
del af huslejen for stedet. Derefter begynder alt det sjove med at indsamle 
industrialderens gamle skrot-efterladenskaber og kombinere det med 
økologiske byggematerialer og opbygge flydende værksteder, køkken, 
dyrkning, sovepladser og energi- og affaldsløsninger til det omrejsende 
kursuscenter.  
 
Hvis du kan se dig selv som en del af denne vision, så lad dette være en 
opfordring. Tag kontakt til os og find ud af om du også er klar til at vende 
verdens kedsommelighed ryggen og starte et nyt liv i bæredygtigt og 
internationalt farvand!

Flydende By – fast grund under fødderne

Flydende By  
på testsejlads i 
Københavns Havn
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tidslinje

2008 Flydende By tager del i etableringen af Bolsjefabrikken som et bæredygtigt, 

internationalt, selvbygget fristed. Flydende By arbejder samtidig med 

mobilisering og bevidstgørelse om bæredygtighed, som svar på klimakrisen 

og COP15 i København. 

2009 Flydende By laver mobilisering og logistisk arbejde for at kunne indkvartere 

2.000 klimaaktivister under COP15.

2010 Flydende By bruger COP15 som startskud til at opbygge et alternativt  

bæredygtigt system til søs. Flydende By mister balancen, samt første værft 

på Teglholmen. Nyt værft på Frederiks Brygge forsøges midlertidigt  

opbygget, samtidig med at næsten al engagement og håb om “bæredygtig-

heden” i vores eget system forsvinder.

2011 Flydende By mister sit andet værft. Flydende By finder nyt fremtidigt 

værft på Enghave Brygge, og genopfinder sig selv.
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Om Flydende By

Flydende By er en frivillig forening som arbejder for klimaet og en bæredygtig 

omstilling gennem kultur, arkitektur, videndeling, udvikling og afprøvning af 

konkrete bæredygtige løsninger. Nuværende målsætning er at skabe et fly-

dende kursuscenter over de næste tre år. En række adresser i København har 

dannet rammer om foreningens aktiviteter siden 2008. Herunder workshops, 

festivaler, aktioner, manifestationer, mobilisering og byggeri. 

  

www.flydendeby.dk

Flydende By | Ask Holmsgaard

Flydende By med deres mobile mekaniske-organiske køkken
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By n55 

introduction
WALKING HOUSE is a modular dwelling system that enables persons to 
live a peaceful nomadic life, moving slowly through the landscape or  
cityscape with minimal impact on the environment. It collects energy 
from its surroundings using solar cells and small windmills. There is a 
system for collecting rain water and a system for solar heated hot water. 
A small greenhouse unit can be added to the basic living module, to 
provide a substantial part of the food needed by the Inhabitants. A com-
posting toilet system allows sewage produced by the inhabitants to be 
disposed of. A small wood burning stove could be added to provide  
CO2 neutral heating. WALKING HOUSE forms various sizes of commu-
nities or WALKING VILLAGES when more units are added together. 
WALKING HOUSE is not dependant on existing infrastructure like roads, 
but moves on all sorts of terrain.

Construction
Each unit is equipped with the basic systems for maintaining everyday 
life for a maximum of four persons. But it could easily be scaled up for 
larger family structures. Furniture is an integrated part of the structure. 
The module can be constructed from numerous materials. It is based on 
a framework made of steel, aluminum or wood and can be covered with 
steel, aluminum, wood or even semi- permeable textiles. Windows are 
made of polycarbonate. Insulation could be anything from thin plates of 
Polyethylene to wool. 

The rear of the modules opens up to form a stair that functions as an 
entrance. Each leg works as an autonomous unit with its own accumula-
tors and linear actuators. The concept is that six legs could be mounted 
on any kind of structure and make it walk. When it walks three legs are 
always on the ground to provide the necessary stability. The structure 
should move at a slow pace similar to the walking speed of the human 
body. It is a common fact that walking often helps a person concentrate 
her their thoughts and creates a mental state that enforces mobility of 
the mind. The WALKING HOUSE is constructed to move at a pace similar 
to human speed exactly for this reason. By adding several modules 
together the system can provide dwellings that adapts to social needs 
for living as a single person, in a family, a collective or even in a WALKING 
VILLAGE. In this way the WALKING HOUSE adapts to persons instead of 
persons having to adapt to the house.

Manual for WAlKinG HOUSe
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N55, WALKING HOUSE
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Ownership of lAnD and WAlKinG HOUSe
It is a habitual conception that ownership of land is acceptable. Most  
societies are characterized by the convention of ownership. But if we 
claim the ownership of land, we also say that we have more right to 
parts of the surface of the earth, than other persons have. We know that 
persons should be treated as persons and therefore as having rights. If we 
say here is a person who has rights, but this person has no right to stay on 
the surface of the earth, it does not make sense. If one does not accept 
that persons have the right to stay on the surface of the earth, it makes 
no sense to talk about rights at all. If we try to defend ownership of land 
using language in a rational way it goes wrong. The only way of defending 
this ownership is by the use of power and force. No persons have more 
right to land than other persons, but concentrations of power use force 
to maintain the illusion of ownership of land. The misunderstanding that 
persons have a right to own land leads to situations where there is no 
tolerance for different ways of living and in extreme situations this leads 
to war. 

Concentrations of power limit person’s access to land by the force of 
among other things the notion of ownership. The WALKING HOUSE 
requires no permanent use of land and thereby challenges ownership 
of land and suggests that all land should be accessible for all persons. 
Society could administrate rights to use land for various forms of pro-
duction of food for example, but ownership of land should be abolished.
N55 furthermore suggest that WALKING HOUSES should be owned by all 
persons in common and used by the persons wanting to live in them.

extensions
The WALKING HOUSE could easily be equipped with specialized modu-
les for various forms of productions like greenhouses, small factories 
etc. A WALKING HOUSE or a WALKING VILLAGE could supply means for 
the inhabitants to make a living in this way while moving through the 
Landscapes and cityscapes. As an example a WALKING VILLAGE could 
be specialized in food production or special modules for fish farming, 
greenhouses and so on could be part of the construction.

About n55

N55 works with art as a part of everyday life, and is a platform for persons who 

want to work together, share places to live, economy, and means of production. 

N55 is based both in Copenhagen, and in LAND. Manuals for N55 things are 

published at www.N55.dk. Furthermore, N55 things are implemented in various 

situations around the world, initiated by N55 or in collaboration with different 

persons and institutions. N55 is non-commercial and financed primarily by 

exhibitions, grants and educational work.  
N55 is Ion Sørvin, Øivind Alexander Slaatto, Sam Kronick.  

Ion Sørvin is current responsible for N55. 

 

www.n55.dk

Living in a 
WALKING HOUSE
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technical specifications 

Basic module: 

Height: 3.5 meters 

Width: 3.5 meters 

Length: 3.72 meters 

Weight: 1200 kg

Max speed:  

60 meters/hour

Component list

Plating and framework 

wood and plywood 

Legs made of steel and  

mechanical components 

12 linear actuators 

solar panels 

Micro windmills 

Polycarbonate plates 

Interior equipment

Manual for WAlKinG HOUSe | n55

Copenhagen Suborbitals, Refshaleøen. 
Arbejder på at sende et menneske ud i rummet
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Grundejer – det skal kunne betale sig

1 Ejendomsforeningen 

Danmark er erhvervsorgani-

sationen for ejere, udlejere 

og administratorer af fast 

ejendom i Danmark.

Vækst, værdiskabelse og forretningsmæssig succes. Som grundejer, 
ejendoms- eller udviklingsselskab er målet først og fremmest at optimere 
økonomien mest mulig og undgå røde tal på bundlinjen. Når ejere og 
selskaber i dag lader deres tomme grunde eller ejendomme anvende til 
midlertidige formål, er det derfor heller ikke overraskende at det i sidste 
ende – ud over et mere filantropisk sigte mod at udvikle ”den gode by” 
– er en økonomisk gevinst der lokker. ”Det skal kunne betale sig at leje 
ud midlertidigt og ikke være en dårlig investering. Som ejendomsselskab 
forvalter og administrer du ofte andres økonomi, og du har en forpligt-
else over for aktionærerne om at optimere økonomien mest mulig både 
på kort og langt sigt,” forklarer John R. Frederiksen, bestyrelsesformand 
i Ejendomsforeningen Danmark1.

Som konsekvens af at mange store industrivirksomheder, skibsværfter 
og havne- og servicefaciliteter gennem de sidste tyve-tredive år enten 
er lukket eller har flyttet produktionen ud af København, er der i dag en 
række tomme bygninger og grunde. Frem for som i starten at nedrive de 
funktionstømte bygninger for at undgå besættelse og hærværk, har flere 
og flere ejere og selskaber særligt de senere år fået øjnene op for hvor-
dan midlertidig udlejning kan være en favorabel investering. Lave kon-
junkturer, utilpassede lokalplaner eller manglende købere kan forhale og 
spænde ben for udviklingsdrømmene. Det er eksempelvis sket for Prags 
Boulevard 43 (PB43), Carlsberg2 og Refshaleøen3 der alle har uindfriede 
udviklingsplaner til fælles. Men i stedet for at lade områderne indhegne 
og ligge brak indtil udviklingen kan påbegyndes eller den rette køber 
dukker op, er ejerne her blevet opmærksomme på hvordan en midlerti-
dig udnyttelse af deres arealer på forskellig vis kan være med til at øge 
værdien af deres grunde og ejendomme – både på kort og lang sigt.

Kendskab øger markedsværdien
En tom lakfabrik, et tidligere bryggeri, et gammelt skibsværft. Alle 
industrigrunde hvor offentligheden indtil for nylig var forment adgang, 
og som i dag står over for en funktionsmæssig transformation. Fra at 
udgøre ukendte hvide pletter på mange københavneres mentale bykort 
har ejerne et ønske om på hver sin måde at udvikle disse områder ved 
enten at bygge boliger eller som en del af en større masterplan inkludere 
områderne som nye københavnske bydele. Et sådant hamskifte kræver 
tid, aktiv handlen og målrettet kommunikation, og her kan en midlertidig 
brug – enten i form af længerevarende udlejning eller kortere events – 
fungere som et strategisk redskab.

Gennem den midlertidige anvendelse kan ejerne og selskaberne på én 
gang gøre opmærksom på områdernes tilgængelighed og synliggøre 

3 Refshaleøen er det tidligere 

hjemsted for Burmeister & 

Wain Skibsværft der gik 

konkurs i 1996. De seneste 

15 år har området ændret 

karakter fra en af Danmarks 

største industriarbejdsplads-

er til et perspektivområde 

for moderne byudvikling i 

København. Områdets er  

cirka 500.000 kvadratmeter. 

2 I 2006 besluttede bryg-

geriet Carlsberg at flytte 

produktionen til Fredericia, og 

i 2009 kørte den sidste lastbil 

gennem Elefantporten. Mere 

end 160 års bryggerivirksom-

hed var slut, og muligheden for 

at udvikle en ny bydel åbnede 

sig. Området er 33 hektar, 

svarende til mere end 330.000 

kvadratmeter.
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deres potentiale for mulige fremtidige købere og brugere. ”Måske der er 
nogen som i fremtiden ender med at købe en lejlighed herude fordi de 
nu kender til området og forbinder det med en masse gode oplevelser,” 
forklarer Christian Herskind, administrerende direktør i Refshaleøens 
Ejendomsselskab4. Det er en af årsagerne til at Refshaleøen i dag har 
en lang række forskellige midlertidige udlejninger, projekter og arran-
gementer, såsom metalmusik-festivalen Copenhell og MAD FoodCamp-
festivalen for vildere madkultur.

De midlertidige aktiviteter gør ejendomsselskabet i stand til – inden for 
et større og mere fleksibelt råderum – at brande og afprøve områdets 
muligheder uden nødvendigvis at skulle investere store summer. 
Refshaleøen er dog meget andet end festivaler og store events. Det 
tidligere B&W-område har også tiltrukket en lang række kreative kunst-
nere, projektmagere og iværksættere der midlertidigt lejer sig ind i de 
gamle værftshaller. Ifølge Anette Holmberg, der er kunstner og admini-
strator af værkstedsfællesskabet Skabelonloftet5 og udstillingsstedet 
YARD Gallery6 på Refshaleøen, skal man ikke undervurdere de kreative 
aktiviteters affektionsværdi: ”Deres nuværende tilstedeværelse er med 
til at området slår rødder i folks bevidsthed. Selv om de fleste bygninger 
sandsynligvis rives ned når Refshaleøen i fremtiden skal byudvikles, vil 
det altid have et islæt af at de kreative indtog området for en periode. De 
kreative har på den måde en fiktiv værdi for stedet”. Da Anette Holmberg 
i 2009 overtog administrationen af værkstedsfællesskabet Skabelon-
loftet, gik hun målrettet efter at forene kultur og erhverv: ”Jeg ønskede 
at skabe et koncept der hviler på den synergi der opstår når kunst og 
erhvervsliv mødes og formår at bruge hinanden positivt. Det sker blandt 
andet ved at de forskellige lejere samarbejder på kryds og tværs, spar-
rer og hjælper hinanden, også erhvervsmæssigt. Ud over at huse 17 
kreative værksteder udlejes Skabelonloftets fællesrum også jævnligt 

Grundejer – det skal kunne betale sig

5 Skabelonloftet består af 17 

værksteder som lejes ud til 

billedkunstnere, arkitekter,  

fotografer, filmfolk og 

designere. Herudover udlejes 

fællesrummet jævnligt til 

konferencer, virksomheds-

workshops, filmoptagelser 

og photo-shoots. Virksom-

hederne er lige fra Bang & 

Olufsen og Novozymes til Elle 

Magazine.

6 YARD Gallery er et 

projektudstillingsrum hvor 

kunstnere, arkitekter og  

innovative kræfter kan 

mødes og udveksle idéer 

i spændingsfeltet mellem 

kunst, kultur og bæredygtige 

løsninger.

4 Refshaleøens Ejendoms-

selskab (REDA) er ansvarlig for 

udlejning af den eksisterende 

bygningsmasse samt vedlige-

holdelses- og renoverings-

projekter på Refshaleøen. 

Derudover står selskabet for 

den langsigtede planlægning 

og udvikling af området, og 

fungerer som facilitator for 

midlertidige anvendelser og 

events.

Værkstedsfællesskabet 
Skabelonloftet på 
Refshaleøen
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til foto- og reklamefilmoptagelser samt til forskellige virksomheder der 
ønsker en anderledes ramme for deres konferencer og workshops. For 
Anette Holmberg udelukker kunst og erhvervsliv nemlig ikke hinanden. 
Tværtimod. De professionelle kunstnere i Skabelonloftet inspirerer virk-
somhederne, og omvendt. Der er tale om en kreativ innovationsproces 
som både de kreative og virksomhederne er glade for, og som de skæve 
omgivelser er med til at muliggøre.
 
Det er dog ikke alene i kraft af den synlige tilstedeværelse og det fysiske 
skift i anvendelse at den midlertidige transformation kan virke som 
kickstarter. Også fortællingerne om dette skift kan trække spor ud i 
byen og i sig selv være med til at rykke ved opfattelsen af et område. 
”Selv om det er svært at sætte tal på, skal man ikke undervurdere den 
værdi omtalen er med til at skabe,” fortæller Mads Byder, grundlægger 
af rådgivningsfirmaet Urban Help7 som administrerer den midlertidige 
udlejning i den tidligere tappehal Ny Tap på Carlsberg. Selve italesættelsen 
af transformationen fra et gammelt, slidt industriområde til en innovativ 
og attraktiv bydel trækker ikke kun opmærksomhed fra resten af byen, 
men kan også, som den hollandske grundejer af den tidligere lakfabrik 
på Prags Boulevard 43 forklarer, være med til at påvirke lokalområdets 
indtryk af virksomheden. ”Lukningen har sandsynligvis haft en negativ 
indvirkning på vores omdømme i lokalområdet, men det var uundgåeligt 
af økonomiske hensyn. Derfor håber vi at aftalen med Givrum.nu og den 
midlertidige udlejning gør at folk vil se AkzoNobel som en virksomhed 
der tager sig af offentlighedens bekymringer. I praksis er der nu nogen 
som tager sig af stedet og forhindrer hurtigt forfald. Det eneste alterna-
tiv ville have været at nedrive alle bygninger og lave en parkeringsplads”, 
forklarer Thomas T. Mezger, direktør i AkzoNobel.

For mange grundejere og udviklings- og ejendomsselskaber handler det 
på den måde om på kort sigt at fylde stederne med liv, skabe en mental 
infrastruktur og ikke mindst øge kendskabet, for blandt andet herigen-
nem på lang sigt at positionere områderne som interessante fremtidige 
erhvervs- eller boligspots. En midlertidig udnyttelse muliggør herved 
ikke alene en række forskellige events og projekter eller understøtter 
spirende iværksætteres mulighed for at starte virksomhed her og nu 
– den midlertidige brug kan også økonomisk set betale sig for grund-
ejerne og ejendoms- og udviklingsselskaberne. 

Teste fremtidig brug og få hands-on-erfaringer
De midlertidige anvendelser kan samtidig være med til at give ejerne 
en fornemmelse af hvordan de kan forme den fremtidige udvikling. 
”Det tager tid at bygge by. Derfor er det også vigtigt at man ikke tror 
man kan planlægge alt på forhånd,”understreger Erik Skibsted Hey, 
kulturplanlægger i udviklingsselskabet By & Havn8, og henviser til 
hvordan udviklingsselskabet i overvejende grad har brugt korterevar-
ende, midlertidige aktiviteter til blandt andet at teste den fremtidige 

7 Urban Help er et rådgiv-

ningsfirma med fokus på 

bylivsudvikling. De arbejder 

ud fra devisen om at der, ved 

at aktivere byområder og 

midlertidigt tilføre stederne 

kreativt liv, skabes grobund for 

”imageløft og hype”, som igen 

kan være med til at optimere 

en fremtidig økonomisk vækst.

8 Udviklingsselskabet  

By & Havn blev stiftet i 2007. 

Interessentskabets primære 

formål er at udvikle arealerne i 

Ørestad og Københavns Havn. 

Selskabet står desuden for 

selve driften af Københavns 

Havn. By & Havn ejes af Kø-

benhavns Kommune (55 pro-

cent) og Staten (45 procent).

Midlertidig byrum, 
Bobleplads på 
Carlsberg
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Midlertidig byrum, 
Bobleplads på 
Carlsberg

9 Plug N Play er et 25.000 

kvadratmeter stort aktivitets- 

og idrætsområde der over en 

midlertidig femårig periode 

har indtaget en ledig byg-

gegrund i Ørestad Syd. 

10 Carlsberg Ejendomme 

hører under Carlsberg 

A/S og fokuserer alene på 

omdannelse og udvikling af 

selskabets faste ejendom – 

typisk grunde og bygnings-

anlæg som er blevet frigjort i 

forbindelse med omlægninger 

og rationaliseringer af driften 

af kerneforretningen.

brug af deres udviklingsområder. Gennem de midlertidige aktiviteter får 
By & Havn ofte en mere direkte feedback fra borgerne. Hvad fungerer, 
hvad fungerer ikke? Hvorfor her og hvorfor ikke? Det multifunktionelle 
aktivitets- og idrætsområde Plug N Play9 i Ørestad Syd er et eksempel på 
hvordan en midlertidig brug kan være med til at målrette en permanent 
udvikling. Tilsvar ende spiller den nuværende, midlertidige brug ind på 
den langsigtede udviklingsplan for Carlsbergområdet. Den midlertidige 
anvendelse var dog ikke tiltænkt fra start, det primære mål for ejendoms-
selskabet var som udgangspunkt at udvikle den tidligere bryggerigrund 
til en levende bydel. ”Vi vidste jo at bygningerne fra den ene dag til den 
anden ikke havde nogen funktion, så vi var også forpligtede til at finde 
ud af hvad der skulle ske,” fortæller Jacob M. Andersen, udviklingschef i 
Carlsberg Ejendomme10. At den langsigtede byudvikling så undervejs er 
blevet suppleret af en mere midlertidig brug, er noget som er kommet hen 
ad vejen, da selskabet kunne se at finansieringen haltede.11 Der er på den 
måde, ifølge Jacob M. Andersen, tale om to uafhængige spor – et kortsig-
tet med midlertidige aktiviteter som omdrejningspunkt og et langsigtet 
med den ambitiøse byudvikling for øje – der dog har vist sig at understøtte 
hinanden særdeles godt. ”Erfaringerne fra de midlertidige aktiviteter er 
med til at teste om idéerne i den langsigtede vision også holder. Via de tre 
midlertidige byrum12 afprøver vi for eksempel de planmæssige værktøjer 
omkring kantzoner, siddemuligheder og kørselsmuligheder. De erfaringer 
vi gør os her, får på den måde en afsmittende effekt på de permanente 
byrum i Carlsberg Byen,” påpeger Jacob M. Andersen.

Ved at give ejerne nogle konkrete hands-on-erfaringer kan den mid-
lertidige brug på den måde også være med til at kvalificere og tegne 
konturerne af en fremtidig udvikling.

Housesitting
For ejerne er der flere lavpraktiske og kortsigtede fordele ved at lade 
deres bygninger og grunde midlertidigt tage i brug. Under betegnelsen 
housesitting er de midlertidige lejere med til at passe på bygningerne 

11 I 2011 meddelte Realdania, 

PFA Pension og Carlsberg 

at de tilsammen står for 70 

procent af finansieringen af 

den fremtidige udvikling af 

Carlsberggrunden, således 

mangler der i dag 30 procent 

før udviklingsplanerne kan 

påbegyndes.

12 Med et budget på syv 

millioner kroner har Carlsberg 

Ejendomme i samarbejde 

med Realdania, Lokale- og 

Anlægsfonden og Køben-

havns Kommune skabt tre 

midlertidige byrum rundt om 

på den tidligere bryggerigrund: 

Bobleplads, Ny Tap Plads og 

Tap E Plads.

Grundejer – det skal kunne betale sig
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og reducere udgifterne til opsyn og vedligeholdelse frem til et eventu-
elt udviklingsprojekt sættes i gang eller et endeligt salg. For at undgå 
frostskader er der eksempelvis udgifter til vand og varme forbundet med 
at have tomme bygninger stående som ikke er taget midlertidigt i brug. 
”Det er en fordel for os at have lejere inde som med det samme opdager 
frostskader og vandskader, så det ikke først sker flere måneder senere 
når vi selv kommer rundt. Der er ligeledes mindre sandsynlighed for 
hærværk på ejendommene. Det kan spare os for en masse penge,” for-
klarer Carsten Rasmussen, udviklingsdirektør i Freja Ejendomme13. Men 
det er ikke alene et spørgsmål om at kunne spare penge på vand- og var-
meregningen, også udgifter til vagtfirmaer og reperation efter hærværk 
reduceres. Mange ejere oplever nemlig hvordan deres tomme bygninger 
er trækplastre for eksempelvis kobbertyve der i deres jagt efter kobber-
kabler gerne ender med at ødelægge for langt mere end værdien af det 
kobber de stjæler. 

Der er på den måde store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger at 
spare ved at lade de midlertidige lejere flytte ind. Men det er altid en op-
vejning. ”For os er det jo som udgangspunkt et kommercielt regnestykke. 
Hvilke driftsomkostninger har vi frem til ejendommen er udviklet til en 
salgsklar vare? Vi må ikke miste vores gevinst ved det endelige salg på 
grund af at vi har haft en masse driftsomkostninger undervejs eller ved 
at lejers aftale står i vejen for et muligt hensigtsmæssigt salg. Midlertidig 
udlejning kan være en indtægt, men desværre også nogle gange en 
udgift,” påpeger Carsten Rasmussen som en af årsagerne til at flere 
ejere kan være afventende over for at lade deres grunde og bygninger 
anvende til midlertidige formål.
 
Mangel på fleksibilitet
Et af de tungtvejende forbehold ved midlertidig udlejning er manglen på 
fleksibilitet. På den ene side anerkender ejerne at det ikke er rimeligt at 
give de midlertidige lejere alt for korte udlejnings- og opsigelses perioder. 
”Det skal også kunne betale sig for lejerne at investere tid, penge og 
kræfter i opbygningen af deres sted,” fortæller Jacob M. Andersen fra 
Carlsberg Ejendomme. På den anden side vil ejerne også nødig stå med 
den rette, interesserede køber uden at være i stand til at sælge på grund 
af lange, midlertidige lejekontrakter. Denne balance kan være svær at 
finde, da også køberne kan have meget forskellige tilgange og holdninger 
til den midlertidige udlejning. ”Vi har været ude for at have to købere til 
en grund hvor den ene sagde at hvis han var sikker på at de midlertidige 
lejere også var der om fem år, med den lejeindtægt der lå heri, så ville 
han gerne købe; mens den anden køber sagde at han ville købe hvis de 
midlertidige lejere ville være ude om en måned,” forklarer Carsten  
Rasmussen fra Freja Ejendomme. En midlertidig anvendelse er på den 
måde fordelagtig for grundejerne i den periode hvor drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger dækkes via huslejeindtægterne, men kan om-
vendt være forbundet med udfordringer når ejendommen skal udvikles 
eller sælges.

13 Freja Ejendomme A/S 

blev stiftet i 1997 og er ejet 

af Staten. Freja Ejendommes 

formål er at sælge statens 

ejendomme så der samlet 

set skabes den størst mulige 

lønsomhed.
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14 Årsagen til udgifterne er 

blandt andet at der i forbindel-

se med ibrugtagningen af den 

tidligere lakfabrik ikke er tale 

om klassisk udlejningsforhold 

mellem grundejere og brugere, 

hvorfor der ikke kunne bruges 

en almindelig lejekontrakt. Læs 

eventuelt mere i teksten: ”Et 

arbejdsfællesskab bliver til”.

Frygt for misligholdelse
En anden begrænsning er frygten for misligholdelse fra lejernes side og 
en efterfølgende diskussion og/eller sag om ansvar. Hvem skal betale 
regningen hvis uheldet er ude? ”Det sker heldigvis sjældent, men vi har 
haft dårlige erfaringer med at vi var nødt til at smide nogen ud fordi vi 
oplevede at den midlertidige brug simpelthen forringede værdien af 
ejendommen,” fortæller Carsten Rasmussen fra Freja Ejendomme. 
Det kræver nogle klare lejekontrakter som præciserer ansvarsfordeling 
for udgifter i forbindelse med den midlertidige udlejning. Selve udform-
ningen af disse lejekontrakter kan være en udfordrende og langsom-
melig proces med adskillige møder, forhandlinger og tilpasninger. Det 
kræver ikke kun tid, men også tillid og penge. Den hollandske grundejer 
af PB43, AkzoNobel, har eksempelvis måttet bruge 90.000 kroner til 
advokatbistand i forbindelse med udformningen af en specifik låne-
kontrakt.14 Ved en lånekontrakt fraskriver lånerne af ejendommen sig 
mange af de rettigheder som lejere ellers har. Blandt andet er det ikke 
nær så svært for grundejeren at komme af med dem igen. Til gengæld har 
lånerne så mere eller mindre fri råderet over ejendommen de næste to 
til tre år, lyder  argumentet. Udarbejdelsen af en specifik lånekontrakt 
og de medfølgende advokatudgifter kan ses som et udtryk for at det for 
mange grundejere er et helt nyt felt de bevæger sig ind på. De har ikke 
en fast skabelon for midlertidig udlejning de kan tage afsæt i. ”Desuden 
er mange iværksættere og projektmagere ofte impulsive og kender måske 
ikke til lovmæssige krav og procedurer. Her kan et firma som Urban Help 
agere mellemmand og sørge for at udlejning og idéer realiseres mere glat,” 
forklarer Jacob M. Andersen fra Carlsberg Ejendomme.

Et nyt Christiania og utilpasset lovgivning
Angsten for at de midlertidige lejere ikke flytter igen når kontrakten 
udløber, og at stedet udvikler sig til et nyt Christiania, gør desuden 
flere grundejere og ejendoms- og udviklingsselskaber betænkelige ved 
midlertidig udlejning, vurderer John R. Frederiksen fra Ejendomsforeningen 
Danmark. ”Mange afskriver muligheden på forhånd, fordi de tænker det 
bliver for besværligt og omstændeligt, igen ud fra devisen om at det skal 
kunne betale sig.” Hvor nogle desuden finder det slidte, ”slummede” udtryk 
tiltrækkende, kan det for andre virke afskrækkende. ”Det handler lige så 
meget om de lokale naboer. Når vi for eksempel laver noget i Øresta-
den, må vi tænke over at det ikke bliver for spraglet rent visuelt. Så 
står naboerne af, og det skal vi selvfølgelig også tænke over,” forklarer 
Erik Skibsted Hey fra By & Havn. Der er på den måde mange hensyn der 
skal tages højde for.

En af de helt store udfordringer i forbindelse med midlertidig udlejning 
er i øjeblikket, ifølge Jacob M. Andersen fra Carlsberg Ejendomme, at 
være i stand til at imødekomme de lovmæssige krav. ”Lovgivningen 
er ikke gearet til midlertidig anvendelse. Kun permanent. Vi havde en 
ambition om at Ny Tap skulle huse rigtig mange små virksomheder, men 
på grund af blandt andet brandkrav måtte vi nedjustere forventnin-
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gerne. Det var pludselig ikke rentabelt at skulle bruge så mange penge 
på at omdanne bygningen for at kunne leve op til lovkravene når tanken 
alligevel er at rive den ned på sigt.” Det kan undre hvordan Ny Tap så 
førhen, da den blev brugt til ølproduktion, kunne opfylde brandkravene. 
Forklaringen er ifølge Rune Merlach Lauritzen, projektleder i Urban 
Help, todelt: ”Det skyldes for det første at i det øjeblik at en ejendoms 
funktion ændres, skal den nye anvendelse leve op til gældende krav og 
lovgivning som er blevet strammere med årene. For det andet var Ny Tap 
tidligere samlet på én kontrakt under Carlsberg, men etableringen af 
midlertidige lejemål i den gamle tappehal gør at der pludselig er tale om 
flere kontrakter. Det betyder konkret at skulle der opstå brand, kan de 
midlertidige lejere ikke flygte direkte ud af Ny Tap fra eget lejemål, men 
må passere rum som tilhører andre lejere eller Carlsberg Ejendomme. 
Det medfører nogle specielle fordyrende krav fra brandmyndighederne”.

Kriterier for midlertidig udlejning
Det er ikke hvad som helst ejerne betragter som egnet til at tage midler-
tidigt i brug. ”Vi ser gerne at det har et formål, når vi udlejer eller bringer 
noget i spil i vores ejendomme. Det kan være med et videresalg for øje at 
stedets historie skal fastholdes eller understøtte noget radikalt andet 
man vil opnå på den lange bane. Det kunne være at få nogle lejere ind 
der arbejder kreativt, fordi det her sted skal udvikle sig til et sted hvor 
professionelle og mere entreprenante, kreative folk kan være. Det kan 
også tit være med til at åbne for dialogen med en kommune hvor ”viden” 
og ”kreativitet” er strategiske nøgleord,” fortæller Carsten Rasmussen fra 
Freja Ejendomme. Der er stor forskel på om der er tale om en midlertidig 
event eller en længerevarende, midlertidig udlejning. Særligt i forhold til 
sidstnævnte bliver det også et spørgsmål om ejendommens stand forud 
for udlejningen. ”De ejendomme som er klar til salg, er ikke interessante 
i en midlertidighedskontekst,” uddyber John R. Frederiksen fra Ejen-
domsforeningen Danmark. Enten skal ejendommen totalrenoveres, ned-
rives eller være et decideret udviklingsprojekt førend mange grundejere 
og ejendoms- og udviklingsselskaber overvejer at tillade en midlertidig 
brug. 

Byer, lokalområder, myndigheder, kreative og erhvervsmæssige miljøer 
er forskellige selv om de måske umiddelbart ligner hinanden. Det kan 
derfor være vanskeligt at komme med en generel og skarp metodik for 
midlertidig udlejning af tomme bygninger og grunde, set fra grundejere 
og ejendoms- og udviklingsselskabers perspektiv. Den midlertidige brug, 
og det output det genererer, er både svær at måle og umulig at forudsige. 
Det kræver derimod tilsyn, opmærksomhed på det længere perspektiv 
og en bevidsthed om hvordan man konkret gør her og nu. Fra at man 
tidligere kunne nøjes med at koncentrere sig om at få solgt sin ejendom 
eller grund, har lavkonjunktur, utilpassede lokalplaner eller manglende 
købere tvunget ejerne til at sætte deres ejendomme og grunde i spil på 
anden vis. Blandt andet ved midlertidigt at lade projektmagere og iværk-
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sættere indtage og puste liv i deres ejendom, grund eller område og på 
den måde tiltrække eventuelle køberes opmærksomhed. Men mange 
ejere er hverken gearede til eller har tiden til at forestå en målrettet 
kommunikation og stå med de mere lavpraktiske dag-til-dag-gøremål 
som den midlertidige brug kræver. Her kan et samarbejde med ”mellem-
mænd” som Givrum.nu eller Urban Help fungere som en aktiv medspiller 
og aflastende samarbejdspartner. 

Grundejernes og ejendoms- og udviklingsselskabernes anbefalinger

Hav tillid til ”mellemmanden” der kan hjælpe med at opbygge det størst 

mulige tillidsforhold mellem lejer og udlejer. 

Kend slutbrugeren, både den potentielle, fremtidige køber og den midlerti-

dige lejer, så dækselskaber og genudlejning undgås hvis ikke det indgår 

som en mulighed i kontrakten. 

Lav aftaler under fire øjne, og hav en løbende dialog med den midlertidige lejer.  

Evaluer undervejs som en del af en aftale. Der skal være nogle exitmulighe-

der for begge parter, og man skal vide hvad man skal gøre hvis noget går galt.   

Læg en decideret strategi for midlertidig anvendelse, herunder en række-

følgeplan, så det sikres at der ikke skal bygges dér hvor man giver plads til 

en midlertidig brug. 

Nedsæt en koordineringsgruppe hvis du er et større ejendoms- eller udvik-

lingsselskab. Den skal tage imod henvendelser fra projektmagere og 

iværksættere som midlertidigt ønsker at låne eller leje ens ejendom, så de 

oplever at der kun er én indgang til selskabet. I denne koordineringsgruppe 

skal der være repræsentanter fra hver afdeling i virksomheden, som alle har 

beslutningsbeføjelser.  

Tilskynd kommunen at den skal blive bedre til at udnytte de dispensations-

muligheder der er inden for lovgivningen og de forskellige regulativer.  

Fordele

Øge kendskab og synlighed. 

Ændre et områdes negative omdømme. 

Skabe liv her og nu. 

At man som grundejer og ejendoms- og udviklingsselskab kan være med til 

at frigøre projektmagere og kreative iværksætteres potentiale. 

Housesitting: Indirekte vedligeholdelse og mindre risiko for hærværk, tyveri, 

besættelse, frostskader/vandskader. 

Driftsomkostninger nedsættes. 

Udgifter til de forskellige ejendomsskatter kan deles med lejerne. 

Hands-on-erfaringer der kvalificerer den fremtidige udvikling eller brug.

 

Ulemper 

Mangel på fleksibilitet. 

Frygt for misligholdelse og besættelse. 

Tidskrævende proces. 

Æstetik og naboer. 

Utilpasset lovgivning.

Grundejer – det skal kunne betale sig
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Af Mette Broholm, Peter Fritzen, Erik Nørgaard & Michael Ryan

Danmark er paradoksernes land. Der gives massiv støtte til landbruget 
selv om alle ved at fremtiden ligger i de kreative hjerner og nye idéer. 
4,3 millioner kvadratmeter til lager og produktionsvirksomhed står le-
dige samtidig med at andre mangler plads til at udfolde deres talenter 
og lave kreative produkter eller serviceydelser. De store virksomheder 
søger konstant efter nye idéer, mens de små nye virksomheder kæmper 
for at komme på markedet og for overlevelse på langt sigt. I denne ar-
tikel vil vi komme med et par eksempler fra ind- og udland på hvordan 
man kan styrke den kreative vækst til gavn for hele samfundet. Ikke 
som erhvervsstøtte, men som investering i en vækst der skaber job til 
ledige hænder, skaber øget produktivitet og har positive samfundsøko-
nomisk konsekvenser.

Giv rum til kreativ vækst

Stockholm

London
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1,53  

1,50

1,44

1,39

1,35
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54,677  
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153,778

50,909

44,444

272,222

72,523

82,156

45,283

45,185

65,995

90,601

52,155

131,111

Kreative erhverv i Europa
Lokaliseringskvotienten (LQ) viser hvor stor en andel af de beskæftigede 
i de enkelte europæiske storbyer der arbejder i de kreative erhverv. En 
lokaliseringskvotient på 1 betyder at andelen af beskæftigede i de kreative 
erhverv er på niveau med den gennemsnitlige europæiske storby. Og hvis 
lokaliseringskvotienten er over 1, fylder de kreative erhverv mere i denne by.

Note: Kreative erhverv er fordelt på både lokale og globale erhverv. Loka-
liseringskvotienten udregnes dog kun i forhold til metropolernes samlede 
globale erhverv.

Kilde: FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk 
forskning og analyse. Fra kommende analyse af de kreative industriers 
potentialer.

LQ
Samlet 

beskæftigelse
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Kreative iværksættere som løsning på vækstproblemet  
Danmark har en reel chance for at blive nummer ét i det kreative kapløb. 
Voksende middelklasser i Kina, Indien og Brasilien er sultne efter krea-
tive produkter fra Vesten. Især København har stort potentiale for vækst 
på den kreative front, konkluderer en rapport fra analyseenheden FORA 
under Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ifølge FORA er København blandt 
de europæiske hovedstæder der har den højeste andel af beskæftigede 
inden for kreative industrier, kun overgået af Stockholm, London og Oslo 
(se tabel).

Innovation er afgørende for udvikling og vækst. I Danmark har vi globale 
styrkepositioner inden for en lang række kreative erhverv, eksempelvis 
design, mode, computerspil og arkitektur. Ved at samarbejde med de 
kreative aktører kan både det offentlige og private virksomheder få gavn 
af de særlige kompetencer som kreative aktører besidder, og dermed 
blive bedre til at takle de udfordringer der er for skabelse af øget vækst.

Nye virksomheder kan kun overleve i konkurrencen med de eksiste-
rende virksomheder hvis de enten er mere effektive i produktionen eller 
bringer nye innovative løsninger til markedet. Nye og mere produktive 
virksomheder er således med til at skabe et mere dynamisk erhvervsliv 
hvor konkurrencen mellem virksomheder driver produktiviteten i vejret 
både i de nye og de eksisterende virksomheder. Analyser viser at næsten 
40 procent af væksten i moderne økonomier skyldes iværksættere, og 
særligt i økonomiske opbrudstider er nye virksomheder centrale. Nye 
virksomheder har stor betydning for både jobskabelsen og produktivi-
teten. I USA står virksomheder yngre end ti år for 25 procent af beskæf-
tigelsen, mens de i Danmark kun står for 10 procent. De 10 procent af 
de mest effektive danske virksomheder som er mellem fem og ti år, har 
dog et produktivitetsniveau som er cirka 12 procent højere end de mest 
produktive virksomheder af der er mere end ti år.

Musen og elefanten hjælper hinanden  
En undersøgelse foretaget af tænketanken Kreativt Forum viser at de 
største kreative virksomheder generelt har en interesse i og føler et 
medansvar for vækstkæden inden for deres egen branche. Mange vil 
gerne understøtte og investere i de mindre virksomheder inden for deres 
felt. Det kan for eksempel ske via konkrete samarbejder og aftaler, 
ved at lægge ordrer hos virksomhederne eller ved at være opsøgende i 
forhold til tiltrækning af studerende og nyuddannede. Kompetencerne 
i nye virksomheder kan således styrkes ved eksempelvis at facilitere 
et tættere samarbejde mellem kvalificerede danske og internationale 
topchefer og iværksættervirksomheder.

Giv rum til kreativ vækst | Broholm, Fritzen, Nørgaard & Ryan
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Gynger og karruseller 
Meget tyder på at de virksomheder som er afhængige af ny viden,  
innovation og kreative løsninger, gerne vil være i nærheden af byliv, 
fordi deres medarbejdere ønsker at bo og arbejde i et attraktivt bymiljø. 
Traditionelle virksomheder (her forstået som de virksomheder vi ikke 
kategoriserer som kreative) vil ofte også gerne ligge ved siden af hippe 
virksomheder for på den måde at signalere at man er med på noderne. 
Problemet i nye byområder er ofte at huslejen er høj, og at der ikke er 
det nødvendige kundegrundlag fra start til kreative og bylivsskabende 
erhverv. I London er myndighederne gået meget stærkt ind i dialog med 
private udlejere for at vise at en differentieret husleje samlet set kan 
give mere attraktive lejemål. I Canada er man gået endnu videre og giver 
i planlægningen lov til at bygge højere og flere kvadratmeter hvis man la-
ver rum til kreative virksomheder i de nederste etager eller på anden vis 
benytter de nederste etager til virksomheder, organisationer eller aktivi-
teter som vurderes at være i lokalområdets interesse. Høje bygninger vil 
kunne give adgang til attraktive (læs: dyrere) kvadratmeter på de øverste 
etager og billigere kvadratmeter på de nederste. Nedenstående lidt for-
simplede regnestykker viser at der kan være både en god forretning og 
forrentning af investeringer i billige lejemål til de kreative erhverv.  

Vækstskabelse på tre ben
Eksemplet ovenfor viser hvordan investeringen fra udlejerens side hænger 
sammen. Her vil vi også kort forklare hvordan sådan en investering giver 
vækst for de kreative erhverv på tre forskellige måder. Først og fremmest vil 
en reduceret husleje for de kreative betyde at flere kreative iværksættere 
og virksomheder får mulighed for at etablere sig og derudover øge deres 
likviditet via besparelser på huslejeomkostninger. Besparelser som 
eventuelt kan anvendes til kompetenceløft eller anden forretningsudvik-
ling. Undersøgelser viser en direkte sammenhæng både mellem stigning i 
en virksomheds likviditet og overlevelsesfrekvens og mellem rådgivning og 
overlevelse. Generelt set betyder dette at jo flere penge en virksomhed kan 
spare på eksempelvis husleje, des flere penge kan investeres i forretnings-
kompetencer eller virksomhedsudvikling, som kan sikre større overlevelse.

3. sal:      1000 kr. 3. sal:      1100 kr. 3. sal:      1000 kr.

4. sal:      1000 kr.

5. sal:      1500 kr.

Hus 1 Hus 2

Hus 3

2. sal:      1000 kr. 2. sal:      1100 kr. 2. sal:        700 kr.

1. sal:      1000 kr. 1. sal:      1100 kr. 1. sal:        700 kr.

Stue:      1000 kr. Stue:        700 kr. Stue:        700 kr.

Samlet:      4000 kr. Samlet:      4000 kr. Samlet:      5600 kr.
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For det andet kommer de udviklings- og vækstmuligheder der ligger 
i de mulige samarbejder om innovation og kreative løsninger mellem 
de kreative virksomheder og de traditionelle virksomheder, i spil når 
kreative og traditionelle virksomheder kommer til at bo sammen (som 
i hus 2 og 3). Erfaringer fra både ind- og udland viser at alene det at bo 
under samme tag og dele kantine, reception med videre er grobund for 
øget samarbejde som gavner de kreative ved at øge deres marked, men 
også de øvrige virksomheder ved at tilføre dem innovative og kreative 
løsninger. 

Den tredje positive væksteffekt er den overordnede samfundsøkonomiske 
vækst i form af moms, skatter og mulige besparelser på offentlige over-
førsler der kommer fra øget omsætning og flere job i både de kreative og de 
traditionelle erhverv. 

Fra tomme industribygninger til fulde huse
Ligesom produkter oplever bygninger en livscyklus hvor de stiger i værdi 
og efterspørgsel. Hvis man ikke udvikler sine produkter, vil prisen og/
eller efterspørgslen falde. Med tiden falder værdien på en bygning også 
– som regel ved slitage, eller for erhvervsbygninger ved at den form for 
anvendelse de er bygget til, forsvinder. Det er eksempelvis tilfældet for 
de gamle industri- og lagerbygninger i København. Men med en bedre 
udnyttelse af disse ejendomme vil den potentielle grundrente1 i teorien 
kunne stige. Dette kan dog medføre gentrificering, når forskellen mellem 
den nuværende lejeindtægt og den lejeindtægt der kan opnås efter en 
investering i renovering eller ombygning, er stor nok – således at ejeren 
vil få det størst mulige afkast efter at alle omkostninger er betalt. Sådan 
siger teorien, men praksis er ofte at investeringerne i ny anvendelse 
er så store at det faktisk bedre kan betale sig at lade bygningerne stå 
tomme. Lovgivningen er nemlig sådan skruet sammen at når en bygning 
ændrer anvendelse, så skal den leve op til samme krav til miljø og brand 
som i nybyggeri. Det gælder også når bygningen anvendes midlertidigt.  

I Danmark står cirka 4,3 millioner kvadratmeter til lager og produktions-
virksomhed ledige. Ifølge en artikel i Berlingske Business2 vil det i nogle 
tilfælde bedst kunne betale sig at rive dem ned, da det skaber job. Dette kan 
naturligvis være en god løsning i nogle tilfælde, særligt i yderområder. Vores 
beregninger viser imidlertid at selv en beskeden husleje vil give store 
samfundsøkonomiske gevinster. Vi mener at de tomme kvadratmeter i 
de større byer kan lejes ud til kreative iværksættere til en billig husleje 
på 550 kroner per kvadratmeter årligt. Vi forventer at der vil være i omegnen 
af 20.000 kreative iværksættere i de større byer som vil være interesserede i 
lejemål på cirka ti kvadratmeter til den pris. Det giver en årlig lejeindtægt på 
110 millioner kroner. Hvis vi samtidig forventer at de kreative iværksættere 
hver især omsætter for 500.000 kroner årligt, vil det årligt give staten to mil-
liarder kroner alene i form af momsindtægt. Dertil kommer indtægter 
på skat på lønindkomst eller overskud af egen virksomhed.

2 Seidenfaden, Rikke 

Gredsted (2011): Berlingske 

Business, 16. aug.

Giv rum til kreativ vækst | Broholm, Fritzen, Nørgaard & Ryan

1 Grundrente (jordrente) er en 

betegnelse for det økonomiske 

afkast som kan opnås af et 

ejet jordareal, enten i form 

af forpagtningsafgift, areal-

leje med mere, eller i form 

af indkomst som jordejeren 

opnår ved brug af jorden i egen 

virksomhed.
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Nogle af disse iværksættere vil komme fra en lønmodtagerstilling, mens 
andre vil komme fra overførselsindkomst. Derfor vil der også på andre 
områder være en gevinst for det offentlige ved at kreative kan leje billige 
kvadratmeter og blive selvstændige. Finanskrisen og den efterfølgende 
krise på arbejdsmarkedet er gået hårdt ud over arbejdspladserne i 
Danmark, og siden krisen satte ind, er hele 200.000 job forsvundet fra 
det danske arbejdsmarked. Det har blandt andet betydet øgede udgifter 
til overførselsindkomster. På landsplan er 620.000 danskere, eller 17 
procent af befolkningen mellem 16 og 66 år, på overførselsindkomst, 
hvilket i 2009 betød en samlet offentlig udgift på 93,3 milliarder kroner 
for kommunerne. Det svarer til en årsindtægt på lidt over 150.000 per 
person3. Hvis man tænker sig at en øget indsats for udviklingen af de 
kreative ville betyde at 20.000 danskere kom fri af offentlig forsørgelse, 
vil det give et fald i offentlige udgifter på 3.009.677.419 kroner. Dette 
regnestykke forudsætter naturligvis at kreative iværksættere kommer 
fra overførselsindkomster, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, men vi 
har taget regnestykket med for eksemplets skyld. Endelig vil ejerne af 
bygningerne opleve en værdiforøgelse i takt med renoveringer og forbed-
ringer af bygninger, og herigennem også et bidrag til værdiforøgelse af et 
område via forbedret image.

Model 1. Traditionel tænkning

Udgifter Indtægter Netto

Udlejer/ejer Ejendomsskat, 
vedligehold,  
forsikring, vice-
vært og evt. vagt 
hvis ikke udlejet

Ingen hvis lokaler 
ikke bruges

Negativ

Vedligeholdelse 
af infrastruktur 
bl.a. veje og 
forsyning.
Evt. overførsels-
indkomster til 
ledige

Ejendomsskat NegativSamfund

3 KREVI – Det Kommunale og 

Regionale Evalueringsinstitut 

(2010): Overførselsudgifter – 
et overblik.
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Model 2. ”Giv rum”

Kan man planlægge den kreative vækst?
Stort set alle erhvervsstrategier i det danske land vrimler med lovpris-
ninger af og satsninger på kreative erhverv eller oplevelsesøkonomi. Der 
hersker efterhånden heller ingen tvivl om hvordan de kreative erhverv 
kan påvirke et områdes attraktivitet ved at tilføre såkaldt kulturel kapi-
tal. Denne tilførsel tiltrækker de virksomheder som ønsker at være tæt 
på innovative og kreative talenter, og herved tilføres området økonomisk 
kapital.  

Der ligger dog et paradoks gemt, idet de kreative ”first movers” og de 
virksomheder som tilfører økonomisk kapital, ikke har samme ønsker til et 
område. Hvor virksomhederne ønsker at benytte de kreative og innovative 
talenter, men samtidig også ønsker udvikling af området i form af moder-
nisering, forbedret infrastruktur og generel standardisering af området, 
ønsker de kreative at være i et område der fremstår mere ureguleret og 
med højere frihedsgrader. Problemet opstår fordi de ”ægte” kreative first 
movers forsvinder når områder bliver ”almen-hotte” og får en bred tiltræk-
ningskraft. Det medfører at de kreative first movers søger nye græsgange 
som de kan opbygge.

Giv rum til kreativ vækst | Broholm, Fritzen, Nørgaard & Ryan

Udgifter Indtægter Netto

Udlejer/ejer Ejendomsskat, 
forsikring

Øget værdi af 
ejendom og 
branding lejere 
betaler evt. hele 
eller dele af  
ejendomsskat

Neutral/positiv

Billig husleje,  
udgifter til 
istandsættelse

Vedligeholdelse 
af infrastruktur 
bl.a. veje og 
forsyning.

Salg af ydelser/
produkter

Ejendomsskat, 
moms af salg, 
skatteindtægter 
fra virksomheder 
og evt. sparet på 
overførselsind-
komster, øget  
attraktion og  
lokale aktiviteter

Positiv

Positiv

Kreative

Samfund
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I forhold til en kommunal planlægningsstrategi betyder dette at man 
som udgangspunkt ikke kan planlægge den kreative vækst i områder 
hvor man har et byplanlægningsfokus på modernisering og standar-
disering. Snarere skal man bevæge sig væk fra den traditionelle tilgang 
til byplanlægning og anerkende at den eneste måde hvorpå man kan 
”planlægge” den kreative vækst, er at tillade at byen konstant har 
områder som er mere eller mindre uplanlagte. På den måde kan man 
også bedre skabe forudsætningerne for en privatdreven finansiering af 
udviklingen af særlige byområder. Netop fordi de kreative first movers 
tilfører kulturel værdi til et område, vil interessen fra private investorer 
stige naturligt.

Den omvendte tilgang til kreativ vækst, som hidtil har været den frem-
herskende, hvor man udpeger et område og siger: ”Inden for hegnet må I 
være kreative og innovative”, har den uheldige konsekvens at de kreative 
som kan tilføre området kulturel værdi, ikke ønsker at blive ghettoise-
ret, og derved skabes der ikke den autentiske kulturelle værdi som er 
altafgørende for udviklingen af området. Dog vil man i enkelte tilfælde 
godt kunne udpege områder som vil have de kreatives interesse, men det 
kræver at området i forvejen har en særlig attraktiv karakter. Dette var 
eksempelvis tilfældet med Carlsberg og Kødbyen som på trods af relativt 
høj husleje havde stor tiltrækningskraft. Men også her har man set en 
dalende interesse fra de kreative efter at områderne er blevet ”almen-
hotte”.

Nye tanker om vejen til vækst
Vækstpotentialet i de kreative erhverv er enormt. Det konkluderer både 
OECD4, FORA5 og Kreativt Forum6. Vækstpotentialet omfatter både øget 
omsætning, skabelse af flere arbejdspladser, eksport, øget produktivitet 
og øget innovation, hvilke samlet set betegnes som vækst i de kreative 
erhverv. Men dertil skal også medregnes den vækst som det offentlige 
skaber ved at investere de indtægter og besparelser der genereres gen-
nem denne vækst, i infrastruktur, velfærd, erhvervsfremme eller andre 
områder. Investeringer som igen er med til at skabe vækst. Midlerne til 
investeringerne kommer fra indtægter, enten i form af øgede moms-  
og skatteindtægter eller i form af besparelser på offentlige udgifter til 
 eksempelvis dagpenge eller andre offentlige ydelser som følge af væk-
sten i de kreative erhverv. Ud over vækstskabelse må man tillige tilskrive 
de kreative erhverv en central rolle i byens fysiske udvikling. De kreatives 
evne til at skabe både kulturel og økonomisk værditilgang i et område 
skal ses som et væsentligt redskab i byplanlægningstankegangen.

Som vi har prøvet at skitsere i denne artikel, kan det store potentiale kun 
udnyttes fuldt ud hvis både investorer og byplanlæggere begynder at 
tænke nye tanker. Der er behov for nye tanker om vejen til vækst.

4 OECD (2009): Territorial Re-
view Copenhagen, Denmark.

5 FORA (2011): Det Kreative 
København.

6 Kreativt Forum (2011): Mod 
en stærk, kreativ metropol.
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WoodCouture indtager udendørsarealet
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På vej fra hovedporten og over den store plads 
passerer man et område som for mange kan 
virke rodet og svært definerbart. Rundt på 
asfalten er der spredt værktøj, boremaskiner, 
gule vognhjul, køreplader, et bord med skruer, 
hængsler, skitser og skabeloner, en palleløfter 
og et gyngestativ, hvilket leder tankerne hen på 
tidligere tiders byggelegepladser. En mand med 
fuldskæg og bar overkrop kløver brænde med 
en stor økse. I den nederste del af Tårnet er et 
kæmpe hul i muren som efter en eksplosion, 
hvilket kunne forklare kaoset udenfor. Og dog. 
For ved nærmere eftersyn træder en vis orden 
langsomt frem. Rækker af træplader, lægter, 
nykonstruerede møbler og udstillingsmontre 
er placeret omhyggeligt i metalbure og i et 
træskur. En interimistisk trædør med en kraftig 
hængelås dækker hullet, og på den anden side 
gemmer der sig en tegnestue og et værksted 
hvor maskiner, værktøj og produktionsmaterialer 
sirligt er sat i system.
Det byggende arkitektfirma WoodCouture har 
her sit centrale arbejdsrum, hvorfra projekter, 
idéer og spontane indfald har det med at brede 
sig ud og indtage dele af PB43’s udendørsareal.
”Arkitektur og design er aldrig færdigt eller 
fuldendt. Det er en fortløbende proces der 
skaber noget nyt ved genbrug af materialer 
og processer og rum. Det cirkulerer,” forklarer 
arkitekten Sigurd Elling, mens han inde på 
værkstedet viser et af sine nye borde frem. 
Han er sammen med makkeren, arkitekten 
Petter Brandberg, ved at opstarte hvad de selv 
kalder et byggende arkitektfirma der laver 
specialopgaver inden for kunst, arkitektur og 
design. Blandt andet mobile cykelbaner, mobilt 
interiør, og fikserum i gamle ambulancer, og de 
forventer inden for få år at sætte deres møbler 
i produktion. 
”Der mangler steder som PB43 i København. 
Det skaber mulighed for at nye og spændende 
ting kan spire frem. Vi sidder rigtig billigt og 
har allerede i løbet af et halvt år fået startet 

vores firma op. Det kunne vi ikke hvis vi skulle 
have lejet til markedspriser. Nu har vi overskud 
til at putte de nødvendige ressourcer ind i nye 
projekter,” fortæller Sigurd Elling. 
Hans partner, Petter Brandberg, stiller øksen 
fra sig og begynder at male kaffebønner til 
espressokanden. Han påpeger stedets praktiske 
muligheder ved at rundsaven kan startes op 
mandag nat klokken to, uden at naboer bliver 
generet.
Dertil kommer de løst definerede rammer, prisen 
og sammensætningen af mennesker. 
”I traditionelle arbejds- og kontormiljøer er der 
meget den samme type af mennesker. Det 
skaber en god kontaktflade inden for ens egen 
branche. Her på PB43 er sammensætningen af 
folk derimod blandet, og det gør at man får et 
netværk som dækker over mange flere forskel-

Portræt: WoodCouture
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lige ressourcer, samtidig med at der opstår alle 
mulige synergieffekter,” påpeger Sigurd Elling.

Fleksible rum og mobile projekter
For WoodCouture er det vigtigt selv at kunne 
være med til at forme rummene og have adgang 
til et fleksibelt fælles udendørsareal hvor de 
kan bygge og samle større projekter eller hur-
tigt udvide værkstedet med et skur eller nogle 
containere. 
”Hvis jeg finder en billig container, kan jeg bare 
stille den på PB43, og så skal vi nok finde ud 
af det med de andre. Vi kan bygge et skur eller 
en container om til en sprøjtekabine hvis vi 
har brug for det. Det er dyrt at sende ting til 
sprøjtemaling, men her kan vi selv bygge en 
kabine fordi vi har pladsen,” forklarer Petter 
Brandberg.
WoodCouture har blandt andet lavet seks store 
scenografier til en mobil udstilling for design-
eren Henrik Vibskov i Berlin der i 2012 skal 
opstilles i Indien, Kina og Tyrkiet. I arbejdet 
med udstillingen var de fleksible rumforhold 
på PB43 et vigtigt element. Opgaven krævede 
i en kortere periode ekstra plads til opbeva-
ring af de mange materialer og til at prøve-
samle scenografiernes forskellige dele når de 
løbende blev færdige. Det samme er tilfældet 
med konstruktionen af en mobil cykelbane for 
Dansk Cyklist Forbund. Den ville være umulig 
for WoodCouture at udføre hvis de skulle holde 
sig til værkstedets 66 kvadratmeter. Banens 
forskellige elementer skal udvikles fra bunden 
og prøvekøres, hvilket kun er muligt på det fæl-
les udendørsareal. 
Der skal kun betales leje ved længerevarende 
brug af fællesarealerne, eller hvis de opsatte 
konstruktioner og elementer er afdækkede 
eller har et tag, da de herved betragtes som 
permanente arbejds- og opholdsrum. På den 
måde har de forskellige brugere en vis fleksibi-
litet i forhold til deres projekter og produktion 
og er samtidig med til at skabe liv på uden-
dørsarealet1. 

Lignende forhold vil være svære at opnå hvis de 
skulle leje sig ind i et allerede etableret værk-
sted. Udgangspunktet her ville være minimale 
eller ikkeeksisterende fællesarealer, ligesom 
en midlertidig udvidelse af produktionsområdet 
ville skulle aftales på forhånd med ekstra hus-
leje og ny kontrakt til følge. 
”Hvis vi skulle leje os ind i et værksted med 
samme fleksibilitet og størrelse til markeds-
pris, var vi endt i Herlev eller Glostrup for at få 
råd og skulle stadig betale fem-seks gange så 
meget som vi gør her. Nu er vi midt i København 
og kan klare os uden bil og få varerne leveret 
når vi har brug for dem. Det betyder at vi ikke 
tvinges til at gøre det på hobbyplan med fuld-
tidsjob ved siden af. Alternativt skulle vi have 
haft en startkapital på nogle 100.000 kroner for 
at have et fornuftigt grundlag,” understreger 
Sigurd Elling.

Udvikling skal ske på egne præmisser
De to iværksættere bag WoodCouture mener 
ikke at gunstige støtteordninger og adgangen 
til risikovillig kapital altid er et must i opstarts-
fasen. Fondsansøgninger, evalueringskrav og 
tidskrævende, bureaukratisk papirarbejde 
spænder derimod ofte ben og gør at fokus 
fjernes fra det de virkelig brænder for – nemlig 
at udvikle nye idéer, design og projekter. Inve-
storer og fonde vil også ofte skulle have direkte 
eller indirekte indflydelse på projekternes ud-
formning, og det er ingen af dem intereserede i. 
”Det vigtigste er at vi har mulighed for at 
udvikle os og forme vores forretning som vi vil. 
En økonomisk gulerod kan også sidde for godt 
oppe i røven,” uddyber Sigurd Elling. 
Han må dog indrømme at han er kapitalisten i 
firmaet. For ham handler det om ikke at blive 
udnyttet kommercielt, men selv sørge for at 
køre firmaet op til at tjene gode penge.
Petter Brandberg har derimod ikke noget imod 
at andre tjener penge på det han laver. Hvis 
nogen forsøger at kapitalisere på kreativi-
tet, forbliver det blot en kopi, og så laves der 
bare et andet kreativt koncept som så måske 
kopieres igen.
”Jeg vil alligevel aldrig lave den samme ting to 
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gange, og derfor kommer jeg heller ikke til at 
tjene særlig mange penge, men det er heller 
ikke det vigtigste. Jeg vil bare gerne lave nogle 
interessante projekter. Fedt hvis andre vil tjene 
en masse penge og lave en kæmpe produktion 
og sælge de ting jeg har udviklet. Så bliver det 
bare endnu mere spektakulært, og vi får endnu 
flere vi kan samarbejde med,” forklarer Petter 
Brandberg.
Spørgsmålet er dog, ifølge dem begge, om de 
firmaer som er på PB43 nu, må flytte videre 
hvis de bliver mere etablerede, fordi kravene 
fra kunder, ansatte og myndigheder også bliver 
anderledes og mere formaliserede. Eller når 
forskellige forhold som lønomkostninger, øko-
nomistyringssystemer, kundepleje og en stabil 
bundlinje pludselig får stor betydning.
”Vi er ret professionelle som nystartet firma og 
arbejder otte-tolv timer om dagen, mens andre 
er mere hobbybaserede. At der er plads til for-
skellige typer af brugere her på PB43, er vildt 
godt. For os er det en fordel at vores kunder 
kommer og ser vi er her. Folk bliver glade når 
de kommer på besøg. Vi har gavn af at stedet er 
så ustruktureret som det er, i forhold til vores 
kunder,” fortæller Petter Brandberg. Han mener 
at når man sidder på en traditionel tegne-
stue, er det sværere at tænke ud af boksen, 
mens det hvis man gerne vil lave noget nyt og 
anderledes hver gang, passer fint at tingene 
roder lidt rundt og er svære at definere. Skal 
man derimod primært lave skarpt design til for 
eksempel restauranter, kontorer og institutio-
ner, kan det være en fordel at have en container 
med en struktureret tegnestue og mødelokale.
Det kommer meget an på kunderne: Kender de 
til WoodCoutures tidligere projekter? Hvad skal 
de have lavet? Og hvad forventer de? 
”Nogle kunder vil tænke stedet er et mulig-
hedsland, mens andre vil tænke det er en stor 
rodebunke, et morads af skæve ting og sager. 
Det er alt efter temperament, og om de kan se 
hvad der sker, og forstår de typer som er her,” 
påpeger Sigurd Elling.

1 Når projekter der gør brug af udendørsarealet, ikke er 

aktive i fjorten dage, skal de fjernes, hvis ikke andet er 

aftalt på forhånd. Om dette så også overholdes, er en 

anden sag.

Om WoodCouture

De byggende arkitekter Petter Brandberg og 

Sigurd Elling arbejder sammen under navnet 

WoodCouture. Ved siden af WoodCouture arbejder 

Petter Brandberg som kreativ vicevært for 

Københavns Projekthus (KPH) og som frivillig for 

Arkitekter Uden Grænser. Sigurd Elling har indtil 

udgangen af 2011 været ansat som go-to-guy på 

PB43. 

 

Sigurd Elling, uddannet arkitekt ved Kunstakade-

miets Arkitektskole i København. 

 

Petter Brandberg, uddannet arkitekt ved Kunst-

akademiets Arkitektskole i København. 

 

www.woodcouture.dk 

 

Tårnet, Bygning 2, stuen.

Indflytning: Januar 2011.

Medlemmer: 2.

Værksted: 66 m2.

     Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms. 

     Nedsat til 15 kr./m2 det første år. 

Lager: 92 m2.

     Husleje: 10 kr./m2/md. ekskl. moms.

Depositum: Tre måneders husleje.

Etableringsbudget:

     Værksted: 30.000 kr. 

     Lager: 15.000 kr. 

     Dertil udgifter til maskiner. 

Støtte fra fonde og puljer: Ingen.

Egenfinansiering: 100 pct.

Arbejdsområder: Design, arkitektur, kunst,  

montering og opsætning, sociale projekter.
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Engang havde billedkunstneren Allan Bestle 
et firehundrede kvadratmeter stort atelier 
i en baggård i det centrale København. Her 
kunne han male på kæmpe lærreder og betale 
huslejen i form af malerier. Efter et år måtte 
han dog videre og mødte Michael Falgren som 
laver modefotos, pladecovers, musikvideoer og 
reklamefilm. De besluttede sig for at starte et 
samarbejde hvor maleri, skulptur, scenekunst, 
foto og video kombineres. Det førte dem via 
nogle kontakter til PB43 hvor de så stedets sto-
re hal. De kontaktede Givrum.nu, som sagde at 
de kunne være i Den Store Hal gratis, så længe 
de flyttede deres ting når den skulle bruges til 
arrangementer. 

