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Kulturfabrikken fylder 20 år i august. Men fundamentet til kulturinstitutionen blev lagt i begyndelsen af 1990’erne af unge, der selv tog affære

Tilbageblik på, hvordan den alternative ungdomskultur på Falster blev skabt

Generation gør-det-selv fra Posehuset
NYKØBING Berlinmu-
ren var faldet, og tvil-

lingetårnene i New York var 
endnu ikke styrtet i grus. 
Angsten for atomkrig for-
svandt sammen med Ber-
linmurens murbrokker, og 
begreber som islamistisk 
terror, finanskrise og mi-
grantkrise var endnu ikke 
en del af dagligdagen. Åre-
ne mellem 1989 og 2001 var 
præget af overskud, op-
sving og optimisme.

Det glade årti satte sit 
præg på generationen, der 
var unge i de bekymrings-
løse 1990’ere. Det var en 
generation, der levede i et 
samfund, hvor der mentalt 
blev højere til loftet. Der 
var plads til at prøve idéer 
og sig selv af uden alt for 
meget indblanding. Også 
på Falster.

Her gik en flok unge 
rundt med et ønske om at 
finde et sted, hvor de kunne 
udtrykke sig kreativt med 
især musik. Et sted, der 
kunne fungere helt på egne 
præmisser.

- Hvis man ikke gad at gå 
med de kulturløse folk på 
diskotekerne og høre den 
samme slags top 20-musik 
hver eneste weekend, så 
var der ikke andre steder at 
gå hen. Så vi blev nødt til at 
skabe vores eget, forklarer 
Allan Hansen, der sammen 
med blandt andre Jakob 
Duch tog initiativ til at fin-
de egnede lokaler i Nykø-
bing til at rumme det alter-
native lokale 
ungdoms miljø.

Sammen med andre unge 
fra Lindeskovskolens Ung-
domsklub cyklede de i det 
spæde forår 1993 rundt i 
Nykøbing for at finde egne-
de lokaler. De unge fandt 
en aflang, forladt industri-
bygning på Strandgade ved 
havnen. Kommunen blev 
hurtigt overtalt til at stille 
bygningen til rådighed for 
de unge, indtil den efter 
planen skulle rives ned 
nogle år senere for at gøre 
plads til en parkerings-
plads. Men indtil det skete, 
kunne de unge skabe deres 
helt eget musik- og kultur-
hus med minimal kommu-
nal indblanding.

Posehuset blev navnet på 
de unges kreative udfoldel-
sessted. Bygningen havde 
stået tom i årevis. Alt skulle 
skabes fra bunden af de un-
ge selv.

- Vi var unge, og ingen af 
os havde haft så stort et an-
svar før. Vi havde ikke en 

helt klar plan over, hvad vi 
ville, og alt, hvad vi gjorde, 
var noget, vi prøvede os 
frem med. Vi lavede mange 
fejl, men det var meget læ-
rerigt, fortæller Jakob 
Duch, der lavede nogle af 
de første musikarrange-
menter i det nye lokale 
ungdomshus.

Blev drillet med techno
Hans musiksmag gik i ret-
ning af minimal techno og 
dub. Hemmelige og obsku-
re musikgenrer som ingen 
af de lokale diskoteker 
kunne drømme om at spille.

- I gymnasiet blev jeg dril-
let med, at jeg hørte  techno. 
Selvom vi var mange unge, 
der hørte mere alternativ 
musik, så var det stadig en 
tid, hvor der blev rynket på 
næsen af en, hvis man faldt 
udenfor normalen. Så for 
mig var det fedt at kunne 
være med til at skabe et fri-
rum som Posehuset, hvor 
det var muligt selv at arran-
gere fester, som man gerne 
ville have dem til at være, 
forklarer han.

Selvom der var højt til 
loftet både i tidsånden og i 
udpræget grad i Posehuset, 
var det alternative ung-
domsmiljø i den gamle in-
dustribygning ikke det rene 
anarki. For at kunne reali-
sere Posehuset måtte de un-
ge pænt følge de kommu-
nale regler og oprette en 
forening. De 12 oprindelige 

medlemmer blev hurtigt til 
mange flere. I november 
1993 var medlemstallet nå-
et op på over 300, og i de 
følgende år nåede med-
lemstallet op over 800.

