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INDLEDNING

Fisken personlighed
Af	Mette	Høj,	designer	

	 I	mere	end	20	år	har	Fisken	
fungeret	som	værested	for	børn	og	
unge	på	Vesterbro.	Stedets	formål	
har	altid	været	at	give	Vesterbros	
unge	en	mulighed	for	at	samles	in-
dendøre	og	møde	engagerede	voksne.	
Gennem	tiden	har	brugergruppen	
haft	forskellig	karakter,	idag	er	
det	primært	drenge	af	anden	etnisk	
oprindelse	der	kommer.
Vi	har	fulgt	drengene	igennem	en	
kreativ	proces,	hvor	de	sammen	med	
de	frivillige	medarbejdere	har	
skulle	definere,	hvad	Fisken	er	og	
kunne	være	for	dem	nu	og	i	frem-
tiden.	Det	har	givet	anledning	til	
mange	gode	snakke	om	fællesskab,	
individualitet	og	det	at	være	dem	
og	unge	på	Vesterbro	i	2007.	Det	
har	mindet	mig	om	at	verden	hel-
digvis	ses	forskelligt	alt	efter	
hvor	man	står	i	livet.	Og	at	pas-
siviteter	(modsat	aktiviteter),	
der	for	en	voksen	kan	virke	som	
spild	af	tid,	for	unge	er	en	stor	
del	af	deres	udvikling	og	sociale	
netværk.	Vi	har	fokuseret	på	at	
skabe	rum	for	det	fællesskab.
Alt	imens	der	er	blevet	revet	ned,	
sat	op,	smidt	ud,	malet	og	byg-
get	nyt	har	Fisken	været	åben	og	
frivillige	og	medarbejdere	har	
hver	dag	givet	drengene	mulighed	
for	samværd	med	dem	og	hinanden.	
Den	gode	energi,	humoren	og	sam-
menspillet	har	været	fantastisk	at	
være	vidne	til	og	den	indsats	de	
frivillige	og	ansatte	gør	er	helt	
uvurderlig.	Projektet	har	været	et	
stort	samarbejde	hvor	vi	alle	har	
skulle	tage	initiativ,	udfordre	
og	tage	ansvar.	Det	har	været	en	
målsætning	at	skabe	erfaringer	der	
også	kan	bruges	fremover,	til	at	
udvikle	og	opfinde	Fiskens	funktion	
i	fremtiden.

Resultatet	af	det	sidste	års	pro-
jekt	er	delvist	usynligt,	for	det	
sidder	et	sted	i	selvopfattelsen,	
hos	de	hvis	hverdag	Fisken	er	en	
del	af.	Men	for	os	andre	er	resul-
tatet	et	tidssvarende	og	værdigt	
værested,	med	fysiske	omgivelser	
som	afspejler	fællesskabet	og	iden-
titeten	hos	en	vigtig	gruppe	unge.

 
	 VELKOMMEN	I	DET	NYE	FISKEN

Udgangspunkt for Fisken
Af	Fiskens	leder	Ilir	Shkoza

Værdighed	og	brugerinddragelse	har	
været	nøgleordene	i	denne	renover-
ing,	og	processen	har	været	mindst	
lige	så	vigtig	som	resultatet.

Værdighed
	 Mit	udgangspunkt	for	at	
starte	et	så	omfattende	projekt	
var,	at	jeg	ikke	opfattede	lokal-
erne	som	værdige	og	tidssvarende	
i	et	Danmark,	hvor	de	rige	bliv-
er	rigere,	medens	sådan	et	sted	
for	socialt	udsætte	børn	og	unge	
som	vores,	får	det	sværere	og	der	
ikke	er	råd	til	at	tilbyde	de	unge	
nogle	værdige	og	tidssvarende	om-
givelser.	
De	unge	er	nu	stolte	over	at	visse	
deres	sted	frem	til	venner	og	bek-
endte.	De	kan	identificere	sig	med	et	
sted	som	er	godt	og	har	kvalitet.

Brugere inddragelse
	 Når	vi	alligevel	skulle	i	
gang	med	at	renovere	kunne	vi	lige	
så	godt	inddrage	brugerne	i	pro-
cessen,	derfor	blev	der	knyttet	
to	socialkunstnere	til	projektet	
Kenneth	A.	Balfelt	og	Mette	Høj.	
De	afholdt	diverse	workshops	hvor	
brugerne	har	været	med	til	at	defi-
nere	deres	behov	og	hvordan	kunne	
de	fysiske	rammer	tilpasses	deres	
behov.
Læreproces	for	de	unge	Udover	den	
kreative	proces	har	mange	af	de	
unge	hjulpet	til,	men	de	har	også	
fået	muligheden	igennem	denne	pro-
ces	for	at	blive	lidt	mere	afklaret	
med	deres	erhvervsønsker.
Hvis	en	af	de	unge	har	villet	være	
maler,	har	han	prøvet	det	i	praksis	
og	måske	fundet	ud	af	at	det	ikke	
var	noget	for	ham.	Men	han	kunne	
måske	bedst	lide	at	tage	billeder.

Ejerfornemmelse
	 Vi	har	holdt	stedet	åbent	
igennem	hele	processen,	snart	et	
år!	I	alt	har	vi	kun	haft	lukket	i	
et	par	uger	pga.	ombygning.	Mange	
af	de	unge	ha	hjulpet	med	et	eller	
andet.	Det	kan	ikke	undgås	at	de	
får	en	anden	tilknytning	til	ste-
det,	men	også	til	inventaret	her.	
Det	vil	betyde	mindre	hærværk.

