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"Ungdomshuset er Jo meget
mere end et hus, det er også en
ide"
Af Tina Wilchen Christensen

Nøgleord: sted som konstruktion, reference- og fortolknings ramme (fra-
ming),  social  bevægelse, symbol og metonymi.

Ungdomshuset på Jagtvej 59 på Nørrebro i København eksisterede
fra 1982 ti l  2OO7 som et selvstændigt kulturhus. Med udgangspunkt
i begrebet "sted" vil artiklen belyse, hvilke betydninger brugere og
aktivister knyttede ti l  Ungdomshuset. På trods af at huset er væk,
lever ideer og de polit iske målsætninger fra Ungdomshuset videre
under tallet 69. Artiklen vil l igeledes anskueliggøre, hvordan symbo-
let 69 fungerer som overordnet referencepunkt for den bevægelse'
der er opstået efter rydningen, og på hvilke måder bevægelsen bru-
ger Ungdomshuset på Jagtvej 69 i sine fortæll inger om sig selv og
samfu ndet.

Sted som artiklens teoretiske
omdrejningspunkt
Ved at tage udgangspunkt i  begrebet
"sted', er det muligt at belyse nogle
af de følelser, brugere og aktivister
knyttede ti l  Ungdomshuset på Jagt-
vej 69, hvilket også tydeligg ør, hvor-
for rydningen af huset i  begyndel-
sen af mafts 2OO7 udløste kraftige
reaktioner og protester. Ifølge flere
teorier er menneskers opfattelse af
et  sted afhængig af  ,  hvi lke relat ioner
de har t i l  det qivne sted. Derfor er
et steds betyd-ning også afgørende

afhængig af Øjet, der ser. Som nåde
histor iker Dagf inn Slet tan (1999) og
sociolog Wil l iam W. Falk (2004) ud-
trykker det, bliver et sted først til ef
sted for menneskeq når de har brugt
det og netop derved har fået et for-
hold t i l  det v ia sociale relat ioneD op-
levelseq erfaringer og følelser.

Art ik lens omdrejningsPunkt er
hvor ledes Ungdomshusets ef ter hu-
sets nedrivning i en kollektiv proces
udviklede sig t l l  en bevægelse med
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tal let  69, som det fæl les symbol del-
tagerne iUngdomshusbevægelsen
identif icere sig med og handler på
baggrund af. Artiklen vil derfor be-
lyse, hvad Ungdomshuset på Jagtvej
69 var for et sted for brugere og ak-
tivister og hvordan de historieq der
opstod om stedet er en vigtig ingre-
diens i  udvik l ingen af  Ungdomshus-
bevægelsen og etableringen af tal-
let 69, som det symbol der skaber
oplevelsen af sammenhæng mel lem
bevægelsens deltager.

Denne artikel er et resultat af
forskningsprojektet "De unge fra
Jagtvej 69. En analyse af fællesskab
blandt unge med t i lhørsforhold t i l
Ungdomshuset" ved Dansk Folke-
mindesamling i  per ioden 1. maj t i l
1, december 2007. Analysen er ba-
seret på en kvalitativ undersøgelse,
og data i projektet er skabt, gennem
kvalitative interviews af L7 personer
i  a lderen 2I t i l  44 år1 kombineret
med del tagelse i  torsdagsdemon-
strationer og støttefester til fordel
for et  nyt  ungdomshus.

Jagtvej 69 - et sted på
Nørrebro
De menneske der kom i  Ungdoms-
huset på Jagtvej 69 på Nørrebro i
København, beskriver stedet meget
forskel l igt ,  sammenl ignet med den
fortæll ing, som præsenteres af dem,
der kun har fulgt  histor ien i  medi-
erne. "Sted" som begreb, kan derfor
også betragtes som en social kon-
struktion, hvor betydningen af ste-
det afhænger af et menneskes for-
hold ti l  det. Inden et sted fyldes med
mening af en el ler f lere personer,  er
det bare et fysisk lokaliserbart punkt,
et menneske passerede uden anden
oplevelse end den, der umiddelbart
opstår via stedets udseende, og
det indtryk det giver (Slettan L999,
Falk 2OO4). Brugere og aktivister,
der beskriver Ungdomshuset, knyt-

ter stedet sammen med mul ighed
for talrige aktiviteter og forbindelse
ti l  forskell ige mennesker. Som de
interviewede personer enstemmigt
fortæl ler,  t i l t rak Ungdomshuset på
Jagtvej  69 mange menneskeq der
kom af forskell ige årsager. Nogle af
de aktivister og brugere, der kom
i huset,  v i l le hØre punkmusik,  an-
dre jazz, og atter andre hørte bare
det,  der nu blev spi l let  den aften, de
kom derind. De interviewede påpe-
ger også, at  Ungdomshuset gav dem
mulighed for at  opdage og udfolde
deres kreative evner, diskutere po-
l it ik og sætte spørgsmålstegn ved
mange af de normel de mene; det
øvrige samfund tager for givet. Som
Aln?'  s lger,  når hun tænker t i lbage
på sin egne oplevelser i huset, især,
i80'erne:

"Det var et utroligt sted, og det
er derfor jeg synes, det er så be-
drøveligt, at de rev det ned. Den
der fysiske ramme... der var bare

,  mul ighed for at  lave det hele.  Jeg
kan huske ef ter  gymnasiet ,  hvor-
dan jeg bare havde Qtug for no-
get andet end al t  det  der bogl ige,
hvor man bare skul le. . .  jeg skul le
bare lære mig selv at kende og få
gang i  min fantasi .  Og langsomt
kom kreativiteten frem igen, og
du havde stedet,  menneskene og
t iden. Det var jo et  s laraf fenland."

Ungdomshuset gav, ifølge de inter-
v iewede, også mul ighed for at  skabe
et samvær på andre præmisser end
dem, de synes, er gældende i  dagl ig-
dagen på arbejdspladser og uddan-
nelsessteder, hvor alt ofte er planlagt
i mindste detalje og ofte involverer
penge. Ungdomshuset blev af  de in-
terviewede oplevet som et "fr irum',
hvor dagl igdagens mange krav og
forventninger kunne skubbes i  bag-
grunden t i l  fordel  for uplanlagte og
kreat ive indslag.