Fire vægge og en hængelås
”Det hele blev virkelig vendt på hovedet, for jeg 
var ved at være rigtig træt af Danmark og den 
måde tingene fungerer på. Alt går op i penge, og  
som kreativ har man derfor ikke råd eller kan få 
lov til at være nogen steder. Som oftest har jeg 
fået at vide at lokalerne først skulle laves til et 
decideret lejemål, selv om de bare stod tomme. 
Men jeg skal jo bare bruge fire vægge og et 
sted hvor jeg kan boltre mig. Ikke noget totalt 
istandsat og vildt dyrt, men det modsatte,” 
fortæller Michael Falgren. 
Huslejen var de første to måneder en hængelås 
til porten på hallen. De havde ikke råd til mere, 
og hallen var ikke isoleret. D en var helt smad-
ret, så de fandt at det var en fair aftale. Givrum.
nu ville desuden gerne have at PB43 blev et 
kreativt sted, så de hjalp Givrum.nu med at få 
forskellige kunstnere og samarbejdspartnere 
til at lave projekter i hallen. 
”Når et sted er så billigt, vil man gerne låne det 
ud og selv give noget tilbage. Vi lavede senere 
en aftale om at vi skulle stå for at administrere 
Den Store Hal, da der var flere som gerne ville 
bruge den til projekter, arrangementer og ferni-
seringer,” forklarer Allan Bestle.
De lavede den første billedserie og tre-fire 

musikvideoer i hallen. Med tiden havde de dog 
brug for et sted hvor de ikke altid skulle tænke 
på at begrænse sig og flytte deres ting forud for 
kommende arrangementer med en uges varsel. 
Det var et stort projekt at administrere at folk 
skulle ind og ud. Så da et andet og mindre leje-
mål blev ledigt på PB43, valgte de at flytte, selv 
om det betød at de skulle betale husleje.
”Det er fedt at have fået vores eget rum, og vi 
har stadigvæk folk der kommer og maler, laver 
skulpturer, photo-shoots og musikvideoer. Men 
nu har vi meget bedre mulighed for at lave lige 
hvad vi vil. Første dag vi flyttede til det nye rum, 
skød vi en musikvideo allerede inden vores ting 
var på plads,” fortæller Michael Falgren.
I løbet af 2011 har de lavet tolv musikvideoer 
og reklamefilm, har afleveret omkring tusind 
fotos til kunder, haft tre kunstudstillinger og 
er i gang med fire nye, samtidig med at Allan 
Bestle har haft to soloudstillinger – ud over alt 
det som de andre kunstnere de har inviteret, 
har lavet.

Tværfaglig platform
De har aftalt at rummet er en platform hvor de 
kan arbejde sammen på kryds og tværs og løse 
alle slags opgaver, mens de bringer hver deres 
samarbejdspartnere med ind i projekterne. 
”Vores arbejdsfelt er blevet så stort at det 
efterhånden er svært at begrænse sig. Vi laver 
næsten alt hvad vi kan komme i tanke om, ved 
hjælp af vores netværk. Hverken Allan eller jeg 
kan helt holde styr på det,” forklarer Michael 
Falgren.
De får hjælp med at koordinere projekterne og 
samle trådene, blandt andet af en instruktør og 
filmklipper samt en filosof og kunstskribent. På 
den måde kan de koncentrere sig om det de er 
bedst til.
”Forskellen på mit tidligere atelier inde i byen 
og PB43 er at der her er super mange kreative 
mennesker omkring mig hele tiden. Det er 
nogle som kommer for at arbejde og lave det de 
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godt kan lide. Jeg har ikke oplevet et lignende 
sted hvor folk, lige meget hvad de laver, er så 
seriøse med det. Jeg kan virkelig mærke forskel 
på at stå alene med tingene og så være herude 
hvor der sker noget,” forklarer Allan Bestle, 
men påpeger at spørgsmålet altid er om man er 
parat eller ej. Han har malet i ti år, men føler sig 
først nu rigtig klar til at tage det næste skridt. 
Der er forskellige faser man skal igennem, og 
det tager lang tid at etablere sig som kunstner. 
”Vi lever af det vi laver, men det vil langt bedre 
kunne betale sig for os at være på SU eller 
kontanthjælp. Der kommer en del penge ind 
i perioder, men det skifter meget. De fleste 
penge vi tjener, investerer vi i nye projekter. Så 
det bliver større og bedre, og vi får produceret 
endnu mere og arbejder sammen med endnu 
dygtigere folk. Det er en rigtig fed spiral. Og når 
vi er uafhængige som vi er med en lav husleje 
og udgifter, flyttes fokus fra at skulle tjene 
penge til huslejen, til at kunne være kreativ,” 
forklarer Michael Falgren.
Den stigende succes har samtidig betydet at 
der ikke helt er de samme muligheder for at 

være spontan. Der skal planlægges mere frem i 
tiden, både fordi de nu er to, og fordi deres pro-
jekter involverer mange flere. Men samarbejdet 
er en klar fordel når der skal laves aftaler med 
gallerier, udstillinger og job. Så når de skal 
sælge deres værker, dele udgifter og indtægter 
og administrere deres projekter, er der meget 
nyt de skal vænne sig til. 
”Jeg har før haft det på min måde og Michael 
på sin. Men vi har heldigvis fundet en superfed 
måde at kombinere vores arbejde på. Jeg står 
normalt med hvide lærreder, og Michael med 
sit foto. Nu inspirerer og presser vi hinanden 
lidt ud over kanten og har et samarbejde som 
gør at vi holder hinanden fast i processerne,” 
forklarer Allan Bestle.
Hvis en af dem har en god idé, bliver den 
straks grebet af den anden. Alt bliver konstant 
videreudviklet. En idé til et foto ender måske 
med at blive en hel serie, en skulptur eller en 
musikvideo. 

PB43 Portræt | Allan Bestle og Michael Falgren
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”Det er ret interessant at kombinere to kreative 
mennesker som os der ikke forstår sig på 
økonomi, men bare gerne vil lave alt muligt og 
inspirere hinanden,” forklarer Michael Falgren.

Grænseoverskridende projekter
Især rummenes fleksibilitet på PB43 har sine 
klare fordele i arbejdet. Der er ikke nogen 
egentlige begrænsninger for hvad de kan gøre. 
Hvis der er behov for at bygge en kulisse og 
male hele rummet til en musikvideo, gør de det, 
eller også bruger de udendørsarealet og Den 
Store Hal. 
”Vi lavede et photo-shoot i Den Store Hal. Der 
var pissekoldt, modellen tog alt tøjet af, og så 
lavede jeg et par boksershorts i gaffatape og 
filmede ham samtidig med at Allan kastede 
maling på ham. Det er der kommet en fantas-
tisk musikvideo ud af, og nogle billeder som er 
blevet et nyt kunstprojekt. Det er de færreste 
steder du kan få lov til at kaste med maling 

og tage tøjet af modellerne,” forklarer Michael 
Falgren. 
Modellen kunne dog ikke komme i bad bag-
efter og havde to centimer akrylmaling på hele 
kroppen. Han måtte derfor cykle hjem i Michael 
Falgrens tøj for ikke at ødelægge sit eget. Og 
når stylisten skulle bruge vand og modellerne 
skulle på toilettet, var det bare ikke muligt, 
fordi der endnu ikke var installeret vand. 
De er begge enige om at modellerne og deres 
samarbejdspartnere måske også går med til 
mere grænseoverskridende ting fordi stedet og 
forholdene er som de er.
”Vi har hængt folk med hovedet nedad oppe fra 
loftet. Jeg har selv hængt oppe i loftet og filmet 
ned på en der lå på gulvet og brækkede kirse-
bærsovs op. Det fungerer rigtig godt. Nogle 
modeller har være lidt rystet. En af dem havde 
kun trusser på og skulle ligge nede i en pøl af 
mælk, maling og kirsebærsovs og agere at blive 
født igen,” fortæller Michael Falgren.
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Deres kunder er alle, lige fra folk inden for 
mode- og musikbranchen, fotografer og 
design ere, til gallerister og private kunstsam-
lere. De fleste af dem som kommer på PB43, 
synes at det er spændende, enten fordi mode 
godt må være lidt anderledes, eller fordi stedet 
afspejler den kunst der laves.
”Men jeg kan sagtens forstå at arkitekterne og 
designerne på PB43 godt kan have kunder som 
nogle gange er lidt skeptiske hvis der ikke er 
noget at vise frem i lækre omgivelser,” fortæller 
Allan Bestle. 
Michael Falgren fortæller at en af deres kunder 
kom i en taxa med smykker for seks millioner 
kroner til et photo-shoot. De gik over i Den Sto-
re Hal, og kunden spurgte om der kom andre, 
og Michael Falgren måtte forklare at der altid 
kom folk forbi. Så han blev spurgt om han ikke 
godt kunne ringe rundt og sige at de ikke skulle 
komme forbi i dag, hvilket han ikke kunne. Den 
Store Hal er et fællesområde og man kan der-
for ikke kan forbyde andre brugere på PB43 at 
kigge forbi. Men han kunne forsikre om at der 
ikke var nogen som ville stjæle noget.
”Jeg tror kunden var vant til at komme ind i et 
fint, rent studio, og så kom kunden herud til 
en smadret hal hvor der er en hvid plade på to 
stole og nogle lamper fra start-1970’erne og 
alle mulige fremmede folk som går rundt. Men 
det blev rigtig godt, og de blev rigtig glade for 
resultatet.”
Allan Bestle og Michael Falgren synes begge 
at de har alle muligheder på PB43. De har et 
studio, men kan også bruge de rå vægge, gul-
vet, Den Store Hal og udendørsarealerne som 
kulisse.
”Nogle gange har det været et problem hvis vi 
havde en stylist med herud i forhold til for  
eksempel at kunne lægge tøjet et sted, uden 
det bliver snavset. Nu er studiet ved at være 
etableret, og der er blevet gjort rent. Det 
handler om hvad man gør det til. Man lægger 
sin egen stil. Vi bestemmer jo selv hundrede 
procent.”

Om Allan Bestle og Michael Falgren

Allan Bestle og Michael Falgren samarbejder 

på tværs af forskellige medier, såsom maleri, 

fotografi og musikvideo. Sideløbende har de 

deres egne soloprojekter, Michael fotografi og 

reklamevideo, og Allan Bestle maleri og skulptur. 

De har arbejdet sammen siden starten af 2011 og 

deler atelier og studie på PB43. 

 

Allan Bestle, autodidakt kunstner. 

www.allanbestle.com  

 

Michael Falgren, fotograf.

www.michaelfalgren.dk 

 

www.falgrenbestle.blogspot.com

www.rentstudio.wordpress.com  

 

Bygning 2.

Indflytning: 1. juni. Var tidligere i Den Store Hal.

Medlemmer: 2.

Atelier/studie: 83 m2.

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms. Nedsat til 15 

kr./m2 indtil januar 2012.

Depositum: Tre måneders husleje.

Etableringsbudget: Ca. 20.000 kr.

Støtte fra fonde og puljer: Ingen.

Egenfinansiering: 100 pct.

Arbejdsområder: Modefotografi, billedkunst, 

pladecovers, musikvideoer, reklamefilm.

PB43 Portræt | Allan Bestle og Michael Falgren

Optagelser til Alcoholic Faith 
Mission’s musikvideo.
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I de bageste rum i Villaen sidder keramikeren 
Lea Nordstrøm. Under navnet Keramikstyrel-
sen har hun sammen med to kolleger indrettet 
værksted i den tidligere administrationsbyg-
ning. 
”Vi så lokalet i december 2010. Der var hunde-
koldt og skodder for vinduerne, og vi kunne ikke 
se hvor stort rummet var. Men jeg tænkte det 
var billigt, og jeg har altid drømt om at være 
en del af et fællesskab. Jeg har prøvet at sidde 
alene, men det holdt ikke, det er jeg alt for 
social til,” fortæller Lea Nordstrøm. 
Ikke langt herfra i den tidligere blandingshal 
har billedhuggeren Julie Bitsch tilsvarende 
indrettet sig i et næsten kubistisk rum. Sam-
men med resten af Riggerhallen rykkede hun 
til PB43 fra en af B&W’s gamle værftshaller, 
Riggerloftet, på Refshaleøen, fordi der opstod 
uenigheder med udlejeren og huslejen blev for 
høj. Det er ikke tilfældigt at Lea Nordstrøm og 
Julie Bitsch er endt her. Begge søgte de efter 
et sted med lav husleje og hvor de ikke mindst 
kunne være blandt andre kreative som arbejder 
professionelt med deres projekter, kunst og 
design. 
”Jeg kender mange der sidder rundt omkring 
i kældre, som aldrig kommer ud over rampen. 
Men ved at have værksted her blandt så mange 
forskellige kreative folk, får jeg øjnene op for 
nogle helt andre måder at lave keramik på. Det 
er afgørende for min inspiration og mine design 
at blive udfordret af nogen som ikke kun snak-
ker om glasurer og lerets struktur, men ser det 
på en hel anden måde og ikke har den samme 
tilgang og forudindtagethed som andre kerami-
kere måske har,” forklarer Lea Nordstrøm. 
Den tværfaglige bredde har på samme måde 
tiltrukket Julie Bitsch. 
”I min kunst arbejder jeg med materialesam-
menstød mellem blandt andet træ, bronze og 
keramik, så jeg vidste næsten med det samme 
at jeg ville herud, da her arbejder både sned-

kere, keramikere, arkitekter og andre kreative,” 
fortæller Julie Bitsch. 
At der er folk med helt andre kompetencer lige 
inde ved siden af, gør samtidig at de kan bruge 
deres netværk på en mere direkte måde. 
”Jeg kan jo gå ind og banke på hos medie-
fyrene og få hjælp til at redigere et billede, eller 
spørge snedkerne hvordan jeg bygger en trans-
portkasse. Snedkerne har måske omvendt brug 
for at jeg laver nogle klinker til deres design, 
og det kan være vi ender med at lave projekter 
sammen på kryds og tværs. Det ville være rigtig 
fedt,” forklarer Lea Nordstrøm. 

Efterladte spor
Det er dog ikke alene den tværfaglige sam-
mensætning af brugere på PB43 som tiltrak 
dem. De fysiske, industrielle rammer var i sig 
selv attraktive. Som billedhugger eller keramiker 
er det vanskeligt at udfolde sig i klassiske 
kontorfællesskaber. Der skal være plads til 
at man kan rende rundt i sit gipstøj, svine og 
larme – også på skæve tidspunkter. De gamle 
industribygninger rummer desuden en råhed og 
en æstetik der konkret inspirerer dem begge i 
deres kunst og design. Gamle jernrør, exitskilte, 
huller i væggene og udluftningskanaler. Efter-
ladte spor fra den tidligere industriproduktion 
som de ikke vil kunne finde i nyistandsatte 
lokaler. ”Jeg har intet gjort ved rummet ud over 
at bygge mig selv ind i det. Jeg ser rummet som 
levende og i konstant bevægelse. Det er derfor 
vigtigt ikke at slette historien og de tidligere 
spor, men aktivere og bygge videre på dem så 
arkitekturen går i dialog med mine skulpturer 
og objekter,” fortæller Julie Bitsch.
I det lille kubistiske værksted har hun skabt et 
rum i rummet. En tænkeboks, som hun kalder 
det. Boksen er hævet cirka to meter op over 
gulvet og er bygget af materialer som hun har 
medbragt fra tidligere rum hun har været i, eller 
fundet i det nuværende. Således fungerer en 

Portræt: Lea Nordstrøm og Julie Bitsch
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skibsmast som sokkel til tænkeboksen, nogle 
store jernvandrør som rammen om en reol, og 
europaller udgør hylderne. 
”Jeg tager aftryk af eksempelvis væggene og 
fundamentet i de rum jeg udstiller og er i, og 
bringer udsnit af disse aftryk med videre. På 
den måde er der tale om én lang udstilling jeg 
konstant bygger videre på,” forklarer billedhug-
geren. 
Mens de fysiske spor udgør et konkret afsæt 
for Julie Bitschs kunst hvis omdrejningspunkt 
er ”krop og arkitektur”, har Lea Nordstrøm over-
ført og transformeret de industrielle genstandes 
udtryk til sine design, senest for møbel- og 
brugskunstbutikken Urban Living. 
”Jeg har været rundt at kigge på alle vandrørene 
som har inspireret mig til designet en serie af 
lysestager,” fortæller Lea Nordstrøm. 
Spredt ud på et bord ligger adskillige afstøb-
ninger og modeller af vandrør i forskellige 
størrelser. Tanken er at udvide idéen og lave 
en anderledes håndklædestang eller toiletrul-
leholder. 

Masseproduktion eller kunstnerisk frihed
Fokus på det unikke udtryk og design synes 
at være et tilbagevendende spørgsmål for Lea 
Nordstrøm og Julie Bitsch. 
”Jeg synes at det med at få og udvikle idéer 
er fantastisk. Men at sidde i flere måneder 
og producere den samme ting for at holde en 
produktion oppe er ikke mig,” understreger Lea 
Nordstrøm. 
Hun håber på sigt at få andre til at producere 
sine design, så hun kan tjene nok penge til at 
kunne fokusere mere på sine kunstprojekter. 
”Som keramiker kan man ikke leve af at dreje 
skåle, for det gør IKEA lige så godt – blot til 
nogle helt andre priser,” forklarer keramikeren. 
Dilemmaet for en professionel keramiker der 
ikke outsourcer sin produktion, er derfor ifølge 
Lea Nordstrøm at man må leve af oplevelses-
økonomien. Det skal ikke bare være en kop 
der er god at drikke af. Hele setup’et er at den 
er unik og man kan se de små skævheder og 
håndens arbejde. 
Det samme er essentielt for Julie Bitsch som 
understreger at hun sagtens kan lave noget 
som er pænt, og som folk vil have stående 
hjemme på sofabordet, men hvor den kunstne-
riske værdi så måske går tabt. 
”Det evige spørgsmål er hvornår du går på 
kompromis med dit kunstneriske udtryk og 
taber dig selv for udelukkende at kunne sælge,” 
forklarer Julie Bitsch. 
Begge arbejder som handicaphjælpere ved 
siden af deres kunstneriske praksis, men de 
betragter stadig sig selv som professionelle. 
”Jeg har blot to fuldtidsjob og en lidt længere 
arbejdsdag end de fleste,” forklarer Lea Nord-
strøm. 
Drømmen for dem begge er at de på sigt kan 
leve af deres kunst uden at skulle gå på for 
mange faglige og æstetiske kompromisser. 

Julie Bitsch i sin tænkeboks

PB43 Portræt | Lea Nordstrøm og Julie Bitsch 
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Om Keramikstyrelsen

Keramikstyrelsen er et fælles værksted hvor der 

arbejdes med både individuelle og fælles projekt-

er. Arbejdsgangen på værkstedet er præget af at 

man sparrer og bruger hinandens kompetencer. 

Keramikstyrelsen ønsker at åbne de individuelle 

arbejdsprocesser, både for at give nye perspektiver 

på hinandens arbejde og for at skubbe hinanden 

fremad. De fælles projekter kan strække sig fra 

udstillinger over serieproduktion til kurser for børn 

og voksne. 

 

Lea Nordstrøm, uddannet keramiker ved 

Danmarks Designskole, Bornholm Center for glas 

og keramik. 

 

www.leanordstroem.dk  

Villaen, Bygning 1.

Indflytning: April 2011.

Medlemmer: 3.

Værksted, tre rum: 63 m2. 

Husleje: 35 kr./m2/md. ekskl. moms.

Depositum: Tre måneders husleje.

Etableringsbudget: 25.000-30.000 kr. 

Støtte fra fonde og puljer: Ingen.

Egenfinansiering: 100 pct. En del er skraldet eller 

doneret fra skole. 

Lea Nordstrøm
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Om Riggerhallen 
Riggerhallen er et arbejdsfællesskab som starte-

de på Refshaleøen i skibsværftet B&W’s tidligere 

rebslagerværksted, Riggerloftet. Da gruppen flyt-

tede til PB43, ændrede de navn til Riggerhallen 

og flere tidligere medlemmer rykkede ud mens 

nye kom til. Riggerhallen forsøger at skabe billige 

atelierer og værkstedspladser. 
 
Julie Bitsch, uddannet billedhugger ved 

Det Kongelige Danske Kunstakademi,  

Billedkunstskolerne. 

 

www.juliebitsch.com  

 

Riggerhallen, Bygning 2. 
Indflytning: Maj 2011. 

Medlemmer: 9. 

Riggerhallens areal: 152 m2. 

Julies atelier: 20 m2. 

Husleje, atelier: 406 kr./md. samt udgifter til  

Riggerhallens fællesarealer. 

Husleje, Riggerhallen: 25 kr./m2/md. ekskl. moms. 

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget, atelier: 3.000 kr.  

Etableringsbudget, hele Riggerhallen: 50.000 kr.  

Støtte fra fonde og puljer: Ingen. 

Egenfinansiering, atelier: 100 pct. En del er  

genbrugt fra tidligere værksteder.  

Egenfinansiering, Riggerhallen: 100 pct.  

Se finansieringsmodel. 

Arbejdsområder, Julie Bisch: Billedhugger- og 

guldsmedeværksted med fokus på krop, rum, 

skala og kontraster. 

Arbejdsområder, Riggerhallen: Atelier, kontorer, 

cykelværksted.  

 

Om finansieringsmodel 
Ud over den almindelige månedlige husleje til 

Givrum.nu har de forskellige brugere i Rigger-

hallen også købt en såkaldt etableringsandel i 

Riggerhallen. Etableringsandelen dækker over de 

samlede etableringsudgifter fordelt på Riggerhal-

lens syv lejemål og afskrives løbende. Opsiger man 

sit lejemål før tid, får man således en del af sin 

etableringsandel tilbage, mens den der overtager 

lejemålet, betaler hvad andelen er afskrevet til. 

Når lånekontrakten med AkzoNobel udløber i slut-

ningen af 2012, er samtlige etableringsomkost-

ninger afskrevet. Hvis låneaftalen med AkzoNobel 

skulle blive forlænget, skal man herefter alene 

betale for den månedlige leje til Givrum.nu – inklu-

sive udgifter til vand, el med mere.

PB43 Portræt | Lea Nordstrøm og Julie Bitsch 
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Af Kristine Samson

“Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old 
buildings.”1

Nye idéer har brug for gamle bygninger. I hvert fald hvis vi skal tro en af det 
20. århundredes mest indflydelsesrige urbanister og planlæggere, Jane 
Jacobs. Byrum, bygninger og industriarven tjener i mange tilfælde som 
materielle rammer der giver mennesker mulighed for at udtrykke sig og 
udvikle sig selv og det omgivende samfund. Byrummet bliver af borgere, 
kommuner og planlæggere italesat som en ”by i bevægelse”2 og som rum 
der muliggør møder. Byudviklingen er gået fra at være drevet af arkitekt-
ens masterplaner til at opstå gennem borgerens lokale indgreb og ved 
hjælp af taktiske omdannelser. Midlertidig ibrugtagning, som eksempelvis 
PB43, er et af mange eksempler på at byens udvikling finder sted som 
processer i byrummet snarere end gennem bydesign og masterplanlæg-
ning. 

I en sådan tilblivende by er opfattelsen af det æstetiske og materielle 
også forandret. Æstetikken ligger ikke længere i et færdigt design eller 
arkitektonisk udtryk, men i hvordan byrummets materialitet bearbejdes. 
Midlertidig ibrugtagning kan ses som en model for hvordan vi kan forhol-
de os til byen og dens udvikling. En model for at gentænke byen inden for 
dens eksisterende rammer. Byrum er ikke kun potentialer for byudvikling 
i et økonomisk og fysisk perspektiv, men kan også danne ramme for 
menneskers oplevelser og læring. PB43 er et sådant byrum. Et sted der 
sætter scenen for særlige kulturelle og  æstetiske oplevelser. En scene 
for udvikling i mere end én forstand. Dels som et materielt og æstetisk 
scenerum der inspirerer mennesker til at skabe nye idéer jævnfør Jane 
Jacobs’ udtalelse. Dels som en eksperimentel scene for projekter som 
byens økonomiske rationaler ellers ikke tillader. 

PB43 gør nogle ting med byrummet. En virkningsæstetik der arbejder med 
byrummet processuelt og tilblivende. PB43 kan anskues som et eksempel 
på hvordan man kan gøre ting med urbane rum. En handlende og taktisk 
måde at bruge byrummet. En sådan handling indebærer dog ikke kun at 
bruge det eksisterende, men også spørgsmålet om hvordan byens eksi-
sterende socio-materielle egenskaber iscenesættes. Hvordan stedet kan 
omdannes til et rum for æstetiske erfaringer og oplevelser.  

Hvor bydesign i modernismen (Le Corbusier) og postmodernismen (Rem 
Koolhaas, Colin Rowe) typisk var rettet mod udarbejdelse af planer og 

Midlertidige byrum  
– materialitet og hverdagsæstetik

1 Jacobs, Jane (1963): The De-
ath and Life of Great American 
Cities. New York: The Modern 

Library.

2 Andersen, Larsen, Freu-

dendahl & Kofoed (2012): 

Metropolis. Byen i bevægelse. 

København: Roskilde Univer-

sitetsforlag / Samfundslit-

teratur.

HOW_TO_BOOK.indb   130 17/03/12   01.24



131

arkitektur, er der sket en vending mod at det er byboerne selv der er med-
skabere af byen. Denne hverdagsurbanisme kendetegner PB43 og lign-
ende projekter der arbejder med midlertidighed. Her er der ikke kun tale 
om at byrummet er en scene for byboernes oplevelser og engagement, 
men også at byrummet bliver det laboratorium hvor hverdagslivet kan 
udfolde sig, og hvor lokalmiljøet kan skabe deres egen hverdagsarkitektur. 
Prags Have, værksteder og fælleskøkken er blot nogle af eksemplerne på 
at brugerne skaber deres egen hverdagsarkitektur. Vendingen mod hver-
dagslivets måder at producere rum på indebærer at byen på én gang er et 
oplevelsesrum og mulighedsrum for byens udvikling. Det er altså ikke kun 
fritidslivet der udfoldes, det er også en skabelse af den fremtidige fysiske 
og arkitektoniske by. Midlertidig anvendelse som PB43 er i den forstand 
en lokalforankret byomdannelse, fordi den er etableret gennem hverdags-
livets praksisser frem for af professionelle arkitekter og byudviklere. Men 
blot fordi omdannelsen er varetaget af hverdagslivet og brugeren frem 
for arkitekter og bydesignere, er det dog ikke ensbetydende med at den 
er uæstetisk. Tværtimod har den sin egen særlige formgivning, sit eget 
udtryk og egne æstetiske værdier.

Mens byteorierne ofte påpeger at oplevelsesbyen vokser ud af funktions-
byen gennem for eksempel gentrificering, hvor middelklassen rykker ud 
i tidligere industriområder og dermed omdanner bykvartererne socio-
økonomisk3, er der i samme byteorier mindre fokus på hverdagslivets 
udvikling af byen. Byrum som PB43 må nødvendigvis ses både som 
oplevelsesrum der giver muligheder for den kreative klasse og iværksæt-
tere til at udfolde deres idéer, og som et udviklingsrum der iværksætter 
byen æstetisk og materielt, og derved udvikler den i kraft af interaktionen 
mellem stedet og brugerne. Derfor er det vigtigt at se ud over hvorvidt 
stedet opfylder nogle funktionelle og økonomiske behov, og også se på 
rummene æstetisk, materielt og arkitektonisk som en hverdagslig måde 
at udvikle byen på. 

Hvordan præger PB43 byrummet? 
Hvordan bruger de midlertidige brugere på PB43 så byens materialitet i 
udviklingen af hverdagslivets arkitektur? Karakteristisk for ibrugtagningen 
af den gamle Sadolinfabrik er at folk indretter sig forskelligt i rummene, 
tillægger dem forskellige udtryk der er afstedkommet af brugen. Nogle 
værksteder er rodede, kreativt indrettet, enkelte er strukturerede og 
stramt ordnede. Andre er kontorer i traditionel forstand der for eksem-
pel bruges til medieproduktion, tekstskrivning og konsulentarbejde. 
Flere igen er genanvendelser af bygningens strukturer og materialer i 
nye former. Ibrugtagningen af de midlertidige rum former således nye 
rum der tag er afsæt i bygningens materialitet og udvikler nye udtryk og 
rumlig heder ud af stedets eksisterende arkitektur. I kraft af at rummene 
indtages af forskellige mennesker med forskellige virksomheder eller 
arbejdsopgaver – cykeldesignere, mediebureauer, cirkus, kunst, design 
– materialiserer rummene sig mangfoldigt. Der udvikles nye former for 

3 Zukin, Sharon (1982/1989): 

Loft Living: Culture and 
Capital in Urban Change. 

New Brunswick, New Jersey: 

Rutgers University Press.

Midlertidige byrum  | Kristine Samson
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cykler, der er ”urban gardening” i genbrugsbøtter, dynger af materialer, 
ordnet og grupperet efter form, udformning og anvendelsesmuligheder, 
graffiti på murene og hæklet street art i ståltrådshegnet omkring grunden, 
en mur hvor malingen skaller, og vægge med upolerede overflader. En 
hverdagsæstetik der flere steder dyrker halvfjerdsernes selvbyggerkultur 
og en organisk materialisme. I den forstand er rummenes forskellighed 
eksempel på at brugerne præger rummet med formudtryk der er defineret 
af anvendelse og den hverdagslige brug frem for arkitektonisk formsprog 
og stilarter.  

Det midlertidige rums æstetik
På trods af en slående forskelligartethed i rummenes indretning er der 
nogle æstetiske træk der går igen. Et genkommende æstetisk greb er gen-
anvendelse og ”detournementer” af  eksisterende materialer, hvilke leder 
tankerne tilbage på avantgardens montage- og collageformer – og især 
de franske situationisters omdannelser af kapitalismens billedstrøm og 
varelogik. På PB43 er denne genanvendelse af såvel industrisamfundets 
som oplevelsesbyens genstande og materialitet slående. Et værksted 
bruger for eksempel aflagte plader udsmykket med street art fra Trailer-
park Festival som hylder i deres eget etablerede køkken og genanvender 
således byens materialitet i nye udtryk og funktioner. I et andet værksted 
er genbrugstræ og planker sirligt organiseret efter størrelse, form og 
æstetiske kvaliteter. Og i mange værksteder bruger lejerne de eksister-
ende vægge og deres materialitet i rå tilstand, men også som tavler så der 
kan skrives direkte på væggen. PB43’s mange omdannelser styrkes ved 
at der er en genbrugsplads hvor indbyggerne kan genbruge hinandens 
materialer i nye sammenføjninger. Byens eksisterende materialitet er i 
de midlertidige rum således hele tiden i tilblivelse og omdannelse. Byens 
eksisterende materialitet udvikles her både fysisk, kulturelt og æstetisk 
når brugerne genfortolker det gamle i nye materialer, former og rum.

De rumlige praksisser aftegnes materielt på stedet. De sætter deres  
aftryk i byens materialitet. Ibrugtagningen af midlertidige rum følger 
nogle særlige taktikker, har en særlig æstetik, en særlig form hvormed 
stedet omdannes i rum. PB43 er for eksempel kendetegnet ved at en 
forfalden og fragmenteret æstetik ses som et mulighedsfelt hvor det  
organiske og det tilblivende kan slå sine folder uagtet samfundsmæs-
sige krav om orden, stringens, kontrakter og formålsparagraffer. Altså 
er det endnu ufuldstændige, og det stadigt formende, et værdisæt der 
afspejler sig i organiseringen, men også i den æstetik hvormed rummet 
indtages og transformeres.

Det midlertidige rums æstetik hviler på nogle andre forudsætninger. Her 
ligger processen ikke indlejret i formen eller en skarpt defineret stedlig 
identitet, men tager tværtimod afsæt i det uformelle og formløse der 
i kraft af den midlertidige ibrugtagning er det potentiale der er under 
omformning. Det midlertidige rums æstetik er altså en formende æstetik 
der knytter byrummets fysiske materialitet til brugerens engagement og 
kreative anvendelse af det. 
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Fra det midlertidige rum til den performative by
Med denne hverdagsæstetik sætter midlertidige rum som PB43 scenen 
for en ny performativ urbanitet hvor værdier er indlejrede i såvel den 
æstetiske oplevelse som i den fysiske udformning af rummet. Det giver 
mening at tale om design af midlertidighed. Den midlertidige ibrugtag-
ning af byens rum er kendetegnende for den performative by. Ved den 
performative by forstår jeg det rum der opstår mellem byen som en 
fysisk, materiel scene og de socio-kulturelle handlinger der finder sted 
i den.4 

Områder som PB43, den gamle Sadolinfabrik, er en sådan performativ 
scene for byens kreative sjæle. Hvor funktionsbyens industrianlæg og 
infrastruktur var det funktionsdygtige og effektive grundlag for byens 
vækst, danner ruinerne fra selv samme industriby den sanselige scene 
for opblomstringen af den performative by. Det handler om omvending af 
funktionsbyen til en by der opstår af brugerens engagement, oplevelser 
og sanselige erfaringer. Den æstetiske erfaring er i den performative 
by med andre ord rykket ind i arbejdslivet, i byens funktionalitet, og er 
blevet en integreret del af hverdagserfaringen. Oplevelse af byen handler 
netop ikke alene om at opretholde funktionerne i byen, men om at se 
dem som sanselige potentialer for hverdagslivets udfoldelse. Midlertidig 
ibrugtagning er en æstetisk iscenesættelse af den eksisterende by med 
en række formgreb der især indebærer at kunne opdage og pege på den 
eksisterende bys sanselige potentialer. 

Et af verdens i øjeblikket mest omtalte byudviklingsprojekter, The High 
Line i Chelsea, New York, er netop et eksempel på hvordan engagerede 
byboeres evne til at se muligheder i en gammel forladt industrijernbane 
har udviklet sig til et projekt der både æstetisk og økonomisk sprænger 
rammerne for hvad der er muligt. PB43 er det samme i en mindre skala. 
Pointen er at stedet, i lighed med et højt profileret byudviklingsprojekt 
som The High Line, er en åben scene der bliver ved med at kaste nye 
muligheder og idéer af sig. 

Det midlertidige rum er et overgangsrum. Men midlertidige rum er 
måske ikke den mest dækkende betegnelse. For er der ikke snarere tale 
om performative byrum, forstået som byrum der i kraft af deres sociale 
og materielle egenskaber knytter byen, dens mennesker og materialitet 
sammen på nye måder? Et performativt byrum der former sig proces-
suelt og tager form efter de brugere, kunstnere og iværksættere der 
bruger det. En sådan udvikling af byen er netop ikke midlertidig. Det 
midlertidige rum er måske netop kommet for at blive som byens perfor-
mative rum, og vil – måske – blive den måde hvormed byer i fremtiden 
udvikles. 

4 Samson, Kristine (2011): Det 
performativt æstetiske byrum. 

Ph.d.-afhandling, Institut for 

Miljø, Samfund og Rumlig For-

andring, Roskilde Universitet.

Midlertidige byrum  | Kristine Samson
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Kulturarvens autenticitet. Tegn og udtryk, for eksempel fra en forgangen 
arbejderkultur, får ny værdi som markører på autenticitet og hverdags-
livets betydninger.

Midlertidig arkitektur. Telte, campingvogne og trailere er midlertidig 
arkitektur, der sættes ind som supplementer, der hvor industribygning-
erne mangler. De er tegn på at midlertidige projekter som PB43 ikke kun 
er fordelagtige som arbejdspladser, men at midlertidig ibrugtagning af 
byrummet også hviler på en normadisk forståelse af byens rum som et 
midlertidigt territorium, der indtages af brugerne.

Det midlertidige rums æstetik
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Reorganisering og genanvendelse. Midlertidig ibrugtagning af rum tager 
afsæt i rummets eksisterende materialitet og muligheder og reorganis-
erer materialet i nye funktioner og udtryk. Ofte bevares materialets rå 
egenskaber.

Detournement. Et værksted bruger en aflagt kulisse fra Trailer Park 
Festival som et dekorativt loft i et interimistisk etableret køkken. Køk-
keninstallationen er i øvrigt et detournement af badefaciliteterne i den 
tidligere personaleomklædningsrum i lakfabrikken. De hvide klinker 
fra badet får ny identitet som køkkenklinker i det midlertidige køkken. 
Detournementet af eksisterende tegn og udtryk fra byens oplevelses-
scener indgår således i nye tegnøkonomier, hvor det forgangne remixes i 
nye rumlige collager og får fornyet værdi.
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Singularitet og situation. Midlertidige rum organiseres ikke efter stand-
arder eller funktioner, men udfra situationer og øjeblikkets nødvendig-
hed. En plante står flot på taget, en palleløfter bruges som tøjstativ. 
Rummets funktionalitet og organisering er flydende, situationsbunden 
og bruger det forhåndenværende fra hverdagens mange situationer som 
den æstetiske formdannelse.

Organiske tilblivelsesprocesser. Prags Have gør brug af en del af grunden 
til PB43. Haven er organiseret organisk i midlertidige rum. Afgrøderne er 
manifestationer på, at æstetiske rum kan vokse frem også uden at lå rod 
og blive statisk arkitektur. Plantekasserne kan flyttes og reorganiseres alt 
efter stedets socio-økonomiske situation, årstid og ikke mindst de men-
nesker, der er involveret.
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Rummets materialitet og eksisterende æstetiske egenskaber er den 
scene, hvorpå ibrugtageren arbejder, supplerer og indskriver nye idéer. 
Idéerne materialiserer sig direkte i rummet, på vægge eller i måder rum-
met organiseres. Forholdet mellem rummet og dets brugere er derfor 
legende og bevægeligt. Derfor afhænger rummets identitet af brugernes 
anvendelse og iværksættelse.

Ibrugtageren har en håndværksmæssig tilgang til stedets materielle  
muligheder. Det er hverken konceptkunst, ordekvilibrisme eller akade-
miske abstraktioner, der mobiliserer den midlertidige ibrugtager, men 
typisk en håndværkmæssig tilgang, der ikke er bange for at få jord under 
neglene. Avantgardekunstneren er i dag en urban håndværker, der kan 
omdanne byrummets materialitet i nye former og udtryk.

Det midlertidige rums æstetik  | Kristine Samson
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Af Kitt Johnson

København. Indre By. Lillestorbyens territorium. Et vådt, fladt og lavtlig-
gende terræn, gemt bort i sten og asfalt, kommers og trafik. Et mættet 
rum. Er der plads her? Til en performancefestival? Ville det ikke være 
meget nemmere at indtage et velpatineret forladt industrikompleks? At 
dyrke forfaldsromantikken endnu engang? Jo, helt sikkert. Men for det 
første: Der er nogen der i en pæn radius fra Rådhuspladsen har sørget 
for at fjerne de fleste af sådanne limbo-steder, og de der ikke er fjernet, 
er blevet udsat for en grundig dødsrenovering. For det andet: Det er 
måske netop her den største udfordring ligger, i genopdagelsen af det 
kendte, gemte og glemte i vores gennemtrawlede by. I sanseliggørelsen 
af hverdagsrummet. I opgøret med den vanemæssige tilstedeværelse 
i byen. I oplevelsen af det ekstraordinære i det ordinære. Ni kunstnere 
sættes på opgaven. Ni forskellige steder genindtages, og tre forskellige 
byvandringer bliver til.

Lokal forankring
MELLEMRUM/indre by, København, udgjorde første spadestik til det der 
siden skulle vise sig at blive en tilbagevendende begivenhed. Anden ud-
gave, MELLEMRUM/nørrebro, byggede på erfaringerne fra indre by, men 
opererede med en langt større grad af lokal forankring og med idéen om 
at festivalen ikke skal være en ”hit and run”-begivenhed, men snarere 
en platform for udveksling på flere niveauer end den entydige: at skabe 
iscenesættelser til et publikum. Det blev her et væsentligt element at 
lade mødet/dialogen med kvarterets beboere/brugere danne udgangs-
punkt for den kunstneriske proces. Desuden blev de lokale direkte invol-
veret, nogle i iscenesættelserne, andre i udformningen af turene mellem 
iscenesættelserne. På Nørrebro skabte vi således en performance med 
fem børn fra Blågårdskvarteret, og en anden performance baseredes 
på en collage af Nørrebro-stemmer. Vi inviterede på somalisk mad i 
Salaama, til kaffebord på morgenværtshuset Heimdal, sportskampe i 
Nørrebrohallen, besigtigelse af Storm P’s værtshus-frise i Roxys - Lager, 
adgang til Assistens Kirkegård efter lukketid og meget andet. Nørrebro-
stederne og deres brugere blev lige så vigtige for oplevelsen af festivalen 
som selve iscenesættelserne.

Fodarbejdet 
Med afsæt i egne Nørrebro-netværk tog vi ni måneder før festivalstart 
initiativ til en række møder med mennesker der bor eller arbejder på 
Nørrebro: Bibliotekarer på Blågårds- og Nørrebro biblioteker, skoleledere 

MELLEMRUM  
– en stedsspecifik performancefestival
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på Sct. Ansgar- og Klostervængets skoler og på den muslimske privat-
skole Iqra, ansatte på Landsarkivet, ledere i Nørrebro- og Korsgade-
hallerne, A-gruppen i Folkets Hus, lederen af Assistens Kirkegård 
formidlingscenter, administrerende direktør i H.P. Holding, et fædregrup-
pemedlem, lektiehjælpere og unge i Mjølnerparken, aktivister i Bumzen, 
håndværkere på job, børn på Gadesjakket, butiks- og café-indehavere, 
brugere af kulturhuset Støberiet, tilfældige der hang ud på gader og 
pladser. Undervejs i dette forløb foldede bydelen sig ud for os. Til trods 
for at nogle af os selv bor på Nørrebro og andre har boet der, opdagede vi 
mange, for os, nye steder og detaljer, ligesom fortællingerne om steder-
ne gav os helt nye forståelser af bydelen.

Deling af information og inspiration 
Nogle møder og opdagelsesrejser var planlagte, andre opstod spontant 
ved at vi bevægede os opsøgende rundt i bydelen i en slags ”dérive”-
tilstand1. Informationer og inspirationer herfra blev delt på møder og 
per mail mellem de involverede kunstnere, guider og assistenter – efter 
devisen: Jo mere information og inspiration vi deler, des større er chan-
cen for at skabe en festival der både tilgodeser kunstnerisk diversitet og 
sammenhæng, og sikrer en stor grad af lokal forankring. Desuden var vi 
løbende i dialog om kunstnernes valg af performancesteder og de kunst-
neriske konsekvenser der fulgte heraf. Denne dialog sikrede ikke kun en 
videns- og inspirationsudveksling, men også en udveksling af spørgsmål 
om det stedsspecifikke, om form og indhold, om hvad forskellige byrum 
gør ved kroppen og tilstedeværelsen.  

Det stedsspecifikke opdrag 
Opdraget til kunstnerne var at skabe en performance til og med et spe-
cifikt sted. Inkluderende stedets fysiske såvel som metafysiske rea-
litet, dets nutidige såvel som fortidige fortælling. En performance der 
ikke kunne være blevet til andre steder, og som ikke ville kunne skifte 
sted uden radikalt at ændre karakter. Et opdrag der næsten er umuligt 
at realisere. Men, som en klog person engang sagde: Ved at række efter 
det umulige, strækkes grænserne for det mulige. Det rigide opdrag var et 
forsøg på at udfordre kunstnernes koreografiske/konceptuelle tænkning 
og performative vaner, samt at sikre den stedlige forankring.

Midlertidige platforme for dialog 
Publikum var en ideel blanding af vores eget stampublikum og lokale 
beboere og aktører som vi i skabelsen af festivalen havde samarbejdet 
med. Altså en hel unik blanding der ikke ville være opstået uden vores 
særlige tilgang til området. Mange publikummer følte ejerskab til det der 
foregik – både stampublikummet, der havde set MELLEMRUM 2008 og i 
øvrigt kender vores arbejde, og de lokale aktører der med rette følte sig 
som medskabere. Også mange af de almindelige beboere der deltog som 
publikum, følte dette ejerskab idet de helt naturligt påtog sig en grad af 
værtskab over for de udefrakommende publikummer. Det betød ikke at 

1 Inspireret af ”dérive” –  

en situationistisk metode 

introduceret af Guy Debord  – 

foretog vi daglange Nørrebro-

ekskursioner uden mål og 

med. Vi åbnede vores sanser, 

gav os øjeblikket i vold og 

lod tilfældet føre os gennem 

kvarteret, ind og ud af møder 

med mennesker vi stødte på 

undervejs.

MELLEMRUM | Kitt Johnson
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man var ukritisk, men det skabte en helt særlig åben og kommunikerende 
stemning. En stemning der fik plads til at folde sig helt ud ved afslutnin-
gen af hver vandring: Morgenvandringen sluttede med Seimi Nørregårds 
servering af kødlunser fra den åbne grill på skatebanen ved Hillerødgade, 
omsuset af forbipasserende morgenmotionister og cyklister på vej til 
arbejde. Middagsvandringen sluttede med champagne, hyldeblomstsaft 
og jordbær under et blomstrende morbærtræ i Nørrebroparken, i selskab 
med somaliske alkoholikere. Aftenvandringen sluttede over en økopils-
ner i den aktivistdrevne café UnderKonstruktion, i selskab med husets 
brugere og de lokale pushere. 

Disse afslutningsseancer faciliterede givende samtaler og møder på 
kryds og tværs. Ikke blot blev oplevelser delt og diskuteret, seancerne 
udviklede sig til regulære platforme for nye relationer og idéer. Interimis-
tiske, midlertidige platforme for dialog midt i det offentligt tilgængelige 
byrum.

Modtagelsen 
MELLEMRUM/nørrebro rakte således langt ud over de enkelte stedsspe-
cifikke iscenesættelser. Hver vandring udgjorde en helhed der opererede 
på både et kunstnerisk og et socialt niveau. Idéen om mødet og dialogen 
som bærende værktøjer i lokalforankringen af festivalen lykkedes, ikke 
bare i forhold til de lokale aktører og kunstnerne, men også i forhold til 
publikum. Gennem den måde hvorpå ruterne, entreringen med lokale 
aktører undervejs og selve iscenesættelserne spillede sammen, betød 
at mennesker på tværs af kultur, etnicitet og klassebaggrund mødtes 
og rent faktisk gav hinanden noget. Desuden kom kunsten ud af boksen 
til mennesker som ellers ikke ville opsøge den. Og byrummet blev for en 
stund forvandlet.

I den bevægelse/proces skete der også noget med kunstnerne. De ænd-
rede tankesæt og udtryk i takt med de påvirkninger som disse rammer 
uvægerligt tilvejebragte. Altså givende erfaringer som kunstnerne siden 
har taget med sig tilbage til mere konventionelle kunstfora og videre ind 
i nye projekter her og ude i verden. 

Jeg blev en gang spurgt om det ikke er trist at festivalen ikke efterlader 
sig fysiske spor i det offentlige rum. Tværtimod. Der er ting nok i verden, 
og jeg er yderst tilfreds med bare at skabe små midlertidige forstyrrel-
ser, pauser og mellemrum. Og hvis det går højt, at sætte et spor eller tre 
i folks helt personlige psykogeografi2: Små nye markører i den kortlæg-
ning af byen og landskabet som vi alle hver især manøvrerer rundt efter.

2 Psykogeografi er et situationi-

stisk begreb introduceret af Guy 

Debord. Her, i min fortolkning, 

en betegnelse for samspillet 

mellem fysiske omgivelser og 

emotionelle hændelser, der 

resulterer i en helt individuel 

emotionel kortlægning af, i dette 

tilfælde, byen.
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Kitt Johnson i
MELLEMRUM/indre by, 
København 2008

MELLEMRUM | Kitt Johnson
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Om MELLEMRUM:

MELLEMRUM er en festival der hvert andet år i maj udsætter et snit af det 

urbane landskab for en performativ fortolkning. I 2008 var det Indre By, 

København, der lagde asfalt til. I 2010 var det Nørrebro, og i skrivende stund 

er MELLEMRUM/vesterbro i støbeskeen. MELLEMRUM er organiseret som 

en guidet tur, en byvandring, der tager et villigt som uvilligt publikum med på 

rejse i Københavns indre. Turen går gennem historiske, politiske og private 

rum, over kælder-, parkerings- og multietniske rum, til luftrum, tomrum og 

mellemrum. MELLEMRUM er i vid udstrækning hemmelig. Kun ved bestilling 

af billet bliver turens startpunkt oplyst. Og først undervejs på selve turen af-

sløres de enkelte lokaliteter. Denne hemmeligholdelse skærper oplevelsen af 

”rejsen”. Ligesom opdagelsen af det ukendte i det kendte accentueres. Siden 

2008 har kompagniet ud over sceneforestillinger tillige produceret festivaler. 

Blandt andet den stedsspecifikke biennale MELLEMRUM.  

 

www.mellemrum.info

www.kittjohnson.dk

Theofanis Melas i 
MELLEMRUM/indre by, 
København i 2008
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By Luke Cooper & Samuel Moore

Luke’s words
Wunderkammer was set up in January 2010 and is still shy of its second 
birthday. We’re still getting to know the city and our experiences of work-
ing in Copenhagen’s urban space are limited to the old industrial area of 
Carlsberg, Vesterbro where our office and rehearsal spaces are currently 
based. 

Our first show ”Drive-In” took place in Ny tap1, Carlsberg from October 
to November 2010. We received funding to hire a part of Ny Tap which is 
licensed to the general public and for two months we were able to host 
an event open to the public. Ten cars were installed in the huge concrete 
HOF space at Ny Tap in a 1950s ”drive-in” movie theatre set-up. During 
the months leading up to the production period we held workshops in Ny 
Tap in order to develop a community of artists. We presented our overall 
idea for the space to our network of artists who were then invited to 
create their own unique performance or installation, working collabo-
ratively with Wunderkammer. I should add in the ”How to” spirit of this 
book that we were able to produce Drive-in through Sam’s and my own 
previous career experience. Sam’s as a designer for TV in Australia and 
mine as a producer of contemporary theatre in London. The combina-
tion of these skills gave us the necessary promotional and form-filling 
experience to get to a point where we had a space, a bit of cash and 
some artistic contacts to make our idea happen. In this sense, diversity 
of skills and experience is important to making a project happen.

For Wunderkammer, temporary urban spaces enable the creation of 
community, in our case an artistic and creative community. It gives us 
time to facilitate the creative process. Before Drive-in we didn’t have 
a more permanent office and rehearsal space to work in so we tried to 
make this project both a performance and a playground for the artists to 
develop new ideas; A free-wheeling experience somewhere between a 
curation and a show resulted.

Since Drive-in we have leased an office and rehearsal spaces in Ny Tap 
with a lease currently until July 2012. It’s here that we host our open 
rehearsal project called ”Create Space”2. This is a chance for artists  
within our community to show each other works in progress. We have 
had various presentations throughout 2011. Within these informal 
presentations those presenting work can receive feedback from other 

The Wunderkammer Experience  
– working with urban spaces in Copenhagen

1 Ny Tap is Carlsberg’s newest 

bottling hall build in 1952-55.  

The building area is 29.043 

square meters and train 

wagons could drive into Ny Tap 

for Station Hof, where there 

was a loading area under roof.

 2 ”Create Space” remains 

limited as a rehearsal forum 

for a small group of artistic 

professionals as it is not open 

to the general public and 

therefore will never be able to 

generate a significant income.

Wunderkammer,  
Drive-in
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artists and professionals within our community. Importantly the artists 
are able to develop their work in a supportive environment without first 
having to gain substantial funding to do so.

Sustainability of Performance Spaces
As Wunderkammer does not yet have it’s own permanent, licensed 
space which can be open to the paying public we are very much con-
cerned with financial sustainability regarding our practice. Our cur-
rent working model relies heavily on funding to do large-scale projects 
supplementing this with our resource of cheap production office and 
rehearsal space.

My previous practice in London, UK was with arts collective SHUNT3 
where I worked as a producer and curator from 2004 to 2010 in their 
space. They developed a creative practice model which, though, inclu-
ding government subsidy was, 90 percent funded by their weekly arts 
program and commercial space hire program. My producing experience 
at Shunt gave me the necessary experience to go about doing the same 
thing in Copenhagen. 

Spaces and Relationship Between Creatives and Urban Developers
Our current practice in the Carlsberg Breweries relies on good relations 
with our landlords, the consultancy company Urban Help and ultimately 
the developer – in this case Carlsberg Properties. Carlsberg Byen is to 

3 SHUNT is a non-profit 

collective of artists creating 

and curating live performance 

in unusual locations within 

London. www.shunt.co.uk. 
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be ”a creative city” and one which gives historic buildings new life with 
cultural use.4

A reciprocal relationship can well be established in this environment –
the buzz of creativity in return for the resource of space. An issue of 
interest to me is how best to make these spaces available to the creative 
and cultural sector for use. Many creative people have experience in 
funding and project management and with the right resource available 
at the right price could develop successful temporary to mid-term site-
based projects. But relying on funding applications doesn’t always work 
and the opportunity to make your own money in more permanent spaces 
can be the difference between events happening or not. How can the 
developer really help to facilitate this? What are the best circumstances 
in which the creative entrepreneurial spirit can thrive? 

Our experiences are limited to working within the Carlsberg area and with 
a specific consultant for Carlsberg (Urban Help) and indirectly with com-
mercial companies (Tap 1, Tap 2) who took up residence within various of 
the old brewery ”tappehallen”. In this respect we have had overwhelmingly 
positive experiences with occupying temporary spaces. However, in a bid 
to develop and become more financially viable as a company we have also 
had some frustrating experiences. Our frustrations largely concern how 
to take our activities to the next level. How can we move from creating 
very short-term temporary projects relying on project funding to semi-
permanent projects with an additional independently generated financial 
income?
 
Dialogue and communication between artistic companies and develo-
pers seems to be a key issue. The current situation with Carlsberg Pro-
perties is that they are awaiting the financial investment to begin their 
planned development for the old industrial area. Ny Tap, the building in 
which we create most of our work is also ear-marked to be torn down. 
Added to this there are restrictions on the use of space in Ny Tap impo-
sed by the municipality’s fire department. These factors mean that Ny 
Tap can only be used to facilitate temporary projects open to the public 
for up to a couple of months and the permanent uses of the space are 
private, for offices and studios rented by small companies. My previous 
experiences with Shunt theatre company in London demonstrate how a 
semi-permanent successful relationship can be set up between artistic 
company and developer where the artistic company can move forward in 
terms of their growth (both in the scope of their artistic work and finan-
cially). With a more active and open dialogue between artistic companies 
and developer I believe that an increased financial sustainability for the 
artist can be achieved.

Wunderkammer is flexible enough to work within the restrictions of a 
mixed-use space where both artistic work and commercial hiring can 

4 All sorts of creative activity 

are taking place in Carlsberg 

while the site is waiting for 

financial backing in order to be 

developed. Small companies 

– many of them creative ones 

– add a buzz to the area and 

lend a significant hand with 

the marketing of Carlsberg’s 

foray into city development.

The Wunderkammer Experience | Luke Cooper & Samuel Moore

Performance, Ny Tap
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occur. If we are able to set up a space that is open to the public we can 
build on our audience and increase our resources as an organization. 
The next question for Wunderkammer is which space is this? 

Sam’s words
I see our use of temporary space as an end result of practical considera-
tions. The space is there and unused, so why not use it? There is flexibility 
to using the space that is not available in established venues. You don’t 
have to book a year in advance, pay commercial rents, and be as neat and 
tidy. If you want to express yourself creatively to an audience, but you are 
not an established company then what other option is there? You have to 
make the work any way you can – work outside the official boundaries. 

We have had criticism that we are contributing to gentrification.  
Wunderkammer has chosen to work out of Ny Tap Carlsberg, which is 
in the process of transforming from a working beer factory into a mixed 
use residential, retail and entertainment area. What role are we playing 
in that? To be honest it is not something I worry about. Wunderkammer 
wants to make artistic work, so we do it where we can and where our 
contacts and chance takes us.  

Luke and I drove around CPH looking for space that would be suitable 
for a performance. We ended up in Carlsberg, through a process of Luke 
having a contact and him being pushy and experienced enough at nego-
tiation and networking to make it happen.

Are we helping promote Carlsberg at the expense of local people who 
will be increasingly marginalized as prices increase due to gentrifica-
tion? I don’t think so. We are offering a performance in a space that was 
previously an industrial site and off limits to most people, so we have 
created a way for people to enter into this site and enjoy it. I would like 
to use the spaces here at Carlsberg while we can. In an ideal situation 
we would be able to find a space here that we could bootstrap into a 
viable, even if temporary, artistic venture similar to the former SHUNT 
Lounge in London. I would love to see more empty spaces being offered 
at reduced rates to artists for projects. It is a shame that ten thousands 
of square meters of space in our cities are inaccessible or have become 
unsuitable due to lack of facilities/infrastructure. 

This raises the question of who invests in the infrastructure? Electricity, 
toilets, fire escapes etc.? How do you convince a corporation that they 
will see a return on this kind of investment? Do artists want to invest 
into temporary projects that are ultimately unsustainable?
How do you deal with the authorities, fire department etc.? If you do 
everything “underground” how do you make a sustainable business? Is 
that even what people want?
With Create Space we used the fact that we hire a space in Ny Tap as a 

Henriette Aarup in No 
Known Cause
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way to invite other independent artists in who wanted to rehearse and 
show work during informal presentations. We make this project hap-
pen in a responsible way, but it is something that has to remain closed 
to the general public because other than our office space, we don’t 
have secure permanent access to suitable performance space in Ny 
Tap or the financial resources to make it available to other artists on a 
regular basis. When we are hiring spaces for our larger projects such as 
“No Known Cause”5, these spaces are licensed for the invitation of the 
general public. However each project lasts no longer than two months 
due to our lack of funding so we can’t sustain permanent use of these 
spaces. Maybe this is where the developer should step in if they believe  
in the project.

There is a disconnection between owners/developers and artists. They 
want different things. Money versus Culture. The owners and developers 
need to be convinced that there is something in it for them through PR 
and Patronage while we are enabled to perform our work. Getting the work 
into the public realm opens doors for us to be invited into more main-
stream institutions and start to make sustainable livings for ourselves.

What cultural activities are permitted and encouraged? Mainstream 
Dance, Opera and Theatre – How do you make space for smaller niches of 
culture? Developers have a unique opportunity to encourage this develop-
ment of modern culture outside of established cultural institutions so 
why not take on the subsidy of this exciting area of cultural development?

5 Financed in part by The 

Danish Arts Council among 

others.

The Wunderkammer Experience  | Luke Cooper & Samuel Moore
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In a liberal economy the world doesn’t owe artists or anybody a living, so 
you have to forge your own path if you want to create the art work. You 
need a group of people that can cover the areas required to make good 
work, and then push it into places where those in charge might not have 
thought of it fitting.

Take chances, ask cheeky questions about rent etc., and don’t be afraid 
to negotiate. Don’t quit because you didn’t get all your funding. Don’t 
be afraid to fail. It is easy to get discouraged and not think there is a 
way. But there is always a way if you are prepared to take risks and be 
flexible. Every project doesn’t have to be a finished masterpiece. I really 
consider it better to be working than not working. 

Things take time (a long time) and the process is part of the fun, so try 
to stay aware that you are doing it because you want to and you would 
rather be doing this than something else. 

Lisbeth Bark Huus in Full Moon 
Caberet during Drive-in
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About Wunderkammer

Wunderkammer was set up in 2010 by Luke Cooper and Samuel Moore to 

create live performance events as well as to create a network of artists who 

could collaborate on developing work together in a consistent space.  The 

vision for the future of Wunderkammer is to have a permanent or semi-

permanent space for between 3-7 years which they can license for public 

access. Here, Wunderkammer would be able to continue to develop the creative 

work, build the network and have an income stream from ticket sales and bar 

income. This independent financial income would give more financial  

sustainability in addition to the current method of finance, which relies  

almost entirely on applications for funding subsidies. 

 

www.thewunderkammer.dk

SHUNT, London. Search: shunt theatre blog 

The Wunderkammer Experience  | Luke Cooper & Samuel Moore

HOW_TO_BOOK.indb   151 17/03/12   01.25



152

HOW_TO_BOOK.indb   152 17/03/12   01.25



153

HOW_TO_BOOK.indb   153 17/03/12   01.25



154

Københavns Kommune meddelte i slutningen 
af 2010 at den ønskede at etablere 14 ”lomme-
parker” i byen. Men København mangler plads, 
og kommunen har den ikke. 
Samtidig opstår der, uvidende om kommunens 
planer, en havegruppe på PB43. Formålet er at 
etablere en åben urban have. Flere i gruppen har 
forud lavet research om urbane haver og parker, 
primært i udlandet, fordi der ikke på det tids-
punkt er de store erfaringer at hente i Danmark.
Initiativer som Himmelhaven i Århus og DYRK 
Nørrebro er kun lige begyndt at dukke op i 
bylandskabet i 2011. Ørestadens Urbane Haver, 
der startede i 2005, tilbyder primært Øresta-
dens beboere private jordlodder til havedyrk-
ning, mens Københavns Skolehaver, der har 
været aktive siden 1903, tilsvarende er baseret 
på medlemskab, brugerbetaling og, som navnet 
antyder, udelukkende fokuserer på havebrug 
for børn, hvilket ikke er i havegruppens inte-
resse. Endelig er tankegangen bag de danske 
kolonihaver helt modsat havegruppens der ikke 
ønsker at etablere privatejede haver som er 
afgrænset fra offentligheden. 

Det urbane laboratorium  
– forskellige idéer opstår
I slutningen af 2010 bliver forskellige personer 
inviteret til PB43 af netværket Supertanker for 
at være med til at udvikle det urbane labora-
torium i Tårnet med blandt andet byrelaterede 
workshops, undervisning og projekter.
På de indledende møder bliver der især disku-
teret vigtigheden af praktiske interventioner og 
projekter i lokalområdet. De skal være med til 
at åbne og udfylde sprækkerne i byen, og skabe 
rum for skæve og anderledes initiativer.
Flere af de involverede vender derfor opmærk-
somheden fra selve etableringen af Tårnet til 
de muligheder der ligger i at åbne PB43’s uden-
dørsareal over for lokalområdet. Og idéerne 
kredser snart om at etablere en urban have på 
den tidligere industrigrund.

Hvilken have skal vi lave?
Til de første tårnmøder deltager folk med 
mange forskellige interesser, ikke kun have-
brug, så der bliver fremlagt mange forslag 
til hvilken karakter haven skal have. En af de 
væsentligste diskussioner er i hvilken grad og 
med hvilken hastighed inklusionen af lokale-
området skal ske. Om alle interesserede lokale 
fra start skal være med til at sætte deres præg 
på havens udformning, eller om havegruppen 
skal agere eksperter der det første år kører 
haven i stilling.
Nogle af deltagerne på møderne mener at 
haven skal være et københavnsk foregangs 
eksempel inden for permakultur og bæredygtig 
produktion ved salg af egne grøntsager der på 
sigt skal finansiere en del af driften. Hvis dette 
skal lykkes, må havegruppen som udgangs-
punkt først oparbejde den nødvendige erfaring, 
som de kan give videre til de lokale brugere der 
det efterfølgende år ønsker at hjælpe til med at 
dyrke haven. Denne måde at organisere haven 
på indeholder nogle velovervejede idéer om at 
haven bliver drevet inden for en tydeligt struk-
tureret ramme, i stil med udenlandske haver 
såsom Prinzessinnengarten i Berlin. Havebrug 
skal således være selve drivkraften. Men dette 
er blot et ud af flere perspektiver, for der er 
fortsat ikke enighed internt i havegruppen om 
hvilke grundprincipper haven skal bygges op 
om. Det bliver en diskussion som tages løbende 
for at undgå at haveprojektet bremses helt.
Tilsvarende er mange forskellige konkrete 
idéer og visioner for havens fysiske udformning 
løbende til diskussion. I begyndelsen bliver 
der fremlagt forslag om hængende haver og 
taghaver forbundet med gangbroer imellem 
bygningerne. Tagkonstruktionernes tilstand, 
byggelovgivningen samt reglerne om sikkerhed 
bremser imidlertid hurtigt disse idéer. Der er 
simpelthen for mange ubekendte faktorer i 
forhold til de involveredes erfaringer, projektets 
mulige ressourcer, lovgivningen og PB43’s mid-
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lertidige tidshorisont. Havegruppen udser sig i 
stedet et egnet område af grunden på omkring 
860 kvadratmeter og begynder med afsæt i 
den konkrete plet at planlægge den praktiske 
etablering af haven. 

Kontakt med kommunen
Noget af det første der undersøges, er omfang-
et af den forurening som Givrum.nu tidligere 
har meddelt er på grunden, men som de ikke 
kender detaljerne om. Selv om tanken fra 
start er at dyrke grøntsagerne i plantekasser 
i vækstmuld udefra, er det vigtigt at giftige 
opløsningsmidler ikke fordamper og inficerer 
de dyrkede afgrøder. Derfor kontakter have-
gruppen Københavns Kommunes Center for 
Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen, der 
ligger inde med alle officielle miljørapporter og 
-undersøgelser. Via en e-mail fra januar 2011 
oplyser de at: 
”al den forurenede jord er gravet bort og erstat-
tet af ren, ligesom alle tanke er fjernet, men 
der er dog stadig en grundvandsforurening som 
rådgiveren [ingeniørfirmaet Grontmij] forsøger 

at få has på, og det vil fortsætte de kommende 
år.” 
Dette anser havegruppen for grønt lys for 
projektet. Nu er det blot at gå i gang. Det bliver 
besluttet at haven skal baseres på plantekas-
ser lavet af europaller og rammer, eftersom 
grunden trods oprensningen af den forurenede 
jord ikke egner sig til dyrkning af grøntsager. 
Plantekasserne vil samtidig gøre haven mobil 
i tilfælde af flytning og skabe et labyrintisk 
landskab på det tomme område. 

Et socialt og foranderligt mødested
Men hvordan Prags Have skal organiseres og 
ud fra hvilket værdigrundlag, er fortsat ikke 
klarlagt. I løbet af foråret 2011 vælger nogle 
af de første initiativtagere fra havegruppen 
at gå videre med andre projekter, mens nye 
ansigter kommer til. Landskabsarkitekterne 
ZoffmannHolm er blandt andet færdige med 
den del af planlægningsfasen de var interesse-
rede i at medvirke til, mens Supertanker vælger 
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at trække sig fra haveprojektet for i stedet at 
koncentrere sig om deres oprindelige mål med 
at lave et urbant laboratorium i Tårnet. 
Tilbage står ti initiativtagere, hvoraf nogle har 
været med siden de første møder på PB43, 
mens andre er kommet til i det tidlige forår  
efter de valgte at flytte fokus fra Nørrebro – 
hvor ambitionen havde været at etablere en 
byhave på den tidligere ungdomshusgrund, 
Jagtvej 69.