Bedre kontakt til de frivillige og 
øvrige medarbejder
	 Processen	har	ført	til	at	
de	frivillige	har	fået	et	bedre	
kendskab	til	en	del	af	de	unge	og	
omvendt.	Hvilket	betyder	et	større	
tillidsforhold	til	gavn	for	alle.

Flotte lokaler
	 Lokalerne	er	blevet	meget	
flotte	og	tidssvarende,	rummene	er	
tilpasset	behovene	som	de	unge	
har.	Vores	bruger	kan	ofte	ikke	
tage	danske	venner	med	hjem,	da	
som	nogen	af	dem	siger	”..jeg	har	
ikke	mit	eget	værelse	og	hvis	jeg	
tager	venner	med	hjem,	skal	vi	
tie	stille	og	gøre	som	far	si-
ger....	og	det	gider	jeg	ikke.	Det	
er	flovt.”	De	tager	derfor	deres	
venner	med	på	Fisken	som	er	en	
slags	”fristed”	for	dem.



Den kreativ proces i Fisken
af	Kenneth	A.	Balfelt,	billedkun-
stner

Formålet	med	projektet	har	været	
at	lave	en	indretningsproces	som	
brugere	af	og	medarbejdere	på	
Fisken	kunne	deltage	i.
Dette	skulle	resultere	i	følgende:

•	drengene	fik	en	følelse	af	at	de		
		kan	præge	deres	egen	hverdag
•	personale	og	brugere	kunne	lave							
		meningsfulde	og	uddannende	pro								
		jekter	sammen	ifm.	indretningens
		forskellige	opgaver
•	skabe	et	værdigt	sted,	der	var		
		attraktivt	for	de	unge

Hvad	lokalerne	kunne	og	skulle	
bruges	til	fik	vi	re-tænkt,	så	det	
gav	de	bedste	muligheder	for	arbej-
det	med	at	holde	dem	”væk	fra	gad-
en”,	via	mere	interessante	alterna-
tiver.
I	forbindelse	med	vores	research	
interviewede	vi	15-20	af	drengene	og	
afholdt	en	workshop	med	personalet.

Derigennem	har	vi	bl.a.	set	på	de	
værdier	Fisken	skal	have,	hvad	
stedet	skal	bruges	til	og	hvordan	
det	skal	se	ud.	Dette	blev	samlet	
i	en	rapport	som	ledelsen	godk-
endte.	
Projektet	har	inddraget	de	unge	
i	alle	aspekter	af	processen.	og	
vist	dem	at	de	bliver	respekteret	
og	at	deres	ideer	kan	bruges	helt	
konkret.	Derigennem	har	de	fået	en	
grad	af	følelse	af	at	de	kan	være	
aktivt	handlende	overfor	en	situ-
ationer	i	deres	hverdag.
Processen	har	ikke	været	snore	
lige	-	de	har	været	meget	vek-
slende	hvem	og	hvor	mange	vi	har	
kunnet	inddrage	i	de	forskellige	
faser	som	f.eks.	idéudvikling,	
design	konkretisering,	håndværker	
briefing,	bygning	og	indkøb,	byg-
gestyring,	etc.	Men	i	alle	dets	
aspekter	har	vi	altid	konsulteret	
brugerne,	så	der	altid	har	været
fra	1	til	op	i	mod	20	med	i	
beslutninger	og	udførsel.

RESEARCH

- ”Det værste ved stedet, er 
når der er lukket!”

Een	af	de	ting	vi	tumlede	med	i	
starten	var	hvad	udgangspunktet	
overfor	de	uge	var:	at	de	er
indvandrer	med	problemer	eller	
teenagere	med	problemer?	Har	de	
overhovedet	problemer,	andet	end	
det	at	være	teenager?	Vi	ved	ikke	
om	det	nogensinde	blev	afklaret,	
men	Fisken	er	et	alternativ	til	
“gaden”	-	med	alt	det	begreb	rum-
mer	af	konkrete	steder	og	(fordom-
me	om)	adfærd	-	et	fast	holdepunkt	
og	værested,	hvor	børn	og	unge	kan	
gå	hen.	I	Fisken	er	målet	netop	at	
skabe	trygge	rammer	og	samvær	med	
jævnaldrende	og	voksne.

De	forhold	vi	ønskede	at	under-
søge,	før	vi	gik	i	gang	med	selve	
indretningsprocessen	sammen	med	de	
unge	og	personalet	var	f.eks.:

-	hvad	er	Fisken?
-	hvem	skal	komme	i	Fisken?
-	hvilke	aktiviteter	skal	der		 	
		være?
-	hvad	skal	de	unge	få	ud	af	at								
		komme	dér?
-	hvilke	problemer	har	de	unge	og		
		hvilke	skal	Fisken	kunne	løse?
-	hvilken	rolle	spiller	de	frivil-			
		lige	og	hvad	er	deres	opgaver?
-	hvad	er	forskellen	på	Fisken	og		
		andre	tilbud?
-	hvad	er	forholdet	i	mellem	om	 			
		verden	og	brugerne	af	Fisken?