En del af forklaringen 
skal måske findes i, at det 
ofte kun var muligt at kom-
me med til koncerterne i 
Posehuset, hvis man var 
medlem. De unge fandt 
nemlig et smuthul i bevil-
lingsloven.

- Det var svært at få bevil-
linger til festerne. Vi skulle 
søge om det til hvert enkelt 
arrangement. Langt de fle-
ste af os var under 25 år, 
som er alderen, man skal 
have for at kunne søge om 
alkoholbevilling. Ofte måt-
te forældre træde til som 
ansøgere af bevillinger. Og 
selv der var det stort set 
umuligt at få andet end be-
villing til klokken to om 
natten, fortæller Jakob 
Duch, der blandt andet stod 
bag de famøse Alien 
Club-technofester i Posehu-
set.

Gradbøjning af bevillingslov
Når dansefødderne var 
godt i gang, var det ikke 
optimalt at sende gæsterne 
hjem allerede klokken to 
om natten.

- Vi løste problemet ved, 
at vi lukkede dørene klok-
ken 02. Så kunne der ikke 
komme flere gæster ind, og 
hvis man ville blive inden-

for, skulle man være med-
lem af foreningen. Vi skabte 
simpelthen en privatfest og 
omgik på den måde bevil-
lingsloven, fortæller Jakob 
Duch.

Posehuset tiltrak sig hur-
tigt opmærksomhed. Både 
i positiv og negativ for-
stand.

- I det københavnske mu-
sikmiljø fik Posehuset hur-
tigt ry for at være et sted, 
der var både undergrund 
og hyggeligt. Bands og DJ’s 
ville gerne komme at spille 
på Posehuset. Vi fik store og 
up-and-coming navne til at 
spille for ikke meget andet 
end togbilletten og en kas-
se øl. Det ville aldrig kunne 
lade sig gøre i dag, ler Al-
lan Hansen, der blandt an-
det arrangerede 
hip-hop-koncerter og fore-
drag om hotte emner i tiden 
som for eksempel cyber-
punk.

Men lokalt blev Posehu-
set ikke mødt af velvilje al-
le steder. Flere beværtnin-
ger klagede til 
bevillings nævnet over Po-
sehuset, som de så som en 
konkurrent. Borgerne var 
heller ikke alle ellevilde 
med Posehuset.

- Mange så stedet som en 
pendant til Ungdomshuset 
på Nørrebro i København. 
Et rodet sted med graffiti, 
hvor de unge røg hash, og 
der ikke var styr på noget. 
Jeg kan huske en nabo til 

Posehuset råbe “I er bær-
men” efter nogle af os fra 
huset, siger Allan Hansen 
og slår en latter op.

Kreativ generation
Både Jakob Duch og Allan 
Hansen ser deres generati-
on som en særlig genera-
tion, der som unge i 
1990’erne var i stand til 
selv at skabe noget kreativt 
og unikt på egen hånd. En 
gør detselv-generation 
modsat nutidens unge, der, 
selvom samfundet vægter 
det højt, ifølge de to herrer 
ikke er specielt kreative.

- Vores generation er en 
speciel generation, der vir-
kelig har rykket kreativt. Vi 
blev nødt til at skabe alt 
selv fra bunden. Det har vi 
lært uendeligt meget af. Jeg 
ser erfaringerne fra Pose-
huset som en hel uddannel-
se for livet, siger Jakob 
Duch, og suppleres af Allan 
Hansen.

- De nye generationer er 
en smule dovne. De oplever 
ikke den samme nødven-
dighed, som vi gjorde. De 
har så mange muligheder. 
Alt bliver serveret til dem 
på et sølvfad. Men der er 
heller ingen, der udfordrer 
dem. Alle problemer bliver 
fejet væk for dem, siger Al-
lan Hansen, der arbejder 
som folkeskolelærer.

Posehuset fik lov til at stå 
længere end planlagt. Pla-
nerne om en parkerings-

plads på stedet blev ud-
skudt. Men i 1998 udviste 
Dansk Supermarked inte-
resse for grunden. En Netto 
skulle bygges på stedet.

Drømte om møllen
De unge fra Posehuset gik 
på jagt efter et nyt tilholds-
sted. De forelskede sig i 
den gamle brødfabrik Jap-
pes Mølle nær det nuvæ-
rende Kvickly. Men forel-
skelsen blev ikke delt af 
Nykøbing Falster Kommu-
ne.