Fælles for ”den nye havegruppe” er at ingen 
har videre forstand på havebrug, men en del 
erfaring med sociale, brugerinddragende og 
kulturelle projekter. Flertallet ønsker derfor at 
skabe en åben, eksperimenterende urban have 
hvor forskellige mennesker kan mødes under 
uformelle regler. Grundidéen er at ingen ejer sin 
egen plantekasse, og at grøntsagerne tilbere-
des og spises sammen til forskellige arrange-
menter. Det kollektive ejerskab bliver således 
et af de få principper havegruppen sætter som 
ramme for haven. Tanken er at Prags Have skal 
forme og udvikle sig i samspil med de idéer 
og projekter som de lokale beboere og andre 
engagerede kommer med. 
”Haven er udtryk for et eksperimenterende og 
udefineret rum som vi bliver ved med at skabe 
og bygge op. Det centrale er at du som bruger 
er en del af noget større og konstant forander-
ligt,” forklarer en af initiativtagerne fra havegrup-
pen.
De lokale brugere skal således være med til at 
skabe haven fra begyndelsen, mens havegrup-
pen står for den overordnede koordinering og 
fundraising indtil frivillige, lokale kræfter bliver 
engagerede i havegruppen.
”Alle kan være med til dyrkningen. Der er stilles 
ingen krav om færdigheder eller faglighed,” 
forklarer en af initiativtagerne fra havegruppen. 
Og det er sjældent at man kan det i København. 
Enten er det meget elitært eller i stærk oppo-
sition til det elitære. Normalt kan du komme og 
se på, men ikke være med til at bygge, plante 
eller skabe noget. Kun de indviede, de fagligt 
kompetente eller medlemmer kan som regel 
deltage aktivt.

Udgangspunktet for Prags Have er altså at 
initiativtagerne har lige så meget at lære som 
alle andre. Og hvor haven på sigt skal bevæge 
sig hen, må man hen ad vejen finde ud af sam-
men. Havegruppen har således indtil videre den 
overordnede styring, men planen er at haven 
gradvist skal tilpasse sig stedet, og de lokale 
forhold sætte deres aftryk på haven, hvorved 
en lokal forankring kan opnås. Byen skal ind i 
haven og dyrke den, for derefter at tage idéen 
om haven med videre ud i byen.
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I løbet af vinteren har brugere på PB43 haft 
travlt med at opbygge deres lejemål og få 
etableret sig. Alle indendørs rum er således for 
længst planlagt og fordelt af Givrum.nu mellem 
de forskellige brugere. Til gengæld har der ikke 
været den store opmærksomhed på fordeling-
en og anvendelsen af udendørsarealet. Men 
som følge af foråret begynder flere at opholde 
sig udenfor, og mulighederne for at udnytte 
stedets forskellige pladser og baggårde bliver 
naturligvis diskuteret.
Havegruppen sender en fælles e-mail rundt 
for at informere om at de vil starte Prags Have, 
og for at høre om nogen har indvendinger i 
forhold til omfang og placering af projektet 
på spidsen af grunden. Der kommer dog ingen 
klare tilbage meldinger, hverken fra Givrum.
nu, stedets go-to-guy eller bestyrelsen for 
Foreningen PB43. Alle synes det lyder som et 
spændende projekt der selvfølgelig skal have 
plads på PB43.
Rundt om på udendørsarealet er der indtil 
videre kun opstillet et par campingvogne og en 
container som ingeniørfirmaet Grontmij bruger 
til rensning af grundvandet. Men der er rygter 
om en sejlbåd, en musikscene, et stort cirkus-
telt, skurvogne, skulpturer og flere containere 
– ligesom idekollektivet KO-OP har planer 
om deres projekt Laklunden – en park hvis 
beplantning vil dække en stor del af udendørs-
arealet. Men der har været relativt stille om 
projektet siden Amager Øst Lokaludvalg ikke  
valgte at støtte det økonomisk.
Den manglende overordnede planlægning af 
udendørsarealet er dog i længden uholdbar for 
havegruppen. Der er mindre end fjorten dage 
til Prags Have skydes i gang, hele finansierin-
gen har længe været på plads, og gruppen er 
begyndt at indkøbe materialer og så småt at 
inddrage lokalområdet. Og om nogle dage vil 
der blive leveret 60 tons vækstmuld. 
Så da der pludselig lander en større sejlbåd 
lige ved siden af arealet som havegruppen har 

udset sig, vælger den selv at tage affære. 
”Da der begyndte at komme flere ting rundt 
på grunden, indså vi at det krævede en form 
for styring. Hvem bestemmer hvad der må stå 
hvor,” spørger en af initiativtagerne fra have-
gruppen.
For at få indsigt i de forskellige brugeres planer 
for udendørsarealet, indkalder havegruppen 
derfor til fællesmøde. Og eftersom Givrum.nu har 
givet udtryk for at være på vej ud af beslutnings-
processen omkring PB43, og bestyrelsen endnu 
ikke har vist initiativ, tilbyder haven at påtage sig 
ansvaret for den fremtidige koordinering.
Det er vigtigt at alle ved hvem de skal kontakte 
angående udendørsarealet, for at opbygningen 
og brugen af PB43 kan foregå så problemfrit 
og effektivt så muligt. Også at ingen hver gang 
skal vente på at der er blevet afholdt bestyrel-
sesmøde førend der kan træffes en beslutning. 
Indkaldelsen til fællesmødet fremkalder for-
skellige reaktioner. For det første sender KO-OP 
deres prospekt for projektet Laklunden. Den 
manglende støtte fra lokaludvalget har nemlig 
ikke begravet projektet. Bestyrelsen meddeler 
at det er godt med nogen der tager initiativ og 
ansvar, men at hvem og hvordan først skal dis-
kuteres på næstkommende bestyrelsesmøde 
– som først ligger efter mødet om udendørs-
arealet. Også Givrum.nu og go-to-guy er med 
på idéen om en koordineringsgruppe så de ved 
hvem de skal henvende sig til.

Optræk til mytteri mod bestyrelsen
Der er et stort fremmøde, og hver af grupperne 
fremlægger deres projekter, hvorefter forslag til 
deres placering bliver indtegnet på et kort over 
grunden.
Og noget tyder på at det snart begynder at 
regne ned med containere, sprøjtekabiner, 
skurvogne, campingvogne, gamle ambulancer, 
toiletter, legepladser, cirkustelte, træer, buske 
og plantekasser. Ligesom der også skal være 
plads til parkering, brandveje og at lastbiler kan 
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læsse af og på ved de forskellige værksteder.
Det der skulle have været en simpel fordeling 
af det omkring 6.400 kvadratmeter store uden-
dørsareal, viser sig ikke at være så simpelt end-
da. Diskussionen ender derfor med hvem der 
skal påtage sig den vanskelige opgave at skære 
igennem og måske medvirke til at nogle grupper 
skal ændre eller genoverveje deres projekter. 
For ingen fra bestyrelsen er mødt op. Så hvem 
har beslutningskompetencen? Og hvorfor er der 
ikke blevet koordineret noget tidligere?  
Flere mener at Givrum.nu skal gå ind og diktere 
placeringerne så man kan komme videre. Men 
det ønsker Givrum.nu ikke. De mener at det en-
ten er bestyrelsens opgave, brugerne selv eller 
havegruppen der har indkaldt til fællesmødet. 
Problemet er imidlertid at havegruppen aldrig 
har fået nogen afklaring eller klar bemyndigelse 
fra bestyrelsen. Kun at den synes at det er en 
god idé at nogen tager initiativ og vil stå for den 
fremtidige koordinering. Men som Givrum.nu 
gør opmærksom på, vil der den kommende tid 

være flere og flere som gerne vil bruge uden-
dørsarealet. Og når først containere, skurvogne, 
både og lignende er blevet placeret, flytter man 
dem ikke lige uden videre. Det koster nemlig 
et par tusinde kroner per løft. Derfor skal der 
findes en løsning nu. Især fordi de to første 
skurvogne allerede kommer i næste uge. Konse-
kvensen af ikke at gøre noget nu er et scenarie 
hvor udendørsarealet vil ende i kaos og ikke 
blive udnyttet optimalt til hele stedets bedste. 
Flere af brugerne har løbende fået en mundt-
lig eller skriftlig ”godkendelse” af Givrum.nu 
om brug af udendørsarealet, men uden at der 
konkret er blevet udvalgt et område eller blevet 
underskrevet nogen kontrakt. Derfor er der som 
udgangspunkt ingen der har forrang over andre. 
Det eneste man kan gøre, er at snakke sig frem 
til et kompromis grupperne imellem når der er 
tale om arealmæssigt overlappende idéer og 
aktiviteter. 

PB43 | Kampen om udendørsarealet
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En del af de fremmødte har dog fået nok, og 
ordstyreren må opgive at holde taleordenen. 
Mødet er simpelthen spild af tid, mener nogle. 
Latterligt og uprofessionelt, udbryder andre. 
Nogle begynder ligefrem at tale om mytteri over 
for bestyrelsen: de fremmødte skal stemme om 
at brugerne overtager beslutningskompeten-
cen og fyrer bestyrelsen. Det er jo trods alt dem 
selv som har valgt den. Flere afviser imidlertid 
dette, heriblandt Givrum.nu og havegruppen. 
Det vil betyde at bestyrelsen blot kan væltes 
hver gang der er uoverensstemmelser, hvilket 
vil underminere PB43 som et juridisk bindende 
arbejdsfællesskab. Nogen må i stedet træde 
frem og tage styringen indtil bestyrelsen er 
samlet til at kunne tage stilling. 
Men det ønsker ingen. Flere af brugerne har 
desuden forladt mødet, sådan at de tilbage-
værende ikke er repræsentative for stedet. 
Derfor bliver det besluttet at én fra hver gruppe 
med interesse i brug af udendørsarealet skal 
møde dagen efter og at bestyrelsen skal sende 
en repræsentant, da den ellers, mener flere, vil 
blive tvunget til at gå af. Mødet bliver opløst i 
lettere frustration og civiliseret kaos.

Et samlende udgangspunkt
Det vigtigste er at lave en skitse over grunden 
og finde frem til en placering af de forskellige 
aktiviteter så de ikke overlapper hinanden og 
på den måde er i konflikt. 
På mødet dagen efter ryddes uoverensstem-
melserne imidlertid hurtigt af vejen, og den løs-
ning der bliver udarbejdet, følger i store træk 
den skitse som er blevet lavet i løbet af aftenen 
(og natten) på baggrund af det første møde. Der 
er alene tale om et udgangspunkt for de for-
skellige typer af projekter og brugsformål. Den 
præcise fordeling vil derfor være et resultat af 
hvornår tingene fysisk ankommer, og altså ikke 
et kontraktmæssigt først-til-mølle-princip. I 
forhold til den endelige placering indgår også 
overvejelser om mulighed for brug af afløb og 
installation af vand og el. 
Der er dog ikke blevet taget stilling til regler og 
retningslinjer for den daglige brug af grunden. 
Men hvorvidt der skal laves et sådant regelsæt, 

og hvilke retningslinjer der i givet fald skal 
vedtages, må besluttes af bestyrelsen.

Efterspil
Flere af deltagerne udtrykker efterfølgende 
at det andet møde foregik forbavsende roligt 
og konstruktivt. Alle havde på det første møde 
fået præsenteret de andre brugernes idéer 
og projekter, og flere forklarer at de i løbet af 
aftenen og dagen op det andet møde fik  
mulighed for at gennemtænke deres eget pro-
jekts betydning og placering i forhold til stedet 
som en helhed. Fra at ens eget projekt selvføl-
gelig skal have den nødvendige plads, udvikler 
det andet møde sig til at der skal findes en  
løsning alle kan være tilfredse med. Samtidig 
skal der være rum til at initiativer og projekter 
for fremtiden har mulighed for at opstå på 
PB43, samt at sociale, fælles og udadvendte 
projekter skal være en vigtig del af uden-
dørsarealet. Det skal ikke blot fungere som 
containerplads eller trailerpark, men være et 
sted med mulighed for rekreative aktiviteter og 
et mødested uden for ens eget lejemål.

I den efterfølgende tid skred planen dog grad-
vist. Det viste sig ikke altid at være hensigts-
mæssigt med den måde fordelingen var blevet 
planlagt, eller også var der ikke tid til de store 
overvejelser når vognmanden stod og trippede. 
Som en af dem der stod for at udarbejde den 
nye plan for udendørsarealet, påpeger:
”Det er jo også kun en plan og de fleste planer 
bliver altid ændret hen ad vejen. Ingen ved hvor 
mange containere, skurvogne og projekter som 
kommer til. Så vi må tage det som det kommer. 
Det vigtigste er at vi fandt frem til et fælles 
udgangspunkt.”
Hele diskussionen om fordelingen og brugen 
af udendørsarealet har, trods uenighed og 
hårde ord mod bestyrelsen, også været med 
til at mange af brugerne fik kendskab til de 
forskellige projekter og oplevede at det faktisk 
er muligt at nå til enighed og løse et centralt 
problem sammen. 
Samtidig er bestyrelsen blevet gjort opmærk-
som på dens ansvar og manglende initiativ. 
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Givrum.nu undlod at diktere fordeling af 
udendørsarealet selv om den daglige autoritet 
i form af bestyrelsen var fraværende på det 
første møde. Det udløste i første omgang en vis 
frustration, men for flere stod det også klart at 
Givrum.nu ønsker at brugerne, og i særdeles-
hed deres repræsentanter i bestyrelsen, skal 
markere sig tydeligere i hvad PB43 på sigt skal 
udvikle sig til. 
”Det er Givrum.nu’s udgangspunkt at mennesket 
er socialt anlagt. Der vil opstå sociale fælles-
skaber og samarbejde, også selv om det ikke 
er foreningen eller bestyrelsen der er bærende, 
men folks individuelle projekter. Det har vi også 
fra start lagt op til. Nu må vi se hvad der sker,” 
forklarer Christian Fumz fra Givrum.nu.

PB43 | Kampen om udendørsarealet
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En aften først i maj hvor go-to-guy Sigurd  
Elling ankommer til PB43 for at fortsætte med 
dagens arbejde på sit værksted, er der uventet 
besøg. 
”Nogle unge har smadret et vindue og render 
rundt inde i Riggerhallen. Da jeg blander mig i 
deres gøren og laden, kaster de en knytnæve-
stor stålkugle efter mig,” fortæller Sigurd Elling.
Han ringer til politiet der er på pletten et par 
minutter efter. Sammen gennemgår de ejen-
dommen og finder to steder hvor de ubudne 
gæster er brudt ind. Begge steder bliver sikret 
så godt som det nu er muligt. Der er ikke blevet 
stjålet eller smadret noget ud over et par 
vinduer. På grund af mørket og situationen kan 
Sigurd Elling ikke præcist identificere hvem der 
overfaldt ham, andet end at det var tre unge 
drenge på 13-15 år. Politiet fortæller at de har 
en idé om hvem det er, og vil give besked videre 
til kvarterets gadeplansfolk. De kan ikke anbe-
fale at PB43 selv forsøger at indgå i dialog med 
gruppen af unge. Det er deres erfaring at det er 
meget svært at nå ind til dem. Deres bedste råd 
er at sætte lys op i alle gyder og mørke steder 
på grunden, så det er mere synligt når nogen 
står med deres koben og forsøger at brække 
en dør eller et vindue op. Desuden kan hegnet 
sikres bedre, og man kan sørge for at porten 
altid er lukket og låst. De næste par dage vil 
politiet holde ekstra øje med PB43, mere kan 
de ikke gøre. 
”Sigurd har taget en kugle for stedet, og han 
er ved godt mod. Vi talte her til morgen om at 
vores bedste chance for at komme på god fod 
med disse gutter er at få gang i haven. Mødrene  
i nabolaget kan få en lille nyttehave og har så 
en grund til at tage fat i deres uvorne unger 
hvis de laver ballade på stedet,” meddeler  
Givrum.nu dagen efter. Sammen med Sigurd  
Elling sender Givrum.nu en fællesmail rundt 
hvori de opfordrer alle der har lyst og mulighed, 
til at være på PB43 om aftenen. Så kan de vise 

de lokale rødder at der er mange som er glade 
for stedet og vil passe på det, og samtidig 
støtte op om Sigurd Elling der efter overfaldet 
ikke er helt tryg ved at arbejde på PB43 om 
aftenen. 
”Alle fysiske konfrontationer skal naturligvis 
undgås, så politiet er nødt til at være lige ved 
baghånden,” afsluttes mailen.

Prags Have som buffer
Begivenheden og den efterfølgende kommunika-
tion internt på PB43 medfører at flere brugere i 
løbet af dagen kommer med forskellige konkrete 
idéer til hvordan problemet med de unge skal 
takles. Stemningen er ikke at man skal barrika-
dere sig inde bag forstærket hegn og port. Stedet 
skulle gerne fortsætte med at være åbent.
Alle er dog ikke lige begejstrede for hvem der 
skal og kan påtage sig ansvaret for at få styr på 
situationen.
Det viser sig at havegruppen bag Prags Have 
allerede et par dage tidligere har haft kontakt 
til en gadeplansmedarbejder for at få info om 
kvarterets sociale forhold. Grunden til dette er 
at der internt i havegruppen er blevet talt om at 
få nogle af de lokale børn og mødre med anden 
etnisk baggrund end dansk til at komme og del-
tage i Prags Haves kommende åbnings weekend. 
Derudover har projektnetværket Supertanker 
hjulpet havegruppen med at etablere kontakt 
til det lokale boligsociale projekt Projektbasen1 
som blandt andet laver aktiviteter for mødre- og 
fædregrupper i kvarteret. 
Bestyrelsen i Foreningen PB43 bakker op om 
initiativet: ”Det er en god idé at starte med foræl-
drene, da det kræver rigtig mange ressourcer og 
kompetencer at arbejde med de unge selv.”
Internt i havegruppen bliver der imidlertid 
diskuteret hvor etableret Prags Have skal være 
før at man begynder at fokusere på kvarterets 
unge, hvis havens rolle overhovedet skal gå i den 
retning.

Velkommen til nabolaget   
– de unge byder velkommen
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”Inden haven siger ja til indirekte at blive et 
socialpædagogisk projekt for alle kvarterets 
rødder, tror jeg det er vigtigt at vi overvejer i 
hvilken grad og ikke mindst hvordan det i så 
fald skal foregå. Selvfølgelig skal haven være 
åben for alle, og ideelt set kunne det da være 
super hvis nogle af områdets udsatte unge ser 
en værdi i stedet, men det skal være i samar-
bejde med den eksisterende gadeplansind-
sats,” er udmeldingen fra en af initiativtagerne 
til Prags Have. Det bakkes op af resten af have-
gruppen, selv om holdningen hos nogle mere er 
at ”der altså skal gøres noget for de her unger.” 
Men ingen på PB43 har noget videre kendskab 
til lokalområdet og ved hvilke eller hvor mange 
unge der er tale om. 
Alle er enige om at det kan have en afvæbnen-
de effekt hvis de unge selv eller deres mødre 
bliver engagerede i haven. Antagelsen er at de 
nok vil gå til PB43 med større respekt hvis det 
sker. Men det er særdeles vigtigt at havegrup-
pen ikke bliver en slags udvidede gadeplans-
medarbejdere. Det har haveprojektet, som er 
baseret på frivillige kræfter, hverken kapacitet 
eller ressourcer til. 
Haven tager efterfølgende kontakt til arbejds-
gruppen Børn & Unge i Amager Øst Lokalud-
valg, som henviser dem til ”Buret” der er et 
værested med sports- og idrætsaktiviteter for 
de lokale unge. Tanken er at gadeplansmedar-
bejdere skal være til stede i haven som en slags 
genkendelig kontaktperson hvis og når de unge 
er der. Prags Have kan eventuelt på sigt lave 
workshops og havedage for de unge, på samme 
måde som det er intentionen med skoleklas-
ser, de sociale brugere ved Kofoeds Skole og de 
ældre fra aktivitetscentret Sløjfen. 
Men Prags Have har endnu ikke så meget som 
en plantekasse folk kan samles om. Alle have-
gruppens ressourcer må derfor først og frem-
mest være rettet mod at få etableret haven. Og 
ingen ved hvordan det vil gå når lokalområdet 
kommer til fælles arbejdsdage og til åbningen 
af haven den kommende weekend. 
Kontakten til gadeplansmedarbejderne bliver 
derfor sat i bero indtil videre, mens aftalen med 
Projektbasen bliver at de vil opfordre nogle af 

de lokale kvinder til at møde op og være med, 
men er i tvivl om hvorvidt det er muligt når 
haveinitiativet er så nyt. Det er desuden have-
gruppens overbevisning at kvinderne og deres 
familier selv skal tage initiativ til at komme ind 
i haven, så det ikke bliver et slags aktiverings-
projekt, men noget de gør fordi de har lyst.
”De arabiske og tyrkiske familier vil gerne have 
viden om planter og lære om udelivet. Så nu 
har vi givet dem besked om haven, og vi må 
se om de dukker op i weekenden,” fortæller 
Susanne Jørgensen, integrationsmedarbejder i 
Projektbasen og ansvarlig for kvindenetværket 
og syværkstedet hvor flere af de lokale kvinder 
kommer.
Andre initiativer overlades i første omgang til de 
brugere af PB43 som på foranledning af Sigurd 
Elling og Givrum.nu møder op om aftenen for 
at holde vagt og tænde lys i værkstederne, så 
de lokale unge kan se at der er liv på PB43 hele 
døgnet.

Vis ikke frygt
Der møder kun få folk op på Sigurd Ellings 
værksted, men de som gør, får i løbet af aftenen 
diskuteret PB43’s muligheder og udfordringer 
i forhold til at blive en del af lokalområdet, og 
de fremmødte oplever at de gør en indsats for 
et ganske specielt sted. Aftenen forløber stille 
og rolig, så de forskellige tager til sidst hjem 
eller hen for at arbejde i deres egne rum. Men 
hen ved midnat begynder nogen at pifte ude fra 
Prags Boulevard og kaste sten og flasker ind 
over hegnet til PB43. Også nogle ruder i Villaen 
ud mod boulevarden bliver smadret. Det er dog 
ikke muligt at komme igennem til Københavns 
Politi. Efter nogen ventetid stilles der videre 
til politiet i Aalborg, som, logisk nok, ikke kan 
stille noget op, andet end at give det samme 
råd som politiet gjorde aftenen før: Sæt lys 
op, forstærk hegnet og hold porten lukket og 
aflåst.
Næste dag sender Givrum.nu endnu en fælles-
mail rundt til brugerne på PB43 med en opfor-
dring om at de igen i aften kan komme ud og 
støtte op om stedet. 
De kommende dage tages der kontakt til flere 

PB43 | Velkommen til nabolaget

HOW_TO_BOOK.indb   163 17/03/12   01.25



164

sociale gadeplansmedarbejdere og nøgle-
personer i kvarteret, blandt andet fra Unge-
rådgivningen2 i Holmbladsgade og Butikken3 i 
Woltersgade. De bliver sat ind i de sidste dages 
hændelser, samt i hvad PB43 og planerne for 
stedet er.
Efterhånden opnår brugerne på PB43 en ind-
sigt i lokalområdet og de udfordringer der er 
og har været med forskellige grupper af unge 
de sidste par årtier, blandt andet med hær-
værk, skyderier, trusler om vold og overfald. 
Det har gjort Holmbladsgadekvarteret til et af 
de områder i København hvor der bliver tilført 
betydelige, især private, ressourcer til sociale 
projekter rettet mod børn og unge.
Situationen er ifølge en gadeplansmedarbejder 
at ”de unge mænd,” som de kaldes, normalt 
holder til i Buret på den anden side af Holm-
bladsgade, men det er for tiden lukket, fordi 
institutionen ved siden af bliver renoveret. 
Derfor holder de unge nu til ved boldbanen 
lige over for PB43 hvor forskellige gadeplans-
medarbejdere spiller fodbold og laver aktivi-
teter med dem. Ellers hænger de unge ud ved 
de almennyttige boliger, Støberigården også 
kaldet ”Betonen”, busstoppestedet og kiosken 
i Holmbladsgade. Der har tidligere været sky-
derier, og de ældste har våben. Hvis der opstår 
et bandeopgør, kan de samles rigtig hurtigt, og 
så er de over hundrede. Der skal ikke komme 
nogen udefra ind i deres kvarter, forklarer en 
gadeplansmedarbejder. Samlet set er der om-
kring 120 unge fordelt over forskellige grupper. 
Den hårde kerne udgør hen ved de tredive unge, 
mens resten er medløbere, og de er mulige at 
få fat i. En tidligere gadeplansarbejder råder 
brugerne på PB43 til ”ikke at vise frygt, da du 
så anser dem som dyr. Vis i stedet respekt, så 
er I på samme niveau.”

Mange af brugene på PB43 begynder efter-
hånd en at være ret frustrerede over situa-
tionen. De er kommet til PB43 fordi de så en 
mulighed for her at kunne arbejde med deres 
projekter og starte deres virksomhed op, men 
oplever nu at de er havnet i en fastlåst og 
ubehagelig situation som de på ingen måde har 

erfaring eller midler til at gøre noget ved. Som 
en af brugerne på PB43 siger efter han forsøgte 
at stoppe en gruppe unge der var på vej ind i en 
opgang: 
”Vi kan ikke trænge igennem til dem. Jeg kunne 
i hvert fald ikke, og jeg er ret stor. Der var ingen 
respekt, og de var helt ligeglade med hvad jeg 
sagde. Hvad skal vi gøre? Vi kan ikke bare invi-
tere dem ind og vise dem rundt. Så bliver det: 
Her har du en rundsav, boltsaks, en computer, 
kameraudstyr, og så er det højest sandsynligt 
væk dag efter.”
En anden bruger foreslår at PB43 køber tyve 
arbejdslamper med bevægelsessensor som 
sættes op overalt på udendørsarealet, og måske 
også indendørs, med en hylealarm tilsluttet.
”Jeg tænker at rødder ikke bryder sig om lys der 
tænder når de er på aftentogt. Så får de måske 
heller ikke en fornemmelse af at de kan gøre 
hvad de vil, på stedet om aftenen når der ikke 
er nogen. Den bedste løsning er selvfølgelig at 
de fatter det ikke giver mening at smadre stedet, 
men det kan tage noget tid at overbevise dem 
om det.”
Der begynder således at blive trukket en tydelig 
linje op om hvad PB43 kan forvente af de unge 
og hvad man gøre for at få styr på situationen.
Udstillingsstedet 68 Square Metres Art Space 
gør et forsøg på at skabe dialog ved en aften 
at invitere nogle af de unge ind til fernisering 
da de begynder at smadre flasker udenfor på 
udendørsarealet. Senere samme aften bliver 
der stjålet to MacBooks fra idékollektivet 
KO-OP inde ved siden af 68 Square Metres Art 
Space. Mistanken falder hurtigt på de unge 
som var til stede i løbet af aftenen, men som 
nu er taget videre. En af PB43-brugerne siger 
efterfølgende om hændelsen:
”Vi gik alle ud fra at det var de unge der havde 
taget dem, men der er faktisk intet der påviser 
det overhovedet. Det kunne have været hvem 
som helst. Døren stod ulåst i lang tid. Jeg har 
det helt ærligt også lidt sådan at jeg ved godt 
man burde kunne lade sin dør stå ulåst, men 
det er altså bare ikke sådan verden er.”
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1 Projektbasen er en del af helhedsplanen i Holmblads-

kvarteret, og står for det boligsociale arbejde i kvarteret 

med fokus på integration, tryghed og trivsel. Projekt-

basen blev etableret af regeringens byudvalg i 1994 og 

støttes blandet andet af midler fra Landsbyggefonden.

2 Ungerådgivningen er et tilbud til børn, unge og familier 

om åben, anonym rådgivning. Fokus er vanskeligheder 

med familien, skolen, venner, stofmisbrug, kriminalitet, 

usikkerhed, mobning, ensomhed, arbejde, uddannelse 

med mere. Projektet hører under Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune.

3 Butikken støtter og hjælper socialt udsatte større 

børn og unge med for eksempel personlig rådgivning, 

fritidsaktiviteter og fritidsjob hos lokale virksomheder. 

Projektet er blandt andet støttet af Bikubenfonden.

PB43 | Velkommen til nabolaget

HOW_TO_BOOK.indb   165 17/03/12   01.25



166

Prags Have – vi glæder os til at se jer!

Så sker det. Lørdag den 7. maj åbner Prags Have porten til resten af 
byen. Det grønne flag er hejst, og vimplerne hænger sirligt tværs over 
haven. De mange foregående uger er gået med at fundraise, planlægge, 
rydde udendørsarealet, uddelegere praktiske opgaver, skrive presse-
meddelelser og to-do-lister, bestille og købe frø, planter, haveredskaber, 
bænke og borde, brugte europaller og trærammer, 60 tons vækstmuld og 
alt det andet som skal bruges til at skabe en 850 kvadratmeters urban 
have på en industrigrund.

Et par uger før første haveweekend i maj. Arealet ligger på den østlige og 
mest åbne del af grunden, så solen kan nydes hele dagen.

Amager Øst bliver kortlagt og gaderne fordelt imellem folk fra havegrup-
pen. Der bruges et par dage på at trave bydelen tynd og dele flyers ud til 
alle opgange, butikker og institutioner. Hele lokalområdet skal gerne have 
en chance for at være med til åbningen af Prags Have. Som alternativ flyer 
bliver der delt hjemmefoldede poser ud med radisefrø og en lille plan-
tepind til interesserede lokale beboere og plante entusiaster i bydelen. 
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Der er imidlertid stor usikkerhed om hvor mange mennesker der vil dukke 
op til den første haveweekend. Flere i havegruppen tvivler på at der vil 
komme andre end deres egen familie og venner. Kommunikationsstrate-
gien bliver derfor at sende pressemeddelelsen til lokalavisen, lokale 
organisationer og internetportaler, samt oprette en side på Facebook.

Opfordringen er at de skal forspire frøene og komme ned i Prags Have og 
plante dem i åbningsweekenden.

I Danmark er jorden i byzoner som regel klassificeret som lettere forurenet. 
Der bliver derfor bestilt 60 tons vækstmuld som lander på PB43 en tidlig 
morgen til go-to-guy’s store bestyrtelse. ”Ja, man er jo lidt morgentræt, 
og så kommer der en kæmpe lastbil, og vognmanden spørger: Hvor skal 
jeg levere de 60 tons jord?”

Lørdag formiddag, den første haveweekend i maj, hjælper over 200 
lokale haveentusiaster til i løbet af dagen med at bygge haven op. Alle 
er med til at lave plantekasser, så frø og plante stiklinger, bygge drivhus, 
male skilte, høre oplæg af DYRK Nørrebro1 og Bybi2, spise, nyde det gode 
vejr og møde nye mennesker. 

”Vi har faktisk overvejet om vi skulle flytte til et andet sted i København 
hvor der er flere steder at møde andre mennesker. Tidligere kunne vi 
bruge byggelegepladsen, men den er nu lukket for offentlig adgang. 
Havedage som den her kan måske få os til at blive alligevel,” fortæller en 
af de lokale beboere.  

1 DYRK Nørrebro er et urbant 

farming-initiativ der arbejder 

for at udbrede køkkenhave-

dyrkningen på Nørrebro og 

skabe nye storbyfællesskaber. 

Initiativets praktiske virke har 

sit udgangspunkt i en have-

central på taget af Blågård 

Skole.  

2. Bybi er en socialøkonomisk 

virksomhed der har til formål 

at udnytte de miljømæssige, 

sociale og økonomiske fordele 

ved bæredygtig biavl og hon-

ningproduktion i København. 

Overskuddet fra virksomheden 

bliver geninvesteret i Bybis 

sociale og miljømæssige 

aktiviteter.
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”Der er ét eller andet med det at så et frø. Så får man lyst til at se hvad 
der sker med det,” forklarer en af de besøgende. Det kan Dennis på 9 år 
kun nikke genkendende til. Efter han har sået en hel række gulerød der, 
kigger han på sit ur og spørger forventningsfuldt: ”Hvornår kommer de 
op?” Her kan svaret om at han nok skal vente nogle uger, ikke holde ham 
fra at komme igen tre-fire timer senere for at tjekke efter.
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Højden af plantekasser afhænger til dels af afgrøderne. Er det rodfrugter, 
altså kartofler, selleri, rødbeder eller gulerødder, er det en god idé at stable 
to rammer oven på hinanden, eftersom rodfrugter vokser nedad og derfor 
kræver mere jord. Er det derimod blomster, salat, kål, radiser eller jord-
bær, kan man nøjes med én ramme. Da jorden hurtigt drænes for næring, 
anbefales det dog, hvis muligt, at bruge to rammer uanset typen af afgrøder. 
Plantekasser bygges af brugte europaller og trærammer, filt og vækstmuld.

Haveweekend den 5. juni. Grøntsagerne er begyndt at spire, og drivhuse 
skyder op på den nedlagte fabriksgrund. Og der er nok at tage fat på. Der 
er blevet indkøbt materialer til flere plantekasser, som skal fyldes med 
jord, frø og stiklinger. Der bygges mistbænke og drivhuse, og der er også 
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Om Prags Have

Prags Have er et frivilligt og nonprofit initiativ. Et brugerdrevent sted, et mulig-

hedsrum, en social og kulturel platform hvor mennesker kan mødes om 

havebrug og heraf udvikle nye fællesskaber, idéer og projekter sammen.  

Haven har åbent onsdag samt lørdag/søndag. 

De andre lejere på PB43 har fri adgang til og brug af arealet i samarbejde med 

Prags Have. 

Havegruppe: 8-14 personer. 

Madgruppe: 10-12 personer. 

Besøgende per haveweekend: 200-300 personer. 

Besøgende til fællesspisning og andre arrangementer: 50-80 personer. 

Besøgende per åbningsdag: 20-30 personer. 

 

Facebook | Prags Have 

 

På den østlige del af PB43-grunden. 
Første haveweekend: 7.-8. maj 2011. 

Areal: Ca. 860 m2. 

Husleje: November-marts 500 kr./md. ekskl. moms.  April-oktober 1.000 kr./

md. ekskl. moms. Første sæson fritaget for husleje.  

Etableringsbudget: Ca. 135.000 kr.  

Støtte fra fonde og puljer: 

     Amager Øst Lokaludvalg, fase 1-2: 98.000 kr. 

     Snabslanten: 6.500 kr. 

     KPH Undercover: 30.000 kr. 

Priser og nomineringer:  

     Vinder af KPH Award 2011, hovedprisen og publikumsprisen. 

     Vinder af Amager Øst Lokaludvalgs Frivillighedspris 2011. 

     Nomineret til Københavns Miljøpris 2011 

     Nomineret til iBYEN.dk, Årets Kant 2012  

Haven har officielt åben hver onsdag og søndag, eller når det grønne flag 
er hejst. Men især kvarterets børn finder hurtigt ud af at kravle over og 
under hegnet, eller at de også kan komme i haven ved at smutte ind ad 
hovedporten – og at der også er mange spændende ting de kan under-
søge rundt på PB43. 

Prags Have er åben for alle, 
og alle kan være med til at 
dyrke haven

et forspiringsværksted for de mindste. Samtidig skærmes haven af imod 
vind og vejr. Der laves vandingssystemer og sættes en gynge op, og så 
tages der afsked med alverdens ukrudt. Initiativtagerne til Prags Have 
fortæller om planerne med og deres motivation for at starte haven. Her-
efter diskuterer brugerne hvordan de i fællesskab bedst kan fortsætte 
med at dyrke og bygge videre på haven sommeren over.
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Før den boligsociale indsats blev indledt i 1994 og kvarterløftet igang-
sat 1997 var Holmbladsgadekvarteret et nedslidt arbejderkvarter. Det 
adskilte sig fra andre steder i København hvor der blev lavet en bolig-
social indsats, idet det var et blandet kvarter med mange små og store 
virksomheder. Kvarteret bestod primært af andelsforeninger med små, 
trange arbejderboliger i usædvanlig dårlig stand. 

”Jeg hjalp min datter med at uddele reklamer. I opgangene kunne man gå 
igennem trappetrinnene, gelænderne var løse, der var sjældent toiletter, 
og lejlighederne blev opvarmet med petroleumsovne,” fortæller lederen af 
det boligsociale projekt Projektbasen, Kristjana Kristjansdottir. Hun boede 
sidst i 1980’erne på Øresundskollegiet og flyttede tilbage til kvarteret i 
1998 da forskellige sociale projekter i forbindelse med kvarterløftet fandt 
sammen i Kvarterhuset i Jemtelandsgade. Her havde Kristelig Fagforening 
en etage af huset og gøgleren og filmproducenten Erik Clausen en anden 
til gamle rekvisitter og kostumer, men ellers stod resten tomt. 

Hun husker at der i firserne ikke var det store at komme efter i kvarteret. 
Modetøj og det meste andet skulle man over broerne eller længere ud på 
Amager for at finde. ”Amager Centeret1 var ikke så udbygget som nu, og 
på Holmbladsgade var der en bank og en underlig butik hvor man kunne 
få nattøj, billige børnestrømper og tøj til tykke damer. Og så var der en del 
beværtninger, rigtige bæverdinger2, der var for de meget alkoholiserede.” 
Inden Projektbasens sociale initiativer og kvarterløftets fysiske tiltag 
med blandt andet oprettelsen af Kvarterhuset, Det Maritime Ungdomshus 
og Prismen, var SuperBrugsen på Holmbladsgade og forældremøder på 
skolen de eneste steder i kvarteret hvor beboere kunne mødes.

Der var samtidig store problemer med nogle af de unge. Det drejede sig 
om en gruppe danske drenge som hærgede voldsomt i Holmbladsgade-
kvarteret og længere ude på Amager. ”Hvis der var fester, rev de hånd-
vaskene ned og toiletter op af gulvet og forsøgte at smadre alt og alle. De 
var virkelig hårdkogte, værre end dem vi har i kvarteret i dag. Men politiet 
havde dengang en klub hvor de tog de utilpassede unge med og lavede 
fritidsaktiviteter sammen og hjalp dem med at finde arbejde, så de unge 
havde en personlig relation til voksne,” fortæller Kristjana Kristjansdottir.
Nogle politibetjente gik til sidst ind og fik penge fra forskellige banker og 
virksomheder til det sociale initiativ Hundeslædeprojektet. Idéen gik ud 
på at hver af de politibetjente som var involverede, blev en slags ”fad-
der” for en af de unge drenge som de så havde en særlig tilknytning til. 
Lokkemaden for Holmbladsgadekvarterets unge drenge var at komme på 
hundeslædetur i Grønland. Men hvis de begik noget kriminelt, blev de fra-
sorteret. De lavede dog nogle undtagelser, og så var medierne efter dem, 

Amager Øst – på gadeplan
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for hvorfor skulle lige sådan nogle unge til Grønland og køre hundeslæde. 
Flere af drengene er i dag døde, mens andre stadig har kontakt til deres 
fadder.

De nye flytter ind
I 1990’erne skete der en ændring i beboersammensætningen, i det offent-
lige rum og i butikkernes udbud. Der blev lavet flere fysiske forbedringer 
i forbindelse med kvarterløftet, og beboerne kunne søge en pulje og selv 
lægge noget medfinansiering så det var muligt at forbedre boligerne. Inden 
boligpriserne steg i 2000’erne, var det i Holmbladsgadekvarteret billigt at 
købe ejer- og andelslejlighed, så folk udefra begyndte at købe boliger i kvar-
teret og selv sætte dem i stand, mens det blev dyrere at bo andre steder 
i København. En af de første synlige forandringer var facaderenoveringen 
af butikkerne, eftersom kvarterløftet tidligt i forløbet kontaktede nogle af 
butikkerne og tilbød dem at finansiere en del af renoveringen. ”Det kan man 
i dag se på den første del af Holmbladsgade der var de første som fik tilbud-
det, for man nåede ikke helt ned i den anden ende. Renoveringen gjorde at 
der begyndte at komme finere butikker såsom børne- og kvindetøjsbutik-
ker, og kombineret med en anden beboersammensætning var den med til at 
kvarteret begyndte at se præsentabelt ud, udgjorde en større helhed og fik 
et bedre image,” fortæller Kristjana Kristjansdottir.

Med kvarterløftet begynder man også at bygge almene boliger i området 
og der kom en tilstrømning af borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk, men meget senere end på for eksempel Nørrebro og Vesterbro. De 
udsatte grupper var før dette primært etnisk danskere, og andre etniske 
befolkningsgrupper var et sjældent syn. ”Jeg er vokset op på Christians-
havn, og jeg kan huske at Holmbladsgade ikke var et sted man havde 
lyst til at komme. Så der har været et stort behov for at der skete nogle 
forbedringer. Der har været en del forældrekøb og studielejligheder på 
sidegaderne, og det har været med til at åbne kvarteret så sammensæt-
ningen forandrede sig. Der er i dag rigtig mange ejer- og andelsboliger som 
ligner resten af København, og så er der det almene boligbyggeri der har 
en høj frekvens af indvandrere og folk på overførselsindkomst,” fortæller 
Andreas Bech, integrationsmedarbejder ved Projektbasen. Han står for 
at opbygge et mandenetværk og en fædregruppe for mænd med anden 
etnisk baggrund end dansk i de otte boligafdelinger der er tilknyttet hel-
hedsplanen i Holmbladsgadekvarteret. 

Kommunen sælger ud
I 1990’erne begynder der i de almennyttige boligforeninger at komme et 
stigende antal ressourcesvage familier med en anden etnisk baggrund 
end dansk. Det skyldes blandt andet at Københavns Kommune ikke, som 
det ellers er praksis i andre kommuner, har egne boliger der kan bruges til 
at løse kommunens boligsociale problemer. I perioden 1995-1999 bliver 
lige under 20.0003 af kommunens boliger – svarende til mere eller mindre 
samtlige af kommunens boliger – solgt af ejendomsselskabet TOR I/S i 
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3 De cirka 20.000 boliger  

svarede til omkring syv  
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masse i København. 
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forbindelse med en aftale mellem Regeringen og Københavns Kommune, 
med det formål af udrede kommunens dårlige økonomi. Herved opstår et 
stort problem. Kommunen ikke længere kan henvise nødstedte borgere til 
egne ledige boliger. Der laves derfor en lov hvormed Københavns Kommu-
ne i stedet får adgang til hver tredje ledige almennyttige familiebolig som 
de kan henvise borgerne til4. I en analyse udarbejdet af konsulent firmaet 
COWI påpeges det at ”efter salget er kommunens kapacitet indskrænket 
til cirka 18.000 der i den almene sektor. Samtidig med indskrænkningen 
har kommunen justeret kriterierne for anvisning af boliger til boligsociale 
formål, således at klienter med størst behov, for eksempel flygtninge og 
personer fra hjemløseherberger har førsteprioritet.”5 Mange alkoholikere, 
psykisk syge og familier med anden etnisk baggrund end dansk der har 
mistet deres adgang til bolig andre steder i byen, bliver derfor placeret 
først på Amager i de almennyttige boligforeninger. Ifølge COWI’s under-
søgelse har ”salget betyder en øget koncentration af tunge boligsociale 
opgaver i den almene boligsektor.”6 I løbet af få år opstår der således en 
stor udskiftning i Holmbladsgadekvarterets beboersammensætning. 
Der kommer mange mennesker som er blevet boligløse som følge af 
personlige og sociale problemer. Denne koncentration giver kun yder-
lige problemer for både kvarteret og nytilflytterne. Der er lige så mange 
etniske danske familier med lav indkomst som der er familier med anden 
etnisk baggrund end dansk. På gadeplan er det dog sidstnævnte familiers 
drenge som begynder at dominere. De kommer ofte fra store familier i små 
lejligheder og bliver sendt ud, ”da de har arme og ben som svinger rundt,” 
forklarer Kristjana Kristjansdottir. Der er også problemer med de udsatte 
etniske danske børn, men det kommer til udtryk på en anden måde, og de 
holder sig som oftest derhjemme, hvor Projektbasen og andre sociale ini-
tiativer ikke kan gøre så meget for at hjælpe som når børnene og de unge 
befinder sig på gaden.

Ned på gadeplan
Både Kvarterhuset og den almennyttige boligforening Støberigården er 
steder som har været belastet af unge fra hele kvarteret som hang ud 
dér. Også Prismen havde problemer de første par år efter åbningen i 
2006 med smadrede vinduer og hærværk, uden at personalet altid var 
klædt på til at håndtere de unge. ”Men nu har ungeindsatsen på gadeplan 
fået mere styr på situationen igennem Projekt Modning7 og ved at holde 
dem i kort snor, er hærværkskontoen på førhen et par hundrede tusinde 
nu tæt på nul. Netværket tilknyttet ungeområdet er hurtig på pletten hvis 
der er problemer. Det ved de unge. De unge går ikke efter de bygninger der 
er tomme, men dér hvor der er mennesker og aktiviteter, og det er i den 
sammenhæng en fordel,” forklarer Kristjana Kristjansdottir.

En af nøglepersonerne på gadeplan er ungemedarbejder Henrik Vang der 
i 2000 begyndte at arbejde med de unge drenge på 14-17 år. Det drejede 
sig i første omgang om cirka fyrre drenge, men det viste sig at femten af 
dem udgjorde kernen, og dem koncentrerede han sig om i nogle år. ”Jeg 

4 I forbindelse med salget af 
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rede kommunen at cirka 1.700 
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problemer. Københavns 
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praksis og politik i Københavns 
Kommune (2002:7), Ivan  

Christensen & Tobias Børner 

Stax, SFI, København K) 

5 COWI (2000:13): Virknin-
gerne af salget af Københavns 
Kommunes beboelses-
ejendomme solgt gennem 
ejendomsselskabet TOR I/S – 
hovedresultater. COWI.
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gadeplansmedarbejdere efter 

aldersgrupper.
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arbejd ede alene med de mest udsatte og kriminalitetstruede unge, dem 
som ”brændte i skoene”. Så kom Buret8 i 2002, en aktivitetscontainer for 
enden af Woltersgade, og vi begyndte et samarbejde med dem og lærte 
også yngre drenge ned til ti år at kende. I dag deltager også Socialforvalt-
ningen med tre gadeplansmedarbejdere som har været med til at effekti-
visere arbejdet. Vi arbejder nu med 120 unge, fordelt i seks grupperinger 
alt efter alder,” forklarer Henrik Vang. Han startede som rådhusbetjent 
på et socialkontor og var i sin fritid fodboldtræner i en klub indtil Projekt-
basen spurgte, om han kunne tænke sig at arbejde for dem. Halvdelen af 
hans tid er i dag hos Projektbasen og den anden halvdel hos Socialfor-
valtningen i Københavns Kommune. Han har sin base i Ungerådgivningen 
på Holmbladsgade. ”Jeg hjælper de unge hvis det er socialt, hvis det er på 
gaden, i skolen, i forhold til politiet eller familien. Jeg er ham dér onklen 
som alle burde have. Ham de kan snakke med alt muligt om. Jeg hører 
hvad der sker på gaden, fra de unge selv. Andre gadeplansfolk, forældre, 
skole og kan vælge at reagere på det eller lade være, alt efter hvad det 
drejer sig om – eller når jeg har socialforvaltningskasketten på, og vi får 
indberetninger af politiet og går hjem til familien og siger at politiet har 
skrevet det og det.” 

Som oftest hører gadeplansmedarbejderne dog om de forskellige proble-
mer på gaden, idet ”jungletrommerne” løber hurtigere her. De bruger også 
Facebook som arbejdsredskab og er ”venner” med mange af de unge som 
selv har bedt om at blive venner, og ikke omvendt. Herigennem kan de følge 
med i om der er optræk til problemer. ”De unge synes dog stadig det er 
underligt at jeg kan ringe til dem klokken ét om natten og spørge om de har 
problemer eller har gang i noget som de ikke skal have gang i. Ikke fordi de 
skriver det direkte på Facebook, men ved at jeg kan se hvor mange af dem 
der er online, kan jeg fornemme om der er noget i gærde. Så kan jeg vælge 
at tage herover eller ringe til dem.” Selv om Henrik Vang er ansat 37 timer 
om ugen som alle andre, strækker arbejdet sig over alle ugens syv dage, og 
der tælles ikke timer. Han har valgt at være tilgængelig altid, ved at være 
til stede i kvarteret eller via telefonen. For hvis man gerne vil have rollen 
som onklen der kan hjælpe med alt, og som de kan fortælle alt muligt til, er 
det ifølge Henrik Vang vigtigt at være til stede og til rådighed altid. ”Hvis du 
siger til dem at de bare kan ringe, så ringer de også klokken to om natten,  
og hvis jeg ikke svarer fordi jeg sover, ringer jeg tilbage til dem næste 
morgen. De ringer for eksempel hvis de finder ud af at der kommer besøg 
udefra af en anden gruppering, hvis en er blevet stukket ned, en har fået 
bank eller blevet skudt, en er blevet smidt ud hjemmefra – alt muligt. Den 
relationen du får, kan du kun opnå hvis du er i det hver dag.”

Et par skridt i den rigtige retning
For at de forskellige sociale initiativer som foregår i Holmbladsgadekvar-
teret, kan have den optimale effekt, er det vigtigt med et effektivt netværk 
og samarbejde. Det har ifølge integrationsmedarbejder fra Projektbasen 
Susanne Jørgensen medført meget mindre hærværk i de forskellige bolig-
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foreninger og ikke nær så mange konflikter i kvarterets udendørsarealer 
som tidligere. ”Der er efterhånden kommet et rigtig godt samarbejde 
mellem de forskellige aktører, hvilket der ikke var da jeg begyndte for fem 
år siden. Efterhånden er både de private og offentlige initiativer blevet 
udbygget.” Det begyndte med at der blev afholdt et ungeseminar hvor 
alle der arbejder med unge, professionelle, frivillige, politiet og SSP der 
arbejder med unge, mødtes og begyndte at skabe et netværk og nye tiltag. 
Seminaret afholdes nu hvert år, og ved at lægge de mange forskellige 
initiativer sammen fungerer indsatsen ifølge Susanne Jørgensen meget 
bedre i dag. 

Susanne Jørgensen har ansvaret for at opbygge kvindenetværket og et 
syværksted. Dette gøres i tæt samarbejde med blandt andet integrations-
medarbejder Andreas Bech med ansvar for mandenetværket og fædre-
gruppen ”Far for Sjov”. I første omgang er tilbuddet rettet mod forældre 
med arabisk og tyrkisk baggrund. Formålet med fædre- og mødregrup-
perne er primært at få fat i de unge igennem forældrene og få dem på 
rette spor. Hvert år afholdes blandt andet forældrekurser hvor de lærer om 
børneopdragelse. ”Ikke fordi vi skal fortælle dem at de er dårlige forældre. 
Som udgangspunkt kan forældrene jo godt opdrage deres børn og har som 
ofte langt mere erfaring end vi har. Men hvad er det for nogle kulturelle 
værdier og normer vi har i Danmark? Og hvordan kan vi få det til at passe 
sammen med den bagage de har? Hvad er det vi forventer når man kom-
mer som fremmed til Danmark?” påpeger Susanne Jørgensen.

Da hun startede i Projektbasen, var der et lille syværksted med få kvinder 
i et af Støberigårdens kælderlokaler. De kunne næsten ikke kommunikere 
sammen, da de kun talte deres eget sprog, og de havde heller ikke rigtig 
lyst til at tale med hende, så hun måtte gå rigtig langsomt til værks. ”De 
spurgte mig hvem jeg var, men der var ingen tolk, så det var mest med 
fagter. Sådan blev der bygget en relation op, og jeg kunne begynde at vise 
dem noget som vi kunne lave sammen. De havde så også en grund til at 
lære dansk, for det var det bedste, eftersom de talte hver deres sprog. I 
dag kan vi kommunikere meget bedre.”  

Mandenetværket handler om kontakt og relationen til fædrene. Den skabes 
blandt andet ved at gå igennem de kvinder som Susanne Jørgensen har  
arbejdet med i nogle år, og som har et netværk med familierne og nabo-
erne. I begyndelsen vil initiativerne være at tage ud at fiske, spise, drikke 
kaffe, se film sammen, spille backgammon med mere. På sigt kan det 
også være foredrag, kurser og læring, for at give dem nogle værktøjer som 
kan styrke dem i deres hverdag. Men det er ikke let at få fat i mændene 
og skabe tillid. Det drejer sig blandt andet om at forklare dem at Projekt-
basen ikke er en del af kommunen, og at de ikke skal registreres, men at 
projektet finansieres ved at kvarterets forskellige boligforeninger betaler 
til Landsbyggefonden9 der så giver penge til projekter i Projektbasen via 
helhedsplanen.

Prags Boulevard  
efter kvarterløft

9 Landsbyggefonden er en 
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stiftet af de almene boligor-
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bidrag til fonden. Der gives 

blandt andet støtte til boligaf-

delinger og lokalområder som 
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økonomisk og social karakter, 

herunder vold og hærværk.
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På nuværende tidspunkt har Susanne Jørgensen og Andreas Bech ikke 
været direkte opsøgende over for mødrene og fædrene, men det er noget 
de overvejer. ”Jeg tvivler dog på effekten af at jeg som ung dansk fyr kom-
mer og banker på og siger til fædrene: Kom, nu skal vi ud og sejle i kajak. 
Vi har indtil videre fået fat i nogle få og håber på en sneboldeffekt, ved at 
de fortæller deres naboer og venner om tilbuddene. Nu mangler vi bare at 
finde et fast mødested til fædregruppen. Et værested vil på sigt give en 
regelmæssighed og kontinuitet som vi mangler på nuværende tidspunkt,” 
forklarer Andreas Bech.

Indtil videre har de brugt Projektbasen og gadeplansindsatsens 
eksister ende netværk. Ifølge ungemedarbejder Henrik Vang er metoden 
at udbygge og bruge det netværk som allerede er i området, da der ingen 
grund er til at opfinde noget nyt. Projektbasen skal dog primært koncen-
trere sig om de boligforeninger som er tilknyttet Projektbasen i Holm-
bladsgadekvarteret. Men det er svært at stille det sådan op. De unge er 
mobile, og det er nødvendigt at følge med dem, også helt ud i den anden 
ende af Amager Øst-bydelen. ”Vi har ikke særlig mange midler sammen-
lignet med andre bydele som for eksempel Nørrebro der har fået tilført 
rigtig mange driftsmidler til arbejdet med deres uromagere. Vi har altid 
skullet søge midlerne eller bare gøre det billigere, men det har fungeret 
godt på grund af at vi har et meget handlekraftigt netværk. Man siger 
ikke at man lægger fem timer om ugen, og man gør det ikke op i procen-
ter, men lægger derimod det man kan. Har vi problemer, hører vi hvem 
der kan og har tid, og så melder folk sig. Det er en metode vi har udarbej-
det fordi vi i Projektbasen har erkendt at vi ikke kan gøre det alene.”

Projektbasens leder, Kristjana Kristjansdottir, mener at en yderligere 
forbedring af integrationen kræver at folk kommer ud og bruger kvarteret 
mere. Det skal dog ske i et samspil hvor der bliver skabt bedre rammer til 
at lave fysiske aktiviteter, samt nye mødesteder som giver flere muligheder 
for udfoldelse og har betydning for den lokale identitet. ”Identiteten er 
meget betydningsfuld. Er man stolt over sit kvarter og synes det rummer 
nogle muligheder, er det også lettere at opbygge en ansvarsfølelse for 
det. Det ydre skal ikke signalere at det er et socialt belastet område, det 
er med til at forstærke den negative identitet. Men Socialforvaltningen 
går ikke ind i det fysiske, de har nogle rammer de skal følge, så der skal 
andre kræfter til. Da der begyndte at ske noget på PB43, tænkte jeg: Yes, 
det er et signal om at flere ressourcestærke mennesker vil investere noget 
i kvarteret og gerne vil være her. Og med Prags Have har kvarteret fået et 
nyt mødested hvor alle kan komme og være med. Især kvinderne og de 
mindre børn går hen og kigger og sidder i haven.” 

Skal der tages et stort skridt i den rigtige retning med de unge, er der brug 
for en ungdomsklub i kvarteret. Det er Kristjana Kristjansdottir og Henrik 
Vang enige om. De unge kan godt få lov at bruge steder som Prismen, 
Det Maritime Ungdomshus og Kvarterhuset, men stederne mangler en 
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fleksibilitet der passer til de unges behov og de mere skæve tidspunkter. 
Er klokken 22 om aftenen, eller er faciliteterne optaget i Prismen eller Det 
Maritime Ungdomshus, kan det være svært for de unge at finde steder at 
være.

Derfor kunne en ungdomsklub være et sted der havde åben fra klokken 
9 om morgen til klokken 2 om natten. ”Når vi forsøger at få dem væk fra 
gaden om aftenen, lukker vi dem ind i Butikken, og de kan sidde og se 
fjernsyn, men de mangler sgu et sted hvor de kan sige: Det er vores. Alle 
steder de kommer, er der regler og rammer. De mangler et sted hvor de kan 
sige: Her er vi. Men samtidig vil de gerne have at jeg og lederen af Buret, 
Clifford Phillips, er der. De er godt klar over at det kan blive svært at styre 
selv. Der kan altid komme nogen og lave lort i det,” forklarer Henrik Vang 
og påpeger at det er vigtigt at der er noget styring, ligesom der er på PB43, 
med en bestyrelse og møder, retningslinjer og regler. Men det skal laves 
sammen med de unge selv. Problemet er hvor pengene til en ungdomsklub 
skal komme fra. Amager Øst Lokaludvalg giver penge til skiture og  
arrangementer, men de støtter ikke langsigtede formål såsom drift,  
husleje og løn som vil være nødvendigt i klubregi. For hvis pengene skal 
hentes fra forskellige private fonde og puljer, er der altid en risiko for 
at klubben må lukke næste år fordi der ikke er kommet penge ind. Skal 
projek tet have en effekt, må det have tid til at forankre sig. 

En af kvarterets tidligere unge mænd, som nu bor et andet sted i 
Køben havn, mener at der er brug for flere forskellige slags mødesteder 
og initiativer i kvarteret, specielt for de unge. ”Når jeg skal besøge familien 
og kører igennem kvarteret om aftenen, ser jeg stadig de unge hænge ud 
dér hvor jeg selv hang ud for nogle år siden. Selv når det er vinter og skide-
koldt udenfor. Det er trist, og jeg spørger mig selv: Hvad er der egentlig 
sket siden dengang? De unge drenge kan stadig ikke være derhjemme 
og har ikke andre steder at være i kvarteret når tilbuddene er lukkede. I 
det mindste ikke nogen steder de kan være sig selv.” 

Amager Øst – på gadeplan

HOW_TO_BOOK.indb   181 17/03/12   01.26



182

Efter første haveweekend hvor flere fra mødre- 
og fædregrupperne i Projektbasen møder op, og 
gadeplansmedarbejderne begynder at forhøre 
sig hos de unge om situationen og informere 
dem om PB43, er der roligt i nogle uger. De 
unge begynder at komme ind og hænge ud og 
cykler rundt på fællesarealet og er nogle gange 
i haven, uden at der opstår problemer. Nogle af 
dem spørger endda om det er muligt at komme 
i praktik eller hvordan man får et rum på PB43. 
Enkelte har også været inde at tjekke Givrum.
nu’s hjemmeside om mulighederne for at få et 
rum. 
”Nogle af de unge rødder sad og så på at vi 
arbejdede på vores motorcykler. En af dem 
spurgte om han kunne komme i lære som 
mekaniker hos os. Han var under uddannelse 
og manglende en læreplads. Men vi er et 
hobby værksted. Vi har alt muligt andet at se til. 
Hvis jeg var arbejdsløs, så måske, og vi kender 
dem jo ikke og kan derfor ikke bare have dem 
inde på vores værksted. Vi har udstyr for rigtig 
mange penge,” fortæller en af folkene fra Arnes 
Dækservice.

De unge har i flere år ønsket sig en ungdoms-
klub der ikke er i kommunalt regi med alle 
mulige formelle krav og regler. Nogle af dem 
kontaktede derfor Givrum.nu i starten af 2011 
for at høre om de kunne få et rum, men på det 
tidspunkt var der ikke noget ledigt der passede 
til formålet. Spørgsmålet er også hvem der 
skulle have ansvaret for de unge der er under 18 
år, hvis de fik deres eget rum.
Bestyrelsen og Givrum.nu inviterer ungemedar-
bejder Henrik Vang fra Ungerådgivningen til en 
rundvisning på PB43 og snak om udfordringerne 
med de unge og de generelle forhold i Amager 
Øst. Mødets gennemgående emne er hvad PB43 
kan gøre for at bløde situationen op på sigt.
”Det er ikke sikkert at konflikten stopper lige 
med det samme. Det er en proces hvor det
langsigtede mål er at få afmystificeret hvad 

PB43 er for et sted,” forklarer Henrik Vang. Han 
vil derfor gerne invitere de unge mænd ind på 
PB43 til en sodavand eller grill – helt uformelt. 
På den måde kan alle parterne møde hinanden 
og fortælle om hvad de laver og ønsker. Det vil 
også være en klar fordel hvis PB43 havde noget 
meningsfuldt arbejde eller nogle småjob som 
de unge på sigt kunne hjælpe til med mod en 
belønning. Ungerådgivningen har hvad de kalder 
”lommepengepuljen” hvorfra de kan bidrage. 
Men førsteprioritet er at få hilst på hinanden. 
Henrik Vang eller andre af gadeplansfolkene vil 
altid være til stede når de unge er ”på officielt 
besøg” på PB43.
Ungerådgivningen ville også gerne at de var 
blev et kontaktet tidligere i processen med 
etableringen af PB43, så der fra start havde 
været et samarbejde med Givrum.nu og stedets 
brugere, og der eventuelt var indtænkt et rum 
til de unge. Det handler, ifølge Henrik Vang, 
primært for de unge om at få frirum fra familie, 
regler og normer, men de vil dog stadig gerne 
have at en af gadeplansfolkene er til stede i 
klubben og holder lidt styr på hvad der sker.
Henrik Vang kan oplyse at også Projektbasens 
fædregruppe ”Far for Sjov” mangler deres eget 
sted hvor de kan mødes et par gange om ugen. 
Der bliver foreslået at fællesrummet i Villaen 
måske kan bruges til det formål, og efter ti 
minutter har en idé taget form: Både fædre- og 
mødregruppen kan låne det 83 kvadratmeter 
store fællesrum to til tre dage om ugen. De skal 
selv istandsætte rummet, men det kan sagtens 
bruges som det er. Bare de andre brugere på 
PB43 har adgang til rummet hvis der eksempel-
vis skal holdes møder eller workshops. Mødre-
gruppen har på nuværende tidspunkt systue i 
en kælder, mens fællesrummet er på første sal 
med ovenlys og masser af plads, og deres  
symaskiner kan låses inde i et skab. Fædre-
gruppen har længe søgt et sted til om aftenen 
hvor de kan mødes og være sammen. Fælles-
rummet skulle altså være oplagt til begge 

Velkommen til nabolaget  
– møde med gadeplanet og ”Far for sjov”
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grupper. De vil få en lejekontrakt som alle andre 
brugere på PB43, men kan indtil videre være der 
gratis. På den måde får PB43 nogle nye brugere 
som har kendskab til lokalområdet, og som de 
unge kender. Det vil måske give de unge et ind-
tryk af at PB43 er et sted der ikke lukker sig om 
sig selv, men også er til for dem og lokalområdet. 

Den efterfølgende uge kommer Projektbasen 
på besøg for at bese fællesrummet og diskutere 
mulighederne, som efterfølgende vendes med 
fædre- og mødregrupperne.
”Kvinderne er jo rigtig glade for Prags Have og 
håber de også kan få lov til at være med i lokalet 
i Villaen. De vil meget gerne give en hjælpende 
hånd med opbygning af rummet og har lovet at 
tage deres mænd med. Og det er en ny tanke. 
Ellers har vi jo bare siddet nede i Støberigår-
dens kælder hvor jeg render rundt og disker 
op med kaffe,” forklarer Susanne Jørgensen 
og påpeger at nu hvor Projektbasen har fået 
fat i kvinderne, må kvinderne også hjælpe med 
at få fat i deres mænd. Mange af kvinderne er 
interesserede i at deres mænd kommer ud, men 
mændene er ofte ikke interesserede. 
”Det vil komme til at have en direkte effekt 
på mit arbejde med mændene. Vi laver det til 
et projekt at vi sammen skal male rummet 
og sætte det i stand. Nu er der lige om lidt 
sommerferie og bagefter ramadan i august, 
og så skal lejekontrakten med PB43 igennem 
systemet og godkendes, men på sigt vil det give 
en regelmæssighed. I lokalet på PB43 kan de 
dukke op uden at der behøver at være aktivitet-
er,” forklarer Andreas Bech, integrationsmed-
arbejder ved Projektbasen.
Det er meningen af fædrene og mødrene skal 
integreres mere i det almindelige foreningsliv, så 
de ikke er afhængige af de tilbud Projektbas en 
giver dem bare fordi de passer ned i nogle kas-
ser. Derfor håber Projektbasen at mødrene og 
fædrene på sigt kan komme til at stå for  
lokalet mere eller mindre selv. Det er nemlig ikke 
sikkert at Projektbasen altid kan være til stede.
”Og så det er rigtigt rart at det ikke er et plan-
lagt integrationsprojekt. Det bliver de trætte af, 
de vil hellere være lige med andre mennesker,” 
påpeger Susanne Jørgensen.

Om samarbejde på gadeplan

Husk at undersøge hvad der sker. Når man skal 

starte et projekt, er det en god idé at undersøge 

hvad der sker i lokalområdet. Der er altid unge 

rødder, så lav en risikoanalyse: ”Hvad er det 

værste der kan ske i forhold til de lokale rødder. 

Etablér et netværk inden I starter op, snak med 

folk. Det er ikke nok med pressemeddelelser, 

hjemmeside og Facebook. Ting tager tid. Stenkast 

og indbrud er små problemer, det kan være meget 

værre. Så spørg først dem der kender området, 

inden I går i gang,” forklarer Henrik Vang. 

 

Kommunikation er nøgleordet. Vær ihærdige og 

giv god information om hvad jeres projekt handler 

om. Det kan være svært at forestille sig hvad et 

nyt projekt er og kan blive til. På den måde kan 

de sociale medarbejdere også bedre videregive 

information om stedet/projektet til de unge og 

deres forældre. ”Det var godt med e-mails og  

opringninger imellem os, så kunne jeg meget  

bedre sælge idéen om haveweekenden til 

kvinderne. Ellers havde jeg ikke fået kvinderne 

derhen,” fortæller Susanne Jørgensen.