Ud	fra	workshop	med	medarbejdere	
og	frivillige	den	17.03.2006	og	
interviews	med	15	af	de	unge	den	
10.-11.04.2006	kom	vi	frem	til	
følgende	to	perspektiver	fra	hhv.	
personalet,	de	voksne,	og
brugerne,	de	unge:

De voksnes perspektiv –	klare	
sig	i	samfundet	og	fremtiden

Personalet,	som	består	af	3-4	
ansatte	og	ca.	30	frivillige,	ønsker	
at	lære	dem	at	reflektere	og
kunne	diskutere	sagligt.	At	kunne	begå	
sig	i	det	danske	samfund	og	opføre	sig	
behørigt.
Motivationen	for	at	arbejde	i	Fisken	
er	forankret	i	interessen	for	de	unges	
kultur	og	deres
problemer.	De	har	gode	pædagogiske	
intensioner,	der	er	svævende	defineret,	
men	i	praksis	nemt	forståelige.	

Personalet	mangler	noget	konkret	
at	foretage	sig	for	at	skabe	kon-
takt	til	de	unge	og	bygge	et	per-
sonligt	fundament	for	fællesska-
bet.

Et	spørgsmål	var:	Kan	vi	skabe	
større	kontinuitet	med	de	frivil-
lige,	bl.a.	så	stedet	opsamler	og
handler	på	ideer	fra	de	unge?

På	en	workshop	med	personalet	
marts	2006	kom	vi	frem	til	føl-
gende,	som	vi	valgte	at	samle	til	
et	værdisæt,	som	kunne	udtrykke	
personalets	syn	på	hvad	Fisken	
skal	og	skal	kunne:



Fisken er et sted hvor unge kan få 
’voksen venner’ – der kan inspir-
ere, motivere, reagere og respek-
tere dem.
 

•	Udfordrer	mig
•	Føler	sig	modtaget	og	tryg,					
		oplever	fællesskab,	tillid,	kan			
		indgå	i	opgaver/at	vi	regner	med		
		dem
•	Respekten	for	dem	Ligebyrdighed,			
		frem	for	asymmetrisk	møde	med						
		pædagog/lærer/autoritet
•	Tryghed	–	hvorfor	er	de	ikke		 			
		derhjemme?
•	Værdighed
•	Søger	reaktion	på	deres	tilst	 		
		edeværelse	(asker	på	gulvet)
•	De	unge	har	teenagerproblemer					
		(frem	for	fokus	på	integrations			
		og	indvandrerproblemer)
•	Attitude/identitet
•	Redskaber	til	at	se	positive	as	
		pekter
•	Få	lov	til	at	være	seriøs	og	en	
		gageret
•	Forankret	i	de	unges	kontekst	–		
		at	der	er	et	tilbud	der	rammer			
		dem	direkte
•	Det	er	et	1:1	møde	med	en	friv		
		illige
•	Har	mange	muligheder	i	jeres				
		forskellighed	(om	de	frivillige)
•	At	de	bliver	set	og	lyttet	til	–		
		kan	opleve	at	nogle	har	tillid			
		til	dem.

Fisken er et sted hvor jeg mødes 
med mine venner omkring snak og 
aktiviteter som f.eks. spil, PC,
madlavning/spisning, etc.

•	Aftensmad,	samlingspunkt,		
		pligter	lave	mad/vaske	op,				 											
		skriver	op	hvem	der	deltager,
•	Få	fysiske	voldsomheder/aggres											
		sivitet	ud,	det	er	deres	direkte					
		behov,	respekt	for	at	det	er					
		deres	behov
•	Kærlighed/omsorg	for	hinanden,					
		at	vi	kan	kalde	det	frem	og	give				
		rum	for	det
•	De	skal	have	et	signal	om	at					
		”deres”	lokaler	er	ligeså	gode			
		som	DGI	byen
•	Rygerum	de	kan	respektere
•	Madlavning	–	gøre	det	attraktivt		
		og	udviklende	(kok)
•	Scorekursus

Fisken er et sted der hjælper unge 
til en god start på voksenlivet og 
åbner op for muligheder – valg i 
livet mht. uddannelse, lærerplads 
og job, skabe netværk,

•	Samvær	med	fornuftige	voksne
•	Aktuelle	debat
•	Oplysningssted
•	Vise	ord	–	vi	mangler	noget	at																					
	snakke	om.	Disse	er	normdannende,				
		og	dermed	til	dels	begrænsende,		
		der	for	skal	de	diskuteres	som		
		ideer	mere	end	sandheder.
•	Bøger,	leksikon,	kunstbøger,		 			
		blade,
•	Lektie-sted/lektiehjælp
•	Jobformidling/jobsøgning
•	At	de	føler	sig	som	en	del	af						
		det	danske	samfund
•	Snakke	om	emner,	der	skaber	flere		
		muligheder	i	deres	liv,	de	er					
		blevet	begrænset
•	Redskaber	til	at	se	muligheder/	
		positive	aspekter
•	Lære	dem	at	skabe	netværker,		
		bruge	hinanden	til	at	skabe	en			
		fremtid
•	At	de	får	kendskab	til	det	dan			
		ske	samfund,	via	at	de	frivil	 			
		lige	kommer	så	mange	steder	fra
•	Større	tillid	til	sig	selv	og			
		samfundet
•	Skabe	overblik	over	hvordan	de		
		kommer	videre,	give	dem	redsk-					
		aber	til	at	søge	og	se	muligheder

Fisken er ikke mit hjem (og heller 
ikke gaden, skolen eller jobbet)