For Ungdomshusets brugere og
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aktivister gav stedet også mulig-
hed for at være med i et fællesskab.
Det var et fællesskab, der bestod af
mennesker,  som idagl igdagen stu-
derede, arbejdede på plejehjem eller
lavede teatefteknik, men som kom
i Ungdomshuset for at  bruge andre
sider af sig selv og være på et sted,
hvor f.eks heteroseksualitet ikke blev
fremstil let som normen uden diskus-
sion, og hvor alle t i lstedeværende i
princippet kunne deltage i afgørelser
vedrørende huset.

Jagtvej 69 beskrives af de infor-
manter, der er kommet i huset, som
et sted, hvor der var gode koncerter
og fester, mulighed for at lave polit ik
og få nye venner. En beskrivelse, der
står i skarp kontrast til den opfat-
telse, netværket "Naboerne på Nør-
rebro"3 har af selv samme sted. De
oplevede Jagtvej 69 som beskidt og
støjende, og huset udgjorde i deres
Øjne et problem for dem som naboer
og byen som såda n . Oplevelsen af
Ungdomshuset afhænger af  den på-
gældendes posit ion i forhold ti l  huset.
Sat på spidsen var Ungdomshuset på
Jagtvej 69 for den udenforstående
t i l lukket,  misl igholdt  og ut i lnærme-
ligt, mens det samme sted for den
indforståede afspejlede det polit iske
ståsted for de mennesker, der kom i
huset, og deres kreative evner. Ung-
domshuset var både og afhæ,ngig af
personens forhold ti l  stedet.

Efter at huset på Jagtvej 69 blev
revet ned, er rydningen, blandt an-
det af de tidl igere brugere og akti-
vister fra huset, blevet fremstillet
som en uretfærdighed fra statens
side. En fremsti l l ing som har virket
polit isk mobil iserende for f lere unge,
således at en social bevægelse har
udviklet sig med Jagtvej 69 som re-
ferencepunkt, men mere herom se-
nere (Snow et al  1986).

En nut idig fortæl l ing om
Ungdomshuset på Jagtvej 69
Et sted defineres i høj grad af de
fortæll ingeq som mennesker skaber
om stedet over t id. De historier, der
fortælles om Ungdomshuset, er også
med t i l  at  skabe mening og retning
for de unge i  nut iden. Ungdoms-
huset var kommet i stand, efter at
bz'erne op gennem 1980'erne havde
gennemført mange husbesættelser i
København og havde været i kamp
mod båoe p6llt iet og Københavns
Kommune. I oktober L982 overdrog
kommunen den på det t idspunkt
ubenyttede bygning på Jagtvej 69 ti l
bz'erne (Kering L994). Historien om
80'ernes bz bevægelse, viseq at det
er mullgt at få brugsret t i l  et kom-
munalt  hus, selv om det kan føles
næsten umuligt, er stadig en stor
og meget aktiv del af de nuværende
unges fortæl l ing om Ungdomshuset.
Mange af de interviewede konklude-
rede også på naggrund af den histo-
rie, at det enkelte menneskes enga-
gerient og handling er afgØrende i
forsøget på at forandre den polit iske
kurs isamfundet og deimed ram-
merne omkring ens eget og andres
l iv.  Således synes en blanding af de
tidligeres bz'ers erfaring og de nu-
værende unges overbevisning ti l-
sammen at v ise, at  det er mul igt  at
forandre fast etablerede forhold ved
samfundet i kraft af egen og især
fæl les handl ing. En erfar ing, som vi
kan læse i "Fortæll inger fra det in-
dre Nørrebro", båOe unge fra Jagtvej
69 og beboere på Nørrebro gene-
relt mene[ er noget helt specielt for
Nørrebro og områdets historie (Chri-
stensen 2000).  Histor ien om Ung-
domshuset fungerer godt ved at det
lykkes bz bevægelsen at få brugsret
over huset, hvorefter ungdomshuset
etableres. Når de interviewede så-
ledes i retrospektiv beskriver kam-
pen om huset og siden ungdoms-
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Unqdomshuset på Jagtvej 69 i  København i  dagene op t i l  rydningen.

igi i ieOet er udlånt af Rød Ungdom)
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huset, er det historien om en kamp
der lykkes, hvilket ofte skaber en
målbestemt historie, som fremstil-
ler indsatsen og det deraf følgende
endemålet som noget næsten uund-
gåel igt ,  hvorved konklusionen om at
engagement og handl ing føre t i l  det
ønskede mål l igger t ige for (Bourdieu
7997: 1 59- 1 60) .

Adski l l ige informanter påpeger
også, hvor ledes den enkelte i  Ung-
domshuset havde mul ighed for at
definere sin egen rolle via de akti-
viteter, den enkelte deltog i og fik
mul ighed for at  bl ive god t i l .  Dette
sættes af flere informanter i et mod-
sætningsforhold ti l  samfundet, hvor,
som de påpegede, menneskers rol le
ofte bliver defineret for dem af alle
andre end dem selv. Det sker ud fra,
som Anders, der havde været med
slden 8O'erne, udtrykte det:

"en samfundsmæssig forventning
offi, at man starter i skolen, for-
sætter på gymnasiet, derefter vi-
dere uddannelse t i l  man ender i  en
fast  st i l l ing og har en kernefami l ie
med bil og frlværdi".

På Jagtvej 69 havde der også ud-
viklet sig bestemte praksisser som
mandagsmødet, der var baseret på
basisdemokrati. Basisdemokratiet
fungerer således, at fremmøde og
deltagelse i  d iskussionen var den
eneste mulige form for medbestem-
melse i styringen af huset. På man-
dagsmødet gennemgik del tagerne
ugen, snakkede om afholdte og
kommende aktiviteteq brug af rum
i huset osv. AIle, der var aktive i hu-
set og identif icerede sig med mil jøet,
kunne være med, og man havde i  te-
or ien l ige meget at  skul le have sagt,
uanset om man havde været med i
Ungdomshuset i  lang el ler kort  t id.