Én voksen, ikke flere. De voksne skal være gode til 

at dele den information de opfanger om de unge. 

Og så skal der være klare linjer og vises tydeligt 

hvem af de voksne der har ansvar for hvad. ”De 

unge skal lære at vi snakker sammen om dem, 

og at de kun skal bruge én voksen ad gangen, så 

der ikke er fem voksne der trækker hver sin vej,” 

forklarer Henrik Vang.

Det er ikke nok blot at have gode intentioner. Det 

handler om at være realistisk og turde forholde sig 

til de unge – ellers skal du hellere holde dig væk. 

”De unge oplever nederlag nok i deres liv, så hvis 

du vil lave noget med dem, skal det også følges til 

dørs, og som regel skal flere af de unge samles op. 

Det er godt for de unge at opleve noget andet end 

altid at blive afvist,” forklarer Henrik Vang.

Kun få regler. Og reglerne skal være klare, ikke 

handle om alle mulige ting. Så accepterer  ungerne 

dem. ”I Butikken er der to regler: Ingen sko på 

væggene og ingen rygning indendørs. De ved at 

hvis det ikke overholdes, bliver der lukket. Og 

vi har ingen smadrede vinduer. For vi har været 

klare fra start at vi har to regler. Der er altid nogen 

som lige skal prøve, og hvis jeg ikke har set hvem 

det er, så må jeg smide alle ud, og de accepterer 

det sgu,” fortæller Henrik Vang.

PB43 | Velkommen til nabolaget

HOW_TO_BOOK.indb   183 17/03/12   01.26



184

KO-OP  spiller på ordet kooperativ og er et 
tværfagligt projektfællesskab og idékollektiv 
på PB43. Inspirationen kommer blandt andet 
fra en tradition på den amerikanske vestkyst 
med organisationsstrukturer hvor medlem-
merne betaler med deres arbejdskraft. Til 
gengæld får de muligheden for at udveksle 
idéer og sparre med hinanden eller få en del 
af de produkter organisationen producerer. 
Udgifter til istandsættelse, husleje og forbrug 
er kontingentbaserede og delt ligeligt ud på 
alle medlemmer.

Flad struktur
”Vi tilstræber en så flad struktur som mulig, 
hvor folk har hver deres ansvarsområde, og 
forsøger at få det til at fungere. Dét er grund-
læggende KO-OP-projektet,” forklarer Kasper 
Kristoffer Sørensen der er en af KO-OP’s initia-
tivtagere, og som ved siden af KO-OP studerer 
landskabsarkitektur ved LIFE1. 
I sommeren 2010 snakkede han med tre andre 
om at starte et sted hvor folk kunne arbejde på 
tværs af faglige retninger. Den idé arbejdede de 
videre med indtil de kom i kontakt med  
Givrum.nu og i oktober 2010 fik lokalerne på 
PB43. Projektfællesskabet består af syv-otte 
aktive medlemmer ad gangen. Flere er kun 
medlem i en periode som følge af rejser, studier 
og andre projekter. Lige fra starten har målet 
været at skabe et dynamisk fællesskab hvor 
det er i orden at tage af sted eller holde pause, 
for så måske at komme tilbage med nye  
erfaringer og input.  
”Forskellige folk blev spurgt om de var interes-
serede i idéen, og omkring tyve dukkede op 
til det første møde, og så var det at tage den 
derfra. Jeg syntes det lød interessant med 
et projektsted som er en mellemting mellem 
studie og hjem. Studierne er ret intense, så det 
er rart at have noget at komme ud til hvor man 
kan opleve ting ske i praksis. Det er desuden 
spændende at være sammen om noget større, 
som ingen endnu helt præcist ved hvad er, og 

om vil komme til at fungere,” fortæller Lærke 
Sophie Keil der har været medlem lige siden 
KO-OP flyttede ind på PB43, og som også stu-
derer landskabsarkitektur ved LIFE.

Alle medlemmer har fået tildelt ansvarsopgaver 
så stedet kan fungere bedst muligt. Lærke  
Sophie Keil er den ene af stedets to festmi-
nistre og står for at koordinere festerne. Der 
er også en rumminister som har ansvaret 
for at der er ordentligt i rummene ud fra nogle 
retningslinjer som medlemmerne har besluttet 
i fællesskab. Intentionen er at medlemmerne 
får et større ansvar for stedet, ved at der ikke 
er en lille eksklusiv gruppe i toppen som både 
bestemmer og sætter tingene i gang. Men ét er 
intention, noget andet er praksis.
”Folk har ikke lagt den energi der skal til. Vi 
har lært meget siden vi flyttede ind. Vi skulle 
blandt andet have haft mere styring fra starten 
og ikke så tidligt have lavet en flad struktur 
hvor ansvar er udlagt til gud og hvermand. Flere 
har endnu ikke fået et tilstrækkelig tilhørsfor-
hold til stedet. De har været mere tilbagehold-
ne, men det kommer forhåbentligt,” fortæller 
Kasper Kristoffer Sørensen. 
Han er ikke kun interesseret i KO-OP, men lige 
så meget i hele PB43, og er derfor med i bestyr-
elsen for Foreningen PB43. Det drejer sig om 
at finde ud af hvad stedet skal bruges til, for 
hverken KO-OP eller PB43 har sit eget afgræn-
sede, veldefinerede formål. KO-OP inviterer 
folk ind som de synes laver nogle interessante 
ting, og stiller lokalerne og faciliteterne til 
rådighed. Folk kan så bruge og blive inspireret 
af hinandens idéer og tanker. Alle skal ikke 
nødvendigvis arbejde sammen. Det er helt i 
orden at lave sine egne projekter, så længe man 
gerne vil være en del af fællesskabet. Projekt-
erne spænder lige fra udvikling af brætspil hvor 
deltagerne spiller de forskellige roller som er 
på et sted som PB43, en bæredygtig park, en 
campingvogn der skal bygges om til café, samt 
debatter, performances og fester.

Portræt: KO-OP
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”Man laver lige hvad man vil, men folk læg-
ger det lige så meget op i gruppen først. Ikke 
fordi man får forbud mod at lave et eller andet. 
Det er mere for at se om der er nogen som vil 
være med. Der er større chance for at idéerne 
realiseres, når vi er flere om det,” understreger 
Lærke Sophie Keil der arbejder på at udvikle et 
nonprofit-koncept om jorddeling i København. 
Hun har erfaret at folk er virkelig desperate 
efter at få bare ti-tyve kvadratmeters have, så 
de har mulighed for at dyrke et eller andet.

Kluns og genbrug
KO-OP’s fem rum bærer præg af at alle med-
lemmer er studerende og derfor forsøger at få 
pengene til at række så langt som muligt.
Al inventar og materialer til etableringen af 
stedet er klunset eller genbrugt. Indtil videre er 
kun malingen købt.
”Hvis vi skulle have været ud at og købe møb-
lerne, ville det i højere grad blive én bestemt 
stil der dominerede. Så skulle vi vælge om vi 

ville have den hvide eller sorte hylde. Men nu 
har vi det som vi har, fordi det var det der var at 
finde, og så er folk tilfredse med det,” fortæller 
Lærke Sophie Keil, og påpeger at der godt kan 
gå lidt sport i det.  
Udgangspunktet er dog altid at de finder det 
de skal bruge til anledningen, og samtidig 
forsøger at lade det komme andre til gavn. 
Som da de skulle have et større debatarrange-
ment og derfor måtte klunse 43 stole. Det har 
efterfølgende affødt at andres arrangementer 
er blevet afholdt hos KO-OP, som jo nu havde 
siddeplads erne. Og til deres første fest fik de 
snedkerdrengene fra Værkstedsfløjen til at 
bygge en bar som efterfølgende skulle kunne 
lånes af alle på PB43. 

Nysgerrighed og inspiration 
Meget af det samarbejde som opstår på PB43, 
rækker ifølge Kasper Kristoffer Sørensen ikke 

PB43 Portræt | KO-OP

KO-OP bygger på taget
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særlig langt ud i lokalområdet. Prags Have er 
et af de eneste projekter som direkte involve-
rer lokale borgere, da det er et af projektets 
formål. Værksteder, arkitekter, designerne og 
kunstnere har et helt andet fokus. 
”PB43 som sted vil kunne skabe noget liv og 
vække en nysgerrighed hos dem som bor i 
lokalområdet. Det vil være med til at give en 
særlig selvforståelse hvis folk ved der sker en 
masse initiativer hér, og at resten af København 
kender til det. Men det er ikke noget som er en 
del af ret manges hverdag,” forklarer Kasper 
Kristoffer Sørensen.
Nysgerrighed og inspirationen kan ifølge Lærke 
Sophie Keil også være nok så vigtigt for 
kvart eret. Hun bor selv på Amager og har lavet 
et projekt om bypolitik og kvarterløftet i Holm-
bladsgadekvarteret. Hun påpeger at der er sket 
meget godt under Kvarterløft Holmbladsgade, 
men at det nu er som om den videre udvikling 
er gået i stå.
”Det stoppede med lamperne og den grønne 

stribe ned igennem Prags Boulevard som er lidt 
for pæn, synes jeg. Kvarteret er blevet et dejligt 
populært sted hvor lejlighederne er godt dyre, 
og så er her meget hyggeligt. Jeg synes faktisk 
der mangler et sted som PB43, der gør området 
lidt mere ungdomsvenligt,” forklarer Lærke 
Sophie Keil. 
Desuden ligger PB43 ideelt i forhold til at en 
del af Prags Boulevard længe har været en ”død 
zone” selv om området ligger lige over for det 
almene boligbyggeri Støberigården og idræts 
og kulturhuset Prismen.

Kreative floskler
Et sted som PB43 er dog ifølge Kasper Kristof-
fer Sørensen ikke noget man bare sætter i 
gang. Det er ikke noget man kan læse sig til. 
Det kræver erfaring, et netværk og en goodwill 
som man ikke bare kan opnå i løbet af nogle 
måneder. Givrum.nu har været involveret i for-
skellige steder igennem flere år. 
”Alle og enhver kan ikke ringe til en grundejer 
og spørge om man må låne vedkommendes 
6.000 kvadratmeters ejendom til hundrede for-

KO-OP udveksler idéer
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skellige mennesker man ikke engang helt selv 
kender, og så bagefter få inviteret de rigtige 
folk og få dem til at være interesserede. Det 
kræver en helt speciel tilgang som man ikke 
bare kan opøve eller uddanne sig i. Det er noget 
med personlighed, og den har folkene bag 
Givrum.nu åbenbart. Derfor er det rigtig svært 
at pejle sig frem til hvor og hvordan sådanne 
miljøer opstår,” understreger Kasper Kristoffer 
Sørensen.
Men hvad PB43 egentlig er for en størrelse, 
er ifølge Kasper Kristoffer Sørensen svært 
at svare på uden at det bliver med en masse 
floskler som ”kreativt frirum” og ”kreativ zone”. 
Der er for mange forskellige mennesker på 
PB43 til at man bare kan putte stedet ned i en 
kasse. Nogle opfatter ikke engang sig selv som 
kreative, de laver blot det som de kan lide at 
lave. 
”Det er ikke bare et stort kreativt kontorfælles-
skab. Der er en meget større grad af frihed. Folk 
omgås hinanden og hænger ud på udendørs-
arealerne på en helt anden måde end hvis de 
bare lejede sig ind i et kontorfællesskab. Folk 
kan etablere sig her på deres helt egne præ-
misser fordi der er et fravær af regler og ting 
man skal forholde sig til. De er faktisk herre i 
eget hus,” forklarer Kasper Kristoffer Sørensen.

1 LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet, opstod i 2007 da  

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fusionerede med 

Københavns Universitet.

 

Om KO-OP

KO-OP er et idékollektiv og projektfællesskab 

etableret i 2010 hvor medlemmerne laver forske-

lige frivillige projekter, idéudvikling, sparing og 

læringsforløb. Fællesskabet består af studerende 

fra blandt andet Danmarks Designskole, LIFE og 

Kunstakademiets Arkitektskole i København. 

 

Kasper Kristoffer Sørensen, landskabsarkitekt-

studerende ved LIFE. 

 
Lærke Sophie Keil, landskabsarkitektstuderende 

ved LIFE. 

 

Hovedbygningen, Bygning 5, 1. sal. 
Indflytning: Oktober 2010. 

Medlemmer: 7. 

Medlemsgebyr: 350 kr./md. 

Fem rum: 86 m2. Køkkenet, mødelokalet, depot, 

grovværksted, samt fælles arbejdsrum. 

Husleje: 35 kr./m2/md. ekskl. moms.  

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: Ca. 8.000 kr.  

Støtte fra fonde og puljer: Ingen. 

Egenfinansiering: Har fået og klunset det meste.  

Betalt for etablering af el og låsesystem, samt 

maling. 

Arbejdsområder: Spænder lige fra udvikling af 

brætspil, et jorddelingskoncept, et bæredygtig 

parkkoncept, en campingvogn der skal bygges om 

til café, fester, debatter, performances, éndags-

udstillinger og lydfestival.

PB43 Portræt | KO-OP

HOW_TO_BOOK.indb   187 17/03/12   01.26



188

  Det startede som en henkastet kommentar på 
en café i East London i april 2010. De næste 
måneder gik kunstnerne Iben Elmström og Chri-
stopher Sand-Iversen og tyggede på idéen om at 
åbne et galleri – et nonprofit udstillingssted der 
var kurateret. Men uden at der skete mere.
Da de senere på året vendte tilbage til Danmark, 
kom de i kontakt med Givrum.nu og tog ud og 
så nogle af rummene på PB43. En af de væ-
sentligste overvejelser var placeringen. Var det 
realistisk at åbne et udstillingssted i området?
”Men vi fandt ud af at området kunne tilbyde 
rigtig meget i forhold til os selv og vores projekt. 
Det er stadig tæt på byen, og der er allerede 
mange etablerede kunstnere rundt i lokalområ-
det. Og så er det fantastisk at få muligheden for 
selv at opbygge stedet. Det bliver lidt mere til et 
hjertebarn når man selv har haft fingrene i hvert 
hjørne,” fortæller Iben Elmström. 
Desuden gjorde den lave husleje og etab-
leringsomkostninger at det også var muligt 
økonomisk. Det kræve meget arbejde og lidt 
arbejde.
”Det er heldigvis vilkårene herude. Det har 
kostet meget arbejde og få penge. Jeg kan især 
godt lide den idé at lave noget selv og så se 
hvor det fører mig hen. Fra London kender vi 
blandt andet MOT1, som startede ligesom vi har 
gjort, ved at finde et sted i et gammelt fabriks-
område med lav husleje og køre det nonprofit 
og med nye kunstnere. Chris Hammond som 
styrer det, er i dag en ret betydningsfuld gal-
lerist i London,” fortæller Christopher Sand-
Iversen.
Ved alle udstillinger forsøger 68 Square Metres 
Art Space at give kunsterne mulighed for at 
være så meget med som muligt i processen op 
til åbningen. Det har en høj prioritering i deres 
budget at der er penge til at kunstnerne kan 
komme og være fysisk til stede.
”Det er vigtigt for os at det er personligt, og 
at der ikke er for stor afstand mellem kunst-
nerne, kunsten og udstillingsstedet. Og at den 
københavnske kunstscene kan få tilbuddet om 

at møde noget andet,” fortæller Christopher 
Sand-Iversen. Han understreger at der også 
er andre københavnske udstillingssteder som 
bringer udenlandske kunstnere til Danmark, 
men det er ofte mere etablerede og store 
navne.
”Vores projekter handler mere om et bestemt 
udgangspunkt vi tager, og så vælger vi ud 
fra det. Vi er egentlig ikke så interesserede i 
hvad kunstneren har på cv’et. Det er mere et 
spørgsmål om hvorvidt deres kunst passer 
ind i det koncept eller tema som vi synes er 
spændende og relevant at tage op,” forklarer 
Iben Elmström. 
Med udstillingen ”Inhabitation” kombineres 
eksempelvis tilblivelse, destruktion og proces 
sammen med udstillingsstedet på PB43. 
”Vi kobler udstillingens tematik sammen med 
vores rum som havde en helt anden funktion da 
det var lakfabrik. Nu har det en funktion som vi 
har lagt op til, mens det i fremtiden kan være 
det får en helt tredje eller bliver raseret fuld-
stændig ved nedrivningen af bygningen. Det 
er en udstilling hvor værkerne skal italesætte 
nogle af de ting som konstant foregår omkring 
os og er væsentlige for rummet i sig selv,” på-
peger Christopher Sand-Iversen.

International versus lokal kunst
68 Square Metres Art Space har fået støtte fra 
Statens Kunstråd som har udvist interesse for 
at der bliver dyrket en levende kunstscene ud 
over de kommercielle gallerier. Udstillingsstedet 
fokuserer på yngre, udenlandske kunstnere som 
er i Danmark eller kunne være spændende at få 
hertil. Formålet er at få de udenlandske kunst-
nere i dialog med de yngre danske kunstnere 
og den københavnske kunstscene generelt. 
Derfor er der også yngre danske kunstnere med 
i nogle af udstillingerne.

Det har dog ikke været helt nemt at kombinere 
det internationale med de lokale puljemidler. 
De første udstillinger opnåede ikke støtte fra 

Portræt: 68 Square Metres Art Space
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lokaludvalget, blandt andet fordi de udstillende 
kunstnere ikke var lokale, men internationale 
eller nationale. Udstillingsprojekterne levede 
ikke op til kriterierne om lokal forankring og 
vurderes således ikke at være lokalt netværks-
skabende. Det lykkedes dog at opnå støtte fra 
lokaludvalget til den sidste udstilling i 2011.
Ifølge Iben Elmström kan det lokale miljø fak-
tisk på sigt få en masse inspiration og erfaring 
ved at invitere unge, udenlandske kunstnere til 
at udstille og samarbejde med de lokale kunst-
nerne. Det er en god måde at udvikle mulighed-
erne og få endnu flere kunstnere til at komme 
og bruge lokalområdet. 
Hun savner en mere åben fortolkning af kri-
terierne for tildeling af lokalmidlerne, samt 
nogle mere fremsynede visioner. Det kunne for 
eksempel være en ordning hvor Københavns 
Kommune går mere direkte ind og støtter en 
international udveksling af kunst og kultur.

Nonprofit forretningsmodel
68 Square Metres Art Space er oprettet som en 
nonprofit, frivillig forening. Fokus er flyttet fra 

den traditionelle model hvor galleriet skal have 
en vis kommission fra salg af kunstværker, til at 
kunstnerne selv får hele provenuet ved salget. 
”Drivkraften for os er ikke så meget at slå igen-
nem og at hele verden skal synes vi er fantas-
tiske. Det er derimod at vi i fremtiden bliver 
endnu bedre til at lave udstillinger og talks, så 
nogle af de mennesker som er involveret, får 
en forståelse af vores idéer og det vi gør. Det er 
langt vigtigere for mig end at der kommer fyrre 
hipsters ud,” understreger Iben Elmström. 
Forretningsmodellen er indtil videre én del egne 
penge og én del penge fra Statens Kunstråd. 
Nogle af kunstnerne har desuden doneret et 
beløb ved salg af deres værker, hvilket mulig-
gøre nye udstillinger.
”På længere sigt, hvis vi skal fortsætte i flere år, 
må der findes en forretningsmodel som gør os 
meget mindre afhængige af fondsmidler. Vi har 
i den forbindelse snakket med en kunstner vi 
kender fra Los Angeles, der selv har stor 
erfaring med at drive et nonprofit udstillings-

Christopher Sand-Iversen

PB43 Portræt | 68 Square Metres Art Space
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sted derovre,” fortæller Christopher Sand-
Iversen.
Desuden har 68 Square Metres Art Space 
taget kontakt til de gallerier som er belig-
gende på Amager. Det har resulteret i en samlet 
koordineret indsats kaldet ”First Friday”. Her 
afholder alle gallerier ferniseringer den første 
fredag i måneden. Samarbejdet omfatter også 
udarbejd else af en fælles udstillingsguide, 
tiltrækning af fælles sponsorer, og en bestræ-
belse på at få flere internationale kunstnere til 
bydelen.

1 MOT er i dag et anerkendt udstillingssted i London 

der drives som et “independent space and curatorial 

project”. Stedet blev etableret i 2002 af Chris Hammond, 

Floyd Varey og Mally Mallinson.  

Om 68 Square Metres Art Space

68 Square Metres Art Space er et nonprofit-

baseret udstillingssted etableret i 2011 på PB43 

af Iben Elmström og Christopher Sand-Iversen. 

Der fokuseres på kuratoriske eksperimenter gen-

nem hvilke kunstnere fra Danmark og udlandet 

kan mødes og påvirke hinanden, både gennem 

tematiske udstillinger og foredrag og arrange-

menter. De er interesserede i at forme et rum hvor 

kunstnerisk udveksling og intellektuel debat kan 

finde sted. 

 

www.68squaremetres.org  

 

Iben Elmström, BA Hons Fine Art fra Sir John 

Cass College of Art, London. 

 

Christopher Sand-Iversen, BA i kunsthistorie fra 

the Courtauld Institute of Art, University of  

London. Uddannet fotograf fra Fatamorgana, 

Danmarks fotografiske billedkunstskole. 
Tager i øjeblikket en overbygning i visuel kultur 

ved Københavns Universitet. 
 
Hovedbygningen, Bygning 5, 1. sal. 
Indflytning: Marts 2011. 

Medlemmer: 2. 

Udstillingsrum: 68 m2. 

Kontor: 26 m2. 

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms. 

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: 90.000 kr.  

Støtte fra fonde og puljer: 

     Statens Kunstråd, etablering af nye  

     udstillingssteder: 79.034 kr. 

     Amager Øst Lokaludvalg: 10.000 kr. 

Egenfinansiering: Ca. 12.000 kr. 

Arbejdsområder: Nonprofit-kunstudstillinger og 

kunstformidling.

Iben Elmström

Udstilling forberedes på 68 Square 
Metres Art Space (side 192-193)
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Af Peter Fritzen

I enhver opstartsproces skal energien herske. Den gode idé og bagmænd-
enes engagement er til syvende og sidst hvad succesen skal bygge på. Så 
før jeg bevæger mig videre, vil jeg straks og med største inderlighed bede 
dig om at love højt og helligt aldrig at foretage dig noget der kompromit-
terer din lyst til at arbejde videre med dine projekter. 

Aldrig! Husk det.

Når det er sagt, er der selvfølgelig en række udfordringer i form af 
kedelige bureaukratiske overvejelser som du skal gøre dig for at øge 
dine chancer for at komme i mål. Spørgsmål om organisering, økonomi, 
markedsføring og så videre vil i perioder kræve din opmærksomhed fra 
de kreative gøremål. Er du en af dem der ikke interesserer sig voldsomt 
for disse dele af projektarbejdet, kan det forstyrre lysten og drivkraften. 
Det skal vi for alt i verden undgå. Den kreative drivkraft er vores vigtig-
ste råstof. Den skal passes og plejes – og det er du selv den bedste til 
at gøre. Det der oftest skaber problemer i opstartsprocessen af krea-
tive virksomheder, er at de administrative byrder undervurderes. Hvad 
angår projekter, tilkommer desuden overvejelser om hvad der skal ske 
når projektet skal afsluttes. Derudover skal du forvente udfordringer i 
forhold til myndigheder og lovgivning – specielt hvis du arbejder med 
midlertidighed i forhold til fysiske rammer. Der er altså mange fakto-
rer som kan forstyrre dit drive. Det skal du vide. Men du kan selv gøre 
meget for ikke at blive alt for afhængig af eksterne faktorer. Det er mit 
primære budskab her.

Myndigheder
Hvad enten du skal lave et enkeltstående arrangement eller et længere-
varende projekt i midlertidige omgivelser, er det næsten sikkert at du 
kommer til at få kontakt til myndigheder, for eksempel fordi du skal søge 
en tilladelse. Mange er igennem tiden løbet panden mod den bureau-
kratiske mur i forbindelse med ansøgning om midlertidig brug af fysiske 
rammer til forskellige formål. Det gælder for eksempel brug af gamle 
industribygninger til kulturelle formål eller ”barebone” kontorpladser.  
Hovedudfordringerne ligger ofte i at den planlagte anvendelse af forskel-
lige årsager ikke kan lade sig gøre det pågældende sted. Gamle fabriks-
bygninger der har stået ubenyttet hen gennem længere tid, har det med 
at være i en sørgelig forfatning og lever måske ikke op til myndigheder-

En rådgivers betragtninger  
– hvordan du overkommer det kedelige  
    og får tid til det sjove
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nes krav om sikkerhed. Derfor skal du forberede dig på at der kan være 
store udfordringer forude.
Reglerne på området er i dag ikke gearede til at håndtere midlertidige 
anvendelser af gamle bygninger. Derfor er det nødvendigt at være kreativ 
og konstruktiv i dialogen med myndighederne. Der er en del fordomme-
nes psykologi på spil i denne sammenhæng, og du gør klogt i at overveje, 
hvordan du kommunikerer med embedsfolket på den anden side af 
skranken. Jeg har mødt mange iværksættere, der synes, at al myndig-
hedsbureaukrati er tidsspilde, idioti og det der er værre. Denne indstil-
ling kan desværre være en betydelig bremseklods for iværksætterne, da 
det forhindrer dem i at udnytte de muligheder der ligger i et samarbejde 
med myndighederne.

Det bedste råd er: Lyt, tænk og tilpas! 

Myndigheder handler ud fra lovgivningen. I de fleste tilfælde har de 
ekstremt snævre rammer at operere inden for og et tilsvarende lille rum 
til fortolkning og muligheder for at imødekomme det enkelte projekt. 
Eksempelvis kræves der etablering af handicap-ramper til steder hvor 
en rullestol af forskellige årsager måske aldrig vil vise sig. Det er me-
ningsløst at kæmpe imod de fleste af disse afgørelser. Det er langt bedre 
at tilpasse og finde den letteste og billigste løsning i samarbejde med 
myndighederne. 

Derfor: Vær åben, konstruktiv og kreativ – lad det ikke påvirke din driv-
kraft.

Internt bureaukrati
Midlertidige projekter kræver nogle særlige overvejelser når det gælder 
organisering. Er der tale om en virksomhed der skal tjene penge på et 
midlertidigt projekt? Eller er det snarere en mere socialt fokuseret ind-
sats der skal udvikle området i en eller anden retning uden profit for øje? 

I alle tilfælde er overvejelser om hvad der skal ske når projektet er 
afsluttet, vigtige i denne sammenhæng. Hvem ”ejer” projektet efter af-
slutningen? Er der et varemærke tilknyttet der skal tages stilling til? Skal 
projektet føres videre i en anden form, og i givet fald af hvem? Når man 
starter, kan det virke som deprimerende overvejelser der hører til langt 
ude i fremtiden, men erfaringen er at jo mere man har styr på ambition-
erne for projektets mål og afslutning, jo færre problemer vil man opleve 
desangående i fremtiden.

Gør sådan her: Tænk alle scenarier igennem, og find svar på hvad du 
vil gøre hvis projektet bliver en succes eller det modsatte. Hvis du har 
investeret egne midler i din virksomhed, bør disse overvejelser allerede 
være gjort.

En rådgivers betragtninger | Peter Fritzen
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Der er i de fleste tilfælde risici ved at starte virksomhed. Din opgave er at 
minimere disse fra start.
I forbindelse med gamle industribygninger der bruges til nye formål, er 
det vigtigt at du overvejer dine forsikringsforhold. Som lejer og virksom-
hedsejer har du et medansvar for de mennesker der færdes på lejemålet. 
Forsikringsområdet er ekstremt komplekst, men det kan ikke siges for 
ofte hvor vigtigt det er at du har styr på dit ansvar. På det midlertidige 
område kan situationen nogle gange være ekstra uigennemskuelig. Gør 
dig selv den tjeneste at have styr på dine forsikringsforhold. Det giver ro i 
maven så du kan koncentrere dig om det sjove. Det betaler sig i længden 
at være et skridt foran. Hold øje med iværksættere omkring dig, og følg 
deres udvikling. Kopier ikke deres fiaskoer, men sug til dig fra succes-
erne. 

Økonomi
Der er ikke noget som økonomi der kan skille vandene. Næst efter 
myndighedsafgørelser er økonomien den dominerende barriere for inno-
vative midlertidige projekter.  Hvad angår projekter der ikke er knyttet 
til en virksomhed, kommer finansieringen ofte fra offentlige kasser eller 
private fonde. Iværksættere med kommercielt sigte er mere tilbøjelige 
til selv at tage en del af den økonomiske risiko ved at skyde egne penge 
ind i egen virksomhed. Men udviklingen peger mod et langt mere blandet 
billede. I gamle industribygninger skyder nu virksomheder op der indret-
ter lokalerne og videreudlejer dem til andre. Lejerne indgår endvidere 
på kryds og tværs i projekter og initiativer der udvikler rammerne for 
midlertidighed på nye, spændende måder. I dette sammensurium er den 
klassiske opdeling mellem kommerciel virksomhed og non-kommercielle 
udviklingsprojekter mere udvisket i dag end for bare fem år siden. Det 
betyder at områdets nye iværksættere er indstillede på at drive forret-
ning med det formål at muliggøre flere projekter i fremtiden. De tænker 
mere langsigtet og strategisk og planlægger projekterne i et økonomisk 
tidsperspektiv. Nogle vil anskue udviklingen sådan at en stigende kom-
mercialisering har gjort sit grimme indtog, men faktisk er der tale om at 
projektmagerne er blevet langt mere fleksible og villige til at tilpasse sig 
og ikke fastholde en position på sidelinjen.

Nuvel. Du er villig til at tage en risiko, men du skal også være villig til at 
holde styr på økonomien. Du har pligt til at udarbejde et lovligt regnskab 
og opbevare dokumenter og bilag i mange år. Du skal indberette skat, 
moms og lønudbetalinger rettidigt og så videre.

Gør det ordentligt – for din egen skyld. Sørg for at alt er up to date, så du 
altid har det nødvendige overblik og kan agere derefter. Sommetider skal 
du træffe hurtige beslutninger, måske påvirker disse også økonomien. 
Derfor er det også her vigtigt at være et skridt foran, så du til hver en tid 
kan træffe en beslutning uden at skulle vente. 
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Beskyt dit drive mod unødvendige bekymringer og fejltagelser.

Du er ikke alene
Vi er mange der følger dig og din færden. Du er vigtig for os – og vi ønsker 
at du skal klare dig godt. Så brug os! Gør dig selv den tjeneste at opsøge 
rådgivning og viden på tidspunkter hvor du er i tvivl. De færreste kommer 
i mål uden at opleve modgang undervejs. Din opgave er at være et skridt 
foran og løse problemerne før de opstår. Det er selvfølgelig en kliché og i 
øvrigt nemt at sige som udenforstående, men tankegangen betaler sig i 
længden, og derfor gør du klogt i at prøve.

Er du ny som iværksætter, kan du spare megen bøvl ved at opsøge råd-
givning. Omvendt er der jo ingen bedre læremester end erfaringen, men 
med den fremgangsmåde følger altid en risiko. Brug erfaringen fra pro-
fessionelle, bekendte og andre til at minimere din risiko og øge chancen 
for succes  – og lad ikke kritiske røster ødelægge din lyst til at fortsætte. 
Måske har de ret i deres kritik. Lyt til din omverden og tag dens input 
med dig. På den måde bliver du klogere og bedre til det du gør. Og det er i 
alles interesse.

En rådgivers betragtninger | Peter Fritzen
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Af Anders Sejerøe

Puljer og fonde i Københavns Kommune
Der er mange forskellige puljer og fonde i Københavns Kommune, og 
ønsker man at få del i dem, er det godt at forstå sagsgangen og logikken 
bag. 

Fra ansøgning til bevilling
Når en ansøgning bliver indsendt, skal den først bestå det administra-
tive led. En embedsmand m/k vil se om ansøgningen overholder alle 
de formelle krav: Er der søgt til tiden, er alle oplysninger med, og ligger 
ansøgningen inden for puljens specifikke formål? 
De offentlige puljer er politisk bestemte, og administratorerne af puljer-
ne kan ikke afvige, uanset hvor gode projekterne er. Vær derfor omhygge-
lig med at læse puljens formål og krav, og søg kun hvis projektet opfylder 
alle formelle betingelser. 

Hvis ansøgningen opfylder betingelserne, vil den oftest blive forelagt et 
politisk udvalg som skal træffe afgørelsen. Her vil politikere eller udvalgs-
medlemmer afgøre hvilke ansøgninger der skal have støtte, og eventuelt 
hvor meget. Ansøgningen bliver vurderet på hvor godt projektet er, om 
det er realistisk, på beløbsstørrelsen og på hvordan det er i tråd med de 
holdninger udvalget har. Kvaliteten af et projekt er i høj grad en subjektiv 
vurdering, men samtidig skal det siges at de fleste udvalg har en høj grad 
af faglighed og kendskab til området, og at de ofte kan trække på faglig 
ekspertise til hjælp til vurdering af projektansøgningerne.

En god ansøgning kan ikke trylle, og modeord åbner ikke døre op med-
mindre der ligger et godt projekt bag. Modtagerne af ansøgningerne 
læser mange ansøgninger igennem og kan godt vurdere hvornår noget er 
tom snak, og hvornår der ligger reelle aktiviteter og kvalitet bag. Seriøse 
samarbejdspartnere, lang erfaring med området, høj medfinansiering  
og et grundigt forarbejde er typisk indikatorer på høj kvalitet. En god 
ansøgning hjælper læseren med hurtigt at forstå hvad formålet er, hvordan 
formålet bliver opnået, samt ikke mindst hvor realistisk projektet er. 
Ansøgningen må gerne løfte sig op, men det skal altid være tydeligt hvad 
der konkret kommer til ske. 

Ansøgningsfrister 
Nogle puljer fordeler uddelingen af midlerne hen over året, mens andre 
tager imod ansøgningerne som de kommer. Det betyder at hvis der er 
mange ansøgninger der opfylder retningslinjerne og bliver vurderet som 
gode, kan en pulje godt løbe tør i første halvdel af året. Generelt er der 
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altså flere midler at søge i starten af året end i slutningen. 
Et udvalg som Socialudvalget, der fordeler tilskud til frivilligt socialt ar-
bejde (§ 18-midler), har én årlig ansøgningsfrist og modtager ansøgning er 
i et tal der langt overstiger budgettet. Udvalget prøver så vidt muligt at 
imødekomme alle ansøgninger der opfylder betingelserne, hvilket betyder 
at mange ansøgninger får mindre bevilget end de har søgt om. For de 
fleste frivillige sociale projekter er få eksterne midler altid bedre end 
ingen. Dette gælder dog ikke alle typer projekter. Tag derfor på forhånd 
en intern beslutning om hvad jeres projekt som minimum skal have af 
midler for at kunne blive gennemført på et niveau som I er tilfredse med. 
Opnår I ikke tilstrækkelige midler, kan en fornuftig beslutning være at 
takke nej frem for at gennemføre et amputeret projekt der hverken lever 
op til jeres eller donors forventninger. Vær opmærksom på at mange 
midler først bliver udbetalt når projektet er gennemført. Det vil derfor 
kræve at man selv kan lægge ud, eller at man kan få leverandører til at 
vente med betaling til bagefter. Spørg eventuelt puljeholder om det er 
muligt få nogle midler udbetalt som forskud. 

Hvad kan man søge tilskud til?
I princippet kan man søge tilskud til alt. De enkelte puljer har selvfølge-
lig hver deres fokus og retningslinjer for hvad der gives penge til, men 
politikerne i Københavns Kommune kan godt beslutte at støtte et 
projekt eller en institution direkte fra kommunekassen. Det vil dog 
kræve et stort lobbyarbejde at gå uden om de normale tilskudsveje, og 
det forudsætter at dedikerede politikere tager sagen op i de politiske 
udvalg og kæmper for den. 

Generelt er det nemmest at søge til projektmidler, det vil sige til en-
keltstående begivenheder og opstartsprojekter. Det er langt sværere at 
søge tilskud til drift, herunder den månedlige husleje, administration og 
lønninger. Det er derfor centralt for projekter der ønsker at være perma-
nente, at man allerede på forhånd udtænker en forankringsstrategi og 
hvordan projektet skal finansieres på sigt. 

Politikere og andre donorer ønsker, som alle andre, at få mest aktivitet 
og kvalitet ud af deres penge. Det er derfor nemmere at søge tilskud til 
projekter der bygger på medfinansiering og inddragelse af frivillig  
arbejdskraft. Hvis et projekt er dyrt på grund af lønninger, skal det til-
svarende have gode argumenter om høj kvalitet for at få tilskud. Overvej 
en ekstra gang om projektets udgifter virker rimelige i forhold til slutre-
sultatet og målgruppens størrelse. 

Flest lokale penge i København 
I København blev der i 2006 oprettet lokaludvalg i de ti forskellige bydele. 
Flere centrale puljer blev i den forbindelse nedlagt samtidig med at der i 
hvert lokaludvalg blev oprettet en lokal pulje. Der ligger i omegnen af 30 
millioner kroner årligt i lokaludvalgspuljerne (inklusive midler til egne 
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projekter). Til sammenligning har ”Bland dig i byen-puljen” 0,4 millioner 
kroner og ”Snabslanten” 0,9 millioner kroner til fordeling og arrangemen-
ter i 2011. Det vil sige at langt størstedelen af puljemidlerne i Køben-
havns Kommune til projekter ligger i lokaludvalgene. 

Formålet med lokaludvalgspuljerne er overordnet set at støtte lokale 
netværksskabende aktiviteter. Hvad det er, afhænger i høj grad af det 
lokale udvalg. Det er muligt på lokaludvalgenes hjemmesider at se hvad 
de tidligere har givet midler til, og det er selvfølgelig altid muligt at ringe 
til lokaludvalgenes sekretariat. Som det gælder for andre puljer, er det 
kun hvis projektet ligger inden for formålet, at man kan få penge. Hvis 
man ansøger et lokaludvalg, skal projektet have en lokal vinkel i lige 
præcis den bydel ansøgningen er rettet til. Store projekter der går på 
tværs af byen, kan være sværere at søge til medmindre man tydeligt kan 
vise hvilken del af budgettet der går til aktiviteter i bydelen, og at det kun 
er de midler der søges til. Fundraising vil så være et patchwork af midler 
fra forskellige puljer. 

Lokaludvalgenes sammensætning er meget forskellig fra bydel til bydel, 
og et projekt der får afslag i et lokaludvalg, kan måske godt få tilskud i et 
andet lokaludvalg hvis man skifter bydel.

Om ProjektVærkstedet

ProjektVærkstedet er et gratis rådgivningstilbud i Københavns Kommune til 

alle ikke-kommercielle projektmagere og foreningsfolk i København. Projekt-

Værkstedet fungerer som én samlet indgang til frivilligområdet i Københavns 

Kommune så borgeren får tilstrækkelig viden ét sted til at kunne gå videre 

med sit projekt på egen hånd. 

Rådgivningen kan eksempelvis fokusere på hvordan man opnår tilskud til sit 

projekt, hvordan man får tilladelse til at afholde et arrangement i byens rum, 

sparring på projektidéer eller gennemlæsning af ansøgning og vedtægter 

ProjektVærkstedet tilbyder også gratis kurser til projektmagere i København 

om fundraising og projektværktøjer. 

 

Støtteguide over puljer i Københavns Kommune (også eksterne puljer):  

www.kk.dk/stoetteguide 

  

www.kk.dk/pv  

www.fritid.kk.dk
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Af Anne Katrine Heje Larsen 

KPH (Københavns Projekthus) blev grundlagt i 2009 med det formål 
at skabe en platform for unge iværksættere og projektmagere, hvor 
erfaringsudveksling og netværk er i fokus, og hvor økonomien bag de 
enkelte projekter ikke er altafgørende for om de lykkes. Som medstifter 
og leder af KPH og autodidakt inden for iværksætteri, kunst og kul-
turelle initiativer har jeg prøvet kræfter med både den private og den 
offentlige sektor. Jeg ved hvor svært det er at finde rundt hvis man ikke 
har det relevante miljø omkring sig. Det vil sige et miljø der kan give én 
sparring og projektstøtte. Det er her KPH kan træde til med et inspire-
rende miljø og et netværk med adgang til afgørende viden.

Min egen historie som iværksætter begyndte i 2002 da jeg startede et 
undertøjsbrand og åbnede en butik i Elmegade. Den eneste hjælp jeg 
fik dengang, var et momskursus, og fordi jeg ikke havde et relevant 
netværk, havde jeg kun min mavefornemmelse at gå efter. Der er ingen 
tvivl om at havde jeg haft en mentor at spørge til råds, havde forløbet 
været lettere, og det havde ikke været så dyre lærepenge. Til gengæld 
var den proces jeg var igennem, en stor gave. Jeg mødte med tiden 
mange ligesindede, og mit netværk voksede. Det fik mig til at starte 
Copenhagen Unfair – et alternativ til den eksisterende modeuge – hvor 
kunst, film, musik og mode var samlet. Udgangspunktet var at alle 
kunne lære noget af hinanden, og håbet var at samarbejde og netværk 
ville opstå. Her blev en af grundstenene for KPH lagt. Nu skulle initia-
tivtagerne til KPH udvikle idéen med henblik på at understøtte det der 
virkede. 

Spring startfejlene over
Selv når deres projekter er meget forskellige, er projektmagere og 
iværksættere ofte drevet af det samme. Det handler om at ville noget 
og gøre det uanset dårlig økonomi, manglende erfaring og netværk. 
Simpelthen fordi man ikke kan lade være. Den viden jeg og mange andre 
har, er meget mere værd hvis den deles med andre iværksættere. For at 
kunne udvikle sit projekt er det nødvendigt med ligesindede, dels for at 
gøre omvejene kortere, dels for at kunne få ordentlig sparring og proces-
støtte. Det virker tåbeligt at så mange laver de samme startfejl, når der 
sidder andre med værdifulde erfaringer, og som har været igennem den 
samme proces. Der skal nok være rigeligt at kæmpe med alligevel, og det 
drive der er, bør bruges på udvikling og en bedre gennemførelse af selve 
projektet. I mine øjne er der ingen tvivl om at man lærer mest af bare at 
gøre det, af ikke at lade sig holde tilbage af for mange benspænd. Men 
når processen går langsomt og tingene ikke udvikler sig som man havde 
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regnet med, er vejledning, et relevant netværk og god sparring med til at 
holde gejsten oppe. Samtidig gør det det lettere at gribe de metoder som 
findes, og som kan afhjælpe og lette processen. Her kan et sted som 
KPH træde til, og dermed kan energien bruges på at udvikle og forbedre 
projektet. 

Det er vigtigt at styrke vækstlaget. Her opstår nogle af de mest spænd-
ende og nytænkende idéer. Det er ildsjæle og projektmagere der brænder 
for deres vision, og som rykker ved nogle af de traditionelle opfattelser 
af kultur og byliv. Uden dem ville der ikke være den udvikling vi ser i for 
eksempel Berlin, Madrid og New York. Derfor er procesrådgivning og 
videndeling undervejs helt afgørende. Københavns Kommunes tiltag  
”Gang i København” og i det hele taget dens tilgang til at byen skal være 
mere kulturel og rummelig, er med til at gøre det lettere at være kultur-
udøver. Desværre er der mange der ikke kender kommunens initiativer 
og ved hvilke muligheder byen rummer. Det er blandt andet det KPH skal 
være med til at ændre. 

Da vi startede KPH og fik nøglerne til den gamle sporvognsremise Vo-
lume (KPH’s eventhal som vi åbnede i maj 2011), oplevede vi hvor svært 
det var at få samlet de forskellige myndigheder og finde ud af hvordan 
de hver især fungerer, og hvordan vi skulle forholde os til dem. Der var et 
godt samarbejde med dele af kommunen, i særdeleshed med Brandvæ-
senet og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Desværre var det en kamp at få 
alle relevante myndigheder samlet for at afstemme de forskellige krav 
og fremme forståelsen for det sted der skulle opstå. Vi lagde ud med at 
tale med de forskellige myndigheder enkeltvis, og langt hen ad vejen 
måtte vi selv finde ud af hvilke krav der gjaldt inden for de forskellige 
områder. Derfor blev processen meget langsommelig. Processen burde 
i stedet være simpel – det er jo ikke første gang en gammel hal bliver 
omdannet til noget nyt. 

Del dine erfaringer og brug andres
Nogle får deres idéer gennemført på trods af at de ikke får støtte i proces-
sen og økonomisk støtte til det. Problemet er blot at mange på et tids-
punkt brænder ud hvis ikke de fra tid til anden møder den opbakning de 
har brug for. Selv om kommunen egentlig er samarbejdsvillig og faktisk 
har både rådgivere og konsulenter siddende til netop at gøre det nemt for 
projektmagere og iværksættere, støder alt for mange på bureaukratiske 
forhindringer. Man finder ikke nødvendigvis frem til de muligheder der er, 
når man er uerfaren nybegynder og ikke kender til tilbuddene. Vi oplevede 
netop selv at hvis man ikke færdes i et miljø hvor den relevante viden 
eksisterer, er man på næsten bar bund. Da den første ansøgning om brug 
af den gamle remise på Enghavevej skulle laves, anede vi ikke hvordan 
det kommunale system hang sammen, og hvem vi skulle henvende os 
til. Hvis vi ikke på det tidspunkt havde haft en god dialog med Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, havde processen sikkert varet endnu længere end 
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den gjorde.
Vi risikerer altså på forhånd at afskrive en stor del af de interessante 
tiltag som iværksættere og projektmagere arbejder med, fordi den 
nødvendige rådgivning er fraværende eller den økonomiske støtte er for 
kompliceret at opnå. Hvis et projekt ikke har en god fundraiser tilknyt-
tet, eller hvis de folk der står bag projektet, ikke er kendte navne eller 
har et stort netværk, kan det være nærmest umuligt at få hul igennem til 
de fonde der støtter kulturlivet – og det gavner jo hverken byen eller de 
folk,som brænder for deres projekter.

Udgangspunktet for KPH er at vi skal bidrage med vores viden og erfa-
ring, så vi i fællesskab kan være med til at udvikle den by som vi bor i. Jo 
mere vi kan dele ud af vores erfaringer og netværk, i stedet for at holde 
dem tæt ind til kroppen, jo bedre kan vi bidrage til København som en 
mangfoldig kulturby.

Der er selvfølgelig forskel på de iværksættere som vil leve af det de 
arbejder med, og dem der brænder for en idé nu og her. I den forbindelse 
skal der naturligvis også være forskel på hvilken rådgivning og støtte der 
tilbydes. Det er min overbevisning at kommunikation i øjenhøjde med 
projektmagerne og iværksætterne er det der skal til når vi taler viden-
deling. Der skal tages fat i folk personligt, men der skal også være nogle 
mere direkte kanaler eller fagpersoner som kan være med til at bane 
vejen til de rette myndigheder eller til fagforvaltninger i kommunen.  
I tilfældet med KPH Volume var sparringen med Kultur- og Fritidsfor-
valtningen eksempelvis med til at gøre det muligt at navigere gennem de 
forskellige myndigheder og synliggøre hvordan vi skulle gribe det an.  

De skæve projekter
På trods af et til tider uigennemskueligt bureaukrati og en dårlig økonomi 
findes der heldigvis i byens små hjørner innovative ildsjæle der bryder 
mønstret og gør hvad de tror på. Det er de skæve projekter der i høj grad 
skaber det vækstlag og den foranderlighed som gør København til den 
kulturby vi gerne vil bryste os af den er. En by hvor der er plads til store 
gadefestivaler og etablerede events side om side med små urbane haver, 
popup-udstillinger, cykel-, musik- og kunstfestivaler. Som inspiration er 
vækstlagene i den forbindelse uundværlige for at byen kan vokse og vise 
alle sider af det kulturliv der er kendetegnende for København. Den  
udvikling København gennemgår, er også med til at rykke ved erhvervs-
livet. Iværksætterne og projektmagerne skal derfor støttes på flere planer, 
både økonomisk og med politisk opbakning og vejledning undervejs. 

Vi kan kun glædes over at der stadig er respektable politikere i Køben-
havn der kæmper for kulturen og sørger for at der findes rammer hvori 
alt kan ske. Ingen nævnt – ingen glemt.

KPH Award, 2011
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Om KPH

KPH er en selvstændig forening som fungerer som en uafhængig og nonprofit-

baseret projekt- og eventplatform for unge der arbejder med kulturelle og 

sociale mål. KPH Projects tilbyder gratis kontorfaciliteter, værksted og møde-

lokaler for nyopstartede projektgrupper. Foreningen KPH blev stiftet i 2009 og 

modtager årligt et driftstilskud fra Københavns Kommune. Herudover har KPH 

lejeindtægter ved at udleje kontorpladser til etablerede iværksættere og fra 

den åbne kulturvenue KPH Volume med kapacitet til 800 personer. 

 

Vejledning og videndeling 

KPH yder processtøtte til produktion, logistik, tilladelser og sikkerhed. KPH 

Kaffemøder er det månedlige projektpitch hvor fem nye projektgrupper  

pitcher deres projekt og får indspark af de fremmødte. KPH Workshop er en 

hel dag hvor en ekstern kompetence afholder workshop eller foredrag. 

 
Synlighed og skulderklap 

KPH AWARD er en pris der uddeles én gang årligt til et nyopstartet projekt fra 

både København og Malmø med kulturelle og sociale mål. KPH Undercover 

uddeles til udvalgte projekter som et uventet økonomisk bidrag, med det 

formål at få det endelige projekt til at lykkes, forbedres eller vokse. 

 

www.kph-projects.dk
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Tagdel.dk – et socialt medie for Danmark
Tagdel.dk er en webplatform hvor borgere, organisationer og virksomheder 
på frivillig basis kan samarbejde om at identificere og udvikle løsninger 
på velfærdssamfundets udfordringer. 
Danskerne har ressourcer og kompetencer til at tage aktivt ansvar og 
være med til at styrke og udvikle vores velfærdssamfund. Der er dog 
behov for at det bliver nemmere og mere værdifuldt for den enkelte 
dansker at tage aktivt del. 
Tagdel.dk vil gøre dette nemmere ved at gøre det muligt at tage del via 
computere og smartphones.
Tagdel.dk vil gøre det mere værdifuldt at tage del ved at synliggøre bru-
gernes aktivitet og engagement.
Tagdel.dk er en platform hvor borgere, organisationer og virksomheder 
kan tage del når de har tid og med netop deres specifikke kompetencer 
og ressourcer. Sidst men ikke mindst gør Tagdel.dk det sjovt at tage del! 
 
www.tagdel.dk

KPH – projekteksempler
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Ycity
Ycity skaber rum for udviklingen af handlingsfællesskaber på tværs af 
grænser. Omdrejningspunktet er de årlige Ycity-projekter, hvor unge fra 
forskellige lande en uge i sommerferien skaber et midlertidigt byfælles-
skab baseret på deltagernes drømme og idéer. Disse rum fungerer som 
eksperimentarium og frirum hvor nye udtryk og relationer kan opstå – og 
som kan inspirere til udviklingen at et demokrati hvor alle er med til at 
skabe forandringerne.  
 
Den første Ycity opstod i 2008 i Nykøbing Falster, den anden i 2009 på 
Musicon i Roskilde og den tredje i 2010 i Næstved. I den første og anden 
Ycity deltog unge fra Danmark, Tyskland og Sverige, mens den tredje 
var en mindre udgave med kun danske deltagere. I 2011 opstod Ycity 
for første gang i udlandet, nemlig i Litauen, skabt af unge fra Danmark, 
Litauen, Tyskland og Rumænien.
 
www.ycity.dk

Projektland
Projektland er projektmiljøets visuelle hukommelse. Omdrejningspunk-
tet er en platform for videopræsentationer af projekter. Vi arbejder for 
at skabe mere synlighed, overblik og udvikling i den kreative og sociale 
projektsektor. Projektland samler, udvælger og præsenterer videopræ-
sentationer, så de bliver til et bibliotek af indtryk fra projektmiljøet. Video 
kan noget helt specielt. Nemlig give mulighed for visuelt at dele stemnin-
ger, begejstring og oplevelser på langt mere dynamisk måde end tekst. 
Derved skabes en unik mulighed for vidensdeling og videnspredning. 
Denne erfaringsudveksling, mener vi, kan bidrage til et mere kreativt og 
levende kulturliv. Projektland vil være med til at øge synligheden for den 
kreative og sociale projektsektor i den brede offentlighed. Vi mener, at 
projektsektoren er et vigtigt vækstlag for den kreative industri. Derudover 
er projekter i den kreative og sociale sektor en vigtig del af den fortsatte 
udvikling af vores demokratiske samfund og velfærdstat.
 
www.projektland.dk
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De forskellige brugere på PB43 har i løbet af 
vinteren og foråret indtaget deres rum. Mens 
nogle kunne flytte ind efter få fysiske forbed-
ringer, har det krævet større ombygninger og 
istandsættelser for andre. Alt efter om formålet 
var at indrette et decideret værksted, atelier, 
udstillingssted, cirkusstudie eller ”bare” et 
kontor med plads til at sidde med sin compu-
ter, har kravene til funktionalitet og æstetik 
været meget forskellige. Fælles for alle er dog 
at de ved overtagelsen ikke havde direkte  
adgang til el1 eller vand i hanerne. 

Grunden til dette var at den tidligere lakfabrik 
forud for at Givrum.nu indgik låneaftalen med 
AkzoNobel, havde haft besøg af kobbertyve. 
Hovedparten af elkablerne var således revet ud 
af væggene, og helt nye installationer var nød-
vendige i flere af bygningerne. Et vilkår som de 
nye brugere var bevidste om inden overtagelsen 
af lejemålene. Det samme gjaldt vand. De gamle 
vandrør var defekte, så toiletter og håndvaske 
kunne ikke bruges noget sted på grunden, og 
alt vand skulle derfor den første tid hentes i 
spande og dunke fra en brønd i Prags Have. 

Uklar kommunikation 
Mens det var et fælles anliggende at trække 
elkabler fra hovedtavlen og nye vandrør ud til 
hver af bygningerne, var installationen af el 
og vand i de enkelte rum brugeres individuelle 
ansvar.2 Flere brugere forklarer dog ”at der blev 
lovet at vi fik adgang til vand i løbet af foråret 
2011”, men hvem der konkret skulle indhente 
tilbud og sørge for at vandet kom, stod uklart 
blandt flere af brugerne. Var det Givrum.nu, 
go-to-guy, PB43’s bestyrelse eller brugerne 
selv? 
Flere brugere udtrykker, hvordan de fra start var 
indstillede på at ”de selv måtte tage fat og ikke 
kunne forvente at der var nogen der ordnede det 
for dem”. Men ikke alle havde det indtryk. Den 
efterfølgende forvirring og utilfredshed blandt 

flere brugere viste at kommunikationen tilsyne-
ladende ikke havde været klar nok.
“Vi fik ikke lagt vand ind i foråret som Givrum.nu 
havde lovet, og toilettet rundt om hjørnet kunne 
derfor ikke bruges. Det er fair nok at noget bliver 
forsinket, for sådan er det når man skal opbygge 
et sted, men så skal man bare ikke love det til 
et bestemt tidspunkt. Man skulle sige at inden 
for et år har vi det måske, men det er noget vi 
løben de må tage op,” mener mode fotograf Sune 
Czajkowski der til sidst af forskellige årsager 
endte med at opsige sit lejemål.

Andre brugere oplevede tilsvarende hvordan 
det manglende vand kom til at begrænse 
brugen af deres rum. Det var især tilfældet 
for  tekstiltrykkeriet Formbar der holder til på 
kvisten i Villaen.
”Tanken med Formbar var oprindelig at en stor 
del skulle være kursusvirksomhed. Her kunne 
folk lære at trykke på tekstiler og lave andre 
tekstile projekter som at sy babybukser eller et 
kæmpetelt i cellofan. Det skulle være en bar for 
former og farver. Samtidig skulle vi også hver 
især kunne bruge det til vores private projekter. 
Men sådan blev det ikke,” fortæller designer 
Marie Søegaard Tarpø der sammen med to 
andre har startet Formbar.
De hørte tidligt om PB43 og fik tilbage i 
december 2010 en rundvisning af Givrum.nu. 
Valget faldt på kvisten i Villaen fordi det var 
ideelt til at afholde kurser i. 
”Her var god plads, og samtidig var der toiletter 
lige uden for døren. Vi fik lov til at omdanne det 
ene til kombineret toilet, skylle- og belysnings-
rum. Og vi fik ikke mindst at vide at der ville 
være adgang til vand kort tid inde i det nye år. 
Det er nemlig alfa omega at vi har adgang til 
vand, ellers kan man ikke lave tekstiltryk.” 
Men aftalen var mundtlig, og forventningerne 
om hvem der havde ansvaret for hvad, blev ikke 
på forhånd afstemt. Så da vandet udeblev i  
løbet af foråret, steg utilfredsheden. Formbar 

Hvor bliver vandet af?
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fik ikke gang i deres kursusplaner. Tværtimod 
blev rummet alene brugt til opbevaring. De var i 
tvivl om hvorvidt beslutningen angående etab-
lering af vand lå stille eller var blevet opgivet, 
og hvor de skulle henvende sig for at få svar. 
Der blev skrevet e-mails til både Givrum.nu og 
bestyrelsen hvori Formbar efterlyste klarhed 
om etablering af vand, eftersom de jo havde 
lejet rummet under den forudsætning at der 
kom vand i løbet af det tidlige forår. 
”Hvad jeg ikke havde indset da jeg indgik en 
aftale om et lejemål på PB43, var at vi alle er 
nybegyndere når det drejer sig om at overtage 
gamle, tomme industribygninger, og derfor er 
henvist til at opfinde procedurerne og tage ud-
fordringerne hen ad vejen. Den mangel på  
afklaring mellem os og Givrum.nu har givet en 
del skuffelser som nok kunne være undgået ved 
en tydeligere afstemning af alles forventninger,” 
forklarer Marie Søegaard Tarpø.
Det var dog ikke alle brugere der mente at der 
skulle bruges 70-80.000 kroner på at få lagt 
vand ind, på grund af risikoen for at den midler-

tidige lånekontrakt med AkzoNobel udløber ved 
udgangen af 2012. Kan det overhovedet betale 
sig når man kun har brug for ”vand til kaffen”, 
og der samtidig er mulighed for at benytte 
Prismens toiletter lige over for PB43, lød 
argumentet.

Men vandet kom, efterspurgt eller ej. I slutningen 
af juli 2011 blev der efter nogle startvanskelig-
heder ført vand rundt i de forskellige bygninger 
af en autoriseret VVS-installatør. De oprindelige 
vandrør var mere eller mindre ubrugelige, da 
de havde stået uden vand i mange år.  Alligevel 
vurderede installatøren at de godt kunne gen-
bruge en del af systemet, med det resultat at 
”vandet pissede ned fra loftet og ud af væggene 
overalt i Bygning 5. Og da de slog vandet til ovre 
i Værkstedsfløjen, stod der pludselig en vand-
stråle ud af væggen i Bygning 2. Så det gamle 
vandrørssystem var helt fucked up,” forklarer 
go-to-guy.

PB43 | Hvor bliver vandet af?

Forslag til føring af elkabel
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Man måtte derfor lukke for vandet igen og gå 
helt uden om det gamle rørsystem.

Gode råd om etablering af vand
Det manglende vand og de medfølgende 
frustrationer hos flere af brugerne viser hvor 
vigtigt det er at få afklaret forventninger alle-
rede før lejekontrakten underskrives. Selv om 
mundtlige aftaler i mange tilfælde er tilstrække-
lige, kan skriftlige aftaler i sidste ende forebygge 
gnidninger og uindfriede forventninger. 
Hertil er det en god idé at udnævne en koordina-
tor der kun har ansvaret for etableringen af 
vand, så brugerne altid ved hvem de skal 
henvende sig til. Vedkommende skal desuden 
have overblik over hvor der skal trækkes rør, og 
hvor der er brug for at sætte udtag til vand. Ikke 
alle steder på PB43 er udtagene blevet placeret 
hensigtsmæssigt i forhold til brugernes planer 
og brug af de enkelte lejemål.  
Få desuden tidligt i processen overblik over rør-
systemet på ejendommen. Kan det genanvendes, 
eller er rørene så ødelagte at der må etableres 
et nyt system. Begge dele kan blive en omko-

stelig affære. Man aldrig ved hvilke udfordringer 
gamle bygninger gemmer på, og fordi etable-
ringen kræver en autoriseret VVS’er3. Indhent 
endelig flere tilbud på VVS-arbejdet. Priser, 
kvalitet og ventetid frem til udførelsen svinger 
meget. Det kan dog som erfaring erne viser, 
ikke altid betale sig at vælge den umiddelbart 
billigste løsning. Et godt råd er derfor: Installer 
hellere et helt nyt system, frem for nødvendigvis 
at vælge det billigste tilbud.

Der var også enkelte fordele ved det mang-
lende vand. I den første halvdel af 2011 måtte 
en jævn strøm af brugere hente vand i brønden 
i Prags Have. Herved fik man gode muligheder 
for at hilse på hinanden og på sin vej se hvad 
der skete andre steder på PB43. Det førte til 
flere spontane situationer og bekendtskaber 
som har vist sig at fortsætte. Så praktiske 
udfordringer som manglende vand kan også 
bidrage til noget positivt og medvirke til at binde 
stedets brugere lidt mere sammen.
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1 Ved overtagelsen af PB43 var der ikke installeret 

elbokse til hvert lejemål. Flere brugere valgte derfor som 

nødløsning den første tid at trække midlertidige elkabler 

fra Bygning 5 hvor hovedtavlen sidder. I april 2011 blev 

de permanente elkabler gravet ned.

2 Brugerne skulle således selv betale og sørge for at 

trække el fra hver bygnings fællestavle hen til deres 

lejemål.

3 Det er kun tilladt at reparere og udskifte frem til den 

faste vandinstallation. Det vil normalt være tilkobling til 

den afspærringsventil (udtag) der sidder fastmonteret 

på væggen, eller, hvis der ikke er en afspærringsventil, til 

det rørstykke der ender samme sted.

Om etablering af el og vand

Beløbende er baseret på skøn eftersom PB43 har 

fået en del sponsoret eller fået ydelserne billigere 

end normalt.

Leje af rendegraver, kabelføring fra hovedskab 

til hver bygning, elskabe med målere: 50.000 kr. 

Kabelføring til elboks i hver enkelt lejemål: 

3.000-4.000 kr. per lejemål.  

Etablering af hovedstik til vand, Københavns 

Energi: 45.000 kr. 

Leje af rendegraver og VVS-føring af nye van-

rør: 70-80.000 kr. 

Eltracing af vandrør inklusive termostater, 

frostsikring: 35.000 kr. 

Isolering af vandrør, frostsikring: 10.000 kr. 

PB43 | Hvor bliver vandet af?

Vandrør graves ned
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Ejendommen er forurenet, fortalte Givrum.nu 
på det først infomøde i november 2010. Forure-
ningen er primært på udendørsarealet og i nogle 
af hallerne, men Givrum.nu har endnu ikke 
fået præcise oplysninger om hvilken type af  
forure ning. I indledningen af låneaftalen med 
AkzoNobel fremgår det at:
”AkzoNobel har tidligere fra pågældende ejen-
dom drevet industrivirksomhed, hvilket indebar 
håndtering af farlige kemikalier såsom maling, 
organiske opløsningsmidler med videre. Omend 
ejendommen gennem de seneste år har været 
under oprensning, og idet der fortsat pågår 
oprensningsarbejder, må ejendommen – og i 
særdeleshed grundvandet under ejendommen – 
således fortsat betragtes som forurenet.”1

Med det som udgangspunkt gik brugerne på 
PB43 i gang med at istandsætte og opbygge 
deres rum, og forsøgte på bedste pionervis at 
overkomme udfordringerne når de dukkede op. 
Flere mente desuden at man vel ikke udlejede 
rum der var usunde eller ligefrem farlige at 
opholde sig i. En grundig rengøring og lidt hånd-
værkersnilde skulle nok ordne det. 
Men efterhånden som brugerne får arbejdet sig 
igennem snavs og vægge og lærer deres lejemål 
bede at kende, begynder der at opstå forskellige 
komplikationer som medfører en diskussion om 
ansvar for oprydning, rengøring og sikkerhed 
samt brugere der flytter fra stedet.

Bygningerne på PB43 havde hver deres funk-
tion under stedets kemiske produktion, og 
der var nedgravet tanke med kemikalier og 
olier på udendørsarealet som også blev brugt 
til opbevaring af affald fra produktionen. 
Derudover var der et laboratorium, forskellige 
værksteder, administration, bad, omklædning 
og kantine. Dengang lakproduktionen ophørte i 
2001, blev produktionsfaciliteterne, de nedgrav-
ede tanke og de fleste beholdere med affald 
fjernet og nogle af bygninger revet ned på grund 
af den omfattende forurening. Da  Givrum.nu i 

2010 midlertidig overtog ejendommen, var der 
derfor kun få synlige fysiske spor tilbage fra 
den tidligere produktion, såsom afskårne rør, 
advarselsskilte, ventilationsskakter, hullerne 
og nedsænkninger efter de fjernede produk-
tionsanlæg, hvilket de nye brugere tog til sig 
som stedets særegne, æstetiske og charmerende 
udtryk. De nye brugere af PB43 kunne derfor fra 
dag ét begynde at omdanne ejendommen fra 
kemisk industrivirksomhed til et sted for mindre, 
selvstændige virksomheder, foreninger og  
projekter. 

Både Givrum.nu og AkzoNobel påpegede som 
nævnt fra start at der fortsat er en vis grad 
af forurening. Ingeniørfirmaet Grontmij har 
stået for at oprense, forsegle og fjerne en del 
af jorden på ejendommen, så det meste af 
udendørsarealet er renset for forurening. Men 
hvad med forureningen indenfor i de forskellige 
bygninger. Er det noget man skal bekymre sig 
om, spørger flere brugere.