•	At	man	reparerer	og	sørger	for				
		sit	sted	(værdighed)
•	Naboer,	forholdet	til	omver	
		denen,	skabe	”interessante	gode		
		billeder”	af	de	unge,	få	lov	at		
		udvise	gæstfrihed,
•	De	tænker	ikke	på	andet	en		 			
		piger,	de	drenge.
•	Rase	ud	og	kreere	samtidigt
•	Fødderne	op	på	bordet	eller		 			
		skoder	en	cigaret	på	gulvet,	har		
		et	formål
•	Tilbud	og	udfordringer	er		 				
		forankret	i	de	unges	kontekst
•	Stolthed	for	stedet
•	De	unge	skal	have	mulighed	for		
		at	forandre	stedet



De unges perspektiv – nu og 
her, det nære

Grundlæggende	kommer	de	unge	in-
dvandrer	på	Fisken	fordi	deres	
familiekultur	ikke	rigtigt	gør	det
muligt	at	have	venner	med	hjem.	
De	har	derfor	brug	for	et	sted	at	
hænge	ud	og	være	sammen.	Det
sted	er	f.eks.	gaden,	caféen	i	
kulturhuset,	Fisketorvet,	Fields	
eller	Fisken.	

De	kommer	dér	når	de	keder	sig.	
Fordi	der	er	varmt	i	vintertiden.	
Det	handler	mere	om	at	være	sam-
men	med	andre	end	hvad	de	laver	
af	aktiviteter.	Samtidigt	er	det	
naturligt	at	de	søger	rollemod-
eller,	spejlinger,	muligheden	for	
at	få	bekræftet	at	de	er	ok.
De	udtrykker	at	de	kommer	i	Fisken	
for	at	have	et	sted	at	hygge	sig/
slappe	af,	mødes	og	få	tiden	til
at	gå.	Fisken	er	en	klub	som	de	
kommer	i	sammen	med	de	andre.	

For	at	kunne	positionere	Fisken
vha.	indretningen	og	identiteten	
for	stedet	mangler	vi	en	reflek-
tion	fra	de	unge	over	deres	tilst-
edeværelse	i	Fisken.	Vi	kunne	godt	
ønske	os	at	de	havde	en	større	
stolthed	over	(lysten	til	at	vise	
frem)	og	ambition	med	stedet.	Sam-
tidig	udtrykker	de	på	det	kraftig-
ste	at	de	ikke	kan	undvære	stedet	
og	at	de	er	vant	til	det.	Vi	havde	
svært	ved	at	høre	ud	fra	deres	ud-
sagn	hvad	der	gør	Fisken
til	et	mere	interessant	sted	end	
andre	steder	at	komme	bortset	fra	
samværet	med	de	voksne.	
Fra	dem	får	de	gode	snakke	om	
skole,	uddannelse,	job,	samfundet,	
problemer,	etc.

De	unge	vil	gerne	på	flere	ture.	De	
kunne	godt	tænke	sig	at	vi	greb	
ideer	og	muliggjorde	dem.	Ilir
hjælper	rigtigt	mange	med	job	og	
lærerpladser.	Det	er	virkelig	godt.

” Det værste er når der er 
lukket!”

Interwievs	med	unge	brugere	af	
Fisken.

Vi	har	talt	med	15	unge	der	kommer	
i	fisken	jævnligt.	Vi	talte	med	2-3	
af	gangen.	Gruppen	er	mellem	13	og
18	år	alle	er	drenge	af	anden	et-
nisk	oprindelse	end	dansk	(	bla.	
tyrkisk,	Kurdisk,	marokkansk,	og	
fra	Kashmir)

De 13 unge er kommet i Fisken i 
hhv:
igennem	1	år	-	4	unge
igennem	3	år	-	2	unge
igennem	5	år	-	5	unge
igennem	10	år	-	4	unge

Når de unge ikke er i Fisken er 
de:
I	skole
På	arbejde
Spiller	fodbold
På	netcafe
På	cafeen	i	kulturhuset	(Lyrskov-
gade)
Fisketorvet
Fields
Hjemme	og	spiller	computer
På	gaden
I	egen	klub	–	ryger	vandpibe

De unges interesser:
Fodbold
Piger
Hiphop,	R&B
Film
Playstation
Computerspil
Internettet
Hustling
Boksning

For de unge er Fisken:
Klub	for	unge
Fritidsklub
Værested
Mit	andet	hjem	

For de unge er Fisken:
Klub	for	unge
Fritidsklub
Værested
Mit	andet	hjem
Fisken	giver	de	unge:
Et	sted	at	være	når	de	keder	sig
Et	sted	at	være	sammen	med	
vennerne
Et	sted	at	møde	nye	mennesker
Voksne	at	snakke	med	om	problemer	
(piger,	fester	etc)
Dialog	og	debat	med	voksne	-	Lærer	
rigtigt	og	forkert.
Hjælp	til	lektier
Hjælp	til	lærerplads	og	uddannelse
Gratis	mad
Et	alternativ	til	gade	ballade	og	
kriminalitet

De unges forhold til de frivil-
lige:
Snakker	med	nogle	om	problemer	
(kæreste,	skole,	fester	osv)
Snakker	meget	om	skole/uddannelse
Godt	at	de	er	forskellige	men	kom-
mer	og	går	for	hurtigt
Nogle	gode,	nogle	mindre	gode
Unge	kan	bedre	identifisere	sig	med	
unge
Laver	sjov	/	driller
De	kommer	for	at	få	gratis	mad
De	kommer	fordi	de	kan	bruge	det	i	
deres	uddannelse
De	blander	sig	i	noget,	men	har	
misforstået	situationen	–	kaos
Nogle	taler	for	hårdt	til	os	-	
kaos