Andre værdier var også fast etab-
lerede iUngdomshuset.  F.eks de 5
regler; ingen racisme, sexisme, ho-

mofobi, vold og hårde stoffer. Det
var værdier som krævede, dt de
personer der kom i  Ungdomshuset,
også opførte sig på en sådan måde,
at de ikke overtrådte denne kodeks,
men derimod støttede op omkring
den. Som Rasmus, der var kommet i
huset et  par gange inden rydningen,
sagde om huset:

"Det var helt  klaft ,  hvordan man
skulle opføre sig, når man kom i
Ungdomshuset, altså ikke noget
sexisme og heterosexisme og alt
det der".

"Der var også", som Tobias, der hav-
de været akt iv i  huset nogle år inden
rydningen, sagde: "mange regler og
meget just i ts. Man måtte ikke slå en
pige i  røven el ler sige kæll ing". Der-
for var det også ifølge Kristine, som
havde været i  huset igennem 2006:

"et fedt sted at komme, hvor man
ikke behøvede at møde brunstige
mænd i baren".

Disse forhold vat, i følge informan-
terne, med t i l  at gøre stedet t i l ,  hvad
det var. De 5 regler var også med t i l
at forandre folks opførsel,  sådan at
de vidste,  at  man skul le opføre s ig
efter disse spi l teregleq når man be-
fandt s ig indenfor i  Ungdomshuset,
for el lers var der i følge Tobias:

"meget kort proces derinde, og jeg
har set nogle få nogen på bærret,
fordi de kom t i l  at sige noget for-
kert og ryge med hoved og røv ud
af døren, uden forklaring i  øvrigt.
Og det var sådan en regel, der
var".

En anden måde at  løse uoverens-
stemmelser på var, som Michael, en
t id l igere bz'er og garvet Ungdoms-
hus aktivist og brugeq forklarede:
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"at begge parter kom på mandags-
mødet og forklarede, hvorledes de
sa pa sagen. Herefter besluttede
de ti lstedeværende, om der skulle
udstedes en karantæne eller ikke,,.

Disse udsagn viser, hvorledes de
mennesker, der var i Ungdomshuset,
med tiden udviklede bestemte rutiner
og måder at  del tage på. Generel t  set
er både ideologiei og de former for
adfærd, der udvikler siq t i l  ' ,måden
at være på" på et sted,-også en del
af fortæll ingerne om stedet. Fortæl-
l inger er således også med t i l  at  ved-
ligeholde regler; normer og værdier
på stedet. Over t id holder de perso-
neq der har t i lknytning ti l  stedet, oF
med at sætte spørgsmålstegn ved
de adfærdsmønstre, der begynder
at fremstå, og der etablereJ faste
normer. Det sker ofte også, selv om
mennesker træffer beslutninger om
netop det modsatte. I den overord-
nede fortæll ing om Ungdomshuset,
som aktivister reproducerer i pam-
fletter4 og l ignende, fremgår det,
hvorfedes alle afgørelser er baseret
på et ikke-hierarkisk basisdemokrati.
Men som dette udsagn fra Tobias vi-
sel er der i praksis alt id nogen, som
har mere magt end andre, for som
han siger:

"Man kunne godt føle, at det var
sådan lidt et lukket miljø. Man
kunne godt være l idt bange for at
sige noget forkert, gøre noget for-
kert eller have noget forkert tøj på
el ler sådan noget. Der var sååån
en meget hØj grad af.. .  hvad skal
man kalde sådan noget.. .  just i ts.
Det er klart nok, der er en masse
regler. Der er ikke så meget dis-
kussion, det kan virke sådan l idt
autoritært, der er ikke så meget
dialog med de der folk, som ikke
bare indordner sig".

Den store blanding af menneske6
der kom i  huset indebar også, at
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nogle af de aktive, var meget strikse
i forhold til f.eks fastsatte regler og
normer,  mens andre var l igeglade og
kun kom der for at  høre punkmusik
og drikke sig "stangstive,,. Men som
Tobias videre forklarer:

"Det er ikke en homogen grup-
pe, der var nogen, som gik rigtig
meget op i kampen om god mad,
sådan noget økologisk grøntsags
mad, så var der andre der gik op
i ,  at  de gerne vi l le have punkmu-
sik og andre, der gerne vi l  have
gøgl oS teater og alt  muligt an-
det. Så det var sååan et fristed for
alle mulige forskellige små miljøer,
som i  Ungdomshuset mødte hin-
anden og kom tættere på hinan-
den og f ik en el ler  anden gensidig
forståelse. Nogle af punk6rne be-
gyndte at rygs hash, og andre blev
veganere. Så der var en fælles-
nævner for de forskel l ige kulturer,
men der var igen mange forskel-
l ige frakt ioner. Der var f .eks nogle
af graffitimalerne, som overhove-
det ikke havde forståelse for punk-
musikken, el ler folk der løb rundt
i  læderjakke el ler folk der spiste
vegansk mad"

I de interviewedes fortæll ing om
Ungdomshuset på Jagtvej 69 var
resultatet af den store blanding af
menneskeq at folk selv blev mere
åbne, uanset hvi lket  sociale mi l jø de
kom fra, fordi det var muligt at lære
mennesker at  kende el ler  del tage i
nye og ukendte aktivi teter på grund
af stedets store sammenblanding af
fo lk.

Overgangen fra
Ungdomshuset på Jagtvej
69 t i l  en social  bevægelse
Ungdomshuset på Jagtvej 69 foran-
drede sig, efterhånden som pres-
set og krav-et om rydning blev mere
og mere påtrængende. bette betød
også, at flere og flere kræfter gik til
diskussioner off i, hvorledes husets



"Ungdomshuset er jo meget mere end et hus, det er også en ide,,

aktivister skulle forholde sig t i l  frem_
tiden, og hvi lke mul igheder der var
for handling i forhold ti l  at stoppe
rydningen. Denne si tuat ion påvir_
kede også det fællesskab, der var i
Ungdomshuset,  som Hanne, en ung
kvinde der havde været i huset et
par gange og nu er meget engageret
i den bevægelse, der har udvklåt sig
efter huset er væk, fortæller:

"Det der i første omgang gjorde,
at  v i  var nok dengang i  november
og december (2006),  det  t ror  jeg,
var at  dem, som har været r igt ig
hardcore akt iv ister i  UngOominu_
set, de åbnede op, ford-i de har
haft brug for folk. De har for det
første lukket en stor gruppe ind,
som ikke på samme måde har haft
en t i lknytning t i l  Ungdomshuset,
som de der aktivister. Så tror jeg
også, at  t ing spref ier  s ig i  r inge, og
pludsel ig er der åbnet op og givel
plads t i l  nye mennesker.  Dei  har
været mul ighed for pludsel ig at  ar_
rangerelog-et ,  selv om du ikke har
siddet på S års erfar ing.  så det der
er sket,  mens Ungeren har været
under pres,  €r ,  at  der er r iqt io
mange steder,  hvor der er åOnei
op, 09 miljøet har haft rigtig stor
mul ighed for at  vokse,, .