Kemisk brand
I foråret 2011 er de fleste stadig i fuld gang 
med at ombygge og renovere deres rum. Den 
generelle holdning er at eftersom stedet en-
gang har været en arbejdsplads, må det være 
rimelig sikkert igen at arbejde her. 
En dag hvor nogle brugerne af Riggerhallen er i 
færd med at sætte gipsplader op, udvikler der 
sig pludselig en kraftig røg i rummet. Røgen 
er tyk og ildelugtende, men alle når at komme 
i sikkerhed udenfor, hvorefter der ringes til 
alarmcentralen. Da brandvæsenet og politiet 
ankommer, spørger de undrende hvad folk laver 
på ejendommen, og om de har en tilladelse fra 
grundejer, eftersom stedet stadig er registreret 
som tidligere industri der har været lukket i 
flere år.2

Efter Riggerhallen er sikret, forklarer bruger-
ne at de hverken havde røget cigaretter, haft 
stearinlys eller anden ild tændt indenfor. Det 

 Brand, stank og hovedpine
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skyldtes heller ikke værktøj, kortslutning eller 
byggematerialer, viser en nærmere undersøg-
else. Ilden er derimod opstået i en fordybning 
i gulvet hvor der, ligesom flere andre steder 
i rummet, befinder sig et lag af indtørrede 
kemikalier og malingrester. Ingen ved imidlertid 
hvilke kemikalier det drejer sig om, eller hvordan 
branden overhovedet kunne opstå. Politiet skri-
ver om sagen ”at branden muligvis er selvan-
tændt som følge af kemikalierester”.3 Senere får 
nogle af brugerne at vide af en tidligere ansat at 
der cirka hvert andet-tredje år opstod brand på 
stedet, dengang PB43 fungerede som lakfabrik. 

På PB43 hører man imidlertid ikke mere til 
sagen, men brugerne er nu blevet bevidste 
om at det ikke er helt problemfrit at tage en 
industriejendom i brug. Brugerne af Riggerhal-
len erindrer ikke at være blevet informeret af 
Givrum.nu om forureningen af hallen, even-
tuelt farlige dampe og brandfarer. Ingen fra 
Riggerhallen deltog endvidere i det første 
informationsmøde i november 2010 hvor den 

mulige forurening i hallerne blev nævnt.
Der var ganske vist en stærk kemisk lugt da 
riggerfolkene gik i gang med istandsættelsen 
af hallen, men den blev klaret med løbende 
udluftning. Riggerfolkene er derfor først rigtig 
blevet bevidste om lugtgenerne fra kemikalier 
efter at de dagligt er begyndt at bruge konto-
rerne og værkstederne. De blev anbefalet af 
nogle af de andre brugere at bære masker når 
de fejede gulvet, på grund af blandt andet støv. 
Men ellers var der ingen information om graden 
af forurening.4

”Vi er ikke nervøse for en ny brand, nu hvor vi 
har fået renset gulvet. Men jeg har talt med flere 
der er bekymrede over lugten i deres rum, og 
når de drikker noget, smager det af kemikalier. 
Så det vil nok være en god idé at få lavet nogle 
poreluftsmålinger5 i bygningerne og samtidig 
høre AkzoNobel om der er en op teg n el se over 
hvilke kemikalier og opløsningsmidler der har 

PB43 | Brand, stank og hovedpine

Brand i Riggerhallen
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været anvendt de forskellige steder,” påpeger en 
af brugerne fra Riggerhallen. 
Poreluftsprøver koster imidlertid mange tusinde 
kroner at få lavet per rum. Der diskuteres både 
internt mellem brugerne og med Givrum.nu om 
det overhovedet er nødvendigt med disse prøver 
når brugerne først har få rengjort og forseglet 
gulve og vægge ordentligt. Og ikke mindst hvem 
der i så fald skal betale for prøverne.
Det viser sig dog at det dårlige indeklima i Rig-
gerhallen ikke alene skyldes kemikalierester, 
men også aflejrede sodpartikler fra branden. 
En grundig rengøring kommer derfor de værste 
lugtgener til livs, og de omkostningsfulde pore-
luftsprøver undgås. 

Stank og hovedpine 
Det er imidlertid ikke kun Riggerhallen som 
døjer med indeklimaet. Modefotografen Sune 
Czajkowski skal lave et photo-shoot i Den Lille 
Hal som han lejer sammen med nogle kolleger. 
Han er ved sætte udstyret op da en model 
spørger hvorfor det stinker sådan, og om det 
er farligt.
”Vi kunne ofte ikke stå derinde på grund af 
kemikaliedampe. Selv om vi luftede igennem, 
stank der så meget at når jeg havde optagelser, 
spurgte folk om vi kunne gå udenfor og skyde i 
stedet for,” fortæller Sune Czajkowski. 
Da han og kollegerne i vinteren 2010-2011 kom 
ud på PB43, overtog de Den Lille Hal i Bygning 
5 hvor der stadig stod kemikaliebeholdere som 
de først måtte rykke ud.
”Allerede efter den første uge fandt vi ud af at 
der stank rigtig meget af kemikalier. Vi regnede 
dog med at stanken ville forsvinde når vi havde 
fået alle kemikaliebeholderne ud og gjort rent. 
Vi fik bare aldrig brugt rummet optimalt, fordi 
jeg altid gik hjem med hovedpine,” understreger 
Sune Czajkowski. 
Desuden får vand og mad ligesom i Riggerhallen 
en skarp smag af kemikalier.
Den Store Hal ved siden af har ikke haft 
samme problemer. Kunstneren Allan Bestle og 
fotografen Michael Falgren som brugte hal-
len til atelier den først halvdel af 2011, troede 
først at det var deres egen maling som stank, 
men måtte til sidst lukke døren ind til Den Lille 

Hal, fordi stanken blev så stærk at også de fik 
hovedpine. 
Stanken i Den Lille Hal kommer blandt andet 
fra en fordybning i gulvet hvor der befinder sig 
en blanding af vand og kemikalier. Et hul der 
blot er dækket over med en jernrist. Spørgs-
målet er hvordan man skal få det fjernet, hvis 
ansvar det er, og hvem der skal betale.
”Jeg har talt med både Givrum.nu og go-to-guy, 
men det hele har været ret diffust. Givrum.nu 
sagde at vi skulle snakke med nogle af de andre 
brugere eller selv finde ud af det. Vi havde selv 
ansvaret for at istandsætte rummet, så vi kunne 
jo få en slamsuger ud og suge kemikalierne op 
af hullet. De foreslog også at vi skulle skrabe 
alle de indtørrede kemikalier på gulvene op, 
gennemspule hele rummet, vaske det med sæbe 
og derefter støbe hullet til.” 
Sune Czajkowski og hans kolleger havde dog 
ikke tid til at gennemrenovere og opbygge et 
rum fra bunden, så ville de hellere betale en 
dyrere husleje et andet sted hvor rummet også 
var isoleret og i bedre stand. Derfor endte de 
med at opsige lejemålet, både på grund af 
kemikaliedampene og fordi opgaven med at 
istandsætte rummet virkede mere og mere 
besværlig.
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Sune Czajkowski mener at Den Lille Hal er 
fantastisk arbejdsmæssigt, med rigtig gode 
lysforhold til fotografi. I stedet for at måtte 
opsige kontrakten havde han derfor hellere set 
at der var blevet lavet et kompromis.
”Som udgangspunkt skulle vores husleje stige 
eller falde, alt efter hvor meget af rummet vi 
ordnede selv og hvor mange udgifter der var til 
fjernelse af kemikalievandet og rensningen af 
rummet. Måske jeg skulle have været bedre til 
at klage, eller have talt med flere af de andre 
brugere om det. Men jeg ville heller ikke skabe 
problemer. Det er jo et fællesskab hvor man 
også ordner meget selv. Ellers hænger de andre 
på det,” forklarer Sune Czajkowski. 

Muligheder og ansvar
Der er meget store frihedsgrader og muligheder 
for hvad brugerne kan gøre med deres rum. 
Men det er ikke alle der har håndværkersnilde 
eller ved hvad der skal til for at rengøre og 
forsegle en tidligere industribygning. PB43 
består nemlig ikke kun af gør-det-selv-folk. 
Stedet er hverken et rent håndværkerfælles-
skab eller et kontorfællesskab. Så hvor meget 
er fælles skabets ansvar og hvor meget er det 
den individuelle brugers ansvar, at have styr på 
sit lejemål?
Sune Czajkowski påpeger at de fleste han talte 
med, mente at det var ens eget problem hvis 
ens lejemål krævede ekstra rengøring eller 
istandsættelse. Det var forudsætningen for 
den lave husleje at man gjorde det meste af 
arbejdet selv.
”Men det er jo samtidig en tidligere lakfabrik, 
så Givrum.nu kunne have sagt at hvis der er 
kemikaliedampe, må vi få nogen til at komme 
ud og undersøge om det overhovedet er sundt 
at være her. Det er fedt at have et billigt rum, 
men hvis det er farligt og du tager skade af 
det, så vil vi måske ikke have det. Det havde vi 
ikke tænkt på før, for da vi så på det i vinters, 
lugtede det ikke specielt slemt. Det var først da 
vi overtog rummet og begyndte at bruge det, at 
vi lagde mærke til det.” 
Men de havde på forhånd set rummet, de 
vidste at det var en tidligere lakfabrik, og de 
kendte de kontraktlige betingelserne de gik ind 

til. Rummet var lejet som beset. Problemet er 
dog nogle gange at man ikke får tid til at under-
søge forholdene ordentligt og for eksempel 
lave målinger, fordi rummet så vil blive udlejet 
til andre.

Der blev også talt om at man kunne kontakte 
AkzoNobel for at høre om de var villige til at  
betale for en oprensning af rummet. Låneaftalen 
med AkzoNobel er dog udformet således at det 
er Givrum.nu og brugere af ejendommen som 
skal stå for udgifter til nye miljøundersøgelser 
og oprydning hvis påkrævet.6

Derfor mener Sune Czajkowski at man fra 
starten skulle have delt PB43 op mellem de rum 
som kunne tages i brug med det samme, som for 
eksempel Vilaen og anden sal i Hovedbygningen, 
og de hvor der var kemikalier som først skulle 
fjernes. 
”Ikke fordi jeg skal gå efter bogen, men jeg 
tror det ville have fungeret bedre. Og må man 
overhovedet leje noget ud der er forurenet?”  
Nogle måneder efter at Sune Czajkowski og 
hans kolleger flyttede, blev de både Den Lille 
Hal og Den Store Hal haller rengjort og tømt 
for kemikalievand i forbindelse med Kultur-
halsprojektet. Der blev også foretaget pore-
luftsmålinger, sponsoreret af ingeniør firmaet 
Grontmij. Målingerne viste at der er en vis for-
dampning fra kemikalier, men at rummene godt 
kan bruges til ophold så længe der installeres et 
udluftningssystem. 

1 Tidsbegrænset låneaftale mellem AkzoNobel og 

Givrum.nu, 2010:2. 

 

2 Det viser sig at flere myndigheder ikke er blevet  

informerede igennem de formelle kanaler om at stedet 

igen er blevet taget i brug, hvilket for brandvæsenet ville 

have været en klar fordel, så de i forvejen havde vist hvad 

de kom ud til. 

 

3 Københavns politi, Døgnrapport – 28. april 2011. 

 

4 Politiet og brandvæsenet påpeger dog efterfølgende at 

der skal bruges masker når hallen fremover renoveres. 

 

5 Poreluftsmålinger er en metode der kan fastlægge 

forureningens udbredelse. 

 

6 Tidsbegrænset låneaftale mellem AkzoNobel og 

Givrum.nu, 2010:10. 
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Der dufter af nyhøvlet træ. Værktøj er sat i 
system på væggen, og hver en kvadratmeter er 
fuldt udnyttet for at gøre plads til drejebænke, 
pudsemaskiner, fræsere og rundsave. Midt i 
rummet er en dør ind til en trappe der fører 
op til en hems. Her har de indrettet sig med et 
enkelt bord, en elkedel og en briks hvis nogen 
skulle arbejde sent og få brug for at overnatte. 
Det er planen at hemsen skal afskærmes fra 
resten af træværkstedet, eller Træstedet Prags 
Boulevard 43 (TSPB43) som de ni tilknyttede 
har døbt deres hobbyværksted.

På egne præmisser
De kendte ikke alle hinanden før de kom til 
PB43. Det der binder dem sammen, er interessen 
for træ. Kravet for at være med i værksteds-
fællesskabet er nemlig at man har fulgt et 
grundforløb som snedker eller har anden rele-
vant erfaring. Enkelte er udlærte møbelsned-
kere, men det er svært at finde en læreplads, 
og den alternative skolepraktik fungerer ifølge 
Kasper L.P. og Mikkel  
Magnussen ikke optimalt. Flere vælger derfor 
at springe fra eller søger andre steder hen. For 
dem begge er TSPB43 netop sådan et sted. 
”Jeg har tabt troen på erhvervsuddannelsen. 
Det er ikke muligt at ændre på skolepraktikken, 
jeg har prøvet. Her kan jeg derimod lave noget 
på mine egne præmisser, noget efter mit eget 
hoved og i samarbejde med andre,” forklarer 
Kasper L.P.
Mikkel Magnussen er på PB43 af samme grund. 
Der er en masse ting han gerne vil afprøve, men 
som ikke er mulige i skolepraktikken. De ønsker 
begge at skabe et værksted hvor der er plads til 
at eksperimentere, og det kræver ifølge de to at 
man er villig til at lægge nogle ekstra penge for 
at komme i gang.
”Vi startede fra nul og manglede derfor en 
del maskiner og værktøj for at kunne bygge 
værkstedet op. Vi var så heldige at falde over 
et snedkerdødsbo i Den Blå Avis hvor vi kunne 

købe de fleste maskiner. Det gjorde at vi kom 
ret godt fra start,” fortæller Mikkel Magnussen.
De ni tilknyttede har hver især lagt 5.000 kroner 
som startudgift og har på den måde hver en 
andel i maskinerne og udstyret. Herudover 
betaler de en månedlig leje som er højere end 
den reelle husleje til Givrum.nu, for at spare op 
til løbende fællesudgifter som lim, skruer,  
slibning af klinger og sandpapir, mens de hver 
især selv køber eller klunser det træ de skal 
bruge.

Kvadratmeterne er begrænsede og med ni 
medlemmer kan brugen af værkstedet kun blive 
på hobbybasis. Derfor arbejder alle også fuld tid 
ved siden af.
”Vi snakkede om at lave en venteliste i forhold 
til at få nye medlemmer ind, da der er relativt 
mange der gerne vil være med. Men værkstedet 
kan kun rumme ni, og måske vil det faktisk 
være optimalt med færre. Det er ikke stresset 
og klemt endnu, men det er kun fordi vi ikke er 
her alle sammen på samme tid. Hvis man går 
mere end fire-fem stykker og arbejder på én 
gang, bliver det hurtigt lidt for trængt,” fortæller 
Kasper L.P. 
Det betyder også at det er nødvendigt med  
regler for hvordan der arbejdes, og hvor meget 
de hver især kan tillade sig at fylde i værkstedet, 
og at de viser det gode eksempel ved at rydde 
op efter sig. 

Midlertidige kontrakter som vilkår
Flere af de tilknyttede er aktive i den kreative 
organisation Bureau Detours der skaber sociale 
miljøer og installationer i det offentlige rum. Det 
var også igennem ”Detours-systemet” de endte 
på PB43. Faktisk legede flere af dem først med 
tanken om at starte et lignende værksted med 
lager og kontor på Bolsjefabrikken i Ragn-
hildgade på Ydre Østerbro. Men på grund af for 

Portræt: TSPB43

Kasper K.L. & Mikkel Magnussen
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mange andre involverede, deres manglende vilje 
til at investere i værktøj og maskiner og ikke 
mindst de dengang usikre fremtidsudsigter på 
Ragnhildgade, begyndte de at lede efter andre 
steder, indtil de faldt over den tidligere lakfabrik 
på Amager.
”Jeg kunne meget bedre overskue det herude, 
både fordi vi var færre som gerne ville det 
samme, og fordi Givrum.nu allerede havde  
forhandlet kontrakten på plads med grund-
ejer en,” forklarer Mikkel Magnussen.
I Ragnhildgade fik de en kontrakt fra kommu-
nen, som der er grundejer, på 75 sider med en 
masse detaljer som ikke gav mening for dem.
”Det endte med en masse papirnusseri. Jeg 
synes ikke det er sjovt at snakke om paragraf-
fer med en grundejer eller kommunen, jeg vil 
bare gerne bygge et værksted op,” understreger 
Kasper L.P. og peger på hvordan de midlerti-
dige låne- eller lejeforhold er et vilkår de må 
indordne sig under når de efterspørger en lav 
husleje. Sådan hænger det sammen. Det samme 
gælder adgangen til el og vand, mener de.
”Man kan ikke forvente at der fra start er indlagt 

vand eller strøm, så havde kvadratmeterprisen 
været en hel anden. Du må arbejde lidt mere for 
tingene. Til gengæld får vi lov til at gøre næsten 
hvad vi vil her. Der er ingen rigide regler, og det er 
charmen ved stedet,” er de begge enige om.
De så dog helst kontrakten med AkzoNobel  
forlænget, om ikke permanent, så gerne længere 
end til udgangen af 2012 hvortil den løber i dag. 
For det er ikke omkostningsfrit at flytte rundt på 
de store maskiner, og det kræver tid og ressour-
cer at finde sammen med de rette mennesker 
på det rette sted – som er til at betale. 
”Selv om det var alt for koldt da vi startede op 
i december 2010, kan man sige vi var heldige 
at der var så meget is. De 500-600 kilo tunge 
maskiner næsten skøjtede hen over gårds-
pladsen. Men generelt skal man ikke tænke 
for meget over stedets midlertidige kontrakt, 
for så får man ikke lavet noget som helst,” 
fortæller Mikkel Magnussen. 
Til gengæld giver de korte kontrakter mulighed 
for at ryste posen på ny og gentænke hvilken 
form værkstedet skal have et andet sted. 
”For os er det jo første gang. Det er også en 
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læringsproces hvor vi skal finde ud af hvor-
dan man smartest kan starte et værksted op,” 
forklarer Kasper L.P. og peger på hvordan han 
næste gang nok vil forsøge at gøre det mere 
professionelt med færre medlemmer. Og måske 
også mere målrettet forsøge at lave nogle 
projekter sammen i værkstedsfællesskabet for 
blandt andet at skaffe penge til flere maskiner. 
Det kunne være en opgave der var for stor at 
løse alene, fortsætter Mikkel Magnussen og 
understreger at det også er svært at være ni 
mænd om én opgave. Der bliver nødt til at være 
én eller to der tager projektlederkasketten på. 
Og sådan har det ikke været indtil nu. Det er 
trods alt ”kun” et hobbyværksted. 

Om TSPB43 
Træstedet Prags Boulevard 43 er et værksteds-

fællesskab for træmænd der bruger værkstedet 

på hobbybasis. Flere er desuden aktive i den 

kreative organisation Bureau Detours.  

 

Kasper L.P., træmand. 

 

Mikkel Magnussen, 3.-års-lærling, som møbel-

snedker. 

 

Værkstedsfløjen, Bygning 6.  

Indflytning: December 2010. 

Medlemmer: 9. 

Værksted: 118 m2. 

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms.  

Medlemsgebyr: 700 kr./md. inkl. moms. 

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget, værksted: Ukendt.  

Værktøjs- og maskinbudget: Ukendt. 

Støtte fra fonde og puljer: Ingen. 

Egenfinansiering: 100 pct. 

Arbejdsområde: Træ, møbler og lignende. 

PB43 Portræt | TSPB43

Værktøj sat i system
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Prags Have  
– magiske eftermiddage og sene aftener

Det er sommer og Prags Have er for alvor begyndt at tage form. Der bliver 
løbende lavet flere og flere plantekasser til den efterhånden labyrintiske 
have, mens den store bunke vækstmuld langsomt svinder ind. 

”Vi vil vise at det kan lade sig gøre at lave et byrum på en anderledes 
måde. Et mulighedsrum hvor alt ikke på forhånd er planlagt, men som 
langsomt og kontinuerligt bliver til,” forklarer en af initiativtagerne fra 
havegruppen. 

Prags Have er som udgangspunkt en åben have med et stort fokus 
på det sociale. Haven er et anderledes mødested for alle – ikke kun 
haveentusiaster.
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Grøntsager bliver sået, gror og høstes til de ugentlige fællesspisninger. 
På initiativ fra lokale beboere oprettes der en madgruppe som hen over 
sommeren står for at arrangere fællesspisning hver onsdag. Og opbak-
ningen er stor. Med 50-80 spisende hver gang, hovedsageligt folk fra 
Holmbladsgadekvarteret og PB43, stiller det krav til kreativiteten. 

PB43 | Prags Have – magiske eftermiddage og sene aftener

Havegruppen opfordrer interesserede til at engagere sig i driften og 
koordineringen af haven. Det drejer sig om praktiske ting, såsom at 
vande, luge ukrudt, rydde op og være til stede i haven når den har åbent 
hver onsdag og søndag. Men der er også forslag til forskellige projekter 
som kan skabe nye funktioner og aktiviteter i haven, blandt andet et 
midlertidigt udekøkken. 
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”Forleden mødte jeg én i Prags Have, og vi fandt ud af at vi faktisk bor 
i den samme ejendom. Men vi har bare aldrig talt med hinanden før,” 
fortæller en af de lokale brugere af haven.

HOW_TO_BOOK.indb   226 17/03/12   01.27



227PB43 | Prags Have – magiske eftermiddage og sene aftener

”Hvis vi kan inspirere andre til at gøre noget anderledes, påvirker det 
også andre end dem der lige kommer ned i haven, fordi det spreder sig 
som ringe rundt i byen. Det behøver ikke være haver, men bare det at 
bruge byrummet på en anden måde,” konstaterer en af initiativtagerne 
fra havegruppen.

”I Prags Have møder man måske nogle mennesker og laver nogle ting 
som man aldrig har prøvet før. Man bliver beskidt på en helt ny måde, og 
får måske snakket med nogle typer man ellers ikke ville have snakket 
med,” forklarer en af initiativtagerne fra havegruppen.
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Af Klondike

Det seneste år (2011) har arbejdet i projektgruppen Klondike især været 
centreret om Prags Have på Prags Boulevard 43, Amager. Ud over at være 
en grøn og æstetisk udnyttelse af et tomrum har haven fungeret som en 
platform for alverdens eksperimenter.

Klondikes Forunderlige Haveekspedition er en kategorisk indsamling af 
flora og fauna i videnskabens navn. I den store danske opdagelsesrej-
sende Carsten Niebuhrs ånd var ekspeditionen dogmatisk konstrueret 
omkring tre dage og tre nætters ophold i haven. Her blev der opbygget 
et udkigstårn, indsamlet information om havens besøgende og flora. 
Vi dokumenterede folks færden og deres karakteristika, tegnede kort 
og visualiserede ruter. Vi indsamlede fortællinger, registrerede højder 
og lavede portrætteringer. Floraen blev udforsket, der blev bygget en 
silhuetmaskine og en plantepresserinstallation indfangede diversiteten 
i haven.

Projektets formål var at lege og ironisere over den videnskabelige sand-
hed som målestok for opfattelsen af verdenen omkring os. Med maskinen 
som måleinstrument, nøjagtighed og præcision for øje, ville vi registrere 
og dokumentere Prags Have som et urbant fænomen. På tredjedagen for 
ekspeditionen blev al materiale indsamlet i én publikation, som vi om 
natten holdte fernisering for. Bogen er i et raw-format med træ-hardback, 
og fungerer som udgangspunkt for en mere læsevenlig publikation, der 
senere vil blive udgivet i forbindelse med en udstilling.

Klondikes Forunderlige Haveekspedition

Billedregistrering: Telt og tårn.
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Portrættering: Fotografi af en ”indfødt”, notat af dennes yndlingssted i 
haven samt et historisk minde relateret til tidligere haver.

Portræt af George Surovov, 27 år fra New York: 
Q: Hvilket sted i haven er dit favoritsted og hvorfor?
A: Køkkenet, her kommer alle ingredienser og alt det hårde arbejde fra 
haven sammen og bliver til lækker mad.
Q: Hvilke minder har du om haver?
A: Min farfar arbejdede altid i haven og det var en god måde at være 
sammen på. Så på mange måder minder haven mig om ham.

Antropolog Mark Vacher indleder et forord til publikationen med at skrive: 
”Paradoksalt nok handler den videnskabelige praksis sjældent om at se 
tingene, som de er. Den indbefatter tværtimod en afdækning af det skjulte, 
en udforskning af det fjerne og en forståelse af det uforståelige. Sagt med 
andre ord, er det videnskabens formål at få det, der er skjult til at ophøre 
med at være det.”

Derive: Registrering af bevægelser og ruter i haven. Mønstre og kerne-
områder viser sig.

Klondikes Forunderlige Haveekspedition | Klondike
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Flora i haven: Registrering af floraens farveskala i haven.

Plantepresning: Registrering af udvalgt flora presset i plantepressemaskinen.
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Flora Danica: Presset flora fortolkes af kunstnere.

Silhuetmaskine: Udvalgt flora placeres i silhuetmaskinen med det  
formål at aftegne deres silhuet som døgnet går og planten forandrer sig.

Klondikes Forunderlige Haveekspedition | Klondike
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Vild flora: Registrering af Prags Have uregulerede vilde flora.
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Luftprøver: Registrering af luften af en porre, squash, bønne og andre 
udvalgte flora i haven. Reference til Københavns Kommunes krav om 
porreluftregistrering.

Om Klondike

Klondike er en projektgruppe, der arbejder tværfagligt med eksperimenterende 

borgerinddragelse og udforskning af rum i byen. Med æstetiske redskaber, 

midlertidige installationer og konstruering af situationer er det Klondikes 

mål at skabe konkrete forbedringer i byens sociale og fysiske rum. Klondike 

arbejder med projektet hen imod en udstilling hos Modtar Projects i sensom-

meren 2012.  

 

Klondike er Majken Hviid, Kasper Kjeldgaard og Nina Wöhlk. 

 

www.klondike.dk

Klondikes Forunderlige Haveekspedition | Klondike
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Det er blevet højsommer og Prags Have er for 
alvor begyndt at tage form. Med to succesfulde 
haveweekender, arbejdsdage, en Sankt Hans-af-
ten og adskillige fællesspisninger øges opmærk-
somheden omkring den urbane have. Det er ikke 
kun områdets lokale beboere som i stigende 
grad kigger forbi for at få fingrene i jorden og 
være med til fællesspisningerne. Også pressen 
har fået øjnene op for at spidsen af den tidligere 
industrigrund midlertidigt er blevet indtaget af 
plantekasser med radiser, kartofler, gulerød-
der, tomater, basilikum, chili, blomster, buske og 
meget andet. Et besøg fra radioprogrammet P1 
Natursyn bliver til en 45 minutter lang udsen-
delse om at dyrke grøntsager i byen, og TV 2/Lorry 
sender et kort indslag fra haven. I udsendelsen 
medvirker blandt andet Jon Pape, centerchef i 
Center for Park og Natur under Københavns Kom-
munes Teknik- og Miljøforvaltning. Han forklarer 
at Prags Have blot er ét ud af mange eksempler 
på hvordan kommunen særligt i løbet af 2011 har 
oplevet en ganske overvældende interesse for 
det at dyrke grøntsager i byen. Og Center for Park 
og Natur er begejstret for interessen. 
”Det skaber en masse positivt byliv og engage-
ment i byens rum, det gør byen grønnere, det 
skaber et forhold til sund mad, og så skaber 
det en masse gode, positive relationer mellem 
mennesker af forskellig slags i et lokalt kvarter,” 
forklarer Jon Pape. Samme dag får Prags Have at 
vide at de har fået tilsagn om støtte fra kommu-
nens pulje Lokale Grønne Partnerskaber. Formå-
let med puljen er at støtte initiativer som er med 
til at gøre byen grønnere ved at skabe grønne 
mødesteder, haver og oaser, får mennesker til at 
gøre noget sammen samt fremmer lokale fælles-
skaber og lokalt byliv.1

”Vi har lavet puljen ud fra et ønske om at prøve 
nogle ting af. Vi vil gerne støtte projekter der er 
skæve og anderledes, også for at få nogle erfarin-
ger med hvad der fungerer, og hvad der ikke gør,” 
forklarer Lykke Leonardsen, strategichef i Center 
for Park og Natur. 

Modstridende udmeldinger
Men det viser sig at det ikke er helt let at 
etablere et grønt åndehul i København. 
Opmærksom heden omkring Prags Have er 
nemlig ikke entydigt positiv. Også andre i Kø-
benhavns Kommune er blevet opmærksomme 
på haven på den tidligere industrigrund. I 
midten af juli 2011 modtager Prags Have en 
e-mail fra Københavns Kommunes Center for 
Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen med 
ordlyden: 
”Vi har konstateret at en del af grunden er 
lavet om så der nu er have med dyrkning af 
grøntsager (…) I har ikke indhentet tilladelse 
fra Center for Miljø til at ændre anvendelsen 
af arealet fra industri til have. I bedes derfor 
inden fire uger indsende en ansøgning om 
at ændre arealanvendelsen for at lovliggøre 
projektet.” 
Havegruppen bag Prags Have står først uforstå-
ende over for henvendelsen. Hvordan kan den 
samme forvaltning under kommunen pludselig 
komme med to så umiddelbart modstridende 
udmeldinger. Der indkaldes til hastemøde 
blandt havegruppen og Givrum.nu, og på Rigger-
hallens tag bliver der tidligt næste morgen  
diskuteret forskellige muligheder. I første 
omgang beslutter havegruppen sig for at tage 
kontakt til både Center for Miljø, Center for 
Park og Natur og ingeniørfirmaet Grontmij der 
har stået for den tidligere oprensning og flere 
jordbundsanalyser af den forurenede jord på 
PB43, for at høre hvordan den skal forholde sig 
til henvendelsen. Samtidig kontakter Givrum.nu 
grundejeren AkzoNobel for at få tilsendt alle 
miljørapporter som er lavet i forbindelse med 
PB43. 

Asfalt og jernplader 
Det går hurtigt op for havegruppen at det 
ifølge Center for Miljø – der er underlagt den 
nationale jordforureningslov – ikke er tilstræk-
keligt at grøntsager og afgrøder dyrkes i mobile 

Prags Have –midlertidige udfordringer
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plantekasser i vækstmuld hentet udefra og 
derfor ingen direkte kontakt har med grundens 
eksisterende jord eller belægning. I det øjeblik 
brugen af et areal ændrer status, som i dette 
tilfælde fra erhverv og industri til følsom anven-
delse2, hvilket Prags Have nu kategoriseres som, 
stilles der også nogle andre og strengere krav til 
forureningsforholdene. Jorden skal derfor hvad 
der med fagtermer betegnes ”befæstnes” eller, 
sagt med andre ord, forsegles på en sådan måde 
at eventuel forurenet jord ikke kan hvirvle op 
og komme i kontakt med brugerne af haven. En 
regel som denne ønsker strategichef i Center for 
Park og Natur, Lykke Leonardsen, at udfordre. 
”Vi vil gerne rykke ved Center for Miljøs modus 
operandis3 så den bliver mere forståelig og 
fleksibel. Folk går også på fortovet lige uden 
for haven, og de falder ikke døde om. Hvad 
er forskellen? Det handler jo ikke om at folk 
opholder sig i haven i dagevis, men om at de 
færdes der i kortere tidsrum.”
I første omgang skal Prags Have dog indsende 
en ansøgning om tilladelse til at ændre den 
tidligere lakfabriks anvendelse, og Center for 
Miljø vil så efterfølgende i behandlingen af 
denne ansøgning tage stilling til hvordan haven 
kan leve op til befæstningskravene. 
Selv om urban farming-fænomenet er i op-
blomstring og synes særdeles populært, er 
der tilsyneladende ingen som før har stået i 
samme situation og fået stillet lignende krav. 
Projekter som Prags Have er forholdsvis nye i 
Danmark. Problematikkerne ved en midlertidig 
omdannelse af en tidligere industrigrund til en 
mobil, urban have har derfor ikke noget juridisk 
foregangstilfælde som havegruppen kan læne 
sig op ad og bruge til sin fordel i sagen. Have-
gruppen beslutter sig derfor i første omgang for 
at følge Center for Miljøs opfordring og sender 
inden for den fire ugers frist en ansøgning om 
tilladelse til at ændre arealanvendelsen. 
I sin ansøgning argumenterer havegruppen 
blandt andet for at den allerede tilbage i selve 
planlægningsfasen af Prags Have var bevidst 
om at der var tale om en tidligere industrigrund 
og at der kunne være problemer med forurening. 
Havegruppen henvendte sig derfor til Center 

for Miljø og fik i en e-mail-korrespondance fra 
januar 2011 at vide at ”al den forurenede jord 
er gravet bort og erstattet af ren, ligesom alle 
tanke er fjernet”. Som følge af denne e-mail 
handlede havegruppen ud fra den overbevis-
ning at grunden var oprenset og herved ikke 
udgjorde nogen sundhedsfare for brugerne af 
haven. Den seniorprojektleder og hydrogeolog 
fra Grontmij som Prags Have har kontakt med, 
vurderer desuden på baggrund af en række po-
reluftsmålinger der blev foretaget på grunden 
tilbage i 2006, at forureningen ikke udgør nogen 
risiko for at kunne opfylde kravet om følsom an-
vendelse: ”Afdampningsbidraget udendørs er så 
lavt at det selv ved følsom arealanvendelse ikke 
udgør et problem (…) Hvis bedene er hævede 
over jorden, giver det ikke mening at lave en tæt 
belægning [som forsegling] under dem. Ventila-
tionen under kasserne vil være tilstrækkelig til 
at hindre påvirkning fra afdampning fra jorden.” 
Han stiller desuden spørgsmål ved hele præmis-
sen for ansøgningen: Er Prags Have overhovedet 
udtryk for følsom anvendelse? 

Faste kategorier og midlertidige udfordringer
Som midlertidigt projekt er Prags Have et  
eksempel på hvordan der inden for lovgivningen 
ikke opereres med diffuse kategorier. Haven er 
afskærmet af hegn som resten af PB43 og er 
som udgangspunkt kun åben hver onsdag og 
søndag. De lokale brugere har dog mulighed 
for at komme i haven så længe en af de andre 
porte til grunden står åben. Prags Have synes 
altså ikke at matche de eksisterende kasser. 
Den er ikke udtryk for industriel brug, men der 
er heller ikke som sådan tale om en reel have 
i forbindelse med en bolig eller institution, 
eller et fuldt offentligt tilgængeligt areal med 
legeplads som den følsomme anvendelse ellers 
dækker over. Desuden tager de krav der som 
oftest stilles i forbindelse med befæstning af 
forurenet jord, ikke højde for at der blot er tale 
en midlertidig urban have. Asfaltering eller 
oprensning af jorden er udelukket hvis Prags 
Have som frivilligt, midlertidigt projekt skal 
kunne fortsætte. En oprensning af jorden vil 
være alt for omkostningsfuld, mens asfalt som 

PB43 | Prags Have – midlertidige udfordringer
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udgangspunkt ikke er en mulighed. Prags Have 
har nemlig, som alle de andre brugere på PB43, 
i kontrakten med Givrum.nu skrevet under på 
at ”foretages der ændringer af det lejede, er 
lejeren ved lejeforholdets ophør forpligtet til 
at reetablere det lejede i det omfang udlejer 
[AkzoNobel] ikke ønsker at bibeholde  
ændringerne.” Men er der ikke mulighed for 
at de lovmæssige krav kan imødekommes på 
anden vis? 

Havegruppens ressourcer og erfaring med 
jordforureningsforhold er meget begrænsede. 
Rapporter og forskning på området er gerne på 
et højt teknisk niveau, de kræver ekspertviden 
at kunne tolke og forstå. Den rapport og de 
analyser som foreligger for udendørsarealet 
på PB43, fremstår derfor for havegruppen som 
overvejende ”volapyk”, og de må således stole 
på Grontmijs og Center for Miljøs tolkning af 
resultaterne. 
Havegruppen forhører sig derfor også hos nogle 
af de andre brugere på PB43 og forskellige 
eksperter og instanser inden for jordforure-
ning. Flere af disse forskere, konsulenter og 
myndigheder opfordrer gruppen til at finde 
eksempler på lignende problematikker i andre 
danske kommuner, eller udenlandsk forskning 
og løsninger inden for alternativ befæstning 
af jord. Dette vil måske kunne styrke havens 
sag og være med til at gøre det lettere at lave 
urbane haver på industrigrunde i fremtiden. 
Men eksemplerne synes særdeles begrænsede, 
og ingen af dem forholder sig til det midler-
tidige aspekt. Alligevel finder havegruppen 
til sidst frem til et alternativt løsningsforslag 
som sendes med ansøgningen om ændring 
af arealanvendelsen til Center for Miljø. Frem 
for at befæste jorden med asfalt eller oprense 
den, er forslaget i stedet at anvende køreplader 
som eksempelvis ofte bruges i forbindelse med 
anlægsarbejder, og på den måde leve op til 
befæstningskravene. Men vil myndighederne 
acceptere en løsning som ikke er blevet brugt 
før, og frem for alt ikke er blevet testet i dansk 
regi?  

Den endelige afgørelse
Efter cirka otte ugers behandlingstid hvor 
ansøgningen også – som en del af en hørings-
proces – har været omkring Region Hovedsta-
den, er der midt i oktober 2011 svar fra Køben-
havns Kommune:
”Vi kan acceptere jeres anmodning om udlægning 
af køreplader på ubefæstede arealer”. Center 
for Miljø imødekommer således Prags Haves 
forespørgsel. Kravet om befæstning skal dog 
være sket inden næste havesæson skydes i gang. 
I afgørelsen præciserer Center for Miljø desuden 
at der skal være tale om jernkøreplader.
Selv om jernkørepladerne er langt mere mobile 
og dermed lettere at håndtere i forhold til havens 
midlertidige status, viser det sig at de vil blive 
alt for omkostningsfulde at lægge. Prags Have 
henvender sig derfor endnu engang til Center 
for Miljø for at høre om muligheden for i stedet 
at anvende plastkøreplader. Disse er langt bil-
ligere og kun vejer en brøkdel af jernpladerne. 
Spørgsmålet er dog om de lettere plastplader 
kan befæste jorden på samme måde som jern-
plader. Det er ikke blevet afprøvet før på dansk 
grund, og havegruppen har fået at vide at man i 
miljøspørgsmål som regel vil tage udgangspunkt 
i erfaringer fra andre danske sager. Det er derfor 
med spænding at havegruppen afventer svaret og 
dermed muligheden for at kunne fortsætte næste 
sæson. I starten af januar 2012 er der svar fra 
Center for Miljø der imødekommer den revide-
rede ansøgning: 
”Vi kan acceptere at I bruger de foreslåede plast-
køreplader. Når blot pladerne er boltet sammen 
som vist på medsendte billede, så er kontakten 
med den forurenede jord hindret. Plastkøre-
pladerne opfylder derfor samme formål som 
jernkørepladerne.” 

Selv om spørgsmålet om rimeligheden i Center 
for Miljøs befæstningskrav stadig står åben for 
diskussion, og Prags Have ikke undgik at leve op 
til kravene om befæstning, var det alligevel mu-
ligt i form af en positiv dialog og ”teknisk bytte”4 
at imødekomme reglerne på alternativ vis. En  
løsning der for et frivilligt, midlertidigt projekt 
som Prags Have var helt afgørende for dets  
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mulighed for at fortsætte.
Center for Park og Natur samt Miljøpunkt Amager 
har efterfølgende ydet Prags Have økonomisk 
støtte til at imødekomme befæstningskravene 
fra Center for Miljø.

1 www.kk.dk. Søg på: grønne partnerskaber.

2 En anvendelse af et areal betegnes i jordforurenings-

loven som ”følsom” når der er bolig (inklusive udendørs 

boliganvendelse som have, køkkenhave og legeområder), 

institution for små børn eller offentlig tilgængelig lege-

plads på arealet.

3 Modus operandis er udtryk for en særlig måde som 

nogen arbejder eller virker på.

4. Teknisk bytte skal forstås som en alternativ løsning 

der tilgodeser hensynet bag reglerne og giver samme 

sikkerhed som ved anvendelse af reglerne, men som 

åbner for at man kan imødekomme reglerne på alternativ 

vis. 

Om plastkøreplader til Prags Have

Der er flere fordele ved at anvende prægede 

plastkøreplader til befæstning af forurenet jord i 

forbindelse med midlertidige, frivillige projekter 

uden store anlægsbudgetter. Metoden er langt 

billigere end at skulle oprense jorden eller 

befæste den med asfalt eller jernkøreplader. 

Plastkøre plader er desuden mere mobile at 

arbejde med, hvilket har vist sig fordelagtigt i for-

bindelse med Prags Have. Hver plade vejer kun 35 

kg og kan flyttes ved håndkraft, er mere fleksibel 

og kan derfor lettere forme sig efter den ujævne 

grund som er på PB43. Derudover er det muligt at 

save, fræse og bore i plastkørepladerne og derved 

tilpasse dem efter behov. 

 

Fremgangsmåde: Der bores huller i plastkøre-

pladerne, dels til dræn for regnvand så der ikke 

danner sig søer på pladerne, dels for at kunne 

låse pladerne til hinanden med for eksempel 

lange plastikstrips. Afslutningsvis dækkes 

pladerne med cirka 10 centimeter grus, jord 

eller rullegræs – ved et areal på ti kvadratmeter 

bruges der cirka én kubikmeter jord. 

 

Mål: 3.000 mm x 1.200 mm x 10 mm – det er 

muligt at få pladerne i forskellige mål. 

PB43 | Prags Have – midlertidige udfordringer
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Af Claus Høxbroe

De spærrer havnefronten inde
  blandt blankpoleret galskab
        byplanlægningen
   er hovedstadens dørmand
 der nægter pøblen adgang

Det er byens måde at åbne sig på
 jeg holder af
  og så lukke sig i igen
 lige så hurtigt
 de friske bemærkninger
  fra manden på bænken
  pigernes hvisken på hjørnet
børnenes latter på boldbanen
  duften af mad ud ad de åbne vinduer
 den summende trafik
  og den evige myldren i kebabben
måden regnen lægger sig på asfalten
  og hårene rejser sig på kroppen
den søvnige vågnen til hverdagen
  og søndagsstemning på Sommersted
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Hvorfor midlertidige anvendelser?
Blandt tunge politiske emner som betalingsring, akut mangel på dag-
institutionspladser og udsatte boligområder er det nærliggende at tro at 
Københavns Kommunes interesse for midlertidig brug af byens rum ligger 
langt nede på prioriteringslisten. Ikke desto mindre har kommunen 
de seneste to-tre år i stigende grad fokuseret på ”den midlertidige 
anvendelse” i forskellige politikker og strategier. Frem for at betragte 
en midlertidig brug – om der så er tale om enkeltstående events eller 
længerevarende midlertidige lejemål – som overflødigt ”flødeskum”, har 
politikerne og embedsfolkene i de forskellige fagforvaltninger opdaget 
at disse anvendelser kan spille en vigtig rolle for København i kultur- og 
byudviklings sammenhæng. Det gælder både i forhold til ambitionen 
om at skabe et mangfoldigt byliv, brande København udadtil i en global 
storbykonkurrence, muligheden for at understøtte spirende innovative 
kræfter og på længere sigt generere vækst, og ikke mindst at bruge de 
midlertidige anvendelser som strategisk redskab i forbindelse med 
byomdannelse samt udvikling af nye kvarterer og byområder. 

Midlertidige anvendelser genererer byliv
Byliv er de senere år blevet et dominerende ideal inden for planlægningen. 
Et ”buzzword” hvis faktiske mening synes trængt i baggrunden uden 
nærmere refleksion over hvad ordet i grunden dækker over. Hvad vil det 
sige at skabe byliv, og hvordan understøttes det i praksis, ikke mindst i 
relation til midlertidige anvendelser? Ét er forestillingen om og bestræ-
belsen efter et mangfoldigt byliv, eller som Teknik- og Miljøforvalt ningen 
formulerer det i deres publikation Mulighed for midler tidige anvendel ser: 
”En attraktiv by er en by med et godt bymiljø og et mangfoldigt byliv”; 
noget andet er hvordan rammerne for det urbane liv reelt designes, og 
hvordan de midlertidige anvendelser muliggøres i praksis. Der er ingen 
tvivl om at kommunen på det strategiske plan målrettet stræber efter at 
skabe et mere mangfoldigt København gennem blandt andet midlerti-
dige anvendelser. At understøtte og forfølge disse mål i praksis, er dog i 
mange tilfælde en større udfordring inden for den eksisterende lovgivning.

Med store tilbagevendende events som Distortion1, Strøm Festival2,  
Kulturhavn3 og Copenhagen Jazz Festival4 synes de bylivsmæssige 
kvaliteter særligt at være funderet i midlertidige, oplevelsesbaserede 
anvendelser. Ifølge Københavns stadsarkitekt, Tina Saaby, skal bylivet 
dog ikke forstås så entydigt. ”København har godt af at opleve, lege og 
eksperimentere, men det betyder ikke at det hele konstant skal være 
”tivoli”. Der skal også være plads til hverdagens pauser. At skabe interes-
sante byområder, blandt andet ved hjælp af midlertidige anvendelser som 

1 Distortion blev stiftet i 1998 

og stræber efter at bryde alle 

fysiske og mentale barrierer 

for hvad en fest kan være, 

samt skabe en forretning 

baseret på gavmildhed. 

Distortion er i dag en mobil 

fem dages fest der hver dag 

indtager en ny københavnsk 

bydel. I 2011 var der hen 

120.000 publikummer. 

2 Strøm er en festival for elek-

tronisk musik i København. 

Festivalen startede i 2007 med 

det formål at gøre alternativ 

elektronisk musik tilgængelig 

for alle. Det handler om at ud-

vide horisonter og prøve noget 

nyt. Flere koncerter er gratis 

og festivalen er nonprofit.

3 Kulturhavn har siden 2001 

været en årlig tilbagevendende 

sommerbegivenhed i Køben-

havns Havn. Den skal inspirere 

til et aktivt fritidsliv gennem 

forskellige aktiviteter i kryds-

feltet mellem kultur og idræt. 

Kulturhavns vision er samtidig 

at fremvise havneområdets 

potentialer for de hen ved 

80.000 besøgende.

4 Copenhagen Jazz Festival 

har siden 1979 fungeret  

motiverende og inspirerende 

for det nationale jazzmiljø 

og regnes for en af de mest 

velrenommerede jazzfestivaler 

i Europa. Omkring 250.000 

publikummer indtager hvert 

år Københavns torve, parker, 

cafeer, koncertsale, kanaler  

og stræder.

Kommune  
– mellem visioner og praktiske udfordringer
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man har lyst til at opholde sig i eller cykle igennem til og fra arbejde, er 
også byliv.” Byliv dækker således både over de ekstraordinære,  midler -
tidige events og københavnernes hverdagsliv.

Midlertidige anvendelser genererer vækst
Set fra kommunens perspektiv er midlertidige anvendelser dog ikke 
alene interessante i forhold til det eventbaserede eller hverdagslige byliv. 
I den globale storbykonkurrence må København satse på at tiltrække 
vidensmedarbejdere for ikke at ende med at bekræfte forudsigelserne 
fra OECD’s rapport om hovedstadsområdets konkurrenceevne, nemlig at 
”de seneste års beskedne vækst hænger som mørke skyer over hoved-
stadens økonomiske fremtidsmuligheder (…) og kan medføre mangel på 
kvalificeret arbejdskraft i fremtiden”. Som det understreges andetsteds i 
bogen i Giv rum til kreativ vækst, kan projektmagere og kreative iværksæt-
tere i midlertidige lejemål være med til at tiltrække mere videnstunge og 
traditionelle virksomheder. De ”er afhængige af ny viden, innovation og 
kreative løsninger og gerne vil være i nærheden af byliv”, og ofte ønsker ”at 
ligge ved siden af hippe virksomheder for på den måde at signalere at man 
er med på noderne”. På den måde kan de midler tidige anvendelser være 
med til at skabe arbejdspladser og vækst ved at muliggøre iværksætteri, 
kreativitet og innovation, og spille ”en vigtig rolle for den kreative fødekæde 
og udnyttelsen af de potentialer der findes i krydsfeltet mellem kultur og 
erhverv”, som det formuleres i kommunens Politik for midler tidige anvendel-
ser af ledige lejemål og udendørsarealer.

Kommune – mellem visioner og praktiske udfordringer

Dronning 
Louises Bro
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Midlertidige anvendelser som strategisk greb
Som strategisk redskab i forbindelse med byomdannelse kan de midler-
tidige anvendelser, ifølge kommunen, være med til at rette københavner-
nes opmærksomhed mod et ellers overset byområde, eller de kan med-
virke til at forbedre et områdes ry. De fungerer som praktiske eksempler 
på hvordan der ofte med enkelte greb kan pustes nyt liv i forladte områder, 
og de foreviser nye former for brug i fuld skala. ”Vi bruger det midlertidige 
som planlægningsredskab på den korte bane. Vi ser det som et effektivt 
redskab til at få borgerne i dialog og til at vi som kommune selv kan blive 
klogere på for eksempel æstetiske og byggetekniske forhold,” fortæller 
Tina Saaby. Kommunen bruger altså den midlertidige anvendelse som et 
strategisk middel – gerne i den spæde opstart – til at foregribe en mere 
langsigtet udvikling af et byområde. De kan herved kickstarte manglende 
byliv, teste en fremtidig brug og/eller påvirke områdets omdømme i en 
mere positiv retning. 

Samme tankegang er gældende i forbindelse med kvarterudvikling samt 
sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder. ”Den housesitting 
der ligger i en midlertidig anvendelse af tomme bygninger og grunde, 
modvirker hærværk og fysisk forfald. Mens selve italesættelsen af at 
”der sker noget nyt”, gør at området måske pludselig forbindes med 
nogle positive fortællinger, og er på den måde med til at gøre beboerne i 
et udsat boligområde stolte af deres kvarter,” forklarer Tina Saaby. Også 
Københavns Ejendomme ser, ligesom de private grundejere, en værdi i 
at lade midlertidige lejere ”housesitte” kommunens tomme ejendomme. 
”Der kommer vand igennem systemerne, og der bliver ikke i samme 
omfang lavet hærværk. Vi vinder en viceværtfunktion ved at der er nogle 
lejere som indirekte passer på ejendommen,” påpeger souschef i  
Københavns Ejendomme, John Dahl-Pedersen.

På en lang række områder oplever kommunen altså fordele ved at  
understøtte og forbedre rammerne for midlertidig brug af byens rum. 
Men samtidig er der forvaltnings- og lovgivningsmæssige forhindringer 
som udfordrer mulighederne for en midlertidig brug, både internt og 
eksternt i Københavns Kommune samt på lokalt og nationalt niveau. På 
flere områder må midlertidig anvendelse følge national lovgivning og er 
derfor uden for Københavns Kommunes direkte indflydelse. 

Mangel på tomme bygninger
Det er ikke kun lovgivningen der indimellem spænder ben for kommunens 
reelle muligheder for at arbejde med midlertidige anvendelser. ”Selv om 
der hersker en udbredt idé om at kommunen ikke udnytter sine bygninger 
optimalt, er det som regel et spørgsmål om at ejendommene i et kort  
tidsrum venter på at overgå til anden funktion”, forklarer Mads Elling, 
udviklingskonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Byudvikling & 
Events. ”I 2010 undersøgte vi hvilke lejemål der ikke var lejet ud, og som 
potentielt kunne bruges til midlertidige lejemål a la steder som PB43 
eller Bolsjefabrikken. Det drejede sig om knap én procent af godt 850 
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ejendomme”. En af forklaringerne er, ifølge John Dahl-Pedersen fra 
Københavns Ejendomme, at Københavns Kommune i øjeblikket vokser 
med tusind nye indbyggere om måneden, hvoraf hundrede er børn.  
Udviklingen er dog ikke alene et udtryk for at det er blevet populært at 
bo i byen. De høje boligpriser kombineret med den nuværende finan-
sielle krise gør at flere københavnere har en oplevelse af at være stavns-
bundne, eftersom de ikke har råd til at flytte fra huset eller lejligheden 
i København. Det stigende børnetal har den praktiske konsekvens at 
hver ledig bygning og grund forsøges udnyttet til at få en børneinstitu-
tion ind. 

De tomme bygninger kommunen har stående, bliver derfor hurtigt brugt 
til at imødekomme den presserende efterspørgsel på offentlige service-
tilbud – mens de resterende tomme bygninger primært er egnede til 
kontorlejemål og, ifølge John Dahl-Pedersen, ikke til den type midler-
tidige anvendelser som projektmagere og iværksættere efterspørger. 
Hertil kommer bekymringen for om succesen bliver for stor, og om de 
midlertidige lejere forventer at kommunen finder et nyt sted til dem når 
kontrakten udløber. ”For os er det også et spørgsmål om hvad bygningen 
skal bruges til bagefter. Skal den nedrives eller totalrenoveres, kan vi 
bruge den til housesitting, ellers kan bygningen bruges til andre formål,” 
forklarer John Dahl-Pedersen. Københavns Ejendomme ser desuden en 
fordel i at de midlertidige udlejninger finder sted i fritliggende bygninger, 
så der ikke opstår problemer med for eksempel støj, indretning eller 
brug mellem de nye lejere og naboerne. Så trods kommunens målsæt-
ninger og visioner er de reelle muligheder for at understøtte midlertidige 
udlejninger af tomme bygninger altså begrænsede. Det vanskeliggøres 
desuden yderligere af en politisk vedtaget huslejemodel. 

Huslejemodellen skaber forhindringer
I 2005 etablerede Københavns Kommune ejendomsselskabet Køben-
havns Ejendomme ud fra et ønske om at samle og skabe bedre overblik 
over de forskellige fagforvaltningers administration, drift og udlejning 
af kommunens ejendomme. Samtidig blev det besluttet at al fremtidig 
udlejning af kommunens bygninger skal baseres på en huslejemodel, 
som betyder at kommunen ikke må leje deres ejendomme ud til under 
markedspris5. Formålet er først og fremmest at synliggøre internt i 
kommunen hvad det reelt koster fagforvaltningerne at leje sig ind i 
kommunens ejendomme, og hvad det på et overordnet plan koster at 
drive en kommune. Modellen har udgangspunkt i moderne management 
der dels skal sørge for at kommunens ressourcer udnyttes optimalt ud fra 
et økonomisk rationale, dels sikre at der kan sættes penge af til fremtidig 
vedligeholdelse. Huslejemodellen har dog samtidig den konsekvens at det 
kan være vanskeligt for projektmagere, kunstnere og iværksættere midler-
tidigt at leje sig ind i de få af kommunens bygninger som kan bruges til 
midlertidig anvendelse. For mange af initiativtagerne er det for omkost-
ningstungt og administrativt vanskeligt.

5 Huslejen beregnes til nær 

markedsleje som et afkast 

på seks procent af den of-

fentlige ejendomsvurdering 

fra 2004. Hertil kommer et 

administrations bidrag samt 

et vedligeholdelsesbidrag der 

beregnes via kvadratmeter-

prisen gange lejemålets areal.

Kommune – mellem visioner og praktiske udfordringer
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Det er dog muligt at søge om støtte til at finansiere udgifter til eksem-
pelvis husleje. Støtten gives blot ikke af Københavns Ejendomme, men 
skal efterfølgende søges hos den specifikke fagforvaltning afhængig af 
projektets karakter. ”Laver man noget kulturelt, skal man søge om støtte 
i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det har man gjort ved Fabrikken for 
Kunst og Design6, og spillestederne Pumpehuset7, Stengade 188 og Fol-
kets Hus9”, fortæller John Dahl-Pedersen. Årsagen til denne nye proce-
dure er at man herved – i modsætning til tidligere, hvor støtten lå skjult 
som en ekstraordinær lav husleje – synliggør hvorfra støtten kommer, så 
politikerne i højere grad kan justere om det er et område de vil prioritere.

Det er dog langtfra alle der garanteres støtte, og for at overkomme denne 
huslejebarriere har Kultur- og Fritidsforvaltningen blandt andet foreslået 
at udvikle en såkaldt midlertidig bottom-up-udviklingszone hvor kommu-
nen hjælper med at finansiere reservationslejen10 samt halvtreds procent 
af lejeudgifterne, så Københavns Ejendomme ikke udlejer bygningen til 
anden side mens bygningen venter på at overgå til anden funktion. ”Hvis 
der skal være steder som PB43 i kommunale ejendomme, kan der være 
brug for medfinansiering, vurderede forvaltningen. Ellers kan det på grund 
af huslejemodellen være svært at realisere bottom-up-udvikling medmin-
dre ejendommene er i dårlig stand. Det er tilfældet med Bolsjefabrikken 
i Ragnhildgade. De får ingen kommunal driftsstøtte og lejer ejendommen 
til en forholdsvis lav husleje,” forklarer Mads Elling fra Kultur- og Fritids-
forvaltningen. Forslaget om udviklings zonen blev, som med mange andre 
forslag der fremsættes internt i kommunen, aldrig vedtaget. 

Stram lovgivning og teknisk bytte
Noget som især vanskeliggør kommunens arbejde med at understøtte 
midlertidige anvendelser, er at lovgivningen ikke skelner mellem 
midler tidige og permanente anvendelser. I Center for Byggeri under Tek-
nik- og Miljøforvaltningen skal alle forespørgsler om større renovering er 
eller ændring af anvendelse således leve op til Bygningsreglementet 
10 (BR10). Her stilles de samme krav til eksempelvis tilgængelighed, 
indeklima, brand og sikkerhed – uanset om der er tale om en midlertidig 
eller permanent omdannelse11. Det betyder konkret at man ved at tage 
en tidligere industribygning i brug risikerer at skulle klimaisolere byg-
ningen, etablere handicapramper, opføre talevarslingsanlæg i tilfælde af 
brand, oprense gulve og jorden på udendørsarealerne og meget andet, 
selv om lejemålet måske kun forløber over et år. Foranstaltninger som på 
grund af de forøgede omkostninger kan ende med at kvæle projektet. Den 
manglende skelnen mellem midlertidig og permanent brug bunder blandt 
andet i et såkaldt lighedsprincip om at alle sager skal behandles ens uden 
undtagelser. Der er dog mulighed for at imødekomme lovgivningen med 
det der kaldes ”teknisk bytte”. Teknisk bytte skal forstås som en alterna-
tiv løsning der dog stadig giver samme sikkerhed og tilgodeser hensynet 
bag reglerne. Et eksempel på et sådant bytte er Prags Have, hvor man 
i øjeblikket arbejder på muligheden for at imødekomme et krav om 

6 Fabrikken for Kunst og De-

sign er en selvejende institu-

tion der huser over 50 lejemål 

for professionelle kunstnere 

og kulturfolk, samtidig med at 

den er engageret i både lokale 

og internationale samarbejds-

projekter. Fabrikken ligger 

i det tidligere Sundholms 

Centralvaskeri på Amager.

7 Pumpehuset er et spillested 

i Københavns ældste vand-

værk. Efter det gik konkurs i 

2010, genåbnede stedet i  

januar 2011 med en ny 

profil der fokuserer på urban 

subkultur. Det nye samarbejde 

er mellem Nordisk Films 

Biografer og personer fra det 

københavnske musikmiljø.

8 Bag spillestedet Stengade 

18 står en gruppe frivillige 

kræfter fra Foreningen  

Stengade 18 der blev stiftet 

da det gamle Stengade 30 luk-

kede. Den musikalske profil er 

stadig rettet mod nichegenrer 

og vækstlaget af spirende 

talenter. 

9 Folkets Hus er et selvstyr-

ende kulturhus på Nørrebro.  

I 1971 blev den tidligere fabrik 

indtaget af slumstormer-

bevægelsen, og op gennem 

1970’erne og 1980’erne var 

der konflikter med kommunen 

der ønskede at rive huset 

ned. Sidst i 1990’erne fik 

stedet status af godkendt, 

selvstyrende kulturhus under 

Københavns Kommune.

11 En omdannelse kategorise-

res alene efter anvend else 

og størrelsesorden, uden 

hensynstagen til hvor længe 

omdannelsen finder sted.

10 Reservationslejen dækker 

over den leje der skal betales 

indtil lejemålet overgår til nye 

lejere. Er der ikke betalt reser-

vationsleje, skal Københavns 

Ejendomme som følge af hus-

lejemodellen forsøge at udleje 

lejemålet til anden side.
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befæstning af jorden ved hjælp af plastkøreplader frem for asfalt eller 
decideret oprensning af jorden som der normalt forlanges.

Perspektivområder kan muliggøre midlertidige anvendelser
En anden parameter der spiller ind i forhold til lovgivningen, er lokal-
plan erne. En lokalplan skal forstås som en lokal lov der angiver hvilken 
anvendelse der er besluttet for et bestemt område. Lokalplanen indledes 
med en ”formålsbestemmelse”, hvilket dækker over den grundidé og de 
principper og hensigter som ligger bag de mere specifikke bestemmelser 
for eksempelvis anvendelse, bebyggelse med videre. 

Selv om der ikke eksisterer deciderede retningslinjer for hvordan der kan 
arbejdes med midlertidige anvendelser i kommune- og lokalplanlægning 
og i den daglige lokalplanadministration, er det alligevel i mange tilfælde 
muligt at rumme midlertidige anvendelser inden for lokalplanernes 
anven delses bestemmelser. Er det ikke tilfældet, må der tages stilling til 
om der kan dispenseres, eller om der må udarbejdes en ny lokalplan. Det 
er nemlig ikke muligt at dispensere fra en lokalplan hvis den nye anven-
delse strider mod lokalplanens overordnede formål. Det betyder at der 
som hovedregel ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne 
i en lokalplan selv om der blot er tale om en midlertidig anvendelse. Det 
vil sige at når den gældende lokalplan for eksempelvis Prags Boulevard 
43 angiver at ”formålet med lokalplanen er at opretholde området (…) 
til erhvervsformål, herunder industri med dertil hørende administra-

Havnefronten  
i København

Kommune – mellem visioner og praktiske udfordringer

HOW_TO_BOOK.indb   249 17/03/12   01.27



250

tion”13, så kan der ikke dispenseres til en anvendelse der ligger uden 
for dette formål. I lokalplanens § 3 om anvendelse er det specificeret 
mere detaljeret hvad området må anvendes til. Det er altså formålet 
som afgør om der er mulighed for dispensation. I nogle tilfælde er der 
i anvendelsesbestemmelsen formuleret en adgang for forvaltningen 
eller Borgerrepræsentationen til at dispensere for en type anvendelse 
der passer ind i hovedanvendelsen (en såkaldt kompetencenorm)14. 

Det er ikke muligt at gøre en anvendelse tidsbegrænset i en lokalplan, 
bortset fra at man eventuelt kan gøre dispensationer tidsbegrænsede. 
Det er for eksempel tilfældet med Prags Boulevard 43. Hvis den ønskede 
anvendelse er i overensstemmelse med de nugældende kommuneplan-
rammer, kan det tale for at man kan dispensere, men ellers må der 
udarbejdes en ny lokalplan, og den skal være i overensstemmelse med 
den gældende kommuneplans rammer for området.

I København er der imidlertid nogle byområder som kommunen ikke 
forventer at udvikle inden for de næste 12 år, og som derfor er udpeg-
et til såkaldte perspektivområder. I disse områder er den oprindelige 
anvendelse til havneformål, industri eller tekniske anlæg delvist 
under afvikling eller helt ophørt.15 For de perspektivområder der ikke 
allerede har en lokalplan der skal følges, er det nødvendigt at vurdere 
den fremtidige anvendelse efter kommuneplanrammen. For at kunne 
understøtte midlertidige anvendelser i funktionstømte bygninger eller 
på tomme grunde inden en egentlig omdannelse eller byudvikling 
finder sted, har kommunen derfor i kommuneplanen indarbejdet nogle 
særlige anvendelsesrammer der fastsætter disse perspektivområder 
til at ”tomme bygninger, omgivende ubebyggede arealer og vandarealer 
anvendes bredere end den umiddelbare fastlagte hovedanvendelse 
i områderne, uanset at områdernes fremtidige anvendelse ikke er 
fastlagt”16. På den måde er kommuneplanens rammer for de udpegede 
perspektivområder med til at muliggøre midlertidige anvendelser 
inden for planhierarkiet. 

Konkrete tiltag og initiativer
Trods udfordringerne har kommunen taget initiativ til forskellige 
tiltag som skal gøre arbejdet nemmere både internt i kommunen og 
for projektmagere og iværksættere. Et projekt som er under udvikling, er 
oprettelsen af en internetbaseret midlertidighedsguide som skal synlig-
gøre mulighederne på området og nedbringe kommunens behandlingstid 
af ansøgninger. Inspireret af kommunens allerede eksisterende ”Arran-
gørguide”17 bliver midlertidighedsguiden en detaljeret internetportal 
hvor man kan finde svar på og få råd til hvad man skal huske når man 
arbejder med midlertidige projekter eller lejemål – for eksempel hvilke 
myndighedskrav der findes inden for projektets område, og hvordan de 
kan imødekommes. Guiden er et samarbejde mellem Københavns 

15 Se Kommuneplan 2011. 

www.kk.dk  

– søg på: Kommuneplan 2011.

16 Se Kommuneplan 2011’s 

anvendelsesrammer for 

perspektivområderne i 

forhold til forskellige typer 

af midlertidige anvendelser. 

Funktionerne er dog til enhver 

tid underlagt de miljøbestem-

melser der gælder for områd-

ets hovedanvendelse, og vil 

kun kunne tillades hvor det er 

miljømæssigt forsvarligt.

17 www.kk.dk – søg på:  

Praktiske ting / Arrangør-

guiden.

13 Lokalplan nummer 204: 

”Nerikegade”, fra 1993.

14 Hvor forholdsnormerne 

er bestemmelser der klart 

definerer hvad man må og 

ikke må, er kompetencenorm-

erne bestemmelser som giver 

Borgerrepræsentationen eller 

forvaltningen mulighed for 

ved en konkret ansøgning 

at give dispensation og til-

lade en specifik aktivitet eller 

anvendelse. 
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Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltning. 
”Guiden bliver et site som synliggør hvor de forskellige indgange er, og 
hvem det er relevant at kontakte i forbindelse med et konkret projekt eller 
lejemål, så man som projektmager eller iværksætter er orienteret om 
alle mulighederne og faldgruberne,” fortæller Mads Elling fra Kultur- og 
Fritidsforvaltningen. Det er stadig uvist hvornår sitet offentliggøres. 