Det bedste ved Fisken er :
At	man	bare	kan	komme
Man	må	ryge	og	hygge	sig
Alt	er	gratis
Søde	medarbejdere	-	særligt	de	
faste
TURENE

Det værste ved Fisken er :
Når	tonen	er	for	hård	–	kaos	op-
står
Ustabile	åbningstider
Ensformig	mad
Ser	de	samme	hver	dag
Indretning	-	for	små	lokaler
De	yngste	/	rygerum
NÅR	DER	ER	LUKKET

Ideer til Fiskens funktion :
Alle	er	velkommen	–	gøre	flere	nye	
opmærksomme	på	Fisken
Mulighed	for	at	vælge	fra	-	”Hvor-
for	skal	vi	lave	noget?	Vi	vil	
slappe	af”
Aktiviteter:	Tegning,	smykker,	rap	
lærer,	juleafslutning,	træværksted
Flere	arrangementer	:	Se	fodbold-
kampe	og	film,	fodboldturnering,	
lære	kort	tricks/at	trylle.
Flere	ture	:	go-cart,	Biograf,	
strip	klub,	i	skoven,	stranden,	
kælke,	roning,	kajak,	svømning
Længere	og	oftere	åbent	fx	fra	kl.	
14	og	Søndage.



Ideer til fysisk forandring i 
Fisken:

Lyse	farver	-	hyggeligt
Simplere	indretning	–	ud	med	gamle	
ting	der	ikke	bruges
Ilir	i	Playstation	rummet,	ved	
personale	toilet
Ilirs	kontor	med	til	lille	fisken	-	
større	ryge/snakke	rum
Playstation	rummet	for	lille	til	
film	–	forstyret	og	inaktivt	for	
det	meste
Lille	fisken	som	mere	end	rygerum	–	
tv/Playstation/bordfodbold
TV	i	storefisken
Pc	ved	vinduer	i	store	fisken
Fjerne	glasvæg	–	flytte	dør

Målsætninger

Ud	fra	ovennævnte	to	researchfor-
løb	med	hhv.	personale	og	brugere	
formulerede	vi	nogle
målsætninger:

•	Vi	har	nogle	unge	mennesker	in-
den	for	dørene	–	så	lad	os	gøre	
dem	til	de	vildeste,	mest
selvudtrykt,	lykkelige,	mest	
bidragsydende	mennesker	i	vores	
samfund.

•	Fiskens	strategi	er	at	gå	’et	
lag	dybere’.	Vi	fanger	hvad	som	
helst,	interessen	for	fodbold,
piger,	politik,	etc.,	og	går	et	
lag	dybere	i	det	sammen	med	de	
unge,	f.eks.	boldfinter/	fors-
varstaktik,	psykologi,	demokrati-
ets	opbygning/hvorfor	mennesker-
ettighederne	er	så	vigtige,	etc.	
Rent	symbolsk	hiver	vi	leksiko-
net	frem	ved	en	hvilken	som	helst	
lejlighed.

•	At	styrke	det	kulturelt	bet-
ingede	møde	imellem	de	unge	teen-
agere	ved	at	stedet	understøtter	
funktionen	i	og	identiteten	om-
kring	dette.

•	Indretningsstrategi	er	mødet	
imellem	den	gode	stemning	på	yn-
glingscaféen,	når	der	skal
diskuteres	igennem	og	arkitektkon-
torets	modelbygger	afdeling,	altså	
et	mulighedsrum,	hvor	alt	kan	sk-
abes	og	udvikles.

•	En	af	det	store	muligheder	i	
Fisken	er	at	gå	fra	en	opfattelse	
af	de	unge	som	’splittet	ung’	til
’dobbelt-ung’.	Dvs.	frem	for	at	
italesætte	deres	indvandrer	bag-
grund	som	indeholdende	et	integra-
tionsproblem,	så	sige	at	den	giver	
dem	flere	muligheder	og	en	mere	
mangefacettet	indfaldsvinkel	til	
livet.
De	projekter	de	laver,	det	de	
frivillige	vil	med	dem	og	den	måde
 

indretningen	laves	på	kan	afspejle	
dette.	Udfordringen	er	at	finde	ud	
af	hvad	de	unge	kan	der	er	”dob-
belt”.	Det	handler	også	om	at	ud-
vikle	det	de	er	disponeret	for	at	
kunne	og	helt	konkret	bruge	det	de	
kan	til	noget.

Vi	oplevede	at	der	var	“et	inter-
essant	møde”	imellem	de	rigtigt	
gode	ambitioner	og	intentioner
personalet	havde	og	det	de	unge	
ønskede	sig	af	stedet.	På	work-
shoppen	med	medarbejdere	kom
der	rigtigt	mange	visioner	frem	om	
at	opdrage,	integrere,	uddanne,	
udvikle,	elske	og	hygge	om	de
unge.	I	interviewene	med	de	unge	
udtrykte	de	rimeligt	enkle	ønsker	
om	blot	at	være	sammen	med
vennerne	og	få	tiden	til	at	gå.	
Bl.a.	fordi	de	ikke	har	mulighed	
for	at	være	sammen	derhjemme.