Da "Ungeren" på grund af,  hvad kvin_
den beskr iver som en nødvendiqhed,
"lbner op", åbnes oer ojst i; 

"r;'adfærdsmønstre og forståelse4 foiCi
de nyankomne ikke i  samme grad er
socialiseret ind i stedets etablerede
normer. Herved forandredes forestil_
l ingen også om, hvad det var for et
fællesskab, der var knyttet t i l  og var
mulig på stedet. Den skare af ,Jnge,
der identif icerede sig med og brug-
te Ungdomshuset, havde de sidste
ar været større end ti l fældet var i
9O'erne (informantinterviews 2OO7).
Flere og flere borugte huset, og -tagt_vej 69 fik også mere opmærksom-
hed hen imod den endel ige rydning
og nedrivning i  begyndelsen af mart l

2007.
Da pol i t iet  d.  1.  marts 2007 lande-

de på taget af Jagtvej 69 for at rydde
huset, kunne det potentielt have be_
tydet et sammenbrud for de former
for aktivitet, polit isk aktivisme og
fællesskab, der var knyttet t i l  Ung-_
domshuset.  De unge vi t te ikke tæn_
gere have et sted at mødes, spil le
musik,  vedl igeholde og udvik le den
kultur,  der var skabt i  Ungdomshu_
set. Men et brud kan imidlertiO ogrå
give mulighed for en nyfortolkning af
fortid, nutid og fremtid. DesuOen-åU_
ner et brud for et afbræk fra rutineq
nåOe i forhold ti l  sociale relationeq
omgangsformer, hierarkier og en ny
orientering i forhold ti l  muligheder:
Brud, opbrud, forstyrrelse og sam_
menbrud tv inger båOe indiv iået og
gruppen ud i nye adfærdsmØnstre
og handl inger (Brown and perkins
1992). Som Jørgen, der er kommet
meget i  Ungdomshuset,  men især
har været aktivt involveret i kam_
pen for et nyt ungdomshus, efter at
Jagtvej 69 var blevet omformet t i l  en
byggetomt, forklarer:

"Den der kerne der kunne sidde og
definere de her meget hårde reg_
ler om al t  mul igt ,  om hvornår man
måtte t-ittate tivinder, og n;ornåi
man måtte det ene og ået andet,
er blevet marginal iseret, fordi de
ikke har det sammen, som de
havde fØr, hvor de ligesom havde
huset. Der var nogle husregler,
mØder og en struktur, en bestemt
måde hvor t ingene forgik på. Oen
kontrol har de l igesom mistet, nu
er det bare en bevægelse. Den er
blevet meget, meget større end
den nogensinde har været, og der
er kommet mange folk med, som
ikke er l igeså indgroet i  en ven_
streradikal tankegang. Men som
måske bare er iåoån...piaos t i l
mangfoldighed og hippieagtige
mennesker og som, vi l  jeg vædde
på,^ ikke vile-føte rlg råifis. ii lp-,
i  sådan et ungdorjhur, s6m det
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var i  gamle dage, men det ved de
så måske ikke. Og de der Ung-
domshus hardcore folk, jeg synes
faktisk ikke, jeg ser dem så meget.
Men det er l igesom om, at det er
nogle helt andre kræfter, der be-
gynder at  tage over nu. Blandt an-
det sådan nogle fo lk som SUF'ere
(Social ist isk ungdomsfront) og så-
dan nogle organisat ioner.  Vi  spi l -
lede ikke nogen rol le i  det  gamle
ungdomshus. Det var der fakt isk
kun nogle ganske få menneske4
der gjorde. Men den her nye be-
vægelse, der er det r igt ig meget
sådan nogle som os, der tager te-
ten og arrangerer det t i l  demon-
strationerne og støttefesterne og
laver alt  muligt".

Da Jagtvej 69 blev ryddet, f ik huset
meget opmærksomhed. Det skete
blandt andet på grund af  de kampe,
der var mel lem pol i t i  og demonstran-
ter under og ef ter  rydningen. Huset
og de unge blev omtal t  i  medierne,
der blev v ist  b i l leder af  nedr ivningen
og samtidigt fandt store protester og
urol igheder sted i  København. Me-
dieomtale,  de akt iv ist iske unges
tidl igere erfaringer med at opnå for-
andr ing v ia handl ing,  de mange nye
mennesker der kom med og de æl-
dre bz'eres genindtræden på den ak-
t ivist iske scene, synes t i lsammen at
have medvirket  t i l ,  at  mange, især
unge men også andre,  er  b levet op-
mærksomme på, hvad "Ungdomshu-
set var for noget, 09 hvad det menes
at stå for". oL gaåle bz'er€, dktivi-
ster i  huset og de helt nye sympa-
t isører i  Ungdomshusbevægelsen
samles også i  et fællesskab i  kraft af
Ungdomshuset og dermed et  fæl les
pol i t isk mål samt den fæl les erfar ing
og fof tæl l ing,  som al le parter er en
del af i  kraft af Jagtvej 69.

Mange af  de interviewede giver
udtryk for en overbevisning off i ,  at
den store t i ls lutning skyldes, at  der
er åbnet meget mere op, således at

nye mennesker OåOe har fået lyst t i t,
tør og har mul ighed for at  komme
med i de aktiviteter, der f inder sted
i forhold ti l  Ungdomshuset. I kraft
af at mil jøet er blevet større, er der
også flere aktiviteter, hvormed syn-
ligheden vokser støt, og som Tobias
siger:

"Mine gode kammerater fra Jylland,
som bor her i København, som
har været i  Ungdomshuset under
5 gange, har været t i l  3 gange så
mange demonstrationer, efter det
blev ryddet og har været ude og
kaste med sten og alt muligt for
et eller andet, der reelt ikke betød
så meget for dem. Det er måske
mere ideerne og princippet i, at
det skal have lov til at være der".