Ti kreative zoner
Som en del af Kommuneplan 2005 udpegede kommunen en række 
såkaldte kreative zoner som en ny type rammekategori. Formålet var at 
fremme betingelserne for kreative erhverv ved at tilbyde blandt andet 
billige og fleksible lejemål, og herigennem udvikle zonerne til blandede 
erhvervsområder med mindre, håndværksprægede virksomheder og 
værksteder, studier, atelierer og lignende. Zonerne adskiller sig desuden 
ved at de giver mulighed for at bo i tilknytning til virksomheden og ved 
en lav bebyggelsesprocent18 på højst 60. Denne bebyggelsesprocent 
gør områderne uinteressante som udviklingsområder, hvorfor huslejen 
herved kan holdes på et lavere niveau. Kommuneplan 2011 er udvidet til 
ti kreative zoner.

Gang i København 2.0 og taskforce
I 2006 blev der desuden igangsat et internt kommunalt samarbejde 
i form af initiativet ”Gang i København”, der blandt andet omhandler 
midlertidig brug. Samarbejdet går på tværs af forskellige fagforvalt-
ninger og udvalg, og sigter mod at fremme byliv og iværksætteri ved at 
fjerne barrierer og unødvendige regler. Udgangspunktet er blandt andet 
at kommunen skal være bedre til at kommunikere mulighederne inden 
for den eksisterende lovgivning og servicere, så det bliver nemmere at 
leve op til reglerne og lave midlertidige projekter i København. ”Det er 
ikke fordi vi skal omgå lov givning en, men vi kan måske som kommune 
blive bedre til at forklare helt konkret hvordan krav om eksempelvis 
handicapramper nemmest imødekommes, men også til at henvise til 
andre projekter hvor de har stået med samme udfordring og måske har 
en rampe man kan låne,” forklarer stadsarkitekt Tina Saaby. Samarbej-
det opererer primært på et strategisk niveau, men har været med til at 
påvirke den myndighedskultur der møder iværksættere og arrangører 
når de henvender sig til kommunen med et projekt. ”De sagsbehandlere 
som sidder og giver de konkrete tilladelser til midlertidige projekter 
på offentlige gader, stræder og pladser, er blevet klædt på til at give 
konstruk tiv vejledning i stedet for bare at sætte hælene i,” fortæller 
Mikkel Mindegaard, projektmedarbejder i Gang i København. Han er i 
praksis tilknyttet området Byliv i Teknik- og Miljøforvalt ningens Center 
for Trafik, hvor alle tilladelser til arrangementer på offentlige arealer 
behandles. Af konkrete eksempler som Gang i København har været med 
til at muliggøre, nævner Mikkel Mindegaard Mozarts Plads i Sydhavnen 
hvor lokale ønskede at lægge rullegræs, hvilket de fik lov til i en længere 
periode, og ”lysmøbler” på Trianglen. Flere tiltag er foregået i område-

18 Bebyggelsesprocenten 

angiver den procentdel som 

det samlede etageareal af 

en bygning udgør af en byg-

gegrunds areal.
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indsatserne, blandt andet opstilling af dialogmøbler på Ves ter bro og 
indtagelsen af ”Føtex-pladsen” i Brønshøj/Husum hvor man indrettede et 
nyt midlertidigt byrum på en navnløs og ubenyttet plads. ”Vi har gjort det 
muligt at behandle sådanne midlertidige projekter som arrangementer, 
hvilket giver en langt hurtigere sagsbehandling i forhold til for eksempel 
anlæg og byggeri – ofte er den nede på blot et par dage.” Gang i Køben-
havn er desuden inddraget i Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejde med 
at gennemgå regler og praksis for mobile og transportable konstruktio-
ner såsom scener og tribuner. Ud over midlertidige anvendelser har Gang 
i København fokus på bylivet uden for Indre By og brokvartererne. ”Vi vil 
gerne hjælpe arrangører og iværksættere med at opdage nye steder i 
byen der måske har et mindre levende byliv. Her er en midlertidig brug et 
rigtig godt instrument. Derfor er der noget højere til loftet i Ydre By, fordi 
det også har en social funktion – og fordi der simpelthen er mere plads 
her,” forklarer Mikkel Mindegaard.

I Kultur- og Fritidsforvaltningen er der herudover blevet nedsat en  
taskforce med repræsentanter fra henholdsvis Byudvikling & Events,  
Københavns Ejendomme og KraftWerket19.  Formålet med taskforcen er 
at samle forvaltningens viden om og arbejde med midlertidige anven del-
ser. ”Vi agerer alene ud fra henvendelser og er på den måde ikke opsø-
gende. Til gengæld kan vi i kraft af dette samarbejde hurtigt danne os 
et overblik over hvilke fysiske rammer vi i øjeblikket har tilgængelige, og 
hvilke aktiviteter de muliggør. Det sikrer at vi forhåbentlig ikke taber nogen 
på gulvet,” forklarer Mads Elling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Lettere at få tilgivelse end tilladelse
Trods gode intentioner, visioner og initiativer bliver kommunens reelle 
handlemuligheder for at arbejde med midlertidige anvendelser – og 
hermed understøtte projektmagere og kreative iværksætteres vilkår 
– udfordret på mange niveauer. Skal kommunen forsøge at leve op til 
visionerne, som den beskriver i Kommuneplan 2011, om at København 
skal være ”erhvervscentrum med optimale rammebetingelser for (…) 
internationale hovedkvarterer og små innovative iværksættere” og give 
mulighed for ”kultur- og fritidsfaciliteter til både det organiserede og 
selvorganiserede idræts- og kulturliv, for eksempel i forbindelse med 
midlertidig brug af nye byområder og gamle bygninger”, kræver det en 
bedre intern koordinering i kommunen og omsiggribende ændringer af 
den eksisterende lovgivning. Som det er i øjeblikket, er der en risiko for 
at de kreative iværksættere og midlertidige projekter kvæles undervejs, 
og at de gode visioner får svært ved at blive indfriet. 

Disse forhold er kommunen udmærket klar over og enkelte fagforvaltninger 
opfordrer derfor i stigende grad borgerne til at gå uden om kommunen og 
bare gå i gang i stedet for at bruge unødvendige ressourcer på at spørge 
om lov først. ”Sådan er det netop med det urbane haveprojekt Prags Have. 
Hvis det var gået den slagne vej igennem kommunen og havde ansøgt om 
tilladelser og støtte hos fagforvaltningerne, var det sandsynligvis stødt 

19 KraftWerket tilbyder rum 

til projektarbejde, udstil-

linger, koncerter med mere. 

KraftWerket forsøger at skabe 

dialog mellem bystyret og 

byens unge, og arbejder for at 

unge kan starte projekter og 

skabe politiske forandringer 

på ungeområdet. Huset er 

brugerstyret og ligger på 

Toftegårds Plads i Valby.
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på en masse forhindringer og var måske aldrig blevet realiseret. Nu er 
haven der, og alle synes det er et fantastisk initiativ. Så selv om det måske 
efterfølgende vil blive pålagt nogle krav for at kunne fortsætte, er det nogle 
gange lettere at få tilgivelse end tilladelse,” forklarer Lykke Leonardsen, 
strategichef i Center for Park og Natur, Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Noget af det som, ifølge Lykke Leonardsen, adskiller København fra storbyer 
som New York og Berlin, er at der ikke er den samme just-do-it-kultur. 
Den mangler vi fordi vi har en stærk offentlig sektor, som vi i langt 
de fleste tilfælde forventer rydder op efter os og hjælper os på alle 
niveauer af samfundet. Samme holdning møder man for eksempel ikke 
i New York. Der er det partnerskaber mellem det offentlige og private 
som er med til at udvikle og bidrage til byen. Derfor er det ifølge Lykke  
Leonardsen altafgørende at få styrket just-do-it-kulturen i København, og 
få vist at mere skæve projekter sagtens kan lade sig gøre, og få synliggjort 
alle de kvaliteter det medfører. Selv om der er nogle småting som ikke er 
helt i orden, er de måske til at leve med, fordi projektet giver så meget mere 
og andet til byen. 

Ofte kan det dog være en hindring at København er for pæn. ”Vi nyder de 
lækre havnebade og pæne parker, men somme tider gør pænheden det 
svært at eksperimentere. Der stilles så høje krav til kvalitet og udseende, 
vi har ikke plads til bare at give slip og lade stederne gro.” Derfor drejer 
det sig, ifølge Lykke Leonardsen, om at få nogle flere gode eksempler til 
efterlevelse. ”Alle tænker måske på forhånd at et givent projekt ikke kan 
lade sig gøre, men når det så alligevel lykkes, har alle travlt med at sige 
”hvor er det bare godt”. Derfor opfordrer jeg gang på gang: Gå uden om 
kommunen, og gør det selv!” 

Det er tankevækkende at denne opfordring skal komme fra kommu-
nen selv, og at den lader det være op til den enkelte borger at udfordre 
lovgivningen og de forskellige fagforvaltningers procedurer ved bare at 
prøve sig frem. Men så længe der internt i kommunen ikke synes at være 
enighed om mulighederne for midlertidig brug af byens rum og hvad 
kommunens egen rolle skal være i forhold til at udvikle og understøtte 
byliv og vækst, er det måske det eneste reelle alternativ for at få flere 
midlertidige og innovative initiativer i spil. Som det fremgår flere steder 
i denne bog, er det nogle gange også muligt at kommunen og initiativ-
tagere i samarbejde finder frem til en løsning der ikke er hæmmende, 
men fremmende for byens udvikling. Det er dog uholdbart på sigt. For 
de positive eksempler synes mere at være undtagelsen end reglen, også 
selv om de nogle gange formår at udvikle eller ændre praksis, bare lidt. 
I stedet kunne kommunen med fordel løsne sit administrative greb og 
komme de borgere i møde der på eget initiativ forsøger at realisere pro-
jekter som samtidig imødekommer de politiske visioner for København. 
Det første skridt kunne være at acceptere at en levende by er en by i 
forandring, hvor det er nødvendigt at kommunen og lovgivningen løbende 
forsøger at tilpasse og forandre sig i takt med udviklingen. Ikke omvendt. 
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Om Københavns Kommune

Kommunens definition af midlertidig anvendelse: Midlertidige anvendelser 

af byens rum og bygninger kan være alt fra timer til år, kriteriet er blot at der 

er tale om en tilstand der som udgangspunkt er tidsmæssigt afgrænset.

Kommunens strategiske arbejde med midlertidige anvendelser ligger 

primært i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og 

Økonomiforvaltningen.

Strategier: Se blandt andet Teknik- og Miljøforvaltningens bylivsstrategi 

Metropol for Mennesker – Vision og mål for Københavns byliv 2015, Kultur- 

og Fritidsforvaltningens Kulturstrategi 2009-2011 samt Kultur- og Fritidspo-
litik 2011-2013. 

Kommunens lejemål håndteres af Københavns Ejendomme under Kultur- 

og Fritidsforvaltningen.

Om Københavns Ejendomme

Råder i dag over 845 bygninger, svarende til i alt 2,3 millioner kvadratmeter 

fordelt på blandt andet administrationsbygninger, kulturhuse, institutioner og 

idrætsanlæg. Københavns Ejendomme hører under Kultur- og Fritidsforvaltnin g-

en i Københavns Kommune.
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Distortion ved Sankt Hans Torv, 2011
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Af Niels Grønbæk

På disse linjer overvejes tre forskellige undtagelsestilstande: 1. rets-
statens erklæring af undtagelsestilstand fra sig selv. 2. revolution. 3. 
en potentielt skabende etisk undtagelsestilstand, som her vil være det 
egentlige ærinde. Denne tredje undtagelsestilstand kan opstå i et møde 
– mellem for eksempel en såkaldt ”ildsjæl” og en myndighed. Teksten 
foreslår at magtfulde aktører har en særlig handlekraft og dermed et 
afgørende ansvar for vægtningen af disse tre undtagelsestilstande i et 
samfund.

1. En verden i flydende undtagelsestilstand
I de traditionelle retssamfund er undtagelsestilstand blevet normaltil-
stand ifølge politiske tænkere som Agamben1 og Hardt & Negri2 – som 
efter 9/11 mener at kunne identificere en omsiggribende tendens til 
statssanktioneret svækkelse af retsstaten. Er det for paranoid en 
karakteristik af de repræsentative demokratiers normaltilstand i dag,3 
så kandiderer dagens flydende grænse mellem retsstaten og dens 
undtagelsestilstand ikke desto mindre til ærke-eksempel på en gene-
rel flydendegørelse der synes at have hjemsøgt en hel række grænser. 
Mellem nation og verden: føderation. Mellem diplomati og offentlighed: 
Wikileaks. Mellem krig og fred: droneangreb. Mellem offentligt og privat: 
fjæsbog. Og de faste formers afsmeltning slår også igennem ind i det in-
derste af hverdagslivets socialitet. Kernefamilier bliver til kædefamilier. 
Flexicurity, livslang læring, projektansættelser, mobiltelefonen ...  
en erfaring af alle livsomstændigheders midlertidighed breder sig.

2. Revolutionens undtagelsestilstand
At den herskende orden overalt synes at flydendegøres, gør den blot 
sværere at undslippe. Er det udtryk for bevidst politik? Er det det ikke, 
kunne det være symptom på at et altomfattende tilstandsskifte, en 
revolution, er forestående. Og det eneste egentlige alternativ synes at 
være revolutionens gennemgribende nyskabelse af det alt-inkluderende 
hele. Men en revolution er kun revolutionerende i det omfang effekterne 
af dens nyskabelse ikke lader sig forklare ud fra det foregående. Den er 
ikke iværksættelsen af en ideologi, men snarere en faseovergang, et sym-
metribrud, et gennemgribende tilstandsskifte. Er et sådant tilstandsskifte 
nært forestående? Det nærmer sig så længe byen stener.

Etisk undtagelsestilstand  
- den stenende bys tredje udvej

1 Agamben, Giorgio (2009): 

Undtagelsestilstand. Dansk 

udgave. Aarhus: Forlaget 

Philosophia.

2 Hardt, Michael & Antonio 

Negri (2000): Empire. Cam-

bridge, London: Harvard Uni-

versity Press. Se eksempelvis 

side 16f.

 

3 Det er det næppe ifølge 

for eksempel Mikkel Bolt. Se 

Bolt, Mikkel (2011): En anden 
verden. København: Forlaget 

Nebula.

HOW_TO_BOOK.indb   256 17/03/12   01.28



257

Velfærdsstaten er undertrykkende; dog kun som det der er åbenlyst, og 
har været længe undervejs er det, lige over for det nye, og alene som nyt, 
derfor også omtrent usynlige. Er det synlige først til at få øje på, bliver 
synligheden selvforstærkende. Som nutidigt udtryk for det repræsenta-
tive demokratis forfatningsmæssigt kalibrerede magtudøvelse har 
Velfærdsstaten for længst nået denne selvforstærkende synlighed.  
Kan den selvforstærkende proces løbe løbsk? Billedet er begyndt at 
flyde. Har velfærdsstaten nået en ”plasmatisk” tilstand umiddelbart før 
et gennemgribende tilstandsskifte?

3. Den etiske undtagelsestilstand
Det alternative underforstår ifølge sit begreb at være alternativ til noget 
som det følgeligt står uden for. Det politiske alternativ angiver en anden 
vej – valget mellem forskellige veje eller løsninger. I dag er valg mellem 
alternativer muligvis ikke længere en reel mulighed. At alternative impulser 
opsluges af det de skulle være alternativ til, peger i den retning, hvad der 
imidlertid ikke behøver at ophæve deres dynamik. Det har det politisk-
institutionelle establishment fået øje på. Således stod Indenrigs- og 
Socialministeriet i 2009 som udgiver af en manual endog til skabelse 
og etablering af alternative og progressive miljøer.4 Såkaldte ”ildsjæle” 
opfordres efter bedste kommunale evne til at finde nicher i byens indre 
afkroge – hvor politiske, kommercielle, sociale og idealistiske interesser 
kan blandes på en måde der bliver udkantens undtagelsestilstand meget 
mere end retsstatens.

I relation til nutidig byudvikling dukker begrebet om det midlertidige op 
som betegnelse for projekter og initiativer der typisk knytter sig til steder 
hvor et vakuum er opstået i de efterladte rammer fra tidligere foretagen-
der. Som begreb er det midlertidige trådt i stedet for det alternative og 
tilbyder en mindre paranoid idé om bymæssig undtagelsestilstand – 
lokaliseret i tidens dimension – end idéen om undtagelsestilstand fra 
retssamfundets aktuelle normaltilstand. Men rummer det ikke en subtil 
kynisme på forhånd at erklære dette eller hint alternative by-projekts 
midlertidighed? Det antyder at det etiske har trange kår i magtens møde 
med noget andet end sit eget billede. Eller også at der reelt ikke findes 
andet for den at møde end billedet af sig selv. 

Når kultur- og statsbærende institutioner, hvad enten disse er offent-
lige som Indenrigs- og Socialministeriet eller private som for eksempel 
Realdania5, giver sig til at interessere sig for det ”alternative”, bliver det 
vigtigt at disse institutioner udvikler etiske antenner snarere end politiske 
redskaber. Gør de ikke det, risikerer de at omsætte alternative impulser til 
reproduktion af det allerede dominerende, omend de i samme bevægelse 
befordrer det dominerendes selvoverskridelse – det vil sige revolution. 

4 Metopos By- og landskabs-

design (2009): Mental Byforny-
else. København: Indenrigs- og 

Socialministeriet i 2009. 

Givrum.nu henviser på  

www.givrum.nu/for-ejere til 

denne publikation  

(aktiv 01.12.2011).

5 Realdania støtter for  

eksempel Givrum.nu,  

se www.givrum.nu.
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Hvordan?
I det etiske møde vil det ikke være et spørgsmål om hvorvidt den enes 
eller den andens dagsorden løber af med sejren, men at gøre selve 
mødet skabende. Mødet handler ikke om at nå frem til et kompromis. Det 
skabende møde er ikke en forhandling. Kan man forberede mødet med 
henblik på at få den etiske dimension til at åbne sig midt i det? Hvad 
kendetegner denne etiske dimension og dens frembrud? 

Et tegn på at den etiske dimension har indfundet sig, er fornemmelsen af 
en art besindelsens undtagelsestilstand – en erfaring af at møde noget 
der antaster én, og med en dunkel vished om at man ikke kan undslå sig – 
at enhver handling i situationen vil have konsekvenser. Man står over for 
at skulle varetage noget gennem sin konkrete handling, i en undtagelses-
tilstand i hvilken ens forudbestemte holdninger er sat ud af kraft. Den 
måde den etiske undtagelsestilstand indfinder sig på, er så forskellig 
fra den juridisk definerede undtagelsestilstand som vel muligt. Det er en 
undtagelsestilstand der kan hænde at indtræffe i et møde. Den er for så 
vidt en hændelse, en begivenhed. Befordringen af en etisk undtagelsestil-
stand drejer sig mindre om at respektere mødets andre parter end om at 
respektere selve mødets ”revolutionære” potentialitet. I etiske møder kan 
enhver gøre sig erfaringer med revolutioner. Disse vil, hvor de indtræffer, 
erfares som selvoverskridelse. Fastholdes overskridelsen, er man blevet 
alternativ til sig selv. 

Den bedste måde at anspore et etisk møde på er muligvis konversationen. 
Det væsentlige er ikke at udtrykke hvad nogen eller man selv ”står for”, 
men de konkrete detaljer, tanker og ikke mindst idéer der opstår i mødet. 
Det er dem der skal føres ud i byens liv. 

I stedet for at byen er underlagt velfærdsstatens selvspejlende billede, må 
denne overgive sig til byen – gøre hvad dens bærende institutioner kan for 
at sætte byens performativitet fri. Skal der udgå initiativer fra rådhusets 
kontorer i retning af at skabe en tænkende storby6, kunne de passende 
angå en vis tilbagetrækning med henblik på at skabe flere folder i  
velfærdsstatens bybillede, mere gråzone, mere etisk undtagelsestilstand. 
De kunne ligeledes bero på et meget mere skabende arbejde med byens 
jura. Skal byen ikke bare stene, men for alvor blive tænkende, har den brug 
for mere udtryksfrihed – ikke dens borgere. Og byer udtrykker sig selvsagt 
på en helt anden måde end borgere. 

Det er i sine etiske undtagelsestilstandes sprækker, gråzoner og folder at 
byen tænker. Hvordan befordrer velfærdsstatens kulturbærende institu-
tioner dén slags undtagelsestilstande? Hvordan gør de det perfekte ved 
det billede de bærer frem, til moment i sin egen overskridelse? Det gør de 
sandsynligvis gennem enhver af deres handlinger. Spørgsmålet er snarere 
om man befordrer én stor eller mange små – etiske – revolutioner. Forny-
elsen af byen og af velfærdsstaten kunne tænkes at hænge meget tæt 

6 I 2008 bekendtgjorde 

Københavns Kommune sin 

kommuneplanstrategi frem 

mod Kommuneplan 2009 

under parolen ”Den tænkende 

storby”.
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sammen. Den kommer ikke fra samme kant som Hausmanns parisiske 
boulevarder – snarere fra nye etiske møder mellem byens legemlighed 
og de ulegemlige undtagelsestilstande der ulmer i dens forstenede 
korpus. Skal byen sættes i undtagelsestilstand, bør denne ikke gælde 
borgerne og deres aktiviteter, men byens juridiske forstening – den be-
sindige frigørelse af den juridisk passiviserede potentialitet der hober 
sig op i byens legemlige materialitet.  

An-urbanisme ou Revolution!7 7 Med henvisning til Le 

Corbusiers berømte parole om 

”Arkitektur eller Revolution” i 

bogen Vers une Architecture 
fra 1923.
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Af Supertanker

”Midlertidighedens” begejstring
København er i disse år ved at løbe over sine breder i begejstret undren 
over hvordan ”midlertidig anvendelse” af forladte rum kan bringes 
”kreativt” i spil i byernes udvikling. I denne kvantitativt overvældende 
begejstring er der stadig kortere afstand mellem nye rums opdagelse 
og indtagelsen af dem. På den måde er der i dag mindre tid og rum til 
den åbne, eksperimenterende, søgende og spørgende udfoldelse der 
ligger til grund for kreativiteten. Derfor er det en fin spørgende øvelse 
der foretages i denne how-to-inspirerede håndbog.

Før vi besvarer de midlertidige byrums ”hvordan?”, kan det imidler-
tid være en god idé at have et billede af det beslægtede, men dog så 
væsensforskellige spørgsmål: ”hvorfor?” Hvorfor skal vi bruge energi på 
emnet midlertidig anvendelse af forladte rum? Og er midlertidighed og 
kreativitet de eneste veje?

Vi vil nedenfor kort strejfe nogle af de talrige svar på de forladte byrums 
”hvorfor’er”, før vi kommer ind på Supertankers eget ”derfor!” som i høj grad 
handler om genopdagelse af byens urbanitet i bred forstand. Afslut-
ningsvis vil vi komme ind på vores ”hvordan?”, der især kredser om den 
mulighedsskabende og inspirerende vaghed i de forladte byrum og om 
hvordan Supertanker, gennem det vi kalder urban dramaturgi, arbejder 
mod en urban udfoldelse af rummenes potentialer.

Hvorfor?
Hvorfor skal vi overhovedet bruge energi på emnet midlertidig anvendelse 
af forladte rum? I dag er det svært at forestille sig at byens tomrum for 
ikke særlig mange år siden næsten udelukkende var torne i øjet på såvel 
byboere som byudviklere. Det var forfald der tiltrak yderligere forfald; det 
var forurenede og forældede ejendomme der krævede enorme investeringer 
for igen at indgå i den velsmurte byudviklingsmaskine.

I årtier var indtagelse af tomme bygninger i København knyttet til  
politiske aktivisters dobbelte projekt om kritik af et etableret samfunds 
asociale boligpolitik og forfølgelsen af drømme om alternative livsformer 
i (og uden for) storbyen. Denne bevægelses mest kendte eksponenter 
i København er slumstormerne, Christiania, BZ’erne, de autonome og 
Ungdomshuset. Sideløbende udviklede kunstneriske fællesskaber sig 
blandt andet omkring B&W-hallerne på Christianshavn, Kigkurren på 
Islands Brygge og Siljangade på Østamager.

Fra ”kreativ midlertidighed”  
til urban dramaturgi
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Et nyere stort skridt i en anden retning var byplanlovgivningen fra 
starten af 2000’erne om fortætning i og multifunktionel1 omdannelse af 
centralt beliggende forladte erhvervsområder, som vi har set det flere 
steder langs Københavns Havn. Svaret på spørgsmålet ”hvorfor dog 
interessere sig for de forladte erhvervsområder?” var nu at stederne blev 
betragtet som potentialer i en forhandlet middelvej hvor byens huller 
skulle reaktiveres i planlægningens funktionelle nytænkning af byud-
viklingen på måder som muliggjorde aktiv og finansierende deltagelse 
fra ejendomsmarkedets aktører – ikke mindst gennem tværgående 
byomdannelses selskaber. Væsentlige spørgsmål om hvorvidt den  
ønskede, teknisk orienterede multifunktionalitet kunne modsvares af 
kulturel og social mangfoldighed, hang dog uforløst i luften – i kort tid. 

Nærmest inden denne nye tilgang kunne spores på jorden, blandt andet i 
form af havneomdannelser, blev den overhalet af tanker om kulturdreven 
byudvikling. Påvirket af internationale strømninger inden for byplanlæg-
ning og af tendenser til udvikling af kreative miljøer i blandt andet  
Københavns Havn, var det nu ambitionen at kombinere kultur- og ehvervs-
udvikling i et økonomisk projekt: Kreatives indtagelse af forladte rum 
udnyttedes i en tveægget modningsproces, dels af deres egen kulturelle 
produktion, dels af grundejerens braklagte rum hvor deres udfoldelse 
skabte positiv opmærksomhed og modvirkede forfald. Det så vi blandt 
andet i de ovenfor nævnte kunstneriske fællesskaber, men også i de 
nyere havnecaféer, såsom Luftkastellet og Pappa Hotel der i starten af 

1. Multifunktionel forstået som 

et mere bymæssigt modtræk 

til tidligere tiders monofunk-

tionelle byudvikling, hvor 

større byområder blev lagt ud 

til blot én funktion – det være 

sig boliger, industri, handel/

service, transport eller rekrea-

tive formål.
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2000’erne udfoldede sig på forladte områder, henholdsvis Krøyers Plads 
og Havneholmen der var stillet til rådighed med netop en sådan win-win-
begrundelse.

Supertanker opstod selv som urban praksisform netop i nogle af Luftka-
stellets ubrugte lagerhaller på Krøyers Plads. Det var i en periode præget 
dels af den kritik og røre der fulgte oven på den første bølge af havneom-
dannelse, kendetegnet ved mangel på liv og ringe arkitektur, dels af en 
åben og søgende tilgang til hvorledes der atter kunne skabes liv i såvel 
by som debat2. Med afsæt i de uformelle rammer udgjorde Supertanker en 
eksperimenterende, kritisk og konstruktiv platform for dialog, deltagelse og 
idégenerering for den lokale byudvikling – det hele med afsæt i de kultu-
relle, sociale og politiske potentialer i storbyen set som urbant mødested. 
Som sådan deltog Supertanker også aktivt i at bringe disse bløde værdier i 
spil sammen med det der gik under betegnelser som først ”selvgroede” og 
senere ”kreative” miljøer.

Da Supertanker skabte konceptet for Kroner og kreativitet3 om omdan-
nelse af forladte industriområder med udgangspunkt i Refshaleøen, var 
hensigten at teste mulighederne for samspil mellem den uformelle byud-
viklings bløde, urbane værdier og de hårde argumenter om økonomisk vækst 
som, inspireret af den amerikanske professor Richard Florida4, begyndte 
at blive knyttet til byplandiskussionen om kreative miljøer. Det er sådan 
set de samme potentialer der stadig fantaseres om i dag: At den uformelle, 
midlertidige brug kan indlejres i en byudviklingsproces til fordel for både 
planlægningsmål, (markeds)værdiskabelse og byliv.

Derfor! Genopdagelse af byens urbanitet i bred forstand
I dag har vi fået mulighed for at se andre sider af samspillet mellem de 
bløde værdier og de hårde argumenter inden for en (lidt for) målrettet  
byplanlægning: Omsætningstiden mellem opdagelse, indtagelse, 
udforskning og definering af de forladte rum ikke blot minimeres. Godt 
hjulpet af et højt kreativt beredskab – det vil sige et stadig større  
bagkatalog af best practices og benchmarks for god kreativ byomdan-
nelse hos planmyndigheder, developere, konsulentbranche og kreative 
iværksættere – nedprioriteres den vigtige og kulturskabende fase der 
handler om vekselvirkning mellem indtagelse og udforskning. Herved 
indskrænkes det mentale mulighedsrum for åben og egentlig urban sam-
skaben. Det bliver gradvist mere etablerede og mainstreamede forestil-
lings- og praksisformer der indfinder sig og forfølger, eller rettere fortsæt-
ter ud ad, allerede udlagte spor – hvor kreativitet og kultur ofte blot er 
midlertidige mellemstationer og indimellem rettes mod kreative endemål 
på markedet for kultur og kulturrelaterede produkter.

Hvad der derfor sker i oversættelsen af de bløde værdier til hårde argu-
menter, er at de midlertidighedsbeslægtede, men bredere og mere udfor-
drende energier omkring sociale outcasts’, politiske aktivisters, BZ’eres, 

2. Larsen, Jan Lilliendahl 

(2007): Politisk urbanitet: 
Projekter, planer, protester og 
Supertanker på Krøyers Plads. 

Ph.d.-afhandling. Roskilde 

Universitetn; og: Awan, Nishat 

et al. (2011): Spatial Agency. 

Abingdon: Routledge.

3. Christrup, Tony et al. (red.) 

(2006): Kroner og kreativitet. 

København: Byggesocietetet 

og Forlaget Supertanker.

4. Richard Florida er op-

havsmanden til begrebet den 

kreative klasse, med blandt 

andet bøgerne: The Rise of the 
Creative Class (2002) og The 
Flight of the Creative Class – 
The New Global Competition 

(2005).
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5. Vores begreb om vaghed  

generelt og vage rum specifikt 

er en udvikling af franskman-

den Henri Lefebvres rumfor-

ståelse samt den amerikanske 

pragmatisme og lægger sig i 

forlængelse af mere æstetiske 

overvejelser om terrain vague 

og positive tomrum hos for 

eksempel situationisterne 

Willy Ørskov og Ignasi de  

Sola-Morales.

kunstneres og hippiers huler, buler, reder, frirum og fristæder forsvinder 
fra vores nethinde og byrum. Endnu et urbant fænomen (de forladte by-
rum) er således blevet tæmmet og genintegreret. En stadig mere ensret-
tet vej fører fra forladte rum, gennem midlertidig anvendelse til kreative 
byrum. Spørgsmålet er imidlertid om byens generelle sociale og politiske 
udviklingskultur vinder ved dette noget snævre, formåls rationelle svar 
på de forladte rums ”hvorfor?”. Vores svar peger i en anden retning.

Når det kommer til forladte rum, skal vi i virkeligheden ikke fokusere så 
meget på de historiske ”hvorfor’ers” overlevering af byplanorienterede 
formålsbeskrivelser. Mest af alt er det netop fraværet af disses normer 
og kategorier i de forladte rum der åbner for en eksperimentel udfold-
else af rummets helt konkrete fysiske, æstetiske, kulturelle, sociale, 
politiske – i et ord – urbane potentialer. Det er det tomme, udefinerede 
og derfor også åbne, flertydige og frisættende - i ét ord det vage - som 
er det helt centrale for disse rum; de vage rum5. De vage rums urbane 
potentialer udfoldes imidlertid ikke med det kreative teaters snævre 
rollebesætning og scenografering centreret om kreatives midlertidige 
anvendelse af forladte rum. Det de vage rum gør, er netop at invitere os 
alle til, som eksperimentelle urbanister, at genfortolke vores byrum og 
os selv – det handler blot om hvordan vi tager imod invitationen.

Hvordan? Byens vage rum og den urbane dramaturgi
Det østlige Amager har en række vage rum hvor nye urbane udviklinger 
kan udfoldes langs Vermlandsgade, Uplandsgade og ud langs Ved  
Amagerbanen, Strandlodsvej og Krimsvej. Flere steder er allerede 
omdannet til nyere erhvervs- og boligområder, men der er stadig en del 
vaghed tilbage. I Supertanker kalder vi disse rum den postindustrielle 
vifte, og vi har kredset om viften siden vi deltog i kunstprojektet Get 
Lost6 i 2008. Da muligheden opstod for at blive en del af eksperimentet 
med udviklingen på PB43 via en invitation fra Givrum.nu, besluttede vi 
os for at videreudfolde vores nysgerrighed over for og erfaringer med at 
virke i den særlige oplevelsessvangre dynamik som karakteriserer byens 
vage rum. Når vi ser tilbage på vores erfaringer både fra Krøyers Plads og 
efterfølgende ophold og projekter i blandt andet Sydhavnen og Hedehu-
sene, er der nogle overordnede momenter der toner frem:

Møder. Dette væsentlige moment handler i bund og grund om at udfolde 
de muligheder byen stiller til rådighed for sociale, kulturelle og sanselige 
møder, både mellem byboere og med vores rumlige omgivelser. Byens 
vage rum giver særligt gode muligheder for rå møder uden indpakninger 
af forventning til hverken sted eller situation. Ét skridt er ganske enkelt 
at være til stede i og gradvist indtage og indrette det vage rum som ren 
arbejdsbase, men endnu vigtigere: Som genstand for interaktion og 
gradvis udvikling af fælles oplevelser og erfaringer med mulige deltagere 
i et udviklende samarbejde. Et andet skridt er, med afsæt i sin stadig 
ikke særlig udviklede lokale base eller på identitet, at besøge lokale  

6. Wikstrøm, Kjersti & Hulda 

Hallgrimsdottir (red.) (2010): 

Get Lost. København: Dansk 

Arkitektur Center.
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byboere i deres baser i hjemmet, på gaden eller arbejdet og gennem 
uformel dialog få færden både af det omgivende kvarter og de projekter 
og byboere der rør sig i det.

Det er et princip der er vokset helt naturligt ud af vores spæde start på 
Krøyers Plads, men som også blev udfoldet eksplicit da vi indledte vores 
indtagelse af Tårnet på PB43 med et ”open call” til vores netværk om 
deltagelse i udvikling af både rummet og et gensidigt samarbejde. Dette 
førte dels til etablering af den første gruppe omkring Prags Have, dels til 
en sanselig indtagelse af selve Tårnet, blandt andet igennem en ”Jule-
gecekondu” hvor vi både holdt julefrokost og indrettede rummet. Vores 
sanselige, sociale og kulturelle møder fortsatte hinsides PB43 med 
lokale, urbane kræfter. Som et rituelt håndtryk bragte vi blandt andet 
røde krydser i anvendelse. Med klistermærker foretog lokale aktører 
markeringer af særligt betydningsfulde lokale steder (krydset som den 
simpleste form for markering) samtidig med at vi symboliserede vores 
møde (de krydsende veje).

Arenaer. Et andet væsentligt moment drejer sig om at arrangere nye 
arenaer for interaktion i det nyudviklede arbejdsfællesskab. Arenaer er 
baseret på mødernes umiddelbare udvikling af erfaringer og gensidig 
(an)erkendelse – møder, workshops og begivenheder af social og kulturel 
karakter med deltagelse af et bredere udsnit af byboere. Dette støtter og 
videreudvikler det nye og vage arbejdsfællesskab og artikulerer samtidig 
de forskelligartede perspektiver på byudvikling og demokrati hos  
deltagerne. Den røde tråd er den praktiske og dialogiske samskabelse, 
hvor deltagerne, nu som fælles værter for resten af byen, viser praktisk 
hvad de kan og vil når de ”gør”. Grænserne mellem iscenesættere,  
hovedrolleindehavere og statister flyder stadig mere ud.

Hvilke potentialer  
er der i dit kvarter?
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Vi har brugt den praktiske samskabelse af fælles arenaer aktivt, blandt 
andet i et større lokalsamfundsprojekt i Charlotteager i Hedehusene, 
men har også udfoldet dette moment på PB43. På et organisatorisk 
plan har vi arbejdet med platformen Laboratorium for eksperimentel 
urbanisme i et samarbejde med både Tårnets brugere, lokale aktører 
samt studerende og undervisere ved blandt andet Plan, By og Proces på 
Roskilde Universitet. På et mere konkret niveau inddrog vi de lokale  
aktører fra ”kryds”-ritualet i arbejdet med en faciliteret arena ved 
Givrum.nu’s konference Think Space om netop ibrugtagning af tomme 
bygninger og grunde. Med ordene “velkommen til mit kvarter” gik de  
lokale aktører ind og tog del i et fælles værtskab for en større skare af 
især professionelle udi midlertidigheds-håndværket. Netop dette er 
centralt i tredje moment.

Dialoger. Når der er etableret fælles erfaringer, gensidig forståelse og 
anerkendelse gennem tværgående, praktisk samskabelse, er der udviklet 
en tilpas stærk kultur til at udfolde dialoger om større og mere etablerede  
byudviklingsspørgsmål i en åben og udfordrende atmosfære. Det er her 
hvor den særlige energi fra de vage rum begynder at få indflydelse på 
byens mere formelle forhandlingsarenaer, såsom borgermøder,  
høringsprocesser og kommunal sagsbehandling. Særligt i forbindelse 
med vort ophold på Krøyers Plads udfoldede vi sådanne større dialo-

Fra ”kreativ midlertidighed” til urban dramaturgi | Supertanker

Deltagere på Think 
Space udfører ”kryds”-
ritualet
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ger i tæt samarbejde med aktører i resten af byen – blandt andet stort 
anlagte retssagsdebatter, Frie Processer, om Christianias fremtid og den 
ovennævnte om kreativ byomdannelse.

Produktioner. Det sidste moment i den urbane dramaturgi for udfoldelse 
af urbaniteten fra de vage rum er også det mest umulige og utopiske. Det 
handler om den gradvise udvikling af helt nye kulturelle udtryk der med 
baggrund i de øvrige erfarings- og dialogbaserede momenter har deres  
afsæt i livet i byen. På den måde kan alle den urbane dramaturgis konkrete 
udtryk indgå i gradvise indkredsninger af nye fælles, sammenhængende 
kulturer hvor sprog, billede, lyd, fysik og handling hænger organisk  
sammen. Ud af alle disse aspekter vokser fortløbende små kulturelle 
sammenhænge frem, som når vi taler om møder og markeringer gennem 
røde krydser, og når disse krydsers form for eksempel fortsætter over i den 
workshop vi organiserede ved Think Space-konferencen, hvor de byplan-
professionelle konferencedeltagere med søm og hammer slog deres 
visioner for de vage rum sammen.

En mere autonom udfoldelse af byens og byboernes potentialer kan netop 
udspilles i byens vage rum. Men det kræver en særlig slags urbanisme 
der balancerer på æggen mellem den aktive katalysering af andre former 
for forhandling, dialog, interaktion og udvikling på den ene side, og den 
tilbageholdende facilitering af disse processers udfoldelse på deres egne 
præmisser.

Med overordnede ledetråde som møder, arenaer, dialoger og produktioner 
i forskellige momenter af en længerevarende opdagelse, udforskning og 
udvikling af de vage rum, har vi erfaring med at flere, ofte oversete sociale, 
kulturelle og fysiske potentialer kommer til udtryk. I bund og grund hand-
ler det om engageret tilstedeværelse i de vage rum.
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Om Supertanker  
Supertanker er et projektorienteret netværk af urbanister der arbejder 

kritisk og konstruktivt med kultur, byrum, samfund, politik, design og med 

en aktivistisk indstilling på tværs af byens mange mulighedsrum. Etableret 

som byudviklingslaboratorium på Krøyers Plads i forbindelse med havneom-

dannelsen i 2003. Med afsæt i konkrete eksperimenter med potentialerne i 

byens vage rum og iscenesatte arenaer for interaktion, har Supertanker siden 

udforsket, udviklet og afprøvet en række redskaber for dialog, idéudvikling og 

deltagelse. Ved siden af deltagelsen i flere af byens urbane mulighedsrum, 

har netværket de seneste fem år været fast tilknyttet udviklingen af den nye 

Plan, By og Proces-uddannelse ved Roskilde Universitet samt et større socialt 

projekt i Hedehusene. 

 

www.supertanker.info

Fra ”kreativ midlertidighed” til urban dramaturgi | Supertanker

Prags Have i august.
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Af Sebastian Dragelykke 

I juni og juli 2011 var Onesto Mong & Partners involveret i et fem ugers 
undervisningsforløb med fokus på brugen og udviklingen af Skt. Kjelds 
Kvarter på Østerbro i København. Undervisningsforløbet blev afholdt af 
School of Critical Engagement fra Detroit, USA, som havde fløjet deres 
amerikanske studerende ind til et intenst og handlingsorienteret forløb.

Den overordnede opgave for hele forløbet var at undersøge hvad et godt 
byliv er for områdets beboere, og hvordan man kan skabe det i et område 
som Skt. Kjelds Kvarter. En opgave stillet af Områdefornyelsen for Skt. 
Kjelds Kvarter.

Det gode byliv starter med det gode byrum. Derfor startede vi med at  
definere det gode byrum som et byrum hvor man kan mærke dem der bo 
der, hvor beboerne bruger byrummet og gør det til deres. Og hvis det er 
definitionen af det gode byrum, så er Skt. Kjelds Kvarter et meget dårligt 
byrum. Her har man ingen fornemmelse af hvad det er for nogle menne-
sker der bor i området, de er larmende fraværende på de brede men-
nesketomme fortove. Formålet med vores del af undervisningen blev 
derfor at besvare spørgsmålet: How do we get people to know that the 
urban space is up for grabs? Altså, hvordan får vi folk til at tage byrum-
met i besiddelse?

Vores tilgang kalder vi for Creative Outburst – handling skaber forvandling! 
De amerikanske studerende skulle med andre ord hurtigt ud i gaden, skabe 
byliv, udvikle byrummet, tale med borgerne – få fingrene ned i asfalten.

Under to dages workshop lærte vi at mange beboere var glade for  
området som det var. En af dem sagde: “Her er kedeligt, men sådan kan 
vi godt lide det”. Vi lærte også at området ifølge forældrene er perfekt for 
børn, at der ifølge børnene er kedeligt for børn, og at alt udeliv foregår 
inde i aflåste gårde.

Operation Rita lykkedes ... næsten
Fem af de studerende arbejdede videre med os i en ekstra uge, og 
sammen valgte vi at fokusere på ”Rita”. Rita arbejder og bor i området. 
Tanken var at målrette energien på at indfri en bestemt beboers behov 
og derved blive klogere på hvilke muligheder der konkret er – at tage 
udgangspunkt i en beboers reelle behov og ikke i hvad vi som udvik-
lere forestiller os der er behov for. Rita har haft sit skrædderværksted 
i området i mange år, og det hun havde mest brug for, var et ”udebord” 
foran butikken hvor hun kunne sidde med sine gæster og kunder – midt 

Er der liv på Østerbro?
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på det brede mennesketomme fortov. Rita var meget entusiastisk. Hun 
glædede sig til sit udebord, men var usikker på, om det kunne stilles op, 
og om det hurtigt ville tiltrække graffiti selv om der stort set ingen graf-
fiti er i området.

Fortovet er ejet af andelsboligforeningen, og vi skulle derfor søge foreningen 
om tilladelse til at opstille det, også selv om det bare var for nogle dage og 
lige foran Ritas værksted.

Et superflot møbel blev lavet med tilhørende DIY-tegning så alle i områ-
det selv havde mulighed for at lave flere. Illustration af møbel blev sam-
men med ansøgning sendt til bestyrelsen i andelsboligforeningen. Heri 
spurgte vi blandt andet om vi kunne opstille møblet nogle dage, eller 
som minimum én dag, og tage det ned hvis det gav problemer. Bestyrel-
sen afslog al opstilling af møblet, ikke engang én enkelt dag kunne de gå 
med til. Begrundelsen var at det ville være besværligt at feje fortovet, og 
at der helt sikkert ville sætte sig en masse mennesker hver aften for at 
drikke og feste. Så det superflotte møbel blev i stedet opstillet i gården 
hos Områdefornyelsen og endte med at skabe udeliv inde i en aflåst 
gård. Intet liv på de brede mennesketomme fortove i denne omgang.

Og moralen er
Inden undervisningsforløbet startede, havde vi fået tilladelse til at være 
og opsætte eventuelle projekter på alle offentligt ejede pladser i områ-
det, vel at mærke uden at nogen havde en idé om hvad præcist det kunne 
være. Tilladelsen var givet af Københavns Kommune. Derfor regnede vi 
også med at opstilling af noget så uskyldigt som et mindre møbel ville 
blive modtaget med kyshånd, og at andelsforeningen selvfølgelig ville 
beholde det efterfølgende, og måske at flere beboere i området ville lave 
deres egne.

Men sådan er virkeligheden ikke. Vi har lært at når man arbejder med 
midlertidighed i privatejede offentlige arealer, handler det ikke om at 
lære reglerne at kende, arbejde inden for dem og søge de nødvendige 
tilladelser eller dispensationer. Det er ikke regler og lovgivning der er 
bremseklodser for at afprøve nye tiltag og eksperimenter i byrummet, men 
derimod menneskers fordomme, vaner, følelser og frygten for at give lov til 
noget ”farligt og fremmed”. Dét er noget sværere at navigere i end regler, 
tilladelser og dispensationer da det jo i sin natur er usynligt og individuelt. 
Hvis vi ikke havde været nødt til at spørge foreningen om lov, på grund af 
vores tilknytning til Områdefornyelsen, havde det været langt bedre at 
bede om tilgivelse i stedet for tilladelse. Med andre ord: Sætte Ritas mø-
bel uden for hendes butik uden at spørge nogen om lov, se hvad der skete, 
og hvem der brugte det. Tænk hvis det var blevet en stor succes og der var 
blevet lagt mærke til den gode stemning og det gode byrum i pressen eller 
blandt byens politikere. Havde andelsforeningen så sagt det samme?
Når man arbejder med midlertidig brug af byrummet, er den største 

Er der liv på Østerbro? | Sebastian Dragelykke
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udfordring, både i de private og i de offentlige byrum, de uafklarede eller 
usynlige rammer og begrænsninger, fordi de dukker op når man mindst 
forventer det, og kan være svære at løse og forholde sig aktivt til. Det 
offentlige tænker traditionelt i kasser, og hvis man ikke passer ind i én 
kasse eller i flere kasser, kan alting gå i stå. På samme måde gælder det 
midlertidighed som begreb. Hvornår og hvor længe kan noget stå i det 
offentlige rum før det holder op med at være midlertidigt, og hvornår 
kan der gøres brug af blandt andet undtagelser og dispensationer fra 
myndigheders side? Hvad kan gøre at for eksempel tilladelser ikke bliver 
afhængige af få menneskers ambitioner, idéer, følelser, frygt og fornem-
melser, både i forhold til dem der ejer området, og de embedspersoner 
der skal give tilladelserne?

Der er i dag megen snak om byliv. Vi mener ikke man kan tale for eller 
imod byliv, der er jo byliv hvor der er mennesker i byen. Derimod giver det 
god mening at diskutere hvad ”det gode byliv” er. I vores optik er det gode 
byliv ikke nødvendigvis noget der larmer eller er ensbetydende med en 
masse mennesker i gaden. Et byrum kan godt være “kedeligt” for nogle 
og samtidig rumme et godt byliv for andre beboere. Vi mener at det gode 
byliv er der hvor man føler sig velkommen og godt tilpas, et der passer til 
beboernes behov, og hvor der er mulighed for at komme til orde.

Det er i høj grad byrummets indretning, dets beboere og dets brug der 
definerer hvordan et områdes byliv er, og i forhold til indretningen og 
byrummets funktioner er midlertidighed et fantastisk værktøj til at teste 
hvad der er muligt i et byrum. Ritas udebord fik desværre ikke plads hvor 
det var tænkt, men der sker noget når der bliver opsat et nyt møbel, eller 
når et byrum midlertidigt bruges til en ny type aktivitet. Dette “noget”  
giver som regel en masse viden og afdækker nogle af de usynlige be-
grænsninger der eksisterer i de fleste byrum. 

Byliv er mennesker. For at udfordre og måske udvikle et områdes byliv, 
må man derfor starte med at se på og snakke med de mennesker der 
færdes her. I arbejdet med byrum og aktivering af disse er vores  
vigtigste opgave ikke nødvendigvis at tiltrække nye brugere eller borgere, 
men derimod at forholde os til de eksisterende og hjælpe dem med at 
se hvilke muligheder de selv har for at bruge byrummet og forhåbentlig 
også for at skabe fællesskaber omkring det. 

Man møder ikke et områdes beboere på sin computerskærm eller på 
en café, det gør man på gaden. Så jo hurtigere man kommer ud og laver 
noget, des hurtigere får man fat i ”kernen af området”. Brug ikke tid på 
begrænsninger og hvad der ikke er muligt – brug tiden på at skabe noget 
der gør en forskel. Vær fleksibel og kreativ, og brug din intuition. Hand-
ling skaber ofte forvandling!
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Om Onesto Mong  

Onesto Mong & Partners er et koncept- og konsulenthus der med mennesket 

i fokus hjælper organisationer i den offentlige og private sektor med oplevel-

sesudvikling, kreativ kommunikation og innovation. Onesto Mongs ledelse 

består af Claus Nielsen og Sebastian Dragelykke. Samarbejdet har stået på i 

over tolv år, og teamet står blandt andet bag den prisbelønnede cykeltaxivirk-

somhed Quickshaw og det prisbelønnede eventkollektiv Lækker Lytter.  

 

www.onestomong.com

Er der liv på Østerbro? | Sebastian Dragelykke

Instruktion til brug og 
opbevaring af møbel
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Nat på PB43
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Der er indkaldt til fælles arbejdsdag og efterfølgende Tour de PB43 
(chambres). De fleste brugere er ved at have ombygget deres rum, så nu 
skal herlighederne indvies i samlet flok. Først skal der dog ryddes op 
på udendørsarealet. Selv om PB43 har sin go-to-guy, er det nødvendigt 
fra tid til anden at brugerne mødes og hjælper til med vedligeholdelsen 
af stedet. Oprydning og rengøring er også en god anledning til at lære 
hinanden bedre at kende og byde nye ansigter velkomne. 

Det er en del af låneaftalen med AkzoNobel at brugerne skal holde orden 
på stedet, så det er præsentabelt over for lokalområdet. Denne holdning 
deles af de fleste brugere der i deres daglige arbejde får besøg af kunder 
og samarbejdspartnere. AkzoNobel har derfor kontaktet PB43 og bedt ste-
det om at fjerne ukrudt og beskære buske og træer omkring ejendommen. 
Det nemlig grundejers pligt at renholde arealer der støder op til fortovet 
langs ejendommen – også snerydning og saltning om vinteren.1

Arbejdsdag & Tour de PB43

1 Reglerne findes i Lov om  

Vintervedligeholdelse & 

Renholdelse af veje, § 13, og 

Vejloven, § 103, samt kommu-

nernes tilhørende regulativ. 
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Idéen var at PB43 skulle have sin egen genbrugsstation hvor bygge-
materialer som nogle brugere havde i overskud, kunne tages af andre 
brugere. Der opstod dog hurtigt det problem at der blev smidt gamle 
møbler, råddent træ, smadrede gipsplader, rustent metal sammen med 
de genanvendelige materialer. Ofte ting folk selv skulle køre væk, men 
måske ikke lige havde en bil ved hånden til at gøre. På grund af rodet på 
genbrugsstationen og den megen tid der er blevet brugt på at sortere det 
gode fra det dårlige, og efterfølgende få det transporteret væk, blev det 
til sidst besluttet at nedlægge genbrugsstationen, fordi alle ikke kunne 
finde ud af at administrere tilbuddet.

PB43 | Arbejdsdag & Tour de PB43
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Der ses jævnligt rotter på PB43, og skadedyrsbekæmpelsen har været på 
besøg ad flere omgange. Problemet skyldes blandt andet kloaksystemet 
der er i en dårlig stand efter at ejendommen har stået tom i en årrække. 
Rotter er ikke noget der skal accepteres, men København er som de 
fleste andre byer til en vis grad plaget af rotter. Kommunerne i Danmark 
er forpligtede til at bekæmpe rotter, og borgerne er forpligtede ved lov til 
at anmelde til kommunen når der er set rotter, eller der er mistanke om 
at der er rotter et sted. Det koster ikke noget at anmelde rotter eller få 
besøg af en miljøkontrollør. 

Det er ikke altid lige let at få folk til at møde op til arbejdsdag. Nogle 
ser kun stedet som deres (professionelle) arbejdsplads hvor de betaler 
husleje og derfor forventer at go-to-guy eller andre sørger for den daglige 
vedligeholdelse og drift – uanset hvor lav huslejen er. Andre har travlt med 
deres projekter eller er ikke interesserede i det sociale fællesskab som de 
forbinder med de fælles arbejdsdage. Derfor er der blevet diskuteret om 
man med fordel i lejekontrakten kunne indskrive et afsnit om tvungent 
fremmøde til arbejdsdage, for eksempel at hvert lejemål skal sende 
mindst en repræsentant. De som af en eller anden grund ikke ønsker 
eller kan deltage, kan i stedet give et økonomisk tilskud til eksempelvis 
leje af varevogn, rengøringsmidler, redskaber, mad og drikke. Mens de der 
er forhindrede i at møde op, kan vælge nogle arbejdspunkter fra to-do-
listen og udføre dem en anden dag. 

Når selvorganiserede steder som PB43 kan have en meget billig husleje, 
er det blandt andet fordi brugerne alternativt betaler med deres tid og 
arbejdskraft og i fællesskab hjælper til med den daglige drift og vedlige-
holdelse. Det er en af de væsentligste forskelle på PB43 og traditionelle 
kontor- og værkstedsfællesskaber.
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Kommunikation er vigtig for selvorganiserede steder som PB43. Til 
hverdag, hvor de mange brugere kommer og går og laver alle mulige 
forskellige projekter, kan oprydning og vedligeholdelse nemt ryge i  
baggrunden. Det bedste er at have et sted hvor brugerne kan tilføje 
punkter som løbende dukker op på stedets to-do-liste, så der altid er 
et vist overblik og et udgangspunkt for arbejdsdagene. Når Foreningen 
PB43 skal sende information rundt til brugerne om møder, arbejdsdage, 
fester med mere er e-mails, Facebook og hjemmeside selvfølgelig oplagte, 
men fysiske opslag i form af posters og at informere folk ansigt til ansigt 
er et godt supplement, så vigtige beskeder ikke forsvinder i internettets 
overvældende informationsstrøm.    

Senere om eftermiddagen mødes alle til Tour de PB43. Det er en festlig 
rundtur til værksteder, kontorer, atelierer, galleriet, trailere, plantekasser 
og haller på PB43. De forskellige brugere fremviser deres rum og fortæller 
om projekter, visioner og baggrund og har måske en overraskelse i ærmet 
samt snacks og drikkelse. Der er frit spil resten af dagen og natten. Rund-
turen er inspireret af det årlige Tour de B&W på Refshaleøen som nogle af 
brugerne på PB43 har været medarrangører af. I Tårnet, Riggerhallen og 
Hovedbygningen er der flere tidligere lejere fra Refshaleøen der ønskede 
et mere selvorganiseret sted hvorfra de kunne lave deres projekter og 
drive deres virksomheder. 

PB43 | Arbejdsdag & Tour de PB43
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Billedhugger Julie Bitsch fremviser sit rum i Riggerhallen. Skulpturen er af 
bronze, og formen, hvori metallet får sin form, er lavet af tyggegummi som 
besøgende på tidligere udstillinger har tygget. Riggerhallen består af en 
række kontorer, atelierer, værksteder, blandt andet et cykelværksted.

Udstillingsstedet 68 Square Metres Art Space har skabt et rum hvor 
kunstnere fra Danmark og udlandet kan mødes, inspirere hinanden og 
foretage kunstnerisk udveksling. Planen for 2012 er blandt andet at få et 
tættere samarbejde med de andre udstillingssteder i Amager Øst.
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Da KO-OP flyttede ind i Hovedbygningen, fandt de en kasse med gamle 
håndtegnede grundplaner og ingeniør- og arkitekttegninger. Her kunne 
man se at der tidligere havde været en skorsten og to andre bygninger 
på grunden. Der var også angivet en kælder under Riggerhallen, men 
ikke hvor nedgangen til den havde været.

Dagen afsluttes med grill og fest i gården hos træværkstedet TSPB43.

PB43 | Arbejdsdag & Tour de PB43
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Think Space og åbningsfest – teori og praksis

Givrum.nu har siden sin opstart haft fire delmål: 1) som sit svendestykke 
at lave PB43, 2) at etablere et netværk for beslutningstagere, 3) at gøre 
ibrugtagning af tomme bygninger og grunde til en levevej og 4) afholde 
en årlig Think Space-konference.

Med den første Think Space-konference den 18.-20. august 2011 på Prags 
Boulevard er Givrum.nu således nået en del af vejen, og overdrager i den 
anledning PB43 til brugerne af stedet der senere skal indgå i et andels-
selskab. Samtidig med konferencen fejres denne overdragelse med flere 
dages workshops, udstillinger, performances og åbningsfest. Konferencen 
holdes i idræts- og kulturhuset Prismen over for PB43 på den modsatte 
side af Prags Boulevard.

Intentionen er at deltagerne i løbet af konferencens tre dage kan 
forvilde sig over på PB43 for her i praksis at se hvad der bliver talt om 
på konferencen – og omvendt kan brugerne af PB43 få en indsprøjtning 
om teoretisk og strategisk byudvikling.  
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For at sætte fokus på tomme bygninger og de ressourcer der ligger gemt 
heri, arrangerer Givrum.nu konferencen Think Space hvor eksperter fra 
ind- og udland er inviteret til at holde oplæg for byplanlæggere, arkitek-
ter, projektmagere, studerende og andre med interesse i byudvikling og 
anderledes brug af byens rum. ”Det handler for Givrum.nu om at frigive og 
administrere de ressourcer bedre vi som samfund har. Tomme bygninger 
og grunde er sådanne ressourcer. Man behøver kun et rum, de rette men-
nesker og et overskud i hverdagen for at tænke ud af boksen. Det sociale 
element er i den sammenhæng rigtig vigtigt for at løse problemer, skabe 
forandring og innovation,” forklarer Christian Fumz fra Givrum.nu. Ifølge 
Givrum.nu er det med den rette forberedelse, dialog og organisering mel-
lem grundejer, kommune og brugere muligt at gøre midlertidig brug af 
tomme bygninger og grunde til en win-win-situation for alle parter. Det 
vil Givrum.nu vise med Think Space-konferencen og deres svendestykke 
PB43. ”Det skal være sådan at enhver by med respekt for sig selv har 
mindst ét sådant sted,” fortæller Jesper Koefoed-Melson.

Paneldebat med kunstner og arkitekt Benny Jepsen, kultur- og fritids-
borgmester i Københavns Kommune Pia Allerslev og stadsarkitekt Tina 
Saaby, om muligheder og udfordringer i København hvad angår brugen 
af tomme bygninger til midlertidige formål. ”København skal udnytte det 
midlertidige til at skabe bedre byliv på den korte bane, samt teste en 
planlægning på den lange bane. Lige nu ser kommunen på om der er noget 
ved lovgivningen som gør at vi kan understøtte det midlertidige på en anden 
måde end vi gør i dag,” påpeger stadsarkitekt Tina Saaby.

Et væsentligt spørgsmål i debatten er om brugere af midlertidige steder 
skal have lov til at koncentrere sig om deres projekter på egne præmisser, 
eller om de skal agere foregangsmænd for en byudvikling som er tilpasset 
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kommunens, byens og borgeres ønsker og behov. Tim Jones fra den canadi-
ske nonprofit-organisation Artscape påpeger i sit oplæg vigtigheden af at 
kommunen ikke indrammer områder i zoner så det forhindrer initiativer 
som PB43 i at dukke op andre steder. ”Det offentlige skal ikke forsøge at 
instrumentalisere projekterne. Steder som PB43 er forskellige fra sted til 
sted, så man kan ikke gøre det på samme måde hver gang.” 

Om torsdagen under konferencens ”Kultursalon” lægger brugerne af 
PB43 med en række oplæg op til debat. Hver dag under og efter Think 
Space kan deltagerne desuden gå de hundrede meter over på PB43 for 
at opleve projekterne i praksis.  

Den økologiske og sociale urbane have ECObox fra det nordlige Paris er 
inviteret til Think Space for at holde oplæg og workshop. Deres work-in-
progress-mobile og vertikale plantekasser er en aktivistisk kommentar 
til den begrænsede adgang til rum i verdens storbyer.  
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Lørdag afholder Givrum.nu Think Space Unconference-dag hvor konferen-
cens deltagere selv kan bidrage med oplæg og debat. Det foregår i mindre 
grupper, blandt andet i cirkusteltet og Prags Have på PB43. Sigtet med 
Unconferencen er at skabe et uformelt og inspirerende rum med dialog 
mellem tilhørere og oplægsholdere. Det er naturligvis frivilligt om man 
ønsker at lave et oplæg, men Givrum.nu opfordrer alle der deltager på 
Think Space, til at afprøve formatet. Alle deltagere har mulighed for at 
stille spørgsmål og deltage i debatten med udgangspunkt i deltagernes 
forskellige oplæg. Det giver mulighed for at aktivere deltagernes erfarin-
ger, udfordringer og solstrålehistorier fra deres arbejdsområde. 

Dennis Designcenter (DENNIS) bygger, hygger og fester på Prags Boule-
vard i ugerne op til Think Space. Det sker i anledning af Københavns Inter-
nationale Teaters Metropolis-festival for kunst og performance i byens 
rum. DENNIS er en 1:1 stedspecifik live-udstillingsplatform for de kreative 
entreprenører Bureau Detours’ projekter og urbane studier i det offentlige 
rum. To 20-fods containere lander med møbler, kaffemaskiner, værktøj, 
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materialer og lys, lyd og dj-udstyr, så DENNIS åbner med et funktions-
dygtigt værksted og kontor. Herefter begynder møbelsnedkere, designere, 
arkitekter, tømrere, elektrikere og billedkunstnere at transformere bydelen 
med hjælp fra nysgerrige forbipasserende.

Åbningsfest

PB43 holder 6.500 kvadratmeters housewarming i bedste storby-street-
tivoli-cirkus-stil med rom-bar, koncerter, nycirkus, udstilling, baggårds-
skydetelt, old school campingvogns-biograf, Mad i Knalds køkken og 
selvfølgelig muligheden for at udfordre en superhelt i Super-Yatzy – alt 
sammen i og omkring cirkusteltet på PB43. Billedkunstneren Allan 
Bestle tog en stak posters og spredte kulør og stemning ud over dem – 
og senere rødvin.

Der er gået ni måneder siden de først flyttede ind på PB43 og begyndte 
at bygge stedet op. En lille måned før Think Space opstår der spontant 
en festgruppe som begynder at arrangere en åbningsfest. Men tiden er 
knap og pengekassen tom. Så udgangspunktet bliver at der bruges det 
som man lige har ved hånden. Først bliver jungletrommerne sat i gang 
og efterhånden finder festgruppen ud af hvad PB43’s fælles netværk har 
at byde på. Nogle kender de rette bands og dj’s, andre har et cirkustelt 
eller kontakter der kan levere god rom og æblemost. Det lykkes samtidig 
at få puljen Snabslanten til at yde støtte til lyd, lys og honorarer til bands. 
Givrum.nu indvilliger i at lægge penge ud til indkøb af nogle tusinde øl. 
Så er det bare at få lavet et program, sende en flyer ud blandt netværk og 
hænge dem op over hele byen, finde en masse frivillige der vil give en hånd 
med at hente øl og teknisk udstyr, bygge bar og rejse cirkustelt. 
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Nycirkuskompagniet TinCanCompany har eget cirkustelt som de slår op 
til åbningsfesten.

TinCanCompany præsenterer “Circus Slapstick Streetshow”.

PB43 | Think Space og åbningsfest
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Det er muligt at udfordre en flok superhelte i Super-Yatzy.

Den svenske elektro-shaman-duo LUR’s live looping show band fra Malmö.

HOW_TO_BOOK.indb   286 17/03/12   01.28



287

Når der sælges øl og spiritus til enkeltståede offentlige arrangementer, 
skal der søges tilladelse. Dette kaldes en lejlighedstilladelse og udstedes 
af politiet. Det er lettere at få en tilladelse til servering af øl og bordvin 
med en alkoholvolume på 4,6-5 procent end servering af stærke drikke, 
ligesom det er en fordel hvis arrangementet afsluttes før midnat, og hvis 
antallet af deltagere er under 150 personer. Det er ligeledes en fordel 
hvis der er en person tilknyttet arrangementet som allerede har et næ-
ringsbrev eller en personlig bevilling, og sættes på som den ansvarlige 
bevillingshaver. Denne skal dog være til stede under arrangementet. Skal 
der tilberedes og serveres madvarer, skal Fødevarestyrelsen kontaktes 
for eventuel tilladelse. Og så skal der selvfølgelig laves regnskab efter-
følgende. Hvis der er tale om et indendørs arrangement med mere end 
50 personer eller et udendørs med mere end 150 deltagere i et telt eller 
lignende, skal det anmeldes til beredskabsforvaltningen/brandvæsenet 
i god tid (30 dage).

PB43 | Think Space og åbningsfest
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Da Gry Lambertsen var 16 år, ville hun starte 
en gøglerforening. Hun havde hørt om Gøgler-
Rune inde i Odense og tænkte at ham måtte hun 
havde med i sin forening..
Rune Andersen aka Gøgler-Rune var i færd med 
at uddanne sig til tøjdesigner og kunstner, men 
havde mistet lysten. Han tog i stedet til Sverige 
og så her en nycirkusforestilling som han blev 
meget inspireret af.
”Da jeg kom tilbage til Odense, spændte jeg 
en line op i gården og begyndte at drømme om 
cirkus, men tænkte at det nok var for sent at 
lære. Så en aften mødte jeg Gry som ville lave 
en meget seriøs gøglerforening,” fortæller Rune 
Andersen.
De gik i gang med et hårdt træningsprogram og 
kom begge ind på Cirkusskolen1 i København 
og efterfølgende på en cirkusskole i Stockholm. 
Og de sidste 12 år har de arbejdet sammen og 
haft deres eget nycirkuskompagni kaldet Tin-
CanCompany som fuldtidsbeskæftigelse. 