Forandre	sig	–	lave	om	engang	
imellem	–	kedeligt	med	det	samme
Nye	computere	–	netværks	spil
Kabel	tv
Bordfodbold
Playstation	spil
Fladskærms	tv

Andre spændende ting vi lærte:
Stortset	alle	er	interesserede	i	
piger	og	at	snakke	om	dem
Danske	unge	går	hjem	til	hinanden.	
Fiskens	unge	mødes	ude.
Danske	unge	går	til	noget	–	
Fiskens	unge	underholder	sig	selv
Vesterbro



Ideer til processen

Målet	er	at	skabe	muligheden	for	
at	være	aktivt	handlende.	Ved	en	
workshop	startes	den	aktive
dagligdag	i	Fisken,	som	efter	pro-
jektets	afslutning	har	lært	begge	
parter	at	tage	initiativ	og	skabe
handling	i	Fisken.

Disciplin	er	noget	vi	mobiliserer	
indefra,	når	noget	er	fedt	nok!

Via	den	skabende	proces	med	ren-
overingen	definerer	de	unge	deres	
kultur	og	dermed	hvad	Fisken	skal	
være.

Gennem	gruppearbejde	at	styrke	de	
frivilliges	kendskab	og	fællesskab	
med	de	unge	og	omvendt.

At	individet	får	afdækket	res-
sourcer.

Hvad	de	efterfølgende	vil	lave	når	
de	er	i	Fisken	skal	komme	fra	dem	
selv	og	være	en	dynamisk	og	vok-
sende	proces.

Miljøet	skal	være	unikt,	seriøst	
og	afspejle	de	unges	kultur	og	ak-
tuelle	interesser.

Indretningen - Som værdier

	 Ud	fra	ovennævnte	research	
har	vi	oversat	værdier	og	ønsker	
til	nogle	typer	rum.	Rum	forstået
som	sociale	processer	i	rum	eller	
typer	af	symbolske	rum,	dvs.	ikke	
fysiske	rum:

•	Varme,	hænge	ud,	være	sammen,	
fristed,	slappe	af,	fælles	RUMMET:	
intimitet,	luftudsugning,
mere	voksent,	moderne,	cool,	fedt

•	Udvikle	deres	resourcer	RUM-
MET:	muligheder,	leksikon,	samtale	
”rum”,	telefon/internet
arrangere	tur	bord,	lektiehjælp.	
”Tegnestue-funktionen,	projekt-
værkstedet	–	kan	lave	alt	muligt

•	Mulighedsrum	–	personalet	grib-
er,	og	de	unge	lærer	at	gøre	det	
samme,	hvad	der	sker	og
finder	på	udfordringer:	Skal	vi	
ikke	lige	lave	et	omslag	til	din	
opgave	(foto	og	grafisk	print),	når
der	er	fodboldkamp:	vil	du	ikke	
fotografere	det	og	lave	en	fot-
oudstilling	med	det.	Hvor	ting	at	
lave	opstår	organisk	i	kraft	af	at	
fange	hvad	de	unge	interesserer	
sig	for	lige	nu	og	har	lyst	til.	
Frem	for	en	pædagogisk	planlægning	
på	personalemødet	om	at	det	her	
kunne	da	være	”spændende”	at
lære	dem

•	Muligheden	for	at	være	totalt	
selvudtrykt	RUMMET:	Tegne	på	bor-
det	og	skabene,	ryste	reolen
og	se	om	der	falder	noget	ned,	
skrigekonkurrence,	teste	hvilken	
lim	der	kan	klistre	stolen	fast	på
væggen.	Eksemplet	med	Leo	der	
tegner	ud	over	papiret.	Hvad	har	
man	lyst	til	af	den	slags,	hvis
det	ikke	er	hærværk,	men	tilladt?

•	Lære,	igennem	at	gå	imod.	Mu-
ligheden	for	at	være	imod	RUMMET:	
skære	i	sofaen	og	sætte
benene	op	på	bordet,	provokere	de	
voksne	(få	Fisken	lukket	på	nul	
komma	fem).Teenageroprøret.

•	KærlighedsRUMMET:	At	vi	kan	ka-
lde	omsorg	frem	og	give	rum	for	
det.

Workshop ideer

Mulitkulturelt	samtalekøkken
Facaden
Rygerum	(med	eller	uden	Ilir’s	
kontor)	med	aktiviteter
Projektarbejdsmøderum
Bordspisesituationen	–	kan	vi	
sidde	på	en	bedre	måde,	hvor	vi	
snakker	mere	intimt,	hvordan	kan
bordet	bruges	til	noget	andet	
også.	Skal	det	være	flere	små,	der	
kan	sættes	sammen	til	eet	stort
en	gang	imellem?
Male,	farver,	dekoration.
Væg	–	hul	i	væg	(bærende),	funk-
tion?
Rumfordeling,	hvad	skal	være	hvor,	
og	hvad	skal	der	være
Belysning
Det	virtuelle	rum	–	info	kommu-
nikationsmulighed,	kreativt.	De	
fede	links,	fotos	vi	har	taget.
Skaffe	materialer/få	sponsorater
Møbler
Toiletter	(skal	tiltrække	piger)
Løse	ideer:	Fysisk	lave	ting,	ler,	
pap,	etc.	
Opdeling	i	flere	rum.	Fjerne	mørtel	
fra	væg	imellem	gang
og	store	fisken,	så	den	fremstår	
som	rå	murstensvæg.	Ordbøger	på	
alle	deres	sprog.	Verdenskort.
Udsugning	i	rygerum.



WORKSHOPS

Den	kreative	proces	i	Fisken	blev	
opdelt	i	6	workshops	-	Én	for	
hvert	rum	vi	ville	arbejde	os	ig-
ennem.