Rydningen af Jagtvej 69 har føjet et
dramatisk element ind i  for tæl l in-
gen om Jagtvej 69. Et element, som
mange af Ungdomshusets støtter og
akt iv ister mener,  v idner om "mang-
lende plads i samfundet, fravær af
mangfoldighed og et stort krav om
normal iser ing og ensretning".  Sam-
t id ig synes rydningen,dog også, som
en kvinde, der er kommet med efter
rydningen, fortalte, at have haft den
positive effekt, at den energi, der var
inde ihuset,  er  kommet ud på ga-
den, og har fået mange f lere med.
Det er en påstand, som mange af de
interviewede gentog uafhængigt af
hinanden.

Set i eftertid virker det som offi,
at de aktiviteter der fandt sted for at
forhindre en rydning af Ungdomshu-
set, og de erfaringer som de invol-
verede personer opnåede i den pe-
riode - kombineret med efterspil let i
Københavns gader og en formuler ing
af f ire kravs som grundlag for et nyt
ungdomshus -  har dannet udgangs-
punkt for den sociale bevægelse,
der har udvik let  s ig i  kølvandet på
rydningen. Huset på Jagtvej 69 for-
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svandt i marts 2OO7 , men en ny for-
tæl l ing om Ungdomshuset og stedet
Jagtvej 69 er blevet skabt. De inter-
v iewedes fortæl l ing om Ungdoms-
huset indeholder både en forklar ing
på, hvorfor huset skulle væk, hvaå
Ungdomshuset var, hvorfor det er
så nØdvendigt  med et ungdomshus,
og hvilket samfund det et vi lever i,
som ikke har "plads t i l  et  ungdoms-
hus".

Ungdomshusbevægelsen
Rydningen af Jagtvej 69, den store
skare af unge som identif icerede sig
med Ungdomshuset og kæmper ak-
tivt for de polit iske og sociale vær-
dier det symbol iserer;  har s iden hen
udviklet sig t i l  det, nåde aktivister,
brugere og andre mere udenforstå-
ende betegner som Ungdomshusbe-
vægelsen. Dermed kan bevægelsen
føjes ind i det teoretiske felt, der
omhandler soclale bevægelser og

defineres således:

"(a) et mobil iserende netværk af
individer, grupper og organisatio-
ner der (b) på basis af fællesop-
fattelser og solidaritet, og (c) med
udgangspunkt i  samfundsmæs-
sige konfl iktspørgsmå1, (d) over
en længere periode benytter kol-
lektive aktioner som middel t i l  at
fremme deres interesser overfor
andre samfundsgrupper og staten,,
(Karpantschof 2007: 60)

Den bevægelse, der har udviklet
sig, er baseret på løst organiserede
individer og grupper.  De er forbun-
det via uformelle netværk, hvor de i
mindre grupper udarbejder akt iv i te-
ter og aktioner. Desuden er mange
af de unge, der kæmper for et nyt
ungdomshus, også pol i t isk organise-
rede i mere formelle organisationer
og partier som Operation Dagsværk,
Social ist isk Ungdomsfront,  Enheds-
listens Ungdomsnetværk, Rød Ung-
dom og andre. Disse organisat ioner
og polit iske aktører forsøger på nag-
grund af en mere par lamentar isk
ti lgang at sætte kravet dm et ung-
domshus på den polit iske dagsoT-
den. Den samme dagsorden, som
mange af  de samme unge i  Ung-
domshusbevægelsen også fører en
aktivistisk kamp for i gaderne. Den
helt overordnede kamp er for ret-
ten ti l  at få et selvstyret ungdoms-
hus l igesom det,  der t id l igere lå på
Jagtvej  69, dvs. uden indblanding
eller t i lstedeværelse af "chefe6 pæ-
dagoger og l ignende".  Men en del  af
kampen omhandler også mere f ly-
dende polit iske idealer som "bære-
dygt ig vegansk mad, feminisme og
større solidaritet". De involverede
parter bruger alle Jagtvej 69 som re-
ferencepunkt. Således fungerer ste-
det som en form for fælles erindring
df, hvad det er, de unge og sympa-
tisører sammen kæmper for at opnå.
Men i kraft af at Ungdomshuset er

Eksempler på Oe mere overordnede pol i t iske
værdier, som Ungdomshusbevægelsen også
kæmper for. Bi l lede er også et udtryk for det
bevægelsen fortolker som en pol i t isk hand-
l ing.  (Bi l ledet er udlånt af  Rød Ungdom)
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revet ned og genopstået som social
bevægelse, er der også kommet an-
dre krav t i l .  Som Johannes påpeger:

"Jeg lagde mærke t i l  1.  majplaka-
ten for et  nyt  ungdomshus, som
er blevet lavet som et samarbej-
de mel lem folk f ra det gamle hus
og nogle af  de nye folk.  Der kører
man l ige pludsel igt  ikke kun med
et krav,  der hedder "ungdomshus
nu",  men også "grat is busser" og

"bi l l ige bol iger" ,  og der t ror  jeg fak-
t isk,  at  der er ved at  ske en udvik-
l ing,  og at  man vi l  se i  de næste
halve og hele år,  at  der kommer
f lere og f lere v is ioner og fremad-
rettede krav og ikke så meget så-
dan noget som fuck Ri t t  Bjerrega-
ard og fuck Anders Fogh og sådan
noget" .