Intet er umuligt
I kompagniets forestillinger indgår discipliner 
som akrobatik, jonglering, objektmanipulation, 
komik, musik, teater og tango. Rune Andersens 
speciale er ”slack wire walking”2, mens Gry 
Lambertsen mestrer kinesisk mast. Det kræver 
meget plads og alle de nødvendige rekvisitter 
som trapez og reb, og en kinesisk pæl skal  
monteres før de kan øve og udvikle forestil-
lingerne. Derfor kan de ikke bruge hvilket som 
helst rum som nycirkusstudie. Der skal ofte 
være en loftshøjde på minimum seks meter og 
nok kvadratmeter til at udføre de ofte plads-
kræ vende numre. Så det var en fantastisk  
mulighed da Givrum.nu i foråret 2011 tilbød 
dem og nycirkuskompagniet GLiMT nogle rum 
på PB43.
”Vi havde længe leget med tanken om et 
produktionsrum. Som det er nu, findes der 
kun ét sted ude på cirkusskolen, men det er et 
gennemgangsrum hvor der ofte foregår mange 

andre aktiviteter. Og der er ikke et sted i Køben-
havn hvor man kan producere en nycirkusfore-
stilling, altså et rum som er skabt til at lave 
nycirkus i,” påpeger Gry Lambertsen.
Der findes flere teaterrum i København man 
kan leje, men dels har mange af dem ikke højt 
nok til loftet, dels koster de flere tusind kroner 
om dagen. Det gør det svært at få skabt nye 
numre og øve dem ordentlig igennem. Men hvis 
man vil arbejde professionelt, er det nødven-
digt at betale det der skal til. Til en af deres 
produktioner endte de eksempelvis med at leje 
en gammel utæt hal for cirka 20.000 kroner om 
måneden. Penge de ellers kunne have brugt på 
at ansætte en scenograf eller en tekniker. 
De forsøgte derfor at få flere kolleger til at flytte 
med ud på PB43 og skabe et nycirkusstudie, 
men det var der på det tidspunkt ikke den store 
interesse i. 
”Måske fordi det kan virke meget stort og uover-
skueligt hvis man aldrig før har været med til at 
bygge et sted op fra grunden. Vi har altid bygget 
vores ting og scenografier selv. Det er ikke altid 
muligt at få en halv million til en ny forestilling. 
Så må man starte fra scratch og lære at svejse, 
bygge og være skide kreativ. Til sidst sagde vi: 
Nu gør vi det sgu selv,” fortæller Rune Ander-
sen. 
Rummene de lejede på PB43, var billige, men 
meget ramponerede, så der lå et stort arbejde 
forude. Det passede imidlertid godt med den 
måde de i forvejen arbejder på. Inden for deres 
kunstneriske felt er der ikke nogen som skaber 
noget for én.  
”Jeg fik en seddel i en af de her nytårsknallerter 
hvor der stod: Intet er umuligt for dem som ikke 
selv skal gøre det. Og det passer meget godt,” 
fortæller Rune Andersen.
Sammen med nycirkuskompagniet GLiMT 
brugte de over en måned på at omdanne lokal-
erne til hvad de har døbt Studie Centrifugal. Et 
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Rune Andersen & Gry Lambertsen
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sted der gerne skal give ro til at lave flere nye 
forestillinger, hvilket de ikke har haft samme 
muligheder for at gøre på Cirkusskolen eller et 
andet sted i København.  
”Det er virkelig fantastisk selv at kunne be-
stemme. Når vi lejer os ind andre steder, skal vi 
altid spørge om lov til at bore i forbindelse med 
at rigge op. Det er altid et stort problem. Man 
må ikke ødelægge det fine gulv og væggene. 
Her kan vi gøre lige præcis hvad vi har lyst til,” 
fortæller Gry Lambertsen.
Samtidig er der den fordel at de kan have hele 
processen samlet på PB43. De kan finde en 
rekvisit og prøve den af, tilpasse den ved  
værkstedsbordet og afprøve den igen indtil 
den passer til nummeret. Før skulle de frem og 
tilbage mellem øvelokale og værksted og vente 
på at lokalet igen blev ledigt nogle dage efter.
”Ressourcerne bliver udnyttet meget bedre ved 
at vi har alle funktionerne og tingene samlet. 
Og så er der alle mulig værksteder, designere 
og arkitekter på PB43 som kan hjælpe os med 
forestillingerne. Så der er rigtig meget at 
hente i hele miljøet på PB43,” understreger 
Gry Lambertsen.

Store visioner
Efter de fik opbygget studiet på PB43, er der 
kommet mange henvendelser fra kolleger som 
gerne vil låne det. Tanken er at andre artister 
som mangler et sted, skal kunne leje studiet i 
det omfang GLiMT og TinCanCompany ikke selv 
bruger det. 
Visionen er på sigt at bruge Den Store Hal på 
PB43. Den kan rumme meget større produktio-
ner, og derudover sætte cirkustelt op på 
uden dørsarealet og udnytte pladsen til kabareter 
og teaterforestillinger. Det vil kunne skabe helt 
andre forudsætninger for ikke blot dem selv, men 
hele nycirkusmiljøet.
”Vi er jo idealister, så vi håber at vi ved at 
skabe dette sted, måske kan stoppe flugten 
af nycirkus artister fra Danmark. Blandt andet 
ved at vise at det kan lade sig gøre, inspirere 
andre artister og samle tropperne for at lave 
noget stort. Måske en scene til nycirkus i Den 
Store Hal. Vi tænker ikke kommunen skal gøre 

en masse, de har allerede bakket nycirkusmil-
jøet rigtig meget op3. Det er vel snarere os selv 
der skal skabe et miljø, så folk får øjnene op for 
det,” påpeger Rune Andersen. 
En anden udfordring har ifølge Gry Lambertsen 
været at få deres udenlandske kolleger til at 
komme til København og træne, da der ikke 
rigtig var nogen ordentlige steder. Derfor har de 
som regel valgt Danmark fra, hvilket medfører 
mindre udveksling af erfaringer.   
”Ved at have vores studie kan vi pludselig 
sige at de kan komme her og det kan på sigt 
skabe flere jobmuligheder. Vi vil kunne lave 
noget som er mere fantastisk, og flere vil så 
være interesse rede i at se det,” fortæller Gry 
 Lambertsen.

De tre scenarier
Det har krævet en del ressourcer at få bygget 
Studie Centrifugal op, så nu gælder det om at 
lægge noget energi i stedet og få folk herud. Gry 
Lambertsen og Rune Andersen er dog også  
bevidste om at PB43’s lånekontrakt med  
AkzoNobel kan ophøre allerede ved udgangen 
af 2012. De ser tre mulige scenarier for at de 
kan få lov til at blive længere: Det første er at  
kommunen kan se at PB43 er et sted som skal 
bevares, og de derfor udformer lokalplanen på 
en måde hvorved en anden udvikling ikke er  
mulig og PB43 derfor kan få forlænget kontrak-
t  en lidt endnu. Det andet er at AkzoNobel som 
følge af udviklingen på ejendomsmarkedet ikke 
kan eller vil sælge ejendommen. Det tredje sce-
narie er at brugerne selv køber grunden, måske 
med hjælp fra en fond eller en filantropisk 
organisation hvis mål er at begrænse ejendoms-
spekulation.
Uanset hvad der sker, er de begge enige om at 
det de har lavet, ikke er spildt.
”Vi har trods alt i to år haft noget oppe at køre 
som har en stor værdi for hele nycirkusmiljøet. 
Vi har selv fået en masse erfaringer og kan nu 
vise fondene den store pakke og sige: Se alle 
de ting vi har skabt på to år, hvor skal vi være 
nu, kan I hjælpe os med det? Så har vi noget 
konkret at byde på. Før havde vi bare en drøm,” 
forklarer Gry Lambertsen, og påpeger at to år 
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er lang tid at have sit eget sted.
Indtil videre vil fokus dog være på at øve og 
producere nye forestillinger, fra tid til anden få 
andre kompagnier ind og lave nogle kabareter. 
Desuden vil de gerne lave nycirkusskole og 
workshop for nogle af de lokale unger. De  
mener det er vigtigt at åbne for lokalmiljøet. 
GLiMT har blandt andet lavet et kursus i  
luftakrobatik for unge.
I august 2012 er det planen at GLiMT og TinCan-
Company skal facilitere en del af Københavns 
Internationale Teaters (KIT) nycirkusfestival.

1 Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK) er et 

forum med interessefællesskab i den kreative proces. 

Det startede i 1980’erne uden for det etablerede uddan-

nelsesmiljø, og der undervises blandt andet i skuespil, 

nycirkus og performancekunst, www.afuk.dk.

2 At gå på slap line.

3 I 2008 bevilligede Københavns Kommune 25 millioner 

kroner til ombygningen af Remisen på Enghavevej 80-82, 

København SV, til brug for AFUK, samt flytningen af 

AFUK’s nuværende aktiviteter på Kigkurren 1-3, Islands 

Brygge.  

Om nycirkus

Nycirkus Kombinerer de klassiske cirkusdiscipliner 

med anden scenekunst og lys-, lyd- og multimedie-

effekter samt scenografi. Nycirkus startede i 

1980’erne i Frankrig som et tilbud til unge, for på 

den måde at få et alternativ til livet på gaden. I 

Danmark findes der omkring ti nycirkuskompagnier. 

 

Om Studie Centrifugal 
I foråret 2011 gik nycirkuskompagnierne TinCan-

Company og GLiMT sammen om at renovere tre 

rum på PB43. Studie Centrifugal er det første 

professionelle øvestudie med fokus på nycirkus i 

Danmark. Centrifugal lægger lokale til projekter 

fra GLiMT og TinCanCompany og bruges løbende 

af andre scenekunstgrupper, samt til kurser i 

luftakrobatik og andet nycirkus. 

 

TinCanCompany 
Gry Lambertsen, uddannet artist ved Cirkus-

skolen i København og Cirkusskolen i Stockholm.

Rune Andersen, uddannet artist ved Cirkusskolen 

i København og Cirkusskolen i Stockholm. 

 

www.tincancompany.dk 

 
GLiMT 
Lars Gregersen, uddannet ved den russiske Start-

cirkusskole, diverse workshops, BaguaZhang 

Julie Vogelsberger,uddannet ved diverse interna-

tionale teater-, danse- og cirkusskoler. 

Camila Sarrazin, uddannet antropolog. 

 

www.glimt.info 

 

Hovedbygningen, Bygning 5. 
Indflytning: April-maj 2011. 

Medlemmer: 5. 

Studie: 191 m2, øvesal, kontor, værksted/lager. 

Husleje: 25 kr./m2/md. ekskl. moms.  

Nedsat til 15 kr./m2 indtil december 2012.   

Depositum: Tre måneders husleje. 

Etableringsbudget: 80.000 kr. 

Støtte fra fonde og puljer: 

     Dansk Artist Forbund: 20.000 kr. 

     Amager Øst Lokaludvalg: 25.000 kr. 

Egenfinansiering: 35.000 kr. 

Arbejdsområde: Nycirkus, akrobatik, kurser og 

workshops.

PB43 Portræt | TinCanCompany
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En klynge havestole og en kæmpe kabeltromle 
af træ som er malet blå med stjerner på, står 
ude på gårdspladsen. Mads Ellebæk Petersen 
sidder med sin computer og gennemgår nogle 
plantegninger af Den Store Hal og Den Lille 
Hal i Hovedbygningen. Han holder pause fra 
renovering af de to haller der bliver hans pro-
jekt de næste mange måneder sammen med 
sin frivillige assistent, Ivan Korolev. Planen er 
at hallerne skal omdannes til Københavns nye 
nonprofit-baseret kulturhal med plads til cirka 
650 gæster. Stedet skal rumme både det krea-
tive vækstlag og etablerede institutioner med 
koncerter, teaterforestillinger, konferencer, 
udstillinger, events og workshops. Overskuddet 
skal på sigt gå til en fond som støtter andre  
lignende projekter. Men først skal myndighe-
derne godkende planen, og det tager tid. Der 
dukker nemlig løbende nye forhindringer op.

År nul og alt derefter
I 2007 kom Mads Ellebæk Petersen til  
København og flyttede ud på Riggerloftet der 
var et arbejdsfællesskab på Refshaleøen. Herfra 
arbejdede han på forskellige kulturelle projekter, 
fester og events og var en af initiativtagerne til 
Foreningen Netværftet1 og medarrangør af det 
uformelle sparringsforum City Talks2 der fandt 
sted i spillestedet Dragens Hule3. Han hørte  
første gang om PB43 fordi han manglede et egnet 
sted til at lave et arrangement. Nogle måneder 
senere besluttede folkene fra Riggerloftet sig 
for at forlade Refshaleøen og fik i foråret 2011 et 
lejemål på PB43 som de kaldte for Riggerhallen.
”Jeg ser PB43 som udtryk for år nul i forhold 
til det jeg laver. Refshaleøen var ved år nul i 
slutningen af halvfemserne, men har i dag en 
helt anden, mere styret udvikling. De mulighe-
der jeg ser på PB43, er ikke længere til stede på 
Refshaleøen eller om bare et par år på PB43. 
Så vil pladserne være udfyldte og rammerne 
være meget mere satte. Jeg ønsker at være 

Portræt: Mads Ellebæk Petersen

Den Lille Hal
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med til at præge udviklingen, derfor er det godt 
at være tidligt på den,” forklarer Mads Ellebæk 
Petersen.
Planen om at skabe en kulturhal havde han dog 
ikke fra begyndelsen. Idéen tog først form da de 
var færdige med etableringen af Riggerhallen og 
han blev mere involveret i stedet.
”Man kommer jo lidt som ny dreng i klassen, det 
gør man altid et nyt sted. Man skal først lære 
folk at kende og finde ud af hvad der foregår, 
men jeg vidste at tanken med hallerne var at 
bruge dem til noget kulturelt,” påpeger han.
I første del af 2011 forsøgte Givrum.nu at få 
hallerne godkendt til offentligt forsamlingssted 
så de kunne bruges til fællesarrangementer og i 
forbindelse med deres Think Space-konference. 
Men de skulle først renoveres og brandsikres, og 
miljøforholdene skulle undersøges før de kunne 
godkendes, hvilket satte projektet i bero. Og da 
ingen andre tog initiativ, meldte Mads Ellebæk 
Petersen sig på banen med kulturhalsprojektet.
”Jeg kan godt lide det mere lukkede miljø der er 
omkring værksteder, atelierer og kontorfælles-
skaber. Man har sine huler og kender hinanden 
og mødes en gang imellem. Men jeg er også 
fortaler for det åbne aspekt og en involvering 
af resten af byen. Det ville være fantastisk hvis 
folk kom forbi på PB43 hele året og kunne gå 
ind på en café og til en koncert eller bare hænge 
ud. Så hvorfor ikke lave et sted med plads til 
begge dele. På den måde vil jeg gerne være med 
til at udvide byens rammer og sætte dagsorden-
en for udbuddet af kultur i København.” 

Minimale rammer
Planen med kulturhallen er at der både skal 
være plads til de professionelle, dem som 
endnu ikke helt er etablerede, og dem som slet 
ingen penge eller større erfaring har, så de kan 
få lov til at prøve deres idéer af. Det er samtidig 
vigtigt at der laves nogle afviklingsaftaler der 
er rimelige for alle parter, både for PB43 og for 
dem som kommer udefra.
Det er Foreningen PB43 som står bag projektet 
med Mads Ellebæk Petersen som initiativtager 
og koordinator. Projektet har fået økonomisk 
støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, og selv om 

der er tale om et forholdsvis lille beløb, er det 
nu muligt at skabe rammerne for stedet. 
”Vi ønsker egentlig bare at skabe et rum med 
minimale rammer. Det behøver ikke være  
gennemrenoveret, men skal blot have de basale 
fornødenheder,” fortæller Mads Ellebæk  
Petersen.
Han er overbevist om at med alle de henven-
delser fra folk som gerne vil bruge hallerne som 
de er nu, er det muligt at få stedet til give et 
rimeligt overskud når etableringen og de  
nødvendige tilladelser er kommet i orden. På 
den måde håber han på sigt også at kunne 
skabe en lønnet stilling til sig selv. De frivilligt 
drevne steder har normalt en professionel  
ledelse, og det er også tanken med kulturhallen.
”Hvis jeg havde lånt de penge der skulle til, i 
banken, kunne jeg være gået hurtigt i gang, og 
der ville være gode muligheder for at tjene på 
det. Men det vil blive en helt anden tilgang og 
proces – især i forhold til de andre brugere på 
PB43 der gerne skulle blive en del af processen 
frem for blot at være naboer til begivenhederne. 
Der er fordele og ulemper ved begge dele. Jeg 
skal nok få nogle rap over fingrene og lære nogle 
ting undervejs. Men i min bog ser det fornuftigt 
ud, og vi har jo den fordel at vi har en meget lav 
husleje.”

Den kulturelle forretningsmodel
Det handler imidlertid ikke kun om at give 
København et nyt kulturelt mødested. Det er 
også nødvendigt at tænke steder som PB43 på 
andre planer. For hvilke potentialer har PB43 
hvis man sætter stedet ind i en profitmæssig 
sammenhæng? 
”I stedet for kun at tænke kulturelt, skal vi 
turde anerkende at vores projekter har en 
værdi som man også kan bruge til at skabe et 
økonomisk bæredygtigt grundlag med. På den 
måde kan vi på sigt blive mere uafhængige og 
få bedre muligheder for at realisere lignede 
projekter. Det er selvfølgelig en balancegang, 
for det må ikke overskygge de andre værdier 
eller aktiviteter på PB43,” understreger Mads 
Ellebæk Petersen.
Derfor skal kulturhallen køres nonprofit, 
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forstået på den måde at overskuddet i første 
omgang går til at realisere de ambitioner der 
er for projektet og for hele PB43. Ifølge Mads 
Ellebæk Petersen kunne det være interessant 
at udvikle PB43 til at være en forretningsmodel 
som vil gøre det muligt at investere i lignende 
steder og projekter. For eksempel hvis man 
med overskuddet fra forskellige projekter 
etablerede en fond der havde et værdigrundlag 
som var interessant nok til at en anden mere 
kapitalstærk fond ville lege med.
”Det er jo ikke nogen hemmelighed at steder 
og projekter som PB43 nærmest er dømt til at 
save den gren over de selv sidder på. Lykkes 
det de laver, skaber det højst sandsynlig på 
sigt stigende ejendomspriser og husleje, og 
folk ender med at måtte rykke videre til nye 
sprækker i byen hvor de har råd og lyst til at 
være. Det ville være noget andet hvis man i 
stedet selv havde en fond der fra starten  
investerede i området og de bygninger man på 
sigt var med til at gøre attraktive. Det synes 
jeg har nogle interessante perspektiver.” 

Fleksibilitet hos myndighederne
Det er et langt og sejt træk at få tingene til at 
falde på plads over for Københavns Kom-
munes Center for Byggeri, Center for Miljø og 
Københavns Brandvæsen. Kommunikationen 
med myndighederne har overordnet været  
fornuftig, og det har været muligt at finde 
rimelige løsninger på de forskellige krav.
”Jeg ved godt at der er mange som laver lignen-
de projekter, der er trætte af brandmyndigheder, 
og det er der måske også en årsag til i nogle 
tilfælde. Men jeg har som udgangspunkt valgt 
at se deres krav som fornuftige forholdsregler. 
Der er en grund til at der er sådanne brandkrav, 
miljøkrav og byggerikrav. Min erfaring, indtil 
videre, er at man kommer langt ved at være 
diplomatisk, vedholdende og ret så tålmodig,” 
forklarer Mads Ellebæk Petersen. Han påpeger 
at kravene fra myndighederne dog nogle gange 
kan virke overdrevne. De forholder sig mere til 
forskrifter end til virkeligheden. 
Hvis han skal komme med en konstruktiv kritik 
af procedurer og myndighedskrav, vil det være at 

projekter som kulturhallen kunne have gavn af 
mere fleksible rammer i forhold til for eksempel 
at skulle have et dyrt talevarslingsanlæg4.  
”Set fra vores perspektiv ville det have været 
en stor hjælp med en opstartsfase der gav 
mulighed for først at etablere sig økonomisk og 
skabe rammerne for stedet. I stedet for et  
talevarslingssystem kunne vi så have brand-
vagter eller betale for en kyndig brandmand 
til at overvåge arrangementerne, indtil der var 
råd til at installere de forskellige anlæg. Der er 
meget strengere krav til nyetablering end til 
allerede etablerede steder,” forklarer han. 
Udgangspunktet for midlertidig brug er ofte 
at jo hurtigere man kan komme i gang, desto 
større er muligheden for at få det til at løbe 
rundt. Derfor gælder det ifølge Mads Ellebæk 
Petersen om at finde nye måder at organisere 
sine ressourcer på.
”På PB43 er der blevet diskuteret muligheder 
for at oprette en materialebank for hele byen. 
Her vil alle medlemmer for få penge have 
adgang til et stort udvalg af hjælpemidler, for 
eksempel brandteknisk udstyr, og de vil derved 
kunne investere flere ressourcer i andre dele 
af deres projekt, ” fortæller Mads Ellebæk 
Petersen. Han ser dog et problem i at reglerne 
skærpes hele tiden således at udstyret i  
materialebanken risikerer at blive ubrugeligt 
når det skal indgå nye steder som skal leve op 
til de nyeste krav.

Inden for risikozonen
En af de største udfordringer ved midlertidige 
projekter er ifølge Mads Ellebæk Petersen 
ufleksible regler og lovkrav. De kan medføre at 
projekter bliver placeret i en kategori som de 
måske ikke helt passer ind under, eller også at 
der opstilles nogle svævende og uforståelige 
krav. Han henviser til udviklingen i byggesagen i 
forbindelse med kulturhalsprojektet. For netop 
som der kun syntes at være formalia tilbage, 
blev sagen pludselig sat i bero af myndighed-
erne. I et brev fra oktober 2011 oplyser Center 
for Byggeri at PB43 ligger inden for risikozonen 
omkring et nærliggende AGA-anlæg5 der er en 
såkaldt Seveso-virksomhed6. Center for Miljø 
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har derfor forelagt sagen om etablering af et 
forsamlingslokale på PB43 for Københavns 
Brandvæsen der ”ud fra en konservativ betragt -
ning ikke kan anbefale at der placeres nye 
forsamlingslokaleafsnit inden for risiko zonen 
(konsekvenszonen).”7

Samtidig bemærkedes det i brevet at 
konsekvens  zonen formentlig vil blive ind-
skrænket som følge af det nyeste beregninger i 
AGA’s sikkerhedsrapport8.

Hvis en ejendom ligger inden for en såkaldt 
konsekvens- eller risikozone, kan der altså 
først gives godkendelse til opførelsen af blandt 
andet boliger, institutioner og forsamlingsste-
der når der foreligger en analyse som belyser 
risikoforholdene omkring virksomheden med 
AGA-anlæget9 der i dette tilfælde altså er nabo 
til PB43. 
Dette får Mads Ellebæk Petersen til at tage 
kontakt til den ansvarlige fra Center for Miljø, 
af hvem han får bekræftet indskrænkelsen af 
konsekvenszonen, og at den derfor ikke vil blive 
noget problem i forhold til at få en byggetil-
ladelse til kulturhallen. Det er på den baggrund 
at midlerne til etableringen af fase 2 søges 
hos Amager Øst Lokaludvalg i november 2011. 
Lokaludvalget bevilliger det ansøgte beløb i 
december 2011. Herefter købes branddøre, 
byggematerialer, talevarslingsanlæg med mere, 
og etableringen begynder så småt at gå i gang.
Men da Mads Ellerbæk Petersen kontakter 
Center for Byggeri for at få de sidste forhold i 
byggesagen på plads, får han den overraskende 
besked at sagen ikke kan afsluttes foreløbig. 
Forholdene om risikovirksomhedens AGA-
anlæg stadig ikke er afklaret. 

”Sagen har forsinket projektet, da vi ikke har 
turdet begynde på arbejdet med at ombygge 
hallen. De seneste meldinger er dog at risiko-
zonen alligevel ikke kommer til at ramme pro-
jektet. Men udmeldingerne fra sikkerhedsmyn-
dighederne – Center for Miljø, Brandvæsenet 
og Arbejdstilsynet – er fortsat uklare,” under-
streger Mads Ellebæk Petersen. Det afhænger 
meget af hvor i systemet man spørger, ligesom 

de tre myndigheder synes at skubbe projektet 
og ansvaret for risikovurderingen rundt mellem 
hinanden. Tilbagemeldingen er at Center for 
Miljø og brandmyndighederne er meget tæt 
på at have afsluttet deres vurderinger, mens 
Arbejdstilsynet fortæller at de bestemt regner 
med at være færdige i løbet af 2012. Derfor 
er planen nu at forsøge at få lov til at komme 
videre med byggesagen så snart Center for 
Miljø og brandmyndighederne har afsluttet 
deres behandling – uden først at skulle vente 
på Arbejdstilsynets afsluttende behandling.  
Arbejdstilsynets vurderinger har nemlig kun 
med arbejdsmiljøet på risikovirksomheden at 
gøre og berører på den måde ikke PB43 som 
nabo.10

For midlertidige projekter som kulturhallen kan 
en langsommelig eller unødvendigt kompliceret 
sagsbehandling være altafgørende for om projekt-
et overhovedet når at blive realiseret. PB43 har 
kun en låneaftale med AkzoNobel indtil slutningen 
af 2012, dog med mulighed for forlængelse.
”Det sætter helt klart en begrænsning for 
projekt erne, både hvad angår afskrivning, 
finansiering og hvis det tager for lang tid at få de 
nødvendige tilladelser. Derfor er jeg en af dem 
som skubber på for at en forlængelse af kontrak-
ten bliver lavet hurtigst muligt. Hvis vi nu kan 
være her i flere år, vil det være noget helt andet. 
Alle håber at vi kan blive et godt stykke tid endnu, 
det er vist ingen hemmelighed.” 

PB43 Portræt | Mads Ellebæk Petersen
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1 Foreningen Netværftet var en platform der skulle 

styrke de sociale initiativer og netværket for brugerne 

af Refshaleøen, så de blandt andet kunne stå stærkere 

i forhandlinger med Refshaleøens Ejendomsselskab 

(REDA) og Københavns Kommune.

2 City Talks var en række månedlige arrangementer 

om brugen og udviklingen af byen tilsat underholdning, 

suppe og et strejf af værtshus.

3 Dragens Hule er et lidt hemmeligt spillested på 

Refshaleøen der holder til i den tidligere kajakklub for 

medarbejde på det forgangne Burmeister & Wain (B&W) 

Skibsværft.

4 Læs mere om talevarslingsanlæg i tillæg 8 til byg-

ningsreglementet og den nye Retningslinje 24 fra Dansk 

Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) som trådte i kraft 

i 2007. www.tekniq.dk – søg på: talevarsling skal sikre 

hurtig evakuering.

5 Automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA-anlæg) 

anvendes i forbindelse med oplagring og anvendelse af 

brandfarlige væsker og gasser.

6 Virksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger 

store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosions-

farlige stoffer. Seveso-direktivet har fået navn efter et 

alvorligt gasudslip der fandt sted på en kemisk fabrik i 

den norditalienske by Seveso i 1976.

7 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Center for Byggeri, 4. oktober 2011 / sagsnr. 446123-004.

8 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Center for Byggeri, 4. oktober 2011 / sagsnr. 446123-004.

9 Der henvises til bestemmelserne i byggereglement 

2010, kap. 1.10, om forholdet til anden lovgivning end 

byggeloven.

10 Den samlede sag afsluttes dog først formelt når alle 

tre myndigheder har færdigbehandlet hver deres del af 

sagen, hvilket alt andet lige betyder at kulturhalsprojektet 

må vente på en myndighedsafgørelse som reelt ikke har 

betydning for sikkerheden i hallerne.

Om kulturhallen

To af hallerne på PB43 skal på sigt omdannes til 

et nyt ”kulturhus” med plads til cirka 650 gæster. 

Kulturhallen skal skabe rum for både det kreative 

vækstlag og nye eksperimenterende platforme, 

såvel som for etablerede institutioner af høj 

kunstnerisk kvalitet. Det vil ske i tæt samarbejde 

med Foreningen PB43, lokale aktører og forskel-

lige andre samarbejdspartnere. Det er planen 

at overskuddet på sigt skal gå til en fond som 

støtter nye kulturelle, sociale og bæredygtige 

projekter. 

 

Mads Ellebæk Petersen, projektmager 

 

Hovedbygningen, Bygning 5. 
Indflytning: Når sagen om risikozonen for AGA-

anlægget er afsluttet med Københavns Kom-

mune.  

Areal: 322 m2.  

Forventet godkendelse til: Ca. 650 personer. 

Husleje: 5.000 kr./md. ekskl. moms det første år.  

Depositum: Ingen, da Foreningen PB43 selv står 

som lejer. 

Etableringstid, fase 1-3: Ca. 5 mdr. 

Godkendelsesproces: Afhænger af de kommunale 

myndigheder. 

Støtte fra fonde og puljer, fase 1-3: 

     Amager Øst Lokaludvalg: 72.000 kr. 

Sponsorater, fase 1-3: 

     Poreluftsmålinger: Grontmij A/S. 

     Scene: Spillestedet Pumpehusets gamle scene. 

     Nødudgangsdøre: ”Flinkepris” fra Genbyg. 

     Diverse byggematerialer. 

Egenfinansiering, fase 1-3: Ca. 19.000 kr. 

Arbejdsområde: Koncerter, teater, udstillinger, 

events, konferencer, talks, workshops samt 

mobil-værksted. 
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Tidshorisont 
Fase 1: Forundersøgelser (afsluttet). 
Hvad: Poreluftsmålinger og statiske beregninger. 

Budget: 12.000 kr. 

 

Fase 2: Godkendt til 150 personer (påbegyndt). 
Hvad: Brandsikring, nød- og panikbelysning, 

røgudluftning, ventilation, el, byggematerialer. 

Budget: 87.000 kr. 

 

Fase 3: Godkendt til mere end 150 personer 
(påbegyndt). 
Hvad: Talevarslingsanlæg, byggesagsomkostninger, 

akustisk forbedringer, hjemmeside. 

Budget: 71.000 kr. 

 

Fase 4: Forbedringer af faciliteter. 
Hvad: Toiletvogn, kassesystem, PA-anlæg. 

Budget: 151.000 kr. 

 
Budgettet hviler i stor grad på ”flinkepriser”, 

sponsorater og frivillig arbejdskraft.

PB43 Portræt | Mads Ellebæk Petersen

Indvendig i Den Store Hal
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Af Louis Frischknecht Jensen 

Man kan vel med en vis stolthed kalde sig selv autodidakt altmuligmand 
når man blandt tusind andre ting har været med til at arrangere koncerter, 
events og fester gennem ti år og har arbejdet som selvstændig håndværk-
er. Så da vi skulle åbne Bolsjefabrikkens spillested på Ragnhildgade 1, 
Østerbro, måtte vi jo bare kaste os ud i det og hen ad vejen lære hvordan.

Når du skal starte et spillested, er der nogle ting det er godt at tænke på 
først:

Placering, tilgængelighed og størrelse: Kommer det ønskede publikum 
til stedet, og kan de være der?
Tid og overskud: Det tager tid at få en brandgodkendelse. Mindst et 
halvt år hvis der er tale om et sted med plads til over 150 mennesker.
Mandskab: Store arrangementer kræver mange involverede og megen 
oprydning i forhold til små koncerter.
Akustik og lyd: At yde retfærdighed over for musik og musikere kræver 
god akustik og styr på lyden.

Midlertidig godkendelse
Har du blot lånt en bygning, kan det være en fordel med en midlertidig 
godkendelse:

En midlertidig godkendelse kan lettere opnås end en permanent. Det 
kræver dog i begge tilfælde at en brandmand kommer ud og godkender 
flugtveje med mere. Hør på forhånd hvad han mener der skal laves, og 
sørg mindst for: Oplyste ryddelige flugtveje, vandslukkere ved bar og 
CO2-slukker ved anlæg, samt toiletadgang.

Permanent godkendelse
Har I lejet en bygning og vil starte et permanent spillested kræver, det 
som regel en byggetilladelse hvis I ændrer på bygningen, medmindre 
stedet allerede er et godkendt forsamlingslokale. Så hvis I ikke er bange 
for lidt systematisk papirarbejde, kan I sagtens selv lave byggesagen, 
det kan være det billigste og hurtigste.

Forberedelse af byggesag
Få først en fuldmagt fra ejeren af bygningen der giver jer tilladelse til 
at køre en byggesag til formålet. 
Hør om brandmanden har tid til at komme med på råd efter at I har 
sat jer ind i nedenstående.
Kontakt bygningsinspektoratet (har forskellige funky navne i 
kommun erne), med lidt held kan de finde de nyeste tegninger over 
bygningen og rådgive jer. Væbn jer med tålmodighed og forvent ikke 

Sådan starter du et spillested

HOW_TO_BOOK.indb   298 17/03/12   01.29



299

for meget, I kan blive nødt til selv at måle det hele op og selv læse alle 
regler.
Download Eksempelsamling om brandsikring af byggeri med relevante 
regler om brandsikring.
Husk at der findes vejledninger i stort set alt på nettet, ellers spørg 
én der har prøvet det før. Det er ikke sikkert I behøver at køre hen til et 
kommunekontor og vente på en overbebyrdet medarbejder.
Husk at I skal have godkendt byggesagen før I starter, ellers risikerer I 
at skulle lave det hele om.

Byggesag
En byggesag består af tre dele: Byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivel-
ser og tegninger i størrelsesforholdet 1:100. Begynd med en indholds-
fortegnelse og en kort introduktion af projektet. I byggesagsbeskrivelsen 
listes lovkravene og hvordan de implementeres, mens der i arbejds-
beskrivelserne konkret uddybes, hvordan de gennemføres.   
Gå systematisk igennem: 

Bygningens beskaffenhed (gulve, tage, vægge med mere), ønsket 
publikumskapacitet, brandsektioner og flugtveje. 
Indvendige døre skal normalt være BD301. Der er ikke brandkrav til 
flugtvejsdøre der fører udenfor. Dobbeltdøre skal have flugtvejsbe-
slag monteret, dem kan man selv montere. 
Der skal som udgangspunkt være 10 millimeter flugtvej per person 
op til 150 personer, hvilket svarer til mindst to styk 9M-døre2, mens 
tilladelse til at rumme op til 749 mennesker kræver tre hovedflugt-
veje på mindst 120 centimeter samt to 9M-døre, så der er en samlet 
dørbredde på mindst 749 centimeter. En 9M-dør har en åbning på 
mindst 77 centimeter og sidder i et 90 centimeters murhul3.
Normalt fastsættes antal mennesker per kvadratmeter til tre til fem 
personer på dansegulve og én person ved stoleopstillinger.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan det være en fordel at få lokalet 
godkendt til flere mennesker end det er rart at være i lokalet. På 
den måde er der en ”naturlig regulering” der forhindrer en overfyldt 
brandfælde, da folk ikke gider stå og svede som sild i en tønde, og 
flere derfor vil vælge at gå udenfor hvis der er for mange gæster.
Myndighederne ser nok ikke denne fordel og vil meget hurtigere 
godkende til 150 og have fred. Flere vælger dog også at få et lokale 
godkendt til 150 personer og så efterfølgende bryde grænsen ved at 
lukke flere end 150 personer ind. Dette er ikke tilrådeligt!
Husk at I sætter andre folks liv på spil uden de fornødne godkendelser.
Tegninger kan kopieres og laves med lineal og slettelak eller på com-
puter.
Der skal leveres en tegning af bygningen til myndighederne før byg-
gesagen, og en tegning for hvordan det skal se ud efter.
Lav et afsnit i byggesagen om hvordan I vil sørge for ventilation, 
toiletter med videre. Der skal altid være adgang til toiletter med 
ventilation.

1 Betegnelsen BD30 dækker 

over en dør der er lavet af 

brændbare materialer, men 

testet til at kunne modstå 

flammer i 30 minutter uden at 

brænde igennem.

2 9M betyder at døren er en 90 

centimeter bred dør.

3 Giver en fribredde på 80 

centimeter.

Sådan starter du et spillested | Louis Frischknecht Jensen
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Lav et afsnit i byggesagen om hvordan I vil sørge for brandsikkerhed, 
varslingsanlæg og panikbelysning som tænder hvis strømmen går.

Særlige brandkrav
Lokaler godkendt til over 150 personer skal endvidere leve op til nogle 
særlige krav:

Handicaptoiletter kan være påkrævet, og der stilles krav til udformning.
En opdatering af den gældende lov siger at der altid skal opsættes et 
godkendt talevarslingsanlæg der kapper strømmen på lydanlægget 
og tænder nød- og panikbelysningen ved tryk på brandalarmen. Den 
starter en alarm, nogle gange med stemme4.

Dokumentation
Bliv ikke handlingslammet af kravet om dokumenter. Find en vejledning 
på nettet, så er det ikke så svært at sætte noget fornuftigt sammen. Det 
vigtigste er: 

Flugtvejs- og pladsfordelingsplaner. En simpel plantegning med 
standardpiktogrammer5.
Driftsjournal, en afkrydsningliste hvor medarbejdere skriver under på 
at alt er i orden.
Brand- og evakueringsinstruktion til medarbejdere og gæster.
Brandmanden skal nok sige hvis der mangler noget!
Det er altid en god idé at lave en brandøvelse, det kan være mere værd 
end instrukser!

Gode tricks til udførelse
Hvis det er et midlertidigt forsamlingssted, en fest eller en enkelt event, kan 
man med stor sandsynlighed få lov til at bruge batteridrevne LED-lamper til 
panik- og flugtvejsbelysning. Der kan lejes mobile toiletvogne.
Hvis man skal lave varslingsanlæg, kan man gøre to ting for at spare penge:

Spørg en autoriseret elektriker hvad du må hjælpe med, og om I selv må 
trække (ikke samle) kabler.
Undersøg selv pris på komponenter ved forskellige forhandlere. Vær 
opmærksom på lovkrav.
Hvis I ikke selv tør give jer i kast med at bygge et handicaptoilet, kan I 
måske få lov til at opstille et handicaptoilet udenfor. Find reglerne på 
nettet for hver kommune: Hvor stejl må opkørslen, være og hvor store 
skal de indvendige dimensioner være? Toilettet skal kunne hæves, 
vasken skal kunne nås fra toilettet, og der skal være plads til at vende 
en rullestol.

Andre tilladelser
Når ansøgningen om en byggetilladelse i Københavns Kommune sendes 
ind til Center for Byggeri, sørger centret selv for at Center for Miljø  
undersøger om der er særlige forhindringer, støjgener og lignende.
Før man kan lave et arrangement, skal man have følgende tilladelser og 
registreringer:

5 Enkle billeder som symboli-

serer nødudgang, nødbelys-

ning, toilet med mere.

4 Se eventuelt www.tekniq.dk  

– søg på: Talevarsling skal 

sikre hurtig evakuering.
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Arrangements-/alkoholbevilling. Det kræver polititilladelse at afholde 
koncert og sælge alkohol. Ved events og koncerter der ikke afholdes 
i allerede godkendte forsamlingshuse og udendørsarealer, skal der 
blandt andet søges en lejlighedsbevilling. Det anbefales at søge i god 
tid, da politiet nogle gange kræver at der indsendes en risikovurde-
ring af arrangementet.
Næringsbrev og godkendelse af Fødevaredirektoratet er påkrævet hvis 
I skal sælge mad.
Et CVR-nummer er nødvendigt i flere sammenhænge, for eksempel 
i næsten al kontakt med det offentlige, og hvis I skal have udbetalt 
støtte kroner. I kan enten vælge at lade jer registrere som frivillig for-
ening, der ikke er momsregistreret, eller som forening eller selskab, der 
er momsregisteret. Førstnævnte kan gøres med få klik på www.virk.dk, 
mens sidstnævnte kræver indsendelse af foreningens vedtægter, referat 
fra stiftende generalforsamling, udfyldelse af og bestyrelsens under-
skrift på startblanket. 
Momsregistrering afhænger af hvad formålet er med at afholde 
koncerter med mere. Der kan skelnes mellem kommerciel forretning, 
hvor nogen hæver overskuddet, og nonprofit, hvor overskuddet går 
til almennyttige eller velgørende formål. Foreninger er momsfritaget 
ved salg af ydelser og varer hvis foreningen sælger for under 50.000 
kroner årligt. De skal til gengæld betale moms for indkøb af varer. 
Hvis I derimod er momsregisteret, bliver købsmomsen refunderet, 
mens salgsmomsen skal betales til skat, og så skal I føre moms-
regnskab. Almennyttige eller velgørende foreninger kan dog vælge at 
være momsfritaget så salg igennem foreningen ikke er pålagt moms. 
I praksis betyder det at foreningen skal have et vedtægtsbestemt 
formål af velgørende eller almennyttig karakter, og at salg af varer og 
ydelser sker i forbindelse med aktiviteter der ligger inden for foreningens 
formål.6

Regnskabsføring: Uanset hvad, skal der føres et regnskab.

Om fester
Vores erfaring på Bolsjefabrikken i Ragnhildgade med fordeling af 
ansvar ved større frivillige arrangementer:
Den hovedansvarlige har relevante dokumenter og taler med eventu-
elle myndigheder.
Der skal være tre ansvarlige for henholdsvis dør, bar og scene. De skal 
ikke lave praktisk arbejde, men samle penge ind fra døren og baren og 
sørge for at de frivillige i arrangementets vagtplan laver det praktiske 
arbejde og ved hvad og hvordan det skal laves.
Nogle gange kræver politiet at der er dørvagter. Det er deres vurdering.

6 Læs eventuelt mere på 

www.frivillighed.dk  

– søg på: moms.
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At søge penge
Der er penge at hente hvis I gider ansøgnings- og det efterfølgende 
evalueringsarbejde.
I Københavns Kommune er der ungdomskulturpuljen Snabslanten7 for 
dem under 30 år og de forskellige kvarterers lokaludvalg. Alle  
kommuner har midler der kan søges. Ud over private puljer og fonde er 
der Kulturstyrelsens8 puljer. Her skal nævnes Honorarstøtteordningen, 
en 50/50-ordning mellem kommuner og Kulturstyrelsen. Generelt er 
de fleste puljer og fonde ret lette at søge hvis man har en god idé og en 
fornuftig plan, eller bare er god til at skrive en sludder for en sladder. 
Husk at der findes flere guides, rådgivninger og oversigter over de mange 
fonde, men start med at søge fonde som andre du kender, har haft held 
med.

Til slut lige en kort bemærkning: Denne teksts gode råd, tricks og tip er 
selvfølgelig baseret på Ragnhildgades og forfatterens erfaringer og kan 
ikke altid overføres hundred procent til andre dele af virkeligheden.  
Desuden ændres lovgivningen og reglerne løbende, så det bedste I kan 
gøre, er altid selv at tjekke de forskellige forhold ved jeres projekt. 

Om Ragnhildgade, som spillested

Ejer: Købehavns Ejendomme. 

Tidligere brug: Københavns Kommunens tidligere Kommune Teknik (KTK). 

Kontrakt: Endnu ingen efter to år. 

Godkendt til: 749 mennesker. 

Organisering: nonprofit, frivillig forening. 

Fokus: Alle stilarter, støttekoncerter, festivaler, performance, eksperimente-

rende teater med mere.

8 Den 1. januar 2012 fusione-

rede Kunststyrelsen med Kul-

turarvsstyrelsen og Styrelsen 

for Bibliotek og Medier, og blev 

til Kulturstyrelsen.  

www.kunst.dk.

7 Snabslantens målgruppe 

er unge mellem 13 og 30 

år. Kun projekter med et 

budget på maksimalt 30.000 

kroner kan søge. Snabslanten 

støtter ikke-kommercielle 

arrangementer, nybegyn-

dere og amatører hvis idéen er 

nyskabende, tværkunstnerisk, 

samfunds- og kulturrelevant. 

Kan søges alle ugens dage, 24 

timer i døgnet.  

www.snabslanten.dk.
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Af Frederik Birket-Smith

Vi befinder os under en motorvej i ingenmandslandet mellem Frederiksberg 
og København. Et smalt stykke parkeringsareal under Bispeengbuen der 
skiller det fine Frederiksberg fra det rå Nørrebro. Et slidt byrum uden det 
store gadeliv. Et område mange i byen kender af navn, men ikke af gavn. 
For hvad kan man lave på en parkeringsplads under en motorvejsbro?

En sommerdag i 2010 tager et gigantisk lydanlæg opstilling mellem 
Bispeengbuens betonsøjler. Det er formiddag, solen skinner, og en stor 
gruppe unge fra hele landet er samlet for at gøre klar til et arrangement 
som for første gang samler de danske aktører fra en spirende interna-
tional musikkultur der på tværs af genrer fokuserer på de allerdybeste 
basfrekvenser. Bastung musik der ikke kun vibrerer trommehinden men 
hele kroppen. “If your chest ain’t rattling, it ain’t happening”, som en 
engelsk dj og producer kommenterer.

Allerede under de indledende lydprøver står det klart at det ikke er hver 
dag der under Bispeengbuen bliver opsat en mur af bashøjtalere. De  
første klager indløber da billeder og tegninger i den nærliggende 
børneinsti tution falder ned fra væggene, og igen da bilalarmer i flere 
gader bliver rystet i gang. Men der lyder heldigvis også positive kommen-
tarer fra beboere på begge sider af kommunegrænsen som har savnet 
aktiviteter og kultur i området.

I disse unikke omgivelser der er utraditionelle for basmusikken – som 
normalt fremføres om natten og indendørs på byens klubber og spille-
steder – tager artisterne opstilling på gaden, på lige fod med publikum. 
Der er ingen scene, intet lys, kun det allervigtigste: Lydsystemet hvorfra 
der spilles genrer som drum’n’bass, uk funky, grime, reggae og dubstep. 
Det musikalske fokus er på både etablerede og up’n’coming artister. 
Intentionen er at skabe grobund for et større fællesskab og netværk i 
Danmark blandt de basfokuserede dj’s, mc’s, producere og promotere, 
samt at skabe et samlet udstillingsvindue så publikum på én dag kan 
høre, se og især føle hvor alsidig, rig og talentfuld den danske baskultur 
efterhånden er. Arrangementet kræver ingen entré, særlige forkund-
skaber eller tilhørsforhold. Området under Bispeengbuen omdannes for 
en eftermiddag og aften til en stor, gratis, udendørs gadefest. Bassens 
pumpen, publikums tilråb, bilernes susen. Et allemandsland med en unik 
stemning af midlertidig urban intensitet. Det her er Bas Under Buen.
Bag Bas Under Buen står OHOI! Et promoter-, dj- og producercrew med 

Bas Under Buen  
– fra ingenmandsland til allemandsland
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base på Frederiksberg der gennem ti år i ind- og udland har skabt op-
mærksomhed om den bastunge musik. Med 130+ musikarrangementer og 
150+ internationale artistbookinger i bagagen er drivkraften til stadighed 
at producere, promovere og nysgerrigt udforske de mange især britiske 
genrer i hvilke bassen spiller en altafgørende musikalsk rolle. Genrer som 
for ti år siden ikke var repræsenteret i Danmark, hvilket var grunden 
til at OHOI! blev dannet. Ud over at sætte Danmark på basmusikkens 
verdenskort sigter OHOI! også på lokal forankring ved at anvende byens 
oversete og uudnyttede rum, især de utraditionelle, rå eller industrielle 
af slagsen, for eksempel området under Bispeengbuen. Ud over Bas 
Under Buen står OHOI! bag blandt andet festivalen Strøm, som bringer 
elektronisk musik ud i parker, pladser, kirker og metrotog, samt RAW, 
landets største rave-fest der for en enkelt nat forvandler industriarealer 
som Nordhavn, Islands Brygge Syd, Refshaleøen og senest Carlsberg til 
midlertidige natklubber. Disse forskelligartede byrum har blandt andet 
det til fælles at deres visuelle rammer føder den musikalske og kulturelle 
inspiration – rå musik kræver rå omgivelser.

Ud over inspirerende scenografi og arkitektur besidder disse byrum 
endvidere en klondykeagtig stemning af og mulighed for alternative 
do-it-yourself-udfoldelsespotentialer. For publikum betyder det at 
opleve og blive en del af byrum de normalt ikke forbinder med fest og 
musik. Den mentale geografi udvides idet nye ruter trædes og nye byrum 
indtages. For arrangører betyder det at der i disse byrum er chance for 
at bestemme mere end blot det musikalske indhold, modsat hvad der er 
tilfældet på byens gængse klubber og spillesteder. Her er der mulighed 
for at gentænke alt: Fra scene, lyd, lys, dekorationer, barer, åbningstider 
med videre. Et sådant projekt fordrer imidlertid en større eventproduktion 
og dertilhørende arbejdskraft. Hvad angår sidstnævnte, har OHOI! opret-
tet et løst organiseret netværk for unge frivillige ”lærlinge” med interesse 
for bas – kaldet baslinger – der introduceres til musikproduktion, promo-
tion- og eventarbejde, lydsystemer, branchekendskab med videre. En form 
for uformel og uannonceret mentorordning der over flere år langsomt 
fandt fodfæste da flere og flere unge under 18 år, som ikke kunne komme 
ind til raves og på klubber, uafhængigt af hinanden henvendte sig. Flere 
er kommet til, og også til Bas Under Buen hjælper de til. I kraft af det 
uformelle tilsnit er der ikke mødepligt, kontrakter eller økonomi invol-
veret. Det er drevet af et simpelt ønske om at lære fra sig, at videregive 
netværk og erfaring og ikke mindst at give plads til nye kræfter.

Bas Under Buen støttes af Frederiksberg Kommune samt kommercielle 
sponsorer og er nu etableret som et årligt tilbagevendende arrangement 
med flere tusinde gæster. Det er den hidtil største platform for basmusik, 
ikke blot i hovedstadsområdet, men i hele Danmark. Hvor de få andre 
kulturelle arrangementer under Bispeengbuen, som for eksempel lys-

Bas Under Buen | Frederik Birket-Smith
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show-arrangementet LysLyd i 2010, understreger områdets formløse og 
mennesketomme transitkarakter, har Bas Under Buen også som formål 
at fremhæve området som et inspirerende hotspot for alle hovedstadens 
borgere, hvor midlertidige aktiviteter med musikalsk og kreativ kant kan 
finde sted. “Det eneste ægte stykke storby i hele hovedstaden”, som en 
af de optrædende artister begejstret kalder området under Bispeeng-
buen. 

Med Bas Under Buen ønsker OHOI! for det første at samle og sætte fokus 
på den danske basmusiks mange udøvere, både up’n’coming baslinger og 
etablerede professionelle. For det andet at sætte fokus på Frederiksberg 
som andet end en kulturkonservativ kommune. Og endelig, for det tredje, 
at sætte et nyt og anderledes fokus på et byrum der har behov for et  
midlertidigt og musikalsk kram.

Bas Under Buen afholdes under 
Bispeengbuen på Frederiksberg
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1 SSP er et lokalt samarbejde 

mellem Skole, Socialforvalt-

ning og Politi hvis mål er at 

forebygge kriminalitet blandt 

børn og unge. SSP-samarbej-

det er et lokalt foretag ende 

i de enkelte kommuner i 

Danmark.

Afslutningsvis følger en række råd, som forhåbentlig kan virke som 
inspiration for andre arrangører med lyst til midlertidigt at omdanne 
byrum:

Hold en positiv, imødekommende og professionel dialog med alle
relevante parter, herunder kommune, politi, brandvæsen, SSP1, 
boligselskab og -forening, udlejer, grundejer med flere.
Medbring alle tilladelser og lignende essentielle dokumenter til 
arangementet.
Kontakt det lokale politi dagen i forvejen: Informér om arrangemen-
tets karakter, forventet antal besøgende, åbne- og lukketider samt 
hvem de kan kontakte på dagen.
Sørg for at forventningsafstemme med de parter der økonomisk 
 bidrager til projektet: Hvad er deres mål for deltagelse i projektet?
Vær økonomisk og produktionsmæssigt forberedt på at op- eller 
nedskalere arrangementet med kort varsel.
Hav tålmodighed når der skal etableres dialog med for eksempel en
kommunal samarbejdspartner. Bed, hvis muligt, om at holde den 
løbende kontakt med kun én embedsmand. 
Vær ikke for fin til at ville svinge kosten. Få hjælp til at rydde op og
rengøre fra frivillige, venner og bekendte, men sørg for at informere 
dem om forventet arbejdsomfang og -tid; og husk altid ekstra skovle, 
koste, affaldssække, arbejdshandsker, spande og drikkevarer. 
Giv familien et kys, for du går altid tidligt og kommer sent hjem. Og
dagen efter skal du sikkert lige ordne et eller andet der blev glemt 
eller ikke blev nået.
Hold ud.

Om OHOI!

Med bassen som omdrejningspunkt står OHOI! blandt andet bag Raw-festivalen, 

Bas Under Buen, Kraken Recordings, management, musikproduktion, plade-

udgivelser samt dj-arrangementer over hele verden. OHOI! har modtaget flere 

priser og nomineringer for deres arrangementer. Bag soundcrewet står Frederik 

Birket-Smith (2000F), Kristoffer Buck-Bramsen (Kristobal), Tim Ulrich (Tim 

Driver) og Jannick S. Larsen (JSL).  

 

www.ohoi.dk 

Bas Under Buen | Frederik Birket-Smith
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Af Kristine Munkgård Pedersen

Engang var Sadolins lakfabrik et sted hvor der blev produceret maling  
og lak. En vigtig arbejdsplads i København og en integreret del af Amagers  
industrikvarter. Det er den ikke længere. I dag er denne tidligere lak-
fabrik på Prags Boulevard 43 blevet til PB43, et oplevelsesbrand der 
signalerer kreativitet og fællesskab, og som med sin urbane nyttehave 
og kreative lejere har formået at reaktualisere en af byens halvglemte 
zoner. PB43 huser også mere professionelle innovations- og produkt-
orienterede kreative iværksættere, men her fokuserer jeg alene på de 
overvejende frivillige, oplevelsesbaserede projektmagere der holder til 
på den gamle industrigrund.

Den forandring der er sket på Prags Boulevard 43, vidner om en mar-
kant forandring i vores måde at anskue byens rumlige potentiale. Hvor 
industribyen i høj grad blev vurderet på dens synlige produktivitet, dens 
velfungerende infrastruktur, dens adgang til råstoffer og arbejdskraft, 
vurderes vidensbyen i dag på andre værdiparametre, hvor et af de 
væsentligste er selve oplevelsen af byen. Det er ikke nok at en by kan 
tilbyde boliger, uddannelsesinstitutioner og infrastruktur. Den bliver 
også vurderet som en helhed af atmosfære, iscenesættelse, spontanitet 
og liv – eller mangel på samme.

Med selve by-oplevelsen som et væsentligt parameter for vurderingen af 
en bys kvalitet har noget væsentligt ændret sig. Frem for at fokusere på 
byens produktive kræfter er der sket en opprioritering af byens rekreative 
og kulturelle rum. Forandringen kan spores på flere forskellige områder. 
Dels i plandiskursen hvor modernistisk effektivitet for længst er afløst 
af postmoderne sensitivitet, dels på det politiske niveau hvor urban 
livskvalitet, såsom grønne områder, brede cykelstier og tilgængelige 
kultur oplevelser, opprioriteres og gøres til den nye vækststrategi. Men det 
mest interessante er måske hvordan denne forandring har sat sig igen-
nem i hovederne på os, byens beboere og forbrugere. 

En fejring af byen
Opprioriteringen af byen som oplevelse er måske allermest tydelig hvis 
man tager en tur i  tidsmaskinen. Herfra kan man se at der på Nytorv, 
hvor folk i dag sidder og nyder deres caffélatte indtil for relativt få 
år siden lå en parkeringsplads. Og i Strædet, hvor vi nu går og ser på 
vinduer, gik bus nummer 1 og den øvrige biltrafik. På Islands Brygge, 
hvor folk bader når sommeren er til det, stod lastbilerne klar til at fragte 
varer fra skibene langs kajen. På Vesterbro var det umuligt at finde en 
café hvor man kunne sidde ude. Til gengæld kunne man drikke masser 

PB43 – et kreativt oplevelseslandskab
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af øl inde. Carlsberg og Kødbyen1 var store industrielle komplekser hvor 
duften af malt og pølse vidnede om produktionens karakter. I dag bliver 
der produceret kreativitet i Carlsberg Ny Tap og natteliv og oplevelser i 
de tidligere leverpostej- og pølsefabrikker i Den Hvide Kødby. I 1980’erne 
var byens nye karneval den store årlige begivenhed, i dag er der festival-
er, koncerter, events, havnedage, torvedage og maddage hele året. Byen 
har tilsyneladende altid noget at fejre – og mest af alt sig selv.

Byen er altså ikke blot blevet scene for begivenheder, byen er blevet en 
begivenhed i sig selv. Arrangementer der før havde nok i sig selv, som for 
eksempel modeuger, release-parties og mediefester, foregår ofte i for-
længelse af eller i tilknytning til det urbane rum. Tænk blot på X Factors 
første finale på Rådhuspladsen, Copenhagen Fashion Week der både 
arrangerer offentlige events i byrummet og medierer sine lukkede shows 
på byens centrale pladser, og Hotel Fox2 der var omdrejningspunkt for en 
ugelang global mediebegivenhed med Volkswagen Fox, urbane trendsæt-
tere og København som det feterede centrum for al opmærksomheden.

Storbyborgeren er altså blevet en oplevelsesmæssig storbyforbruger der 
elsker byens iscenesættelse i form af events, fester og koncerter, lige-
som hun/han elsker sin egen urbane iscenesættelse. En iscenesættelse 
der i øvrigt også finder sted i den hverdagslige praksis hvor selv valget 
af mad, spisested eller transportmiddel kan bidrage til en vis tilfreds-
stillende selvbekræftelse. I den forstand bliver byens steder, mennesker 
og symboler en del af den fulde identitetspåklædning. En identitet der 
dog til stadighed er i kreativ bevægelse. Den ene dag går ekspeditionen til 
et museum, den næste til en hemmelig fest på en parkeringsplads. Der er 
i den forstand tilsyneladende ingen dogmer om symbolerne og stedernes 
karakter, andet end at de skal være kreativt sammensat. Som en kompleks 
collage af sociale og æstetiske koder.

De nye lejere på PB43 indskriver sig i byens nye værdisystem på forskelli ge 
måder. På det overordnede plan passer historien om kreative entreprenø-
rers sociale engagement i en semi-industriel forstad ideelt ind i den nye 
drøm om den kreative storby. Den by der ikke lever af produktion, men af 
oplevelser og forbrug. Den udtjente lakfabrik udgør de optimale rammer 
for denne symbolske fortælling hvor industribygninger genopstår med nyt 
indhold og ny betydning. På det håndgribelige plan leverer lejerne på PB43 
dog mere end blot et smukt plot til brandingen af den kreative by. Mens 
de kreative iværksættere producerer og udvikler produkter, koncepter og 
design, leverer de mere eventbaserede projektmagere også de konkrete 
byggesten til den nye oplevelsesurbanitet. Her sidder kunstnere, designere, 
arkitekter, grafikere, skribenter, performance-designere, eventmagere, 
koncertarrangører og en række andre kreative uden genkendelige  
fag-hatte på. Det de har til fælles, er en anderledes brug af byens rum og 
et engagement i byens (kultur)liv og iscenesættelse som udmærker sig i 
oplevelser for os andre.

1 Kødbyen på Vesterbro 

opdeles normalt i den ældre 

del, Den Brune Kødby, opført 

1878, og den nyere del, Den 

Hvide Kødby, opført 1931-34. I 

2005 besluttede Københavns 

Kommune at udvikle Den 

Hvide Kødby til et område for 

både kreative erhverv og  

køderhverv. Den Brune Kødby 

er blevet udpeget til et natio-

nalt industriminde.

2 Til lanceringen af den 

nye Volkswagen Fox i 2005 

omskabte 21 internationale 

designere, kunstnere og  

illustratorer 61 værelser på 

Hotel Fox til hver deres indivi-

duelle kunstværk.

PB43 – et kreativt oplevelseslandskab |  Kristine Munkgård Pedersen
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PB43 som oplevelse
Hvis man ser nøgternt på PB43, er der umiddelbart ikke så meget der 
giver mening ud fra et traditionelt værdiperspektiv. Stedet er slidt og 
misligeholdt. Og de nye lejere har hverken gennemgribende istandsæt-
telse eller nedrivning som ambition. Den berømte urbane nyttehave er 
leveringsdygtig i salat og gulerødder, men det samme er Netto rundt om 
hjørnet. Oven i købet økologisk. Hvori ligger nyttehavens nytte når det 
åbenlyst ikke er i salathovederne? Svaret er at den væsentligste værdi 
ligger i transformationen af den tidligere industrigrund til et alternativt 
mødested og i oplevelsen PB43. 

Den oplevelse PB43 tilbyder, er en socioæstetisk oplevelse af fællesskab 
og kreativitet forankret i en urban forandringsproces. Her samles folk 
om et projekt der både er praktisk involverende og symbolsk iscenesat 
på samme tid. At få den gamle urbanitet til at gro. At koble industri med 
økologi er en stærk social og symbolsk handling som samtidig effektivt 
omdanner stedets betydning. Den udslidte lokalitet er således ikke 
kun væsentlig for at få en lav husleje. Adressen og placeringen spiller 
også en væsentlig rolle på det symbolske og æstetiske plan. Der er ikke 
noget ”vi” der er vokset op i videnssamfundet, elsker højere end nedslidt 
industri (det gælder både stedets lejere og det øvrige storbypublikum). 
I stedet for at iagttage stedet som et stykke dystopisk og ødelagt by, 
nedbrudt af kapitalkræfterne, sådan som vores forældre ville gøre det, 
ser vi på stedets æstetiske kvaliteter. Beundrer det smukke forfald og 
dyrker de rå detaljer som kun tidens tand og forglemmelse kan give. 
PB43 formår, ligesom sine lejere, at skabe nye symbolske forbindelser 
mellem byens forskellige elementer af nyt og gammelt, hårdt og blødt, 
natur og kultur.

Det er ikke stedets funktion i traditionel forstand der er relevant, men 
dets iscenesættelse af det sociale og kreative. Med andre ord er PB43 
på én gang leveringsdygtig i innovative ideer, koncepter og design, og 
skabelse af liv og atmosfære på et sted der indtil for nylig manglede 
begge dele. 
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Prags Have indtages under  
 konferencen Think Space.
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Foran de byggende arkitekter WoodCouture’s 
værksted ligger træmodeller spredt ud på asfal-
ten. De skal blive til en mobil cykelbane for børn, 
bestilt af Dansk Cyklist Forbund. Forhindringerne 
designes, bygges og afprøves løbende under stor 
bevågenhed af lokalområdets børn der også 
undervejs får lov til at teste cykelbanen.
Prags Have opfordrer samtidig lokale beboere 
og andre nysgerrige til at indtage spidsen af 
grunden for at dyrke alverdens grøntsager 
samt bygge, hygge og spise sammen. Interes-
sen er overvældende, og snart vrimler det med 
folk i haven der har savnet et sted hvor de kan 
mødes, få fingrene i jorden og sætte et konkret 
aftryk på deres bydel. Over sommeren deltager 
efterhånden flere og flere i havens ugentlige 
fællesspisninger, mens Amagerafdelingen af 
Københavns Fødevarefællesskab1 tilsvarende 
oplever stigende popularitet. Men ikke kun 
lokalområdet vender blikket mod PB43. Efter 
Givrum.nu’s Think Space-konference i august 
2011 er stedet for alvor blevet kendt uden for 
Amager, og den voksende opmærksomhed 
begynder at sætte sit præg – til glæde for nogle 
og irritation for andre.

Private fester og tvetydig kommunikation
Det er ikke overraskende de synlige, mere 
socialt orienterede projekter som PB43 bliver 
kendt for udadtil. PB43 opfattes derfor af mange 
som synonym med en urban have, et fødevare-
fællesskab, workshops og fester, eftersom det 
overvejende er disse initiativer der slås op på 
internettet og spredes i brugernes netværk. 
Det viser sig at nå vidt omkring, for en dag 
oplever PB43 hvordan en fest havner på iBYEN’s 
klubliste over ”otte gode fester i weekenden”. 
Det var ikke meningen. PB43 havde aftalt med 
arrangørerne at det skulle være en lille fest for 
deres netværk, ikke et åbent klubarrangement 
for hele København. Men hvordan endte festen 
så på iBYEN’s hjemmeside? Journalisten bag 
artiklen havde læst om festen på Facebook 

og var derfor af den overbevisning at den var 
offentlig. Ikke mindst fordi PB43 i stigende grad 
har udtrykt en profil som et åbent kultursted, 
forklarer arrangørerne. 
Det er også tilfældet, nogle gange. PB43 er til 
dels et åbent sted i kraft af forskellige sociale 
projekter og arrangementer hvor man inviterer 
folk ind for at deltage i workshops, udstillin-
ger og havedyrkning. Men ikke denne gang. Og 
dilemmaet er til at tage og føle på. For efter 
iBYEN’s reklame bliver PB43 kontaktet af KODA2 
som vil høre hvorfor stedet ikke har lavet en fast 
afgiftsaftale når der spilles musik. PB43 lader 
jo til at være et sted hvor der afholdes offentlige 
arrangementer – og så skal der betales afgift, 
ligesom der skal søges tilladelse hos myndig-
hederne. 

Vi skal nok være stille
Forvirringen om PB43’s status som enten et 
åbent og offentligt sted eller et privat kreativt 
arbejdsfællesskab bliver kun større i løbet af 
sommeren og efteråret 2011. Mange af lokal-
områdets unger synes det er spændende at gå 
på opdagelse i de gamle bygninger. De smutter 
dagligt ind ad porten eller hopper over hegnet. 
En gruppe har et par gange fået lov til at lege på 
en gynge der hænger øverst i Tårnet, og andre af 
de unge har været med en gadeplansmedarbej-
der ude på Riggerhallens tag. De går derfor ofte 
målrettet efter Tårnet når de besøger PB43, og 
kan ikke altid forstå hvis de får besked på at gå 
igen af de brugere som sidder og arbejder, hol-
der møder og workshops, eller blot ikke synes 
børn skal færdes alene ude på taget. 
”Vi skal nok være stille når vi gynger, bare to 
minutter,” er kommentarerne. Nogle gange lister 
de roligt af sted igen hvis svaret er nej, andre 
gange er brugerne nogle svin der bliver spyttet 
på eller slået ud efter når de beder ungerne om 
at forlade Tårnet.