Hyggerygerum 

Vi	kiggede	på	inspirations	billed-
er	af	interiør	fra	England,	Ma-
rokko	og	Skandinavien.Drengene	
udvalgte	ideer	og	stemninger	der	
fangede	dem.	De	forskellige	ideer	
blev	integreret	i	rummet	sam-
men	med	andre	ideer	der	kom	frem.	
Bl.a.	kommer	“The	world	is	yours”	
fra	en	meget	populær	Scarface	
plakat.
Workshoppen	var	en	fantastisk	
oplevelse.	Der	var	10-15	af	de	
unge	og	2-3	ansatte.	Folk	kom	ind	
og	ud,	samtalerne	kørte	hen	over	
bordet	i	hurtig	ping-pong,	

Spille rum

Vi	lavede	en	liste	af	begreber	der	
kunne	være	betegnende	for	hvad	
spillerummet	skulle	være.
Drengene	skulle	så	individuelt	
vælge	hvilke	de	synes	der	passede.	
Der	blev	bl.a.	valgt	

Street		
Larm	
Fodbold	
Råt	
Rødt.	

Det	er	f.eks.	derfra	at	ideen	om	
trævæggen	kommer	fra.	Alt	træet	
har	vi	fundet	på	gaden	og	i	
containere	rundt	omkring	i	byen.

Fiskens	plaustation	blev	monteret	
på	væggen	så	den	ikke	skal	låses	
væk.	Og	fladskærmen	er	integreret	i	
trævæggen.	

SMS’erne	tikkede	ind	og	blev	bes-
varet,	mobiler	med	musik	trommede,		
osv.	Vi	mistede	til	tider	kontrol-
len	med	mødet,	på	en	sjov	måde,	
for	det	var	sjovt,	men	vi	fort-
satte	på	kaosets	præmisser	-	og	da	
vi	kiggede	på	hinanden,	lettere	
forvirret,	efter	mødet	gik	det	dog	
op	for	os	at	vi	havde	fået	hvad	vi	
kom	for.	Den	efterfølgende	design	
fase,	at	tegne	forslagene	og	idée-
rne	sammen	til	en	indretning,	var	
utroligt	nem,	for	drengene	havde	
taget	stilling	og	klart	anvist	en	
retning	og	konkrete	idéer.



Computerrum

De	gamle	computere	blev	udskiftet,	
og	vi	så	på	hvad	de	nye	skulle	
kunne,	så	de	kunne	tilpasses	ønsker	
til	spil,	programmer	og	sikkerhed.	

Vi	snakkede	om	netcafeer	og	hvor-
dan	man	skal	sidde	i	forhold	til	
hinanden	når	man	spiller	computer-
spil	med/mod	hinanden.	

Rummet	skulle	stå	i	kontrast	til	
“cyber	verdnen“	bag	skærmen	og	er	
derfor	organisk	grønt	med	bloms-
terlamper	og	træreol.

Café

Vi	printede	grundplanen	og	flyttede	
rundt	på	papstykker	der	symbol-
iserede	tingene.	

Dialogen	skabte	argumenter	for	
funktionernes	placering	i	forhold	
til	praksis	og	hvilket	indtryk	man	
får	når	man	kommer	ind	i	Fisken	
første	gang.	

Entredøren	er	flyttet	så	man	kom-
mer	ind	midt	i	Fisken.	Vi	bevarede	
funktionen	af	et	fællesbord	og	
lavede	et	solidt	egetræs	bord	med	
slagbænk.

Lektiefunktionen	har	nu	et	bord	
for	sig	selv	så	man	kan	sidde	
med	sine	lektier	uden	at	blive	
forstyrret.	



Køkken

Vi	kiggede	i	køkkenblade	og	fandt	
hurtigt	den	stil	som	de	fleste	var	
enige	i.	

Det	var	et	rødt	Svanekøkken.

Indretningen	blev	sammensat	fra	
ideer	der	fokuserede	på	hvordan	man	
som	bruger	kan	deltage	i
madlavningen	både	passivt	og	aktivt.	

Derfor	lavede	vi	en	kogeø	som	kan	
betjenes	fra	3	sider	og	en	disk	
mankan	sidde	ved.	

Der	er	også	lavet	en	plads	hvor	
man	kan	stå	og	arbejde	lidt	for	
sig	selv,	hvis	man	ikke	vil
forstyrres	af	de	andre	mens	man	
laver	mad.

Facaden

Vi	kiggede	på	billeder	af	gaderum	
og	på	den	eksisterende	fascade.

Vi	diskuterede	om	der	skulle	stå	
navnet	”Fisken”	på	fascaden	eller	
Enghave	eller	slet	ikke	noget.	

Som	dekoration	valgte	vi	at	tage	
udgangspunkt	i	former	og	figurer	
som	vi	bruger	indendørs.
Figurene	skar	vi	i	ud	i	finer	plad-
er	og	sate	dem	sammen	til	et	3	di-
mensionelt	træ	relief	

Vi	har	sat	lys	i	de	eksisterende	
skilte	så	man	om	aftenen	kan	se	at	
der	er	åben.