Ungdomshusbevægelsen forsøger
gennem ugent l ige torsdagsdemon-
strat ioner og mange andre akt iv i te-
ter og happenif,gs, at få kravet om
et ungdomshus sat på den pol i t iske
dagsorden. Aktiviteter som f. eks ak-
tionsugen Summer of 696 skaber et
godt sammenhold blandt bevægel-
sens akt iv isteq men bl iver især be-
tragtet  som virkemidler i  en pol i t isk
kamp. En anden måde at kæmpe på
€r,  som Christ ian, der er blevet in-
volveret efter at Ungdomshuset er
revet ned, fortæller:

"Noget jeg synes er r igt ig fedt ,  og
som jeg er r igt ig imponeret over,
det er det her do it your se/f kon-
cept.  Hvor der er nogen, som gør
nogle ganske små t ing,  går en
tur rundt om sØerne og maler en
bænk lyserød, og så er den på for-
s iden af  Nyhedsavisen næste dag.
Der er det sådan, wuh hvad sker
der her.  At  det kan rykke så me-
get med sådan nogle småt ing, det
synes jeg er v i rkel ig v i rkel ig fedt ,
og at  fo lk i  mi l jøet  synes, hey der
sket noget der, og det er sjovt, og
det kan rykke noget. Jeg tror, det
samler r igt ig meget og er også
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med t i l  at  brede det ud, og folk for-
står det,  som sådan en opfordr ing
t i l  selv at  gøre noget.  Der bl iver
gjort  noget mere, når der sker så-
dan nogle småt ing. Så synes folk
også, at  de skal  ud og lave et  e l -
ler  andet.  Måske tænker fo lk også,
at  det  var da utrol igt ,  at  der sker
sådan nogle umi l i tante småt ing
rundt omkring, men det er jo mi-
l i tant  i  en forstand, fordi  det  jo er
også hærværk, og det er ulovl igt ,
og det kan give 500 kr.  i  bøde, l i -
gesom for at  hænge en plakat op".

Informanter refererer til et do it
yourself koncept gØr-det-selv-
koncept,  som indebæreq at man i
kraf t  af  egne og fæl les handl inger,
samarbejde og selvbestemmelse
kan udvikle og skabe t ing i  opposi-
t ion t i l  OåOe mater iel le og kul turel le
forbrugsgoder, der udbydes på mar-
kedsbestemte præmisser (Karpants-
chof 2007: 18) . Gør-det-selv-kultu-
ren og ideen om "frirt)m", rum der
organiseres af  brugere med selvbe-
stemmelse over rummet ,  er ideo-
logier som var en central  del  af  bz
bevægelsen og var også en styrende
præmis i  Ungdomshuset.

Den pol i t iske kul tut  der var ud-
gangspunkt for etabler ingen af Ung-
domshuset i sin t id, og som foftsatte
med at være den bærende ideologi
igennem husets historier fortsætter
med at inspirere Ungdomshusbevæ-
gelsens kamp og overbevisning.

Hvi lke elementeq der betragtes
som polit iske i en social bevægelse,
afhænger af ,  hvi lke kul turel le refe-
rence- og fortolkningsrammer der
er skabt mel lem de mennesker,  der
identif icerer sig med bevægelsen
(Karpantschof 2007). Polit isk mobil i-
sering involverer også kollektive for-
tolkninger af ,  hvad det er,  man kæm-
per foq og hvad man bedst gØr for
at  nå s i t  mål (Karpantschof 2OO7:51-
52).Den kol lekt ive for to lkning og
fortælling gør, at visse aktiviteter ses
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og fortolkes som en del af en kamp.
Ovenstående citat i l lustrerer også,
hvorledes informanten opfatter det
at  male en bænk lyserød. Han op-
fatter det inden for Ungdomshusbe-
vægelsens kulturelle reference- og
fortolkningsramme som et bevis på,
at vi som borgere kan og har krav
på at være meO ti l  at påvirke og be-
stemme, hvordan det offentl ige rum
skal se ud. Vi behøver ikke være
passive ti lskuere, og vi kan gØre no-
get selv.  I  kraf t  af  disse handl inger
og den form for fortolkning sætter
Ungdomshusbevægelsen spørgs-
målstegn ved etablerede normer og
fasttømrede opfattelser af, hvad der
kan betragtes som polit ik, og hvad
der er en pol i t isk kamp. Det v i l  s ige
de mennesker, som ikke er en del
af  Ungdomshusbevægelsen, v i l  ikke
have de samme reference[ som de
der er med og vil dermed fortolke
forskell ige elementer anderledes fx.
opfatter en ti l fældig forbipasseren-
de ikke nødvendigvis den lyserøde
bænk som en indlysende del  af  en
pol i t isk kamp, men ser den måske
snarer som et udtryk for hærværk i
det offentl ige rum på l inie med, den
udenforståendes syn på, afbrænding
af containere i  gaderne og smadring
af butikker ved NØrrebros Runddel
i  København (Bourdieu L9g7: 151-
152).  De forskel l ige handl ingeq krav
og udsagn fra en social bevægelse
gØr, at hvad der før blev "taget for
givet', bliver i kraft af aktiviteterne
i bevægelsens og dens dagsorden
et tema ti l  debat (Gusfield 2007) for
OåCe bevægelsens deltager, og hvls
bevægelsen virkelig lykkes i aktua-
l iser ingen af dens pol i t iske temaer,
også i det resterende samfund. Det
er nemlig hele Ungdomshusbevæ-
gelsens formål kombineret med det
specif ikke krav om et nyt ungdoms-
hus - et nyt sted at være.

Demonstrat ion for et nyt Ungdomshus. Tal let
69 kan fortolkes som symbol for Ungdoms-
husbevægelsen kamp for et  nyt  hus a la huset
på Jagtvej 69 og som et symbol på, hvad der
skete med huset på Jagtvej.  Symbolet funge-
rer både fremadrettet og i i lbageskuenOe-på
en gang. (Bi l ledet er udlånt af  Rød Ungdom)