Grænserne flyder

De lokale børn tester cykelbanen
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De unge har efterhånden fundet ud af at PB43 
ikke har en formel, hierarkisk struktur. Her er 
ingen generelle regler eller blot én person der 
bestemmer. Grænserne synes tværtimod at 
være flydende og konstant til forhandling. Det 
oplever de unge som en fordel. Får de nej af 
den ene, kan de jo altid spørge en anden. Om-
vendt kræver det evnen til afkode og navigere 
mellem disse omskiftelige og ikke altid synlige 
grænser, hvilket de indimellem har vanskeligt 
ved. 
Da WoodCouture eksempelvis er færdige med 
cykelbanen, fortsætter ungerne med at kigge 
forbi og vil have repareret cykler, og kan ikke 
forstå hvorfor de nu pludselig bliver afvist med 
forklaringen om at WoodCouture ikke er et 
cykelværksted. Den mobile cykelbane var en 
bestilt opgave, og nu har de byggende arkitekter 
travlt med nye. Til sidst må de lukke døren. Eller 
som når forskellige grupper af unge hænger ud 
på udendørsarealet og nægter at forlade stedet 
når porten skal låses om aftenen. Og det ender 
nogle gange med trusler. Det er dog ikke kun 
de lokale børn og unge som har svært ved at 
gennemskue hvad PB43 er for et sted. En mand 
spørger om han må låne en rundsav på et af 
værkstederne og bliver fornærmet da han får 
nej: ”Det er jo åbne værksteder,” er argumentet. 
Og en lokal beboer – der gentagne gange henter 
vækstmuld og materialer fra Prags Have til 
sin egen lille private have hjemme i gården – 
reagerer voldsomt da han får at vide at tanken 
med Prags Have er at skabe én fælles, åben 
have på PB43, ikke at være materialebørs for 
små private haver rundt i bydelen. ”Er Prags 
Have ikke til for bydelens beboere, måske?”

Tilspidsede situationer som disse medvirker 
til at flere brugere stiller spørgsmålstegn ved 
hvor åbent og offentligt PB43 skal være. De er 
ærgerlige over pludselig at skulle agere  
socialpædagoger for børn og unge der ikke for-
står et nej, eller må afvise lidt for nysgerrige og 
indtrængende gæster. Det har brugerne hverken 
lyst, tid eller ressourcer til. De er på PB43 for at 
koncentrere sig om deres virksomhed og projek-
ter, og nogle af dem foreslår derfor at sætte 

en port i hegnet ind til haven som kan lukkes. 
Herved har folk ikke direkte adgang til resten 
af PB43 og får den fejlagtige opfattelse at hele 
PB43 er tilgængelig og fælles som tilfældet er 
med haven. På den anden side synes mange 
brugere også det er hyggeligt at der kommer 
folk på besøg, så længe de forstår at de ikke 
skal forstyrre når der arbejdes. 

Åbne initiativer og arbejdsro
Men hvordan skal folk kunne vide hvornår de er 
velkomne, og hvornår de ikke er? Givrum.nu har 
intentioner om at  PB43 gerne må blive et  
praksiseksempel på og udstillingsvindue for 
nytænkende brug af tomme bygninger og grun-
de. Bør PB43 derfor principielt gøre en målrettet 
indsats for at åbne og skabe liv i lokalområdet? 
Eller er det i orden at det snævre udvalg af  
brugere har fortrinsret og må bruge stedet som 
de vil, blot fordi de betaler en beskeden husleje 
og var de første på stedet?
Foruden de udadrettede og lokalinddragende 
projekter huser PB43 også en lang række kunst-
nere, designere og arkitekter hvis incitament 
for at være på den tidligere lakfabrik først og 
fremmest er muligheden for at finde inspiration, 
fordybe sig, netværke og arbejde professionelt 
med deres projekter og virksomhed. De ser 
ikke sig selv eller deres projekter som en del af 
et udstillingsvindue og stiller spørgsmålstegn 
ved idéen om at kunstnere, projektmagere og 
iværksættere nødvendigvis skal være med til 
at skabe byliv ved at inddrage lokalområdet i 
deres arbejde. De ønsker primært billige rum og 
et inspirerende arbejdsfællesskab, og oplever 
det som forstyrrende når der pludselig står 
fremmede folk i deres værksteder, atelierer eller 
kontorer og spørger hvad de laver, og om de må 
kigge på eller hjælpe til.

Hvordan skal man så forstå PB43? 
På den ene side bydes man indenfor i Prags 
Have – man ligefrem opfordres til at deltage, da 
projektet som udgangspunkt er baseret på ind-
dragelsen af lokalområdet – mens man på den 
anden side ikke skal forstyrre når der knokles i 
de forskellige kontorer, værksteder og atelierer. 
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Den tidligere lakfabrik er hverken omdannet 
til et klassisk kontor- eller arbejdsfællesskab, 
eller en åben legeplads hvor man kan færdes 
frit overalt. Det skyldes dog ikke alene ønsket 
om arbejdsro, men også sikkerhedsmæs-
sige årsager. På PB43 arbejdes der på mange 
forskellige måder og tidspunkter. Arbejdsfor-
mer der gør grænsen mellem åbent og lukket, 
offentlig og privat, diffus og vanskelig at aflæse 
for udefrakommende – og til tider endda også 
for brugerne selv.  
Forvirringen og den tvetydige kommunikation 
kan forklares ved at PB43 på én gang rummer 
det åbne og lukkede fællesskab. Grænserne her-
imellem er flydende – det er op til den enkelte at 
finde ud af hvordan man bedst navigerer. 

Adgang forbudt – her arbejdes!
Der vil altid være forskel mellem et åbent 
initiativ rettet mod lokalområdet, kunstnerisk 
praksis og fordybelse, og en privat virksomhed 
der har deadlines og kunder de skal servicere. 
Så hvordan afkoder man forskellen når der 
ikke er skilte der anviser ”Adgang forbudt – her 
arbejdes”? 
En måde at hjælpe udefrakommende med at 
navigere imellem diffuse og flydende grænser 
kan netop være at sætte skilte op der forklar-
er enkelte, generelle regler for stedet, samt 
et oversigtskort der tydeliggør hvilke firmaer, 
personer og grupper der arbejder i de forskellige 
rum. Herved kommunikeres at PB43 ikke kun er 
et åbent eventpræget initiativ, men også er en 
arbejdsplads med steder man kun skal opsøge 
hvis man har et arbejdsrelateret ærinde. 
Adfærd og regler vil på den måde heller ikke 
være til konstant diskussion. De er ens for alle. 
Samtidig bliver der ikke sat et personligt ansigt 
på forbud og restriktioner, og ingen er et dumt 
svin – hvad du må og ikke må, står jo på skiltet!

1 Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) er en med-

lemsejet og -drevet indkøbsforening for lokaldyrkede 

økologiske grøntsager. Foreningen har efterhånden ni 

lokalafdelinger i Københavns Kommune. KBHFF holdt 

til i Villaen på PB43 frem til oktober 2011 hvor de måtte 

flytte til større lokaler.

2 KODA er en nonprofit-baseret medlemsforening der 

laver aftaler om betaling for brug af medlemmernes 

værker når disse bliver spillet offentligt. For eksempel i 

radio, ved koncerter, klubber, restauranter og butikker.

PB43 | Grænserne flyder
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Der har løbende været forskellige diskussioner 
mellem Givrum.nu og bestyrelsen for Foreningen 
PB43, blandt andet i forhold til ansvarsfordeling, 
kommunikationen og den daglige ledelse af ste-
det. I efteråret 2011 nærmer PB43 sig imidlertid 
et vigtigt punkt i op bygningsprocessen som vil 
kunne være med til løse disse: Etableringen af et 
andelsselskab.
Givrum.nu og ejendomsadvokat Theis Guttenberg 
er ved at være færdig med at udarbejde en model 
for hvordan et andelsselskab med brugerne som 
medlemmer kan overtage Givrum.nu’s lånekon-
trakt med AkzoNobel. På den måde får brugerne 
den samlede styring med både det praktiske 
og det administrative, økonomiske og juridiske 
– hvilket de indtil videre har været afskåret fra, 
med flere problemer til følge. 

Venter på afklaring
Siden sin etablering sidst i 2010 har PB43  
organisatorisk og ledelsesmæssigt stået på to 
ben i form af Givrum.nu og bestyrelsen for  
Foreningen PB43. Som udgangspunkt mener 
mange af brugerne at det var nødvendigt at 
Givrum.nu alene stod for den første del af 
etableringen hvor rummene skulle fordeles, 
lejekontrakterne udformes og basale ting såsom 
el, låsesystem og renovation skulle sættes sat i 
system. Havde bestyrelsen været inde over alle 
beslutninger, ville opstarten have været mere 
langsommelig, lyder argumentet.
”Det var nødvendigt med få personer som 
kunne tage nogle hurtige og til tider upopulære 
beslutninger, så PB43 kunne blive skudt i gang. 
Og man kan jo mærke på stedet at Givrum.nu 
har haft en god mavefornemmelse for hvilke folk 
og hvilke projekter der fungerer godt sammen til 
daglig,” forklarer en af brugerne. 
Bestyrelsens opgave var derimod at varetage den 
daglige ledelse, skabe struktur og sammenhold 
og være stedets ansigtet udadtil, mens  
Givrum.nu havde go-to-guy som sin forlængede 
arm der tog sig af den fysiske etablering og dag-

lige drift i opstartsperioden. Bestyrelsen skulle 
først helt overtage Givrum.nu’s overordnede 
rolle med oprettelsen af andelsselskabet.

Planerne for etableringen af andelsselskabet 
bliver imidlertid udskudt flere gange i løbet 
af foråret og sommeren 2011, og Givrum.nu 
meddeler at udformningen af selskabet er en 
større mundfuld end forudset. 
Ventetiden medfører et juridisk og organisa-
torisk dødvande. Et vakuum der besværliggør 
styringen af PB43 på kort sigt, mens det  
forhindrer udarbejdelsen af en reel strategi for 
hvad stedet skal udvikle sig til på længere sigt. 
Flere af brugerne og bestyrelsen forventer 
nemlig at Givrum.nu står for både den daglige 
styring og den strategiske planlægning indtil 
overdragelsen af PB43 til brugerne. Givrum.nu 
forsøger dog, jo mere etableringen af andels-
selskabet trækker ud, at få bestyrelsen til at 
overtage en større del af ansvaret og styringen,  
men vælger stadig at administrere stedets  
økonomi uden om bestyrelsen, ligesom de  
fortsat har det juridiske beslutningsgrundlag.
Spørgsmålet er derfor: Hvad er egentlig  
bestyrelsens eksistensgrundlag? Hvad er dens 
opgaver, autoritet, styringsværktøjer og reelle 
muligheder? 

Manglende afstand
I praksis har ansvarsfordelingen mellem 
Givrum.nu, bestyrelsen og go-to-guy manglet 
gennemsigtighed, tydelige retningslinjer og  
effektiv kommunikation. Det har besværlig gjort 
den daglige ledelse og hensat bestyrelses  -
arbejdet i et strategisk tomrum. Brugerne af 
PB43 har især haft svært ved at gennemskue 
hvem de kunne og skulle henvende sig til når 
de havde spørgsmål, problemer eller skulle have 
tilladelse til et projekt. Var det Givrum.nu, besty-
relsen eller go-to-guy? Ofte er brugerne blevet 
sendt fra den ene til den anden og er nogle gan-
ge endt med at tage sagen i egen hånd. Nogle 

Bestyrelsens udfordringer
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har forsøgt at komme ind i bestyrelsen for at 
være med til at påvirke beslutningsproces-
sen i en brugerstyret retning, mens andre har 
presset på for en mere topstyret beslutnings-
proces med en på forhånd fastlagt ramme og 
strategi for brugen af stedet.
Organiseringen og styringen af PB43 har 
derudover medført en vis uklarhed udadtil. Det 
har været svært for blandt andet myndigheder, 
lokaludvalg, presse og andre interesserede at 
gennemskue hvem der repræsenterer PB43, og 
hvad stedet er for en størrelse. Givrum.nu og 
PB43 bliver af de fleste forstået som synonymer, 
til dels fordi Givrum.nu indgik lånekontrakten 
med AkzoNobel og præsenterer PB43 som de-
res svendestykke, men også fordi bestyrelsen 
ikke har formået at tage initiativet og træde i 
karakter. 
Derfor har det været svært for Givrum.nu at  
lægge den nødvendige afstand fra stedet og få 
overgivet den eksterne koordinering til besty-
relsen. Det er ofte Givrum.nu som er blevet 
kontaktet angående udlejning, presse og nye 
projekter, i stedet for bestyrelsen, ligesom 
Givrum.nu bliver holdt ansvarlig for naboklager 
i forbindelse med fester. Af nogle anses de som 
initiativtager til Prags Have, og enkelte af  
brugerne og medlemmer fra bestyrelsen bliver 
også anset for at være en del af Givrum.nu. 

Bestyrelsen har derfor til tider følt at den mere 
var stedets diskussionsforum mellem Givrum.
nu og brugerne end en aktiv og egenrådig 
repræsentant for PB43. Men etableringen og 
udviklingen af et nyt sted der involverer mange 
forskellige mennesker, projekter og interes-
ser, er som regel også i begyndelsen forbundet 
med en stor grad af ”prøven-sig-frem”, flydende 
grænser og organisatorisk armlægning.
”Det handler om at finde ud af hvordan formen 
skal være. Der er masser af idéer, men hvem 
træffer beslutningerne, om hvordan stedet skal 
organiseres? Denne proces skal der også være 
plads til, så vi finder ud af hvad PB43 skal være 
for et sted,” fortæller en af brugerne.
Oprettelsen af andelsselskabet er derfor et 
vigtigt skridt i opbygningen af PB43. Den reelle 

rollefordeling og styring må nødvendigvis 
diskuteres og klarlægges for at kunne blive 
vedtaget og indskrevet i selskabets vedtægter.

Ud med plan A
Andelsselskabet når dog aldrig længere end 
til AkzoNobel der meddeler at de alligevel ikke 
ønsker at låneaftalen overdrages til brugerne. 
Givrum.nu’s underskift skal fortsat stå på 
kontrakten. I forbindelsen med at brugerne 
skulle overtage driften og styringen af PB43, 
har Givrum.nu desuden bedt revisor Toke Boss 
om at gennemgå økonomien.
Og udkastet til årsrapporten for perioden 
januar-september ser ikke helt godt ud.  
Budgettet for hele 2011 var sat til at give et vist 
underskud som følge af de mange etablerings-
udgifter. Underskuddet skulle så vendes til et 
tilsvarende overskud i 2012 ved at driften blev 
mere regelmæssig. Men ifølge årsrapporten 
er underskuddet næsten dobbelt så stort som 
budgetteret. Der mangler at blive indbetalt 
en del i husleje, men det meste skulle gerne 
komme ind. 
Bestyrelsen står dog uforstående. Den er ikke 
løbende blev informeret om økonomien af 
Givrum.nu og mangler derfor det nødvendige 
indblik.
Bestyrelsen og Givrum.nu beslutter derfor at 
gennemgå alle udgifter og indtægter én for én. 
Årsagen til et større underskud end budgetteret 
i de tre første kvartaler i 2011 er blandt andet 
manglende huslejebetalinger fra nuværende 
lejere, andre lejere der ikke brugte deres rum 
og derfor ikke mente de skulle betale, samt 
fraflytning på grund af indeklima og rum der  
efterfølgende ikke kunne udlejes. Desuden 
havde eventuelle ekstraindtægter fra arrange-
menter i Den Store Hal ikke været mulige på 
grund af manglende tilladelser fra myndighe-
derne. Det mest udslagsgivende er dog højere 
udgifter til etableringen generelt og at det har 
været svært at få et overblik over hvad der  
ellers ville komme. Revisor Toke Boss er dog 
ikke overrasket:
”Man ved slet ikke hvad man støder på af 
udfordringer når man tager en gammel bygning 
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i brug. Det gælder ikke mindst prisen for instal-
lation af el og vand. Og dertil kan man så lægge 
alt det uforudsete.”

Bestyrelsen kommer på banen
Givrum.nu og bestyrelsen er enige om at 
alle kræfter nu skal sættes ind for at skaffe 
ekstraindtægter. Det kan gøres ved at udnytte 
forskellige rum og udendørsarealet bedre og få 
Københavns Fødevarefællesskab, Prags Have 
og Projektbasen1 til at betale husleje, efter-
som de indtil videre har boet gratis på PB43. 
Alle andre projekter og brugere skal endvidere 
betale ekstra husleje resten af 2011. Lejen var 
simpelthen fra start sat for lavt i forhold til 
etableringsudgifterne, og der var ikke blevet 
indarbejdet en økonomisk buffer til at dække 
det uforudsete. I stedet skal man nu forsøge at 
hive mest muligt ind på tre måneder. 
Bestyrelsen og Givrum.nu udarbejder sammen 
to løsningsforslag. Det første går ud på at hver 
bruger betaler 160 kroner ekstra de sidste 
måneder af 2011, mens det andet forslag er 
at hver gruppe betaler 10 kroner ekstra i leje 
per kvadratmeter resten af året. Derudover 
fjernes den relativ store udgiftspost til go-to-
guy, eftersom etableringsfasen forventes helt 
overstået først i det nye år.

Det bliver dog ingen af de to forslag der  
vedtages, men derimod en helt tredje model 
som en af brugerne foreslår på et fælles-
møde. Idéen er at lave en teknisk manøvre så 
PB43 ikke skal betale det månedlige deposi-
tum på 1.000 euro til AkzoNobel over huslejen, 
men i stedet lade Givrum.nu betale det i 2011. 
Når depositummet så forhåbentlig engang 
tilbagebetales af AkzoNobel, vil det ikke ende 
hos brugerne på PB43 men hos Givrum.nu. På 
den måde udgår en stor post fra regnskabet, og 
det resterende underskud skal så dækkes ind 
af overskuddet i 2012. Det betyder at brugerne 
slipper for at betale ekstra resten af 2011. 
Forslaget vedtages enstemmigt, og økonomien 
er reddet. Nu gælder det den fremtidige ledelse 
og udviklingenen af PB43.

Ind med plan B
På det efterfølgende bestyrelsesmøde for     
lan ger bestyrelsen at få en konkret udmelding 
fra Givrum.nu om den fremtidige styring af 
PB43, nu hvor andelsselskabet ikke bliver til 
noget. 
”Er Givrum.nu rådgivere, er de aktive medlem-
mer af bestyrelsen og deltager de på lige fod 
med alle andre brugere af PB43?” lyder spørgs-
målet. Desuden ønskes der:

En plan for overdragelse af ansvar for 
lejekontrakter og udlejning til bestyrelsen.
Indsigt i stedets økonomi og bankforhold. 
Herunder adgang til bankkonto, så oplys-
ninger om ind- og udbetalinger ikke skal gå 
igennem Givrum.nu hver gang.
Hurtigst mulig oprettelse af huslejeindbeta-
linger via PBS2. Derefter vil bestyrelsen stå 
for inddrivelse af manglende indbetalinger. 
Bookinger af udendørsarealet skal gå igen-
nem bestyrelsen og festgruppen.
Administrationen af Den Store Hal og Den 
Lille Hal overgår til bestyrelsen. 

Planen er at indtægter for udlejning af hallerne 
og udendørsarealet skal gå til foreningen så 
denne kan få en selvstændig økonomi. Disse 
forhold vælger Givrum.nu at efterkomme, med 
undtagelse af adgang til bankkontoen. I stedet 
vil revisor Toke Boss kommunikere direkte med 
bestyrelsen så denne løbende holdes orienteret 
om ind- og udbetalinger. Bestyrelsen får  
desuden ansvaret for at inddrive manglende 
husleje og for opsigelse af lejere. Formelt skal 
Givrum.nu dog stadig godkende opsigelser 
samt underskrive lejekontrakter der indbe-
fatter indendørsarealet, eftersom Givrum.nu 
fortsat har det juridiske ansvar for PB43. 

Efterspil
Udfordringen med økonomien, samt Givrum.
nu’s ønske om at frigøre sine ressourcer til 
andre projekter har givet bestyrelsen mulig-
hed for at udvide sine beføjelser, blandt andet 
udlejningsmæssigt og økonomisk. Så selv om 
andelsselskabet ikke blev til noget i denne 
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omgang, har Givrum.nu alligevel fået  
mulighed for at trække sig ledelsesmæssigt 
ud af PB43. Det vil forhåbentlig på sigt give en 
mere effektiv kommunikation mellem parterne 
samt mulighed for at brugerne kan udarbejde 
en langsigtet strategi der tydeligt definerer 
hvad PB43 skal være både indadtil og udadtil. 
Det næste store skridt er at få forlænget  
lånekontrakten med AkzoNobel ud over 2012. 
Hvis det lykkes, skal lejekontrakterne mel-
lem brugerne og Givrum.nu genforhandles. 
Ifølge revisor Toke Boss vil det i den anledning 
være muligt at lægge endnu flere ting over i 
foreningen til bestyrelsen, så Givrum.nu kan 
trække sig yderligere. Foreningen vil herved få 
eget regnskab, foreningskonto og råderum over 
økonomien. 
”Stedet har haft en længere opstartsperiode 
end Givrum.nu oprindelig havde planlagt. Jeg 
tror at Givrum.nu næste gang fra start vil lave 
en lejerforening der kører økonomi, udlejning 
og drift selv og skriver under på kontrakten 
med grundejer,” forklarer revisor Toke Boss. 
Han påpeger at AkzoNobel sikkert fortsat vil 
have Givrum.nu officielt på låneaftalen, men at 
det nye forhold mellem brugerne og Givrum.nu 
kan indskrives i de nye lejekontrakter.

De ekstra huslejeindtægter og den tekniske 
manøvre med depositummet resulterede i 
at underskuddet blev langt mindre end først 
antaget. I 2012 er der budgetteret med et pænt 
overskud der opvejer underskuddet i 2011. Der 
arbejdes desuden på at gøre hver bygning mere 
selvkørende. På den måde kan bestyrelsen 
koncentrere sig om den overordnede ledelse og 
strategiske planlægning der nu også indbefatter 
økonomien.     

1 Projektbasen står for syværkstedet og det boligsociale 

projekt ”Far for Sjov” som holder til i Villaen.

2 PBS Betalingsservice giver mulighed for automatisk 

indbetaling af blandt andet brugernes husleje. Det 

minimerer administration og muligheden for at brugerne 

glemmer at indbetale. Servicen koster nogle hundrede 

kroner i månedligt abonnement og dertil et lille beløb per 

adviseret betaling.
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Om bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens opgave og ansvar er at have den 

overordnede ledelse af stedet. 

Bestyrelsen bør bestå af mindst én repræsen-

tant fra hver enhed (bygning, etage m.m.) der 

har ansvaret for at videregive informationer og 

sørge for at bestyrelsens beslutninger bliver 

implementeret i enheden. 

Bestyrelsens medlemmer bør have en bred 

sammensætning af forskellige profiler der har 

erfaring med at varetage områder såsom øko-

nomi, kommunikation og organisering. 

Bestyrelsen bør udpege (eller ansætte) en dag-

lig ledelse der kan uddelegere og udføre de 

daglige opgaver i samarbejde med de forskel-

lige grupper. Bestyrelsen skal sikre at den  

daglige ledelse har de nødvendige kvalifika-

tioner. 

Den daglige ledelse bør så vidt muligt ikke 

indgå i bestyrelsen, så det sikres at bestyrel-

sen kan forholde sig kritisk til den 

daglige ledelse. 

Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem 

bestyrelsen og den daglige ledelse – med et 

tæt samarbejde og en effektiv kommunikation. 

Bestyrelsen skal varetage stedets interesser 

ved at tage hensyn til alle involverede og så 

vidt muligt handle uafhængigt af særinteres-

ser. 

Bestyrelsen skal i samarbejde med den daglige 

ledelse tilrettelægge stedets daglige drift og 

løbende udvikling.  

Bestyrelsen skal ud fra stedets overordnede 

formål udarbejde en strategi om den fremti-

dige udvikling af stedet og sørge for at de 

nødvendige ressourcer er til rådighed for 

udførelsen af denne.  

Om den daglige ledelse

Den daglige ledelse styrer den løbende udvik-

ling af stedet og skal følge de retningslinjer 

som bestyrelsen giver. 

Den daglige ledelse skal komme med oplæg til 

blandt andet strategier og planer, samt info 

mere bestyrelsen om udviklingen af stedet. 

Hvis der på stedet indgår en go-to-guy vil den 

daglige ledelses opgaver skulle foregå i tæt 

samarbejde med denne. 

Den daglige ledelses opgave kan bestå af

Udlejning af lejemål. 

Udarbejdelse af kontrakter. 

Koordinering af brugernes forskellige projekter. 

Have overblik med indtægter og udgifter. 

Kontakt til revisor, presse, myndigheder, sam-

arbejdspartnere og grundejer. 

Opdatering af blandt andet hjemmeside og 

Facebook. 

Indsamling og udarbejdelse af information om 

stedet, såsom kontaktliste, rumfordeling, 

nøglesystem og ombygninger.  

Indsamling af information om lokalområdet, 

relevant byudvikling og artikler om stedet. 

 

Tre faglige råd fra revisoren

Tænk projektets elementer og økonomiske for-

hold ordentligt igennem før du går i gang. Det 

er meget mere besværligt at ændre på noget 

som er lavet, end at gøre det rigtigt første gang.  

Få hjælp til at lave et budget hvis du ikke har 

en økonomisk og regnskabsmæssig ballast. 

Få fra start hjælp til dit løbende regnskab, bog-

føring og momsindberetning med mere, så det 

bliver gjort fra starten. Dermed kan du spare 

tiden og de eventuelle omkostninger ved 

at skulle lave det om.  

 

Toke Boss 

Revisor 

 

Chaos Consulting Group  

www.ChaosConsulting.dk
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Af Stine Lykkegaard Nielsen & Steen Andersen

Imellem forår og sommer starter vi en gammel ambulance og rejser ud 
for at udforske sprækkerne i Europas storbyer. En rejse der fører os til 
skurvogne og mobile plantekasser i Berlin, byudviklingsprojekter og 
besatte huse i Hamborg og Amsterdam og en tidligere keramikskole, et 
netværk af urbane haver og en forladt jernbanestrækning i Paris.

Berlin
Selv om Berlin siden Murens fald i 1989 har gennemgået en udvikling som 
ingen anden europæisk storby, råder byen fortsat over et uforholdsmæs-
sigt stort antal uudnyttede bygninger og grunde uden aktuel, kommerciel 
investeringsinteresse. Det har været med til at gøre Berlin til et attraktivt 
sted for urbane eksperimenter og alternative projekter.

Tæt ved Görlitzer Park på grænsen til Kreuzberg ligger trailerparken 
Lohmühle. Trailerparken blev etableret i 1991 på et stykke af det tidligere 
ingenmandsland der lå øde hen efter Berlinmurens fald. Stedet har i 
dag 20-25 faste beboere der lever i skurvogne, gamle militærlastbiler og 
selvbyggede mobile boliger. Nær indgangen til trailerparken har beboerne 
opstillet et lille interimistisk skur med ordene ”Free Box” – her kan alle 
efterlade det tøj de ikke længere har brug for og frit tage det andre har 
efterladt. Dette Free Box-koncept kan siges at indramme idéen bag steder 
som Lohmühle Trailerpark. Her synes markedskræfterne for en tid at være 
sat ud af spil og erstattet af værdier som fællesskab, åbenhed og forskel-
lige former for bæredygtighed.

Da trailerparken blev etableret i 1991, var området en gold ødemark 
med støv om sommeren og mudder om vinteren. Potter og Sussie, to af 
trailerparkens beboere, fortæller at man gennem årene i fællesskab har 
beplantet området, anlagt stier og små nyttehaver og har bygget  
fællestoiletter og -bygninger. De har også indført forskellige bæredygtige, 
miljøvenlige initiativer såsom affaldssortering, et hjemmelavet filtrerings-
system til rensning og genbrug af spildevand, egen vandboring og 
solcelle paneler på tagene, så trailerparken kan være så selvforsynende 
som muligt. Beboerne betaler ikke leje til den offentlige ejer af grunden, 
og den eneste udgift er ti euro om måneden per trailer til tømning af de 
fælles toiletter og genbrugsstationen. Al anden renovation og vedlige-
holdelse koordineres på fællesmøderne og udføres af stedets beboere. 
Der forhandles løbende med bystyret om brugen af stedet. Bystyrets 
plan er på sigt at sælge grunden til en ejendomsudvikler, men indtil 
videre har Lohmühle Trailerpark fået lov til at eksistere i mere end 20 år. 

Free Box Spaces  
– en rejse fra et sted til et andet
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Aftalen med myndighederne er at der skal være fri adgang til området, 
ligesom der skal afholdes et vist antal offentlige arrangementer om året. 
Trailerparken stiller desuden et par skurvogne gratis til rådighed for 
gæster. Men Lohmühle er først og fremmest et bosted for trailerparkens 
beboere. 

Om Lohmühle Trailerpark

Trailerparken opstod i 1991 hvor en gruppe mennesker landede deres skur-

vogne på et stykke ingenmandsland nær den tidligere Berlinmur. Siden har 

beboerne i fællesskab beplantet området med træer og buske, anlagt haver, 

stier og fællesbygninger samt iværksat forskellige bæredygtige, miljøinitiativer. I 

dag er der 20 skurvogne på området. Der er søndagscafé, og der afholdes  

derudover en række faste, offentlige arrangementer hver måned, såsom koncer-

ter, workshops, film, udstillinger og en årlig genbrugsfestival.  

Ejer: Offentlig. 

Grundareal: Ca. 8.700 m2.

Free Box Spaces | Lykkegaard Nielsen & Andersen

Lohmühle  
Trailerpark i Berlin

Prinzessinnengärten i Berlin
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Et andet sted i byen ligger den åbne, ubane have Prinzessinnengärten. 
Haven blev etableret i 2009 på initiativ af en gruppe berlinere der ønskede 
en økologisk have og et sted midt i byen hvor naboer, venner og andre 
interesserede kunne arbejde sammen, slappe af og lære af hinanden. 
Projektet er blandt andet inspireret af fænomenet ”agricultura urbana” 
fra Havana og andre cubanske byer hvor det ikke blot handler om at dyrke 
grøntsager i fællesskab, men lige så meget om at skabe en anden form for 
byliv og mødested.

Jonathan Hammnet fra Manchester har været engageret i Prinzessinnen-
gärten siden maj 2011 hvor han blev involveret i bygningen af et drivhus. 
For ham handler projektet især om at skabe et sted hvor folk kan lave 
noget sammen. “Jeg har ikke en vision for hvordan byen skal være – at den 
for eksempel skal være mere grøn. Berlin er faktisk temmelig grøn i forvej-
en. Jeg synes derfor at det ville være fantastisk hvis byen ikke bare fik  
flere haver, men også flere offentlige rum der generelt blev brugt af  
borgerne på den ene eller anden måde.” Han mener at det er en oplagt 
mulighed at udnytte flere af Berlins mange midlertidige sprækker der er 
et resultat af byens særegne historie og udvikling. ”Der er rigtig mange 
ting man kan bruge disse steder til, bare for en kort periode, indtil de 
bliver solgt. Det er en skam når de bare ligger hen uden rigtig at blive 
brugt.”

Gruppen bag Prinzessinnengärten er velorganiseret og lægger vægt på at 
haven skal være både økonomisk, socialt og økologisk bæredygtig. Havens 
café er med til at skabe liv og trække folk til udefra, og er, ligesom salget 
af grøntsager fra haven, med til at understøtte haven økonomisk.
De mange frivillige og besøgende vidner om at projektet indtil videre er 
en succes. Stedets organisering baseret på en styregruppe og mange 
frivillige, samt den alternative forretningsstrategi, gør haven uafhængig af 
offentlige tilskud og derved levedygtig i et længere perspektiv. Brugerne af 
haven er dog bevidste om at den midlertidige kontrakt med den offent-
lige ejer af grunden kan blive opsagt når som helst. De holder derfor øje 
med alternative byggetomter i området. De mobile plantekasser gør det 
praktisk muligt at flytte haven, men ifølge Jonathan vil en ny have aldrig 
blive helt det samme. Man vil skulle starte forfra med at få beboerne 
og lokalområdet med i det nye projekt. ”Et af vores mål er at integrere 
lokalområdet bredt, få alle befolkningsgrupper med, og ikke blot være en 
underlig have med underlige bokse, men omgås stedet og kvarteret med 
respekt og få noget produktivt ud af det.” Og det tager tid at opbygge den 
nødvendige tillid, især når man introducerer et nyt og anderledes projekt i 
et område som det omkring Moritzplatz hvor mange beboere har en anden 
etnisk baggrund end tysk. Mange af disse kan, ifølge Jonathan Hammnet, 
være vanskelige at integrere, måske fordi de er uvante med fælles projekt-
er i det offentlige rum.
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En eventuel lukning af Prinzessinnengärten vil dog ikke være enden 
på Jonathans engagement i urbane haver. På nuværende tidspunkt 
samarbejder han blandt andet med en gruppe universitetsstuderende i 
bydelen Wedding om et haveprojekt, og han ser generelt optimistisk på 
fremtiden for de berlinske haver. ”Idéen om byhaver spreder sig rundt 
om i Berlin. Og folk kan bare kopiere idéen, det vil kun være en kompli-
ment. Vi har jo ikke taget patent på konceptet.” 

Om Prinzessinnengärten

Den urbane have blev etableret i 2009 og ligger på Moritzplatz i bydelen 

Kreutzberg. Der har tidligere ligget et stormagasin, et autoværksted og været 

afholdt loppemarkeder på grunden. I dag dyrkes der grøntsager som tilbere-

des i havens café eller sælges til havens besøgende. Derudover er der opstillet 

bistader og afholdes løbende arrangementer og workshops. Haven er åben 

hver dag mellem kl. 11 og 22. 

Ejer: Offentlig.  

Grundareal: Ca. 6.000 m2. 

Hamborg
Hamborg har ikke i samme grad som Berlin et image som et urbant 
kunstnerisk og kulturelt kraftcenter, men har gennem det seneste årti 
alligevel tiltrukket sig stigende international opmærksomhed. Dette 
blandt andet som følge af en storstilet plan for udviklingen af byens havne-
område der, internt i Hamborg, har været med til at skabe debat om byens 
udvikling. Hamborg har i dag 1,4 millioner kvadratmeter tomme kontor-
lokaler, og der bygges paradoksalt nok fortsat nye som følge af økono-
misk gunstige skatte- og afskrivningsregler. Samtidig viser prognoser at 
der vil være behov for 80.000 nye boliger i 2020.

Flere borgergrupper, herunder medlemmer af Hamborgs aktive, autonome 
miljø1, forsøger løbende at påvirke den aktuelle udvikling ved blandt 
andet at tage aktivistiske midler, såsom husbesættelser, i brug. Et af de 
projekter der inden for de senere år er blevet mødt med en voksende 
kritik, er den igangværende havneomdannelse. HafenCity-projektet 
omfatter blandt andet opførelsen af Hamborgs nye kulturelle vartegn, 
Elbphilharmonie-koncertsalen, som er blevet langt dyrere end budgette-
ret2. For at skaffe de ekstra økonomiske midler til byggeriet har bystyret 
valgt at skære kraftigt i midlerne til byens øvrige kulturelle og sociale 
projekter. Dette har ført til demonstrationer og sammenstød mellem 
politi og aktivister, idet aktivisterne mener at resten af byens kulturliv 
bliver udsultet på bekostning af et byggeri som er for eliten, og som er 
kommet ud af kontrol. Andre, heriblandt danske Gehl Architects, har rost 
det samlede HafenCity-projekt for dets fokus på bæredygtighed, kvalitet 
og kreativitet, og den anerkendte sociolog Richard Sennett har ligeledes 
udtalt sig positivt. ”Den vestlige del af projektet er af meget høj kvalitet. 
Projektets element af bæredygtighed er ikke blot et spil for galleriet. 

1 Hamborg er kendt for at 

have et aktivt miljø af auto-

nome grupper og venstrefløjs-

aktivister, hvilket har ført til 

mange konfrontationer med 

myndighederne, blandt andet 

omkring ungdomshuset Rote 

Flora der i 1989 blev besat af 

unge som var utilfredse med 

den planlagte omdannelse af 

huset til et musikteater.

2 Udgiften til opførelsen af 

koncertsalen havde i 2010 

nået 350 millioner euro 

og overskred dermed det 

oprindelige budget med over 

200 millioner euro. Forventet 

åbning i 2012. 
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De har tænkt stort, på en måde der giver mening i fremtiden. Og det er lyk-
kedes dem at opnå det med bred opbakning fra byen.” Flere lokale kritikere 
mener imidlertid ikke at HafenCity indbyder til inspirerende ophold og 
udfoldelse. Flere steder er der bevidst gjort brug af ”defensiv arkitektur” i 
form af metalringe i asfalten og metalknopper på gelændere og bænke der 
skal forhindre skatere og andre i at bruge stedet kreativt.

Om HafenCity

HafenCity er beliggende i nærheden af Hamborgs centrum på en ø i floden 

Elbe. Området er et tidligere havne- og pakhus-område. Den nye bydel skal 

rumme 5.500 boliger, 12.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Det svarer 

til 30 pct. boliger, 20 pct. specielle funktioner og 50 pct. kontorer. HafenCity 

udvider Hamborgs centrum med 40 pct. 

Bygherre: Hamborg Kommune. 

Masterplan: Hollandske Kees Christiaanse / ASTOC – planen skal  

implementeres i perioden frem til 2025. 

Grundareal: 1.550.000 m2.

En anden slags projekt der aktuelt er under udvikling, er det brugerstyret 
Gängeviertel beliggende centralt i Hamborg. Gängeviertel består af 12 
tidligere bolig- og fabriksbygninger som i 2009 blev besat af en gruppe 
på hen ved 200 kunstnere, studerende og boligløse aktivister. Formålet 
med besættelsen var at forhindre stedets forfald og nedrivning ved at 
udnytte bygningerne som udfoldelses- og arbejdsrum og herved skabe 
en selvstyrende, offentlig og levende bydel med kulturelle og sociale 
formål. 

Laura Rautarin der er kunststuderende, har været engageret i Gängevier-
tel siden begyndelsen. Hun er en af initiativtagerne til stedets ”Do-It-
Yourself-Hostel” hvor besøgende kan bo gratis hvis de hjælper til med 
at rengøre og renovere stedet eller er involveret i andre projekter på 
Gängeviertel3. For Laura handler Gängeviertel blandt andet om ikke 
at skulle adskille arbejde og fritid. ”Da vi begyndte at forhandle med 
myndighederne om at bruge stedet, var det for mig vigtigt at overveje 
hvad vores basale behov egentlig var. Før du kan have et sted at arbejde, 
må du have et sted at bo. Derfor ønskede jeg at skabe et åbent sted hvor 
folk har mulighed for at lave mad, spise, sove, mødes, arbejde og tage 
del i livet på Gängeviertel,” forklarer hun. Hun arbejder som mange andre 
gratis på Gängeviertel og bruger meget af sin hverdag på at renovere og 
reparere ting. Til gengæld for sin indsats har hun mulighed for at leve 
billigt. ”Jeg investerer min tid i stedet her for jeg elsker at arbejde her at 
møde folk og gøre noget jeg tror på. For mig betyder det at jeg frit kan 
disponere over min tid og mit liv. Og i en by som Hamborg er det virkelig 
sjældent at der er plads til det. Til markedsleje ville det ikke have været 
muligt. Hvis du ønsker at ændre noget og give folk mulighed for at tænke 
over deres liv, kan det være nok at lave noget som er blot lidt modsat,” 

3 Hostelets løbende udgifter 

til vand, el, maling og lignende 

betales af Gängeviertels fæl-

leskasse som alle faste lejere 

løbende betaler til, og som 

derudover får tilført midler fra 

sponsorer og via indtægter fra 

arrangementer. 
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forklarer Laura, og påpeger vigtigheden af Gängeviertel som sted for 
eksperimenter og fornyelse i en ellers meget planlagt og kommercielt 
fokuseret byudvikling. 

Bystyret er efterhånden også begyndt at se fordele i Gängeviertel og 
lignende alternative miljøer i byen hvor kunstnere og projektmagere er 
rykket ind og medvirker til at gøre stederne spændende og attraktive. 
Det tiltrækker turister og giver en god mediedækning, og er derudover 
med til at skabe en positiv lokal forandring som følge af de mange små 
virksomheder, projekter og begivenheder såsom ugentlige folkekøk-
kener, fester, filmfestivaler, værksteder, butikker og guidede ture for 
turister og skoleklasser.

Kort over  
Gängeviertel  
i Hamborg
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Om Gängeviertel

Gängeviertel-kvarteret var tidligere et af de tættest bebyggede boligområder i 

Hamborg. De fleste af kvarterets bygninger blev imidlertid revet ned i 1960’erne 

på grund af dårlige boligforhold. 12 af de tilbageværende bygninger blev besat 

den 22. august 2009 for at forhindre forfald og nedrivning. Brugerne har siden 

indgået en kontrakt med myndighederne og er i løbende forhandling med 

bystyret om den fremtidige udvikling af stedet og lokalområdet. 

Anvendelsen af bygningerne er fordelt på 60 pct. bolig, 22 pct. erhverv, 9 pct. 

atelierer og værksteder samt 9 pct. sociale projekter. Brugerne betaler kun 

udgifter til el, vand og renovation. 

Ejer: Offentlig.Grundareal: 8.700 m2. 

Amsterdam
Holland, og især Amsterdam, er kendt for en aktiv og velorganiseret BZ-
bevægelse som særligt i 1980’erne indtog et større antal tomme bygninger 
i hovedstaden. For at få større indflydelse på udviklingen af blandt andet 
byens havneområde, stiftede en del af aktivisterne i 1993 ”The IJ Industri-
al Buildings Guild”. Denne platform repræsenterer medlemmerne offent-
ligt og hjælper med juridisk rådgivning, så medlemmerne står stærkere 
i sager med myndighederne og byudviklingsselskabet Amsterdam 
Waterfront Finance group der har iværksat en ambitiøs udviklingsplan 
for hele IJ-havnefronten. 

Et af Amsterdams tidligere besatte huse er det brugerstyrede multi-
medie-kulturhus OT301 opkaldt efter sin beliggenhed på adressen 
Overtoom 301. Schalak, der er frivillig i husets café, De Peper, fortæller 
at bygningen blev indtaget i 1999 af en gruppe kunstnere der senere har 
købt stedet for at sikre fortsættelsen af de kulturelle aktiviteter.
Flere af de oprindelige BZ’ere bor og har stadig værksted og atelier 
i bygningen, mens andre som Schalak er frivilligt engageret i husets 
projekter, såsom galleriet, caféen, kultbiografen og diverse events og 
workshops. Indtægterne fra caféen og de øvrige aktiviteter går til driften 
af huset, og de enkelte frivillige profiterer således ikke på deres indsats. 
”Vi ønsker bare at støtte et fedt initiativ og få mulighed for at gøre ting-
ene på en lidt anderledes måde end sædvanligt,” forklarer Schalak.
Ligesom flere af Amsterdams øvrige besatte huse fungerer OT301 i dag 
som kulturhus og mødested for aktivister, projektmagere, studerende og 
andre af byens borgere. Amsterdams store, aktive BZ-miljø kan til en vis 
grad tilskrives den hidtil lempelige, hollandske lovgivning, der har gjort 
det tilladt at indtage en tom bygning hvis den har stået tom mere end 
et år. Med vedtagelsen af en ny lov i efteråret 2010 har den hollandske 
regering imidlertid ændret kurs, så husbesættelserne nu er blevet gjort 
ulovlige. 

Projektmager og konceptudvikler Eva de Klerk, der tidligere har været 
aktiv i BZ-miljøet, ser kritisk på regeringens nye tiltag og er uforstående 
over for politikernes kortsigtede visioner og manglende forståelse for NDSM i Amsterdam
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den sociale og kulturelle værdi de besatte huse har for ikke blot Amster-
dam, men hele Holland. Hun har selv siden starten af 2000’erne spillet 
en ledende rolle i processen omkring indtagelsen og omdannelsen af 
det nedlagte skibsværft NDSM på den nordlige del af IJ-floden, som ofte 
fremhæves som et succeseksempel på en mere brugerdrevne  
udviklingsstrategi. Omdannelsen af det tidligere værft til et ”kreativt 
hotspot”, med brugerne som initiativtagere og ansvarlige for den daglige 
drift og organisering, er også af bystyret i Amsterdam blevet betragtet 
som en vigtig ressource for byen. Den oprindelige tiårige aftale mellem 
bystyret og brugernes organisation Kinetisch Noord var at en fremtidig 
udvikling af området skulle bygge videre på det brugerne havde skabt.

Eva de Klerk fortæller imidlertid at bystyret nu overvejer at sælge  
bygningerne. NDSM har mistet noget af sin tidligere styrke og er, efter 
Evas opfattelse, ved at blive offer for sin egen succes. Flere ejendoms-
investorer har vist interesse for området, hvilket har gjort fremtiden 
usikker for de omkring 250 brugere der har lejet sig ind og skabt deres 
egne rum i NDSM. Lejerne er samtidig svagt organiseret, og mange er 
ikke bevidste om at de kan ende med at miste det de har været med 
til at bygge op, fortæller Eva de Klerk. Hun har selv lagt ti års energi i 
projektet og orker ikke at skulle lede en kamp for stedets overlevelse. 

Free Box Spaces | Lykkegaard Nielsen & Andersen
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En af årsagerne til at et eventuelt salg er rykket nærmere, er ifølge Eva 
de Klerk at den tidligere administrative direktør i Kinetisch Noord ikke 
evnede at holde styr på stedets økonomi, så bystyret til sidst mistede 
tilliden til projektet på trods af at det var bystyret selv som havde indsat 
direktøren.

Der er i dag lukket for nye lejere, og der er blevet strammet op over for de 
nuværende lejere, så de fremover skal fremvise regnskaber og lønsedler 
for at kunne få forlænget deres lejekontrakter. Flere af lejerne er  
desuden uenige om i hvilken retning det tidligere skibsværft skal udvikle 
sig. Nogle ønsker en mere åben, social og kulturelt orienteret profil, mens 
andre ønsker en udvikling mod kommercielt orienterede virksomheder.

Om NDSM

Det tidligere skibsværft NDSM, beliggende i den nordlige del af Amsterdam, 

lukkede i 1980’erne. I slutningen af 1990’erne udskrev den offentlige ejer en 

projektkonkurrence om udviklingen af området. Konkurrencen blev vundet af 

Kinetisch Noord, en sammenslutning af tidligere brugere, kunstnere, teater-

folk, skatere og arkitekter, der i 2002 fremlagde den endelige plan for hvordan 

det tidligere skibsværft kunne omdannes til et ”hotspot” for kreative erhverv.  

I den 20.000 kvadratmeter store hal, der af brugerne selv er indrettet til små, 

individuelle værksteder, arbejder omkring 250 individuelle brugere og grupper 

inden for kunst, design, teater, film, medier, arkitektur og sport. 

Administrator og udlejer: Kinetisch Noord. 

Ejer: Offentlig. 

Grundareal: Totalt 84.000 m2 – NDSM-hallen er ca. 20.000 m2.

Paris
I udkanten af Paris ved metroendestationen Pont de Sèvres har en  
gruppe aktivister, kunstnere, musikere og fotografer siden 2007 haft til 
huse i en nedlagt keramikskole. La Générale – en Manufacture, som de 
kalder sig, indgik i 2007 en midlertidig lånekontrakt med det franske  
kulturministerium der ejer stedets to bygninger. Flere af brugerne har 
tidligere været engageret i et lignende projekt i Belleville i det indre 
Paris, og nogle har gennem en årrække været en del af det franske 
BZ-miljø. Kunstneren og lyrikeren Eric Lombard sammenligner sit 
tidligere engagement i BZ-bevægelsen med sit nuværende engagement 
i La Générale – en Manufacture. Han fortæller at der i BZ-bevægelsen 
var mange kampe og konfrontationer med myndighederne, mens La 
Générale – en Manufacture i dag har en kontrakt og er bevidste om at 
stedet er midlertidigt, hvilket er et forhold de må acceptere. Han ser det 
faktisk som en fordel at stedet er midlertidigt, da det skaber dynamik. 
”Nye projekter er mere mig. Fælles projekter der forbinder tidligere pro-
jekter med nye projekter. På La Générale er det meget spontant og ikke 
så programsat. Du gør det bare,” forklarer Eric Lombard.
Stedets artist-in-residence-ordning, som gør det muligt for kunstnere 
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fra andre dele af Frankrig og udlandet at låne et arbejdslokale eller bo 
i et af gæstehusets værelser gratis nogle måneder, er også med til at 
skabe den nødvendige dynamik. Hvert år har La Générale således besøg 
af 20-25 kunstnere, musikere, fotografer og designere der bidrager med 
inspiration og deltager i workshops, events og udstillinger og hjælper til 
med den daglige drift af stedet. De for tiden godt 45 faste brugere står 
for den overordnede koordinering, vedligeholdelse og drift. På grund 
af brugernes manglende økonomiske ressourcer er fællesskabet den 
vigtigste faktor og det der gør at de har ressourcer nok til at lave deres 
projekter og opbygge stedet. Det er også vigtigt at have et flow af nye 
medlemmer i fællesskabet, da det tilfører fornyet energi og ressourcer, 
fremhæver Eric Lombard.

Billedkunstneren Mélanie Blaison, der ved et tilfælde fik lov til at låne 
et atelier i La Générale, ser særligt stedet som en mulighed for unge, 
uetablerede kunstnere. ”Der er meget plads i La Générale, og det er 
næsten gratis. Paris er en meget dyr by at bo i, så det kan være svært at 
få et frirum til at koncentrere sig om sin kunst. De fleste unge mennesker 
ender med at flytte meget rundt, og det er hårdt,” forklarer hun. I forhold 
til lokalområdet er holdningen at de lokale selv må være opsøgende hvis 
de vil inddrages i stedet. Der udsendes for eksempel ikke nyhedsbreve 
eller afholdes åbent hus og workshops for at lokke et lokalt publikum til. 
Fraværet af en bred inddragelse af blandt andet lokalområdets beboere 
skal, ifølge flere af stedets brugere, ses som udtryk for en modstand mod 
en fremherskende forestilling i Frankrig om at kunstnere partout skal 
være udadvendte og inddragende. ”Vi er her for at lave kunst og musik, 
ikke for at være socialpædagoger eller få lokalbefolkningen med. Hvis folk 
er interesserede i vores projekter, kan de bare komme ind, men vi skal ikke 

La Générale i Paris

Free Box Spaces | Lykkegaard Nielsen & Andersen

HOW_TO_BOOK.indb   337 17/03/12   01.29



338

ud at hive dem ind. Jeg er her for at koncentrere mig om det jeg er bedst 
til. Det kan jeg kun ved at have nogle autonome frirum og ikke skulle lave 
alt muligt andet, som at skabe byliv og være med til at brande Paris som 
en interessant by. Det er en forfærdelig udvikling. Det ender med at være 
alt andet end kunst. En slags underholdning der tilpasses folks ønsker og 
behov,” udtaler Eric Minkkinen, der er musiker og bor på La Générale.4 
Det kan imidlertid også være nødvendigt at vise offentligheden, hvad La 
Générale står for og kan tilbyde. En gruppe brugere arbejder derfor for 
tiden på at lave et prospekt om stedets projekter, aktiviteter og organise-
ring, som skal anvendes som led i en fremtidig argumentation for hvorfor 

4 Denne indstilling adskil-

ler sig markant fra det 

tidligere projekt La Générale i 

Belleville-kvarteret, der blandt 

andet havde fokus på at ind-

drage lokalområdet i stedets 

aktiviteter.
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ECObox i Paris

brugerne skal have lov til at fortsætte deres aktiviteter på keramikskolen 
eller et andet sted i Paris. Tiden er nemlig ved at rinde ud for La Générale 
– en Manufacture. Brugerne har allerede måttet afgive én af skolens 
bygninger. De har dog samtidig fået lovning på at kunne indtage nogle 
tidligere militærbarakker længere uden for Paris. Så måske er der mere 
tale om en forandring af La Générale end en afslutning? 

Om La Générale – en Manufacture

I 2005 dannede en større gruppe kunstnere og aktivister kunstnerkollektivet La 

Générale og besatte en bygning på rue du Général Lassale i Belleville-kvarteret 

i det centrale Paris der i flere år havde stået tom. En del af brugerne er senere 

flyttet ind i den nedlagte keramikskole ”Ecole Nationale Supérieure de Céra-

mique industrielle” nær byen Sèvres i udkanten af Paris. Her har de siden 2007 

haft en midlertidig aftale med den offentlige ejer om lån af to bygninger, hvoraf 

de dog i slutningen af 2011 har måttet afstå den ene. 

Ejer: Offentlig. 

Grundareal: Ukendt.

Det er ikke kun i Berlin at urbane haver skyder op på store som små 
byggetomter. Tendensen ses i de fleste storbyer, og Paris har længe haft 
et stort aktivt netværk af urbane haver, selv om byen har langt færre 
tomme arealer end den tyske hovedstad. I 2011 var der således omkring 
60 urbane haver i Paris, hvoraf flere er beliggende i socialt udsatte  
boligområder i det nordlige Paris’ 18. arrondissement. En af disse er 
haven ECObox der har eksisteret i ti år og har måttet flytte et par gange.

Til forskel fra Prinzessinnengärten i Berlin drives og bruges haven  
overvejende af folk fra lokalområdet. I ECObox er det et krav, for at deltage 
i dyrkningen og være en del af haven, at man bor i lokalområdet. Haven 
er en stor succes med mange både unge og ældre aktive medlemmer 
og endnu flere besøgende til de mange musik- og kulturarrangementer. 
Derudover er det muligt at tilmelde sig en ugentlig grøntsagsordning hvor 
man mod betaling får en pose med grøntsager fra en økologisk landmand 
uden for Paris.

ECObox er drevet af frivillige, på nær Vera Briol og Jerôme Woytasik der 
er ansat af henholdsvis det lokale byråd og en lokal miljøorganisation 
til at organisere arrangementer og undervise børn og unge på de lokale 
skoler i urbant havebrug og økologi. De er begge interesserede i klima- 
og miljøspørgsmål, men forklarer at formålet med ECObox er bredere.
”Et par gange om måneden lærer vi folk fra lokalområdet om miljø,  
økologi og havedyrkning. Men det handler faktisk mere om hvordan folk 
lever sammen og ønsker at komme hinanden ved. Det er det der er  
kernen. Nogle folk har brug for et sted uden for deres hjem til at møde 
andre, tale om deres problemer og få dem lidt på afstand,” forklarer 
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Jerôme Woytasik. Ligesom i Prinzessinnengärten spiller det sociale  
element således en vigtig rolle, og ECObox håber de næste par år at 
kunne styrke indsatsen over for lokalområdet samt udvide den årlige 
lokale havefestival ”L’Appel de la Chapelle”.

Om ECObox

Den urbane have ECObox har måttet flytte to gange på grund af et offentligt 

og privat byggeri. Siden marts 2009 har brugerne haft en kontrakt med SNCF5 

om leje af en grund på Impasse de la Chapelle i det nordlige Paris, men betaler 

dog kun et symbolsk beløb i leje. EOXbox har udviklet et mobilt plantekasse-

system, så det er let at flytte hele haven hvis det er nødvendigt. 

Det koster 10 euro per sæson at dyrke sine grøntsager i en kurv, og 20 euro 

for en plantekasse. Man begynder normalt med en kurv, og hvis man viser at 

man kan passe den, har man mulighed for at få del i en af plantekasserne. De 

dyrkede grøntsager tilfalder det enkelte medlem, mens jorden de dyrkes i, er 

fælles. 

Ejer: Offentlig. 

Grundareal: Ca. 600 m2. Derudover har ECObox taget et areal i brug der ikke 

indgår i kontrakten.

Et særligt aspekt ved de urbane haver i Paris er at de har mulighed for at 
tilslutte sig et kommunalt, tværgående netværk faciliteret af kommunens 
afdeling for ”Grønne områder og Miljø”. Netværket har eksisteret siden 
2003 og skal understøtte etableringen af kollektive, urbane haver i Paris. 
Ønsket bag er dels at styrke borgerinddragelsen i byen, dels at støtte en 
mere økologisk og socialt bæredygtig udvikling. Haver der tilslutter sig 
netværket, har mulighed for at deltage i workshops og modtage vejled-
ning. De forpligter sig samtidig til at gøre haverne offentligt tilgængelige 
som minimum to halve dage om ugen6. På denne måde sikres at haverne 
ikke blot bliver for en snæver kreds af brugere – og dog. Haveaktivisten 
Caroline Turquet, der for nylig har været med til at etablere byhaven Jardin 
Baudelire i samme bydel som ECObox, fortæller at kommunen kræver at 
haverne er indhegnede og aflåste når ingen af de haveansvarlige er til 
stede. Og dette er efter hendes mening med til at skabe forvirring om  
havernes offentlige karakter, særligt blandt kvarterets beboere med  
anden etnisk baggrund end fransk der ikke er vant til åbne, kollektive  
byhaver. ”Folk tror ikke at de må gå ind i da de ikke kan finde ud af om det 
er en åben eller en privat have kun for havegruppens medlemmer. Vi  
prøver at finde en måde så folk forstår at de er velkomne. Men vi har ikke 
lov til at fjerne hegnet, for kommunen er meget bange for besættelser, 
især i forbindelse med haver,” forklarer hun.

Ingenmandsland
De selvorganiserede kulturhuse og urbane haver i Paris, Amsterdam, 
Hamborg og Berlin beskrevet ovenfor er alle opstået på foranledning 
af lokale beboere eller kunstnere og aktivister der har haft forskellige 

6 Haver der er del af netværk-

et, skal tilslutte sig reglerne 

i ”La Charte Main Verte des 

jardins partagés de Paris”.

5 SNCF – det franske, stats-

lige jernbaneselskab er en  

offentlig virksomhed med 

ansvar for driften af en stor 

del af Frankrigs jernbane-

transport.
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visioner eller mål med deres projekter. I Paris findes der imidlertid et 
enormt område der har udviklet sig uden menneskelig indblanding og 
målrettede initiativer.

I en 34 kilometer lang ring omkring Paris løber den nedlagte jernbane La 
Petite Ceinture, der har været lukket siden begyndelsen af 1990’erne.
Adgang til området er strengt forbudt og vanskeliggjort af hegn,  
afskærmning og tilmuringer. Det har gjort den nedlagte ringbane til et 
beskyttet område der følger sin egen rytme, fysisk hævet over det stærkt 
trafikerede Paris og adskilt fra resten af byen. Naturen og byens socialt 
udstødte har her tilegnet sig byens største frirum. De hjemløse sover i 
områdets buske, i telte under træerne, i de forladte jernbanestationer 
og lange, mørke tunneller, eller er begyndt at bygge alternative boliger 
af brugte træplader, plastik, pap og hvad deres parisiske medborgere på 
den anden side af hegnet ellers har efterladt sig. Selv om nogle sektion-
er af strækningen er forurenede, har La Petite Ceinture den dag i dag 
så stor en biodiversitet at man kan observere et stort antal forskellige 
planter, træer og dyr der ellers ikke er at finde i Paris. 
Det er en særlig oplevelse at udforske det gamle baneterræn, og man 
spørger sig selv hvorfor området ikke bliver åbnet for offentligheden 
så alle kan få del i denne oplevelse. Men når man støder på de første 

La Petite Ceinture  
i Paris

Free Box Spaces | Lykkegaard Nielsen & Andersen
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midlertidige ”hjem” i form af nogle papkasser og et par soveposer, er den 
næste overvejelse hvad vil der ske hvis La Petite Ceinture bliver åbnet 
for resten af Paris? Sandsynligvis vil områdets særegne natur og de 
parisiske borgere der i dag bruger dette frirum, hurtigt blive fortrængt. 
Nogen vil komme og rydde op, beskære buske og træer, gøre det nydeligt 
og pænt, lave formelle og uformelle regler, og måske vil La Petite Ceinture 
ende med at blive en turistattraktion på linje med the High Line7 i New 
York. 

Indtil videre er der kun indgået enkelte aftaler om ibrugtagning af mindre 
områder til blandt andet spil, haver og arrangementer8. Men det parisiske 
bystyre har for nylig indgået en større aftale med områdets ejer Réseau 
Ferré de France (RFF)9 om etablering af en 1,3 kilometer lang grøn pro-
menade på en del af det tidligere baneterræn, hvis etablering vil blive 
påbegyndt i foråret 2012. Derudover har flere beboergrupper, foreninger 
og politikere fremsat forslag om mulige, fremtidige anvendelser, såsom 
genanvendelse af jernbanen til offentlig transport og omdannelse til 
cykel- og ridesti rundt om Paris.

Spørgsmålet er om en så tætbefolket storby som Paris kan tillade at 
store offentlige arealer forbeholdes naturen og enkelte grupper som 
formelt set er lovovertrædere i kraft af deres ulovlige ophold på resterne 
af et historisk stykke infrastruktur? Ja, hvad berettiger i det hele taget at 
enkelte individer eller grupper indtager forladte steder i byen?

Om La Petite Ceinture

Den nedlagte ringbane La Petite Ceinture blev etableret i midten af 1800-tallet 

og fungerede indtil 1934 som transportmiddel for både passagerer og gods. 

Herefter blev den udelukkende anvendt til godstransport, indtil begyndelsen af 

1990’erne hvor al trafik på jernbanen ophørte. Jernbaneterrænet er i dag lukket 

for offentlig adgang, med undtagelse af få områder. Flere grupper og politikere 

har i de senere år stillet forslag om ibrugtagning af området og dets bygninger, 

og enkelte områder er taget i brug.

Ejer: Offentlig.

Længde: Ca. 34 km (heraf er 11 km anvendt som del af den nye RER C-toglinje).

Grundareal: Ca. 50 hektar.

Free Box Spaces
“Ingen kan stjæle idéen fra mig – for det er ikke min idé. Rundt om i 
Tyskland og Europa ser jeg en masse projekter som minder om mit. Det 
er helt i orden at nogen køber kunst og hænger det i deres hjem, men for 
mig er det vigtigere at skabe noget sammen med andre, som man kan 
tale om og tænke over,” forklarer Laura Rautarin fra Hamborg. Herved  
etablerer hun en forbindelse mellem Gängeviertel og lignende steder på 
tværs af by- og landegrænser. Men hvad er det der kendetegner disse 
steder og adskiller dem fra mange andre rum i byen. Og hvorfor er de 
overhovedet interessante at beskæftige sig med? 

7 The High Line er en 1,6 

kilometer lang offentlig park 

bygget på en historisk jern-

banelinje hævet over gaderne 

på Manhattans West Side i 

New York. Grundlagt i 1999 af 

lokale beboere, da linjen var 

truet af nedrivning. 90 procent 

af projektets budget er fra 

private midler. 

 

8 Derudover er enkelte af de 

tidligere stationsbygninger 

taget i brug til forskellige 

kulturelle formål.

 

9 Réseau Ferré de France 

(RFF) er en offentlig institution 

med ansvar for vedligeholdel-

se, udvikling og koordinering 

af det nationale jernbanenet 

i Frankrig.
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Vores rejse igennem Europa var pirret af en nysgerrighed efter at udfor-
ske forskellige steder. Intentionen var ikke at foretage en videnskabelig 
analyse, men at møde menneskene bag stederne, opleve deres hverdag 
og høre deres historier. Da vi mødtes på Bolsjefabrikken i Københavns 
Nordvestkvarter en decemberaften i 2010 og fik idéen til at tage af sted, 
vidste vi ikke hvad vi ville finde. Vi kendte knap hinanden, men som  
snakken faldt på projekter og steder rundt om i Europa, opstod en følelse 
af noget genkendeligt og livsbekræftende, noget vi havde til fælles og lyst 
til at dele. Herfra var der ikke langt til at love hinanden at mødes i Berlin 
til foråret for at køre ud på opdagelse i Nico Jungels hvide Mercedes-
ambulance som han havde indrettet til sit hjem.

Rejsen førte os fra sociale mødesteder og fællesskaber forklædt som 
byhaver, til funktionstømte bygninger der nu giver plads til individuelle 
projekter som ikke ville kunne fungere uden et fællesskab. Steder som 
er forskellige, men samtidig er kendetegnede ved en bestemt form for 
udveksling. En deltagelsesbetinget udveksling der adskiller sig fra den 
traditionelle udveksling af varer og tjenester, idet den ikke er økonomisk 
orienteret, men består i en gensidig og fri udveksling af de involveredes 
idéer, erfaringer, tid og arbejdskraft. En udveksling der foregår inden for 
et afgrænset rum hvor markedskræfterne midlertidigt er sat ud af spil og 
er blevet erstattet af en social økonomi.

Gennem de senere år er der opstået en voksende interesse for disse 
Free Box Spaces fra blandt andet offentligt hold. Stederne betragtes 
som en værdi for byen, og borgerne opfordres på forskellig vis til at 
engagere sig og tage øget ejerskab af byen – dog ikke fuldt ejerskab i 
økonomisk-ejendomsretlig forstand. For selv om der ikke officielt er 
planer for de fleste af rummene, overdrages ejendomsretten ikke. Når 
projektmagere, aktivister, hjemløse og andre indtager byens spræk-
ker, lever de derfor på lånt tid. Med høje hegn og aflåste haver sikrer det 
parisiske bystyre sig mod uretmæssige, ukontrollable og utilsigtede  
tilegnelser, mens den hollandske regering strammer lovgivningen for ind-
tagelsen af tomme huse. For der er i en storby flere hensyn at tilgodese. 
Men hvad er konsekvensen for borgernes motivation og muligheder for 
at engagere sig i byen? Og hvor meget er det muligt at regulere et rum og 
stadig kalde det et Free Box Space?

Tak til vores tyske chauffør, inspirator og rejsekammerat Nico Jungel, der 
var med til at forme grundidéen til denne artikel. 

La Petite Ceinture i Paris

Free Box Spaces | Lykkegaard Nielsen & Andersen
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