Indretningen



Evaluering

Tilbagemelding	på	ombygning	af	
Fisken
Der	er	interviewet	7	drenge,	som	
alle	kommer	tit.

a)	hvad	syntes	du	er	de	væsentlig-
ste	forbedringer…
man	bliver	mere	social,	snakker,	
spiller	mere,	federe	at	bare	hænge	
ud,	man	er	her	mere	end	før.
b)	hvad	syntes	du	er	de	væsentlig-
ste	forringelser…
Rygerrummet	har	dårlig	udluftning,	
der	er	meget	koldt,	døren	til	ry-
gerrummet	fungerer	ikke.
c)	hvad	har	været	spændende	i	pro-
cessen…
at	man	kunne	hjælpe	til,	se	hvor-
dan	det	udviklede	sig
d)	hvad	har	været	kedeligt	i	pro-
cessen…
at	der	har	været	meget	lukket,	det	
virkede	kaotisk
e)	hvor	glad	var	du	for	Fisken	
før…skala	fra	1-10
3,	4,	3,	5,	3,	5,	3
f)	hvor	glad	er	du	for	Fisken	nu…
7,8,	9,	7,	7,	8,	6
g)	opfylder	Fisken	dine	krav	til	
værested…
ja,	det	er	hyggeligere	at	komme	
her,	bedre	stemning,	der	er	de	
ting	man	har	brug	for
h)hvilke	workshops	har	du	deltaget	
i…
rygerrummet,	spillerummet,	comput-
errummet,	køkkenet
i)	hvad	syntes	du	om	de	workshops	
du	har	deltaget	i…
det	har	været	ok,	gennemsnit	på	
4,	det	har	været	uroligt	og	lidt	
kedeligt
j)	hvordan	synes	du	ombygningen	er	
blevet…
rygerrummet=	6
computerrummet=8
spillerummet=	8
køkkenet=	8
cafe=	7
facade=	5
hele	fisken=	9

k)	er	der	noget	du	syntes	der	man-
gler…
en	ordentlig	dør	til	rygerrummet,	
en	emhætte	der	virker,	ordentlig	
udluftning
l)	hvilken	indflydelse	har	du	haft	
på	hvordan	ombygningen	er	blevet…
nogle	kan	ikke	huske	det,	en	havde	
været	med	til	at	designe	rygerrum-
met	og	væggen	i
spillerummet	og	hans	idéer	blev	
lavet
m)	hvad	har	du	hjulpet	med…
banke,	save,	male	og	bestemme	ud-
seende	på	rummene
n)hvad	har	du	lært	af	ombygningen…
hvor	lang	tid	sådan	noget	tager
o)	har	du	fået	lov	til	at	deltage	
i	det	du	gerne	ville…
ja
p)	ville	du	gerne	have	deltag-
et	mere	eller	mindre	end	du	har	
gjort…
nej
q)	hvilke	råd	til	designer/kunst-
ner…
ikke	rigtigt	nogle	brugbare	svar….
mere	slik	og	sodavand	og	sådan	no-
get…	

Slutkommentar

Projektet	varede	omkring	et	år	og	
gennemgik	mange	forskellige	faser.	
Fra	ambitionen	om	at	der	var	mange	
der	deltog	i	alle	aspekter	-	idé,	
design,	brifing	af	håndværkere,	
byggeri,	etc.	-	til	at	der	var	
blot	nogle	få	der	deltog	i	ud-
viklingen	af	idéer,	dvs.	udelukk-
ende	den	kreative	del.	Dette	sky-
ldes	at	processen	blev	for	lang	og
vi	måtte	sætte	ambitionsnivauet	
ned	og	derfor	valgte	at	fokusere	
på	det	de	unge	havde	mest	lyst	
til	-	at	genere	idéer	til	hvordan	
rummene	skulle	se	ud	og	indrettes.	
Men	det	skyldes	også	at	vi	så,	
som	det	også	fremgik	af	vores	
foregående	research,	at	de	unge	
mest	ønsker	at	bruge	stedet	som	
et	hænge	ud,	møde	venner,	snakke	
sted,	fremfor	et	uddannelsesmæs-
sigt	tilbud.

Der	er	en	forskel	på	hvordan	vi,	
Mette	og	Kenneth,	har	følt	delta-
gelsen	i	forhold	til	hvordan	de	
unge	har.	Vi	har	ikke	truffet	
beslutninger	uden	at	få	dem	fra	
eller	sammen	med	de	unge,	eller	
inddrage	dem	i	beslutninger	ud	fra	
et	antal	valgmuligheder	som	er	ge-
nereret	ud	fra	dialog	med	de	dem.	
Men	det	vi	hører	fra	nogle	af	de	
unge	er	at	de	ikke	føler	de	har	
haft	den	store	indflydelse.	Dvs.,	
tror	vi,	at	de	har	en	følelse	af	
at	de	er	de	voksne	der	bestemmer.	
Noget	der,	synes	vi,	i	denne	sam-
menhæng	er	en	fordom.

Men	tilbage	står	en	indretning	
som	er	vedkommende	og	til	tider	
vovet.	Som	sprænger	nogle	rammer	
for	hvordan	et	værested	for	unge	
indrettes	og	hvordan	det	tænkes,	
rent	strukturelt.	
F.eks.	har	vi	taget	rygerummet	som	
havde	en	meget	sekundær	placer-
ing	og	arkitektonisk	fokus	før,	og	
fremhævet	det	som	det	primære	oph-
oldssted	på	Fisken.

Dette	er	valgt	ud	fra	tanken	om	
at	de	unge	tiltrækkes	af	stedet	
pga.	muligheden	for	samværet	med	
sine	venner	-	og	at	de	pædagogiske	
tilbud,	er	noget	der	hægter	sig	
på	eller	er	mere	implicit.	Uden	
dog	af	den	grund	af	blive	mindre	
påskønnet	af	de	unge.
At	de	unge	har	givet	den	nye	in-
dretning	karakteren	9	ud	af	10	mu-
lige	gør	os	stolte.
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