Tal let  69 som symbol for
Ungdomshusbevægelsen
Den overordnede fællesnævner for
netværkene i Ungdomshusbevægel-
sen er, at de involverede alle mener
at kunne huske det Ungdomshus,
der var på Jagtvej 69, uanset t id-
l igere brug el ler kendskab t i l  huset
(Anderson 1991).  på den, baggrund
arbejder de al le hen imod etabler in-
gen af et  nyt  ungdomshus. Tal let  69
fra adressen Jagtvej 69 synes også
at fungere samlende på de tanker;
idealer og mål der er for den nye
ungdomshusbevægelse. Tal let  kan
ses på forskell ige opråb, invitatio-
ner t i l  de faste ugentl ige torsdags-
demonstrationer og som graffit i
rundt om kring i og udenfor Køben-
havn. Tal let  69 ses sågar som ta-
tovering på nogle af de menneskeq
der ident i f icerer s ig med Ungdoms-
husbevægelsen. 69 refererer OåOe ilt
Ungdomshuset, de aktiviteter og det
fællesskab, som huset gjorde muligt
og til de værdier_og blødere politiske
idealer, der også var knyttet derti l .
69 kan derfor siges at fungere som
en metonymi,  dvs.,  at  ved at v ise en
karakteristisk del af en helhed, re-
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fereres der t i l  helheden. Ved at vise
tallet 69 refereres der i kraft af tallet
t i l  a l t ,  som har med Ungdomshuset
at  gøre (Hyl land-Er iksen :  1998: 280-
281) . 69 refererer således ti l  en
måde at være sammen på, nogle be-
stemte værdier og et fælles polit isk
må1. Ved at idenfficere sig med de
tanker og forest i l l inger der er knyt-
tet  t i l  ta l let  69, ident i f icerer man sig
således med en bestemt kulturel re-
ference- og fortolkningsramme, som
hændelser og erfaringer forstås og
foftolkes i lyset af. Folk i sociale be-
vægelser handlel som før nævnt, ud
fra kollektive ideer, som igen reflek-
terer den virkel ighed og fof tæl l ing,
der f indes inden for fællesskabet
(Karpantschof:2007).  Nye hændel-
ser fortolkes også på baggrund af
bevægelsens kulturelle reference-
og fortolkningsramme og giver ofte
fornyet styrke ti l  fortæll ingen. Som
Katr ine, en akt iv ist  f ra Ungdomshus-
bevægelsen, s iger:

"Man kan sige, at  nu hvor det er
blevet ryddet, er det blevet et
symbol for  en kamp for r igt ig
mange menneske; fordi  fo lk er
trætte af alt mulig andet. Trætte
af den st igende racisme i  samfun-
det,  t rætte af  at  der bl iver skåret
ned på uddannelserne, t rætte af
at  man ikke føler,  der er plads t i l
en,  og at  man ikke bl iver taget så-
dan alvor l igt .^Så er der nogie fo lk,
som f l ipper sådan hel t  ud,  og som
så bl iver symbol for  a l le mul ige
andre".

Generelt er symbolers styrke, at de
er f lertydige. De kan derfor fungere
som grundlag for en fællesskabsfø-
lelse mel lem mennesker,  som måske
el lers kun har l idt  t i l fæl les,  idet sym-
bolerne ikke ekspl ic i t  ta les om el ler
forsøges def ineret (Hyl land-Eriksen
og Sivert Nielsen 2002). Derfor bli-
ver forskell ige opfattelser df, hvad
symbolet præcist betyder for den

106- LO7 /2009

enkelte, ikke udfordret af vedkom-
mendes følelse af fællesforståelse
med de andre involverede, da det
netop forbl iver impl ic i t .

Set udfra denne vinkel  symbol i -
serer, tallet 69 protesten imod det,
regeringspartierne Venstre og De
Konservative samme med deres
samarbejdsparti Dansk Folkeparti
kalder "normal iser ing " ,  og som unge
fra Ungdomshusbevægelsen kal-
der "ensretning".  En del  af  den fæl-
les opfattelse blandt bevægelsens
støtter og deltagere e6 at de mange
forhandl inger med pol i t ikere og KØ-
benhavns Kommune næsten var for-
udbestemte t i l  ikke at  lykkes, sådan
at Ungdomshuset på Jagtvej  69 kun-
ne forbl ive et  ungdomshus. Årsagen
€r, ifølge de interviewede, at sam-
fundet ikke længere levner plads
t i l  forskel l ighed og kreat ive indslag
efler "fr irum" og ti l  anderledeshed i
OåOe udseende-og adfærd. Tal let  69
er også et symbol på et "nej t i l  ens-
retning "  og kan således også ses i
rammen af en kul turkamp. Som To-
bias s iger:

"Ungdomshuset er for mig en af
utrol ig mange t ing,  som forsvin-
der i  vores samfund. Og det er det
bare blevet symbolet  på,  fordi  det
netop handler om at s ige:  Okay,
nu tager v i  kampen. Et el ler  an-
det sted, der må man sige stop t i l
den her ensretning. Der er r igt ig
mange folk,  der føler,  der l igesom
ikke er plads t i l  dem i  det  her sam-
fund, og at  der bl iver mindre plads
endnu t i l  vores egne børn og så
videre.  Det bl iver sådan et  meget
ensret tet  og kedel igt  samfund, så
der er en del ,  der går ind i  den her
kamp, selv om de ikke selv har
været i  Ungdomshuset el ler  g ik op
i  den musik,  der blev spi l låt .  Så
kommer de al l igevel  med i  den her
kamp, efter de har ryddet huset,
og så s iger de: Vi  v i l  gerne have et
ungdomshus, og vi  v i l  have bi l l ige
bol iger og vi  v i l  have ordeni l ige
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kulturti lbud osv. Og på den måde
er det blevet en meget symbolsk
kamp, som det er nu. Der er man-
ge flere end Ungdomshuset no-
gensinde har haft af gæster,,.

Tallet 69 giver fælles associationer
ti l  bevægelsens fælles fortæll ing om
Ungdomshuset,  husets nedr ivning,
et nej t i l  regeringens "normalisering"
og "ensretningspolit ik", kampen for
et nyt hus og følelsen af nogle klare
ideer om, hvordan et nyt  ungdoms-
hus skal  være.

Sted som det fælles
referencepunkt
Jeg har med udgangspunkt i  begre-
bet "sted" belyst, hvorledes menne-
skets relation til et sted er afgørende
for; hvorledes de oplever stedet. Via
art ik lens fokus på Ungdomshuset
som sted får vi en forståetse af, hvad
det var, der gjorde Ungdomshuset t i l
det specielle sted, det var for bru-
gere og aktivisten Begrebet sfed
gør det også muligt at vlse, hvordan
Ungdomshuset på Jagtvej 69 ophø-
rer med at eksistere fysisk, men sta-
dig fungerer som den reference, der
skaber forbindelse mel lem de t id l i -
gere bz'ere, deres ideologi og akti-
viteter og den nuværende Ungdoms-
husbevægelse. Tallet 69 er blevet et
af bevægelsens generelle symboler,
der refererer t i l  stedet og, for sym-
patisører og aktivister, skaber en fØ-
felse df ,  hvad de kæmper sammen
offi, og hvilke polit iske retninger i
samfundet, de protesterer imod.

Noter
1 Informanterne er mennesker, der har
været med i  bz-bevægelsen og involve-
ret  i  Ungdomshuset igennem B0'erne
og siden haft et mere sporadisk enga-
gement i  Ungdomshuset.  De er alders-
mæssigt i  slutningen af 30,erne og be-
gyndelsen af 4O'erne. Derudover har jeg

interviewet unge, som OåOe har været
aktivister og brugere af Ungdomshuset,
og som- er akt ive i  den bevægelse, der
er opstået i  kølvandet på ryOningen og
nedr ivningen af  Ungdomshuset.  Alder i -
mæssigt har disse informanter befundet
sig i  midten af  og s lutningen af  20'erne.
En tredje gruppe af informanter er unge,
som ikke har været i  Ungdomshuset ud-
over måske et par gangå det sidste år
inden rydningen, men som har været
meget akt ive i  den bevægelse, der er
opstået efter nedrivningen af Ungdoms-
huset. Disse informanter er de yngste og
har været i  alderen 16 t i l  23 år. Metodisk
er interviewene foregået på den måde, at
jeg har lavet en interviewguide med om-
kring 50 spørgsmå|, som jeg har brugt t i l
at styre samtalen. Således har der væ-
ret en overordnet og ganske struktureret
ramme omkring interviewene, men der
har også været spørgsmå1, som er ble-
vet forandret el ler udbygget for at opnå
en mere og mere detal jeret og nuan_
ceret beskrivelse af den kulturelle refe-
rence- og fortolkningsramme (framing)
som omgiver Ungdomshusbevægelsen
og forståelse af, hvordan og hvorfor man
er kommet med. De fremkomne data er
dermed hovedsagelig informanternes
mundt l ige f remst i l l ing af  Ungdomshu-
set og siden Ungdomshusbevægelsen.
Interviewene varede typisk 45 minutter
t i l  1 t ime og 45 minutter. Udover inter-
views har jeg deltaget i to støttefester
på Christ iania, en larmedemonstrat ion
ved Vestre Fængsel, 10 torsdagsdemon-
strat ioner og været i  Ungdomshuset på
Roski lde Festivalen, hvor jeg talte med
de tilstedeværende aktivister, så film og
læste det t i lgængelige materiale. Derud-
over har jeg set f i lm og læst internetsider
om Ungdomshuset og relaterede sider.2 Al le navne i  ar t ik len er opdigtede.
3 Naboerne på Nørrebro er et nabonet-
værk oprettet september 2006 som
protest mod brugerne af Ungdomshu-
set. (http : / / naboerne-norrebro.blogspot.
com/).
a Saft;  nr. 3, Årgang 16, juni 2007, , I
kamp for København - Det sociale oprØr
forsætter" 1. maj 2OOT,Intet Glemt - In-
tet Ti lgivet, Alt id huske - Aldrig Gtemme.s De fire krav som der er formule-
ret på http:/ /www.ungeren.dklspip.
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Tina Wilchen Christensen

php?art ic le150) er:
1.  Vi  v i l  have et  ungdomshus nu.
Kommunen skal st i l lå huset t i l  rå-
dighed. Vi stoler På fonden, derfor
skal huset overdrages t i l  den fond.
Det er ikke accePtabelt, at kom-
munen fører en ungdoms- og kul-
turpolitik, der betYder, at det kræ-
ver et  mi l l ionbeløb at  være med.
Et eventuelt overdragelsesbeløb
må ikke overst ige et sYmbolsk be-
løb på en krone.
2. Fiuset skal være mindst l ige så
stort som Ungeren:^ Huset skal
være mindst lige så stort som
Jagtvej 69. Derudover skal det
kunne rumme de aktivi teter, der
er iUngerenidag.
3.  Vi  v i l  selv bestemme: Ingen
pædagoger - ingen chefer.
4.  Huset skal  l igge På^Nørrebro:
Ungdomshuset er oPstået af Nør-
rebro-kulturen og hØrer til her.

6 Aktionsugen gik fra torsdag d. 30'
august t i l  torsdag d. 6. september 2OO7 '
Ugen markerer at Københavns Kommu-
nes borgerrepræsentation mødtes igen
efter fer ' len og skul le i  gang med forhand-
l ingerne om næste års budget. Ugen var
ogiå for at markere, at der var gået th år,
siden Ungdomshuset blev ryddet (http:/ /
www. u ngeren. d k/kalender. Ph P3)
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Pamfletter og andet skriftl igt materiale
som Ungdomshusbevægelsen selv har
skrevet:

?l t id huske -  Aldr ig glemme" en samling
af tekster skrevet i marts 2OO7 af indivi-
der el ler  grupper med t i lknytning t i l  det
autonome mi l jø omkring Ungdomshuset
på Jagtvej 69.

"Intet Glemt - Intet Ti lgivet" - Ungdoms-
hus Nu.

"I kamp for København - Det sociale op-
rør forsætter" 1. maj 2007
Salt ;  nr .  3,  Årgang 16, juni  2OO7

Fo rfatte rp ræsentati o n
Tina Wilchen Christensen Cand. Pol i t  i
socialantropologi fra Oslo universitet
(1999) og antropolog i  f i rmaet Human-
culture.dk. Tina har netop udgivet "Den
ensrettede mangfoldighed - Identitet og
fortæll ing i  Ungdomshuset", et bidrag
ti l  bogen "Kampen om Ungdomshuset -
Studie i et oprør", der er resultatet af an-
sættelsen som forskningsassistent ved
Dansk Folkemindesamling i  2007. Der-
udover har Tina udgivet art ikler om in-
tegration, menneskerett igheder og fæl-
lesskabets betydning for arbejdsmil jøet.
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