- Vi blev kort sagt røv-
rendt af kommunen, lyder 
det bramfrit fra Allan Han-
sen, der gerne vil uddybe 
sit standpunkt.

- Vi havde en bygningsin-
geniør til at besigtige byg-
ningerne. Han mente, at de 
kunne renoveres for et min-
dre beløb. Men kommunen 
mente, det ville koste milli-
oner. Jeg tror, at kommu-
nen i virkeligheden bare ik-
ke ville have et kulturhus 
for unge så tæt på bymid-
ten.

I stedet fik de unge en 
tom lagerbygning godt 
gemt af vejen i et industri-
kvarter. Her har Kulturfa-
brikken, der afløste Posehu-
set, nu haft til huse i 20 år.

Både Allan Hansen og Ja-
kob Duch glæder sig over, 
at der et kulturhus for unge 
i Nykøbing. De glæder sig 
særligt over, at der de sene-
re år igen er begyndt at ske 
meget i Kulturfabrikken ef-
ter nogle års stilstand. Men 
de ærgrer sig stadig over, at 
projektet med Jappes Mølle 
ikke blev til virkelighed.

- Lokalerne her indbyder 
ikke i samme grad som Po-
sehuset til den kultur, vi re-
præsenterer. Det er lidt for 
klinisk og kommunalt, si-
ger Allan Hansen, der dog 
stadig af og til står bag ar-
rangementer på Kulturfa-
brikken.

Fredag 10. august spiller 
Jacob Duch på Kulturfa-
brikken til afslutningsfe-
sten på Kulturklash sam-
men med DJ Katrine Ring.

MARTIN S POULSEN 
msp@ftgruppen.dk

Jakob Duch (forrest) og Allan 
Hansen foran plakatvæggen 
på Kulturfabrikken. De fik hip-
hop-gruppen Den Gale Pose til 
at spille til åbningsfesten i 
1998, efter Posehuset blev er-
stattet af Kulturfabrikken.  

 Foto: Claus Hansen



11FOLKETIDENDE : LØRDAG  4. AUGUST 2018
NYKØBING

GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

Kulturfabrikken fylder 20 år i august. Men fundamentet til kulturinstitutionen blev lagt i begyndelsen af 1990’erne af unge, der selv tog affære

Festivalen i Bjørup grusgrav trak unge til fra hele Lolland-Falster og helt fra København. Foto: Jakob Duch

Et sjældent foto fra Posehuset. Der stilles op og kobles til ved dj-pulten, inden festen går i gang. 
 Foto: Jakob Duch

De unge ville overtage Jappes Mølle efter Posehuset. Men kom-
munen var imod ideen. Foto: Jakob Duch

Festivalen i Bjørup Grusgrav var en del af Europæisk Kulturby 
1996, der ellers mest foregik i København. Foto: Jakob Duch

Kulturfabrikken tiltrak også i de første år DJ’s og bands fra udlan-
det. Foto: Jakob Duch

Folketidende skrev om technofestivalen i Bjørup grusgrav i august 
1996. Foto: arkivFoto

Falster festede  
i halvfemserne
De unge fra Posehuset 
skabte røre.

NYKØBING I knap fem år 
fungerede Posehuset i 
Strandgade som et frirum 
for den del af ungdommen, 
der ville noget andet end 
spille håndbold og gå på di-
skotek.

Til arrangementerne i Po-
sehuset skabte de unge mu-
sikalske oplevelser helt på 
egen hånd for andre unge. 
Tidens toneklang i form af 
blandt andet techno, house, 
grunge, dødsmetal og rock 
i alle afarter stod på Pose-
husets plakater og flyers. 
Dem stod de unge også selv 
for at udforme. Nogle af 

dem ses her på siden.
Brugerne af Posehuset 

skabte netværk på tværs af 
talenter. Alle kunne bruges 
til noget. Ofte voksede am-
bitionerne ud over Posehu-
sets vægge. Som eksempel-
vis da en gruppe unge fra 
Posehuset en sommerweek-
end i 1996 arrangerede en 
technofestival i Bjørup 
Grusgarv ved Systofte.

Nogle af de kreative og 
energiske kræfter fra Fal-
sters ungdom dengang i 
1990’erne har siden taget 
deres erfaringer og kreati-
vitet med videre til Kultur-
fabrikken, der i disse dage 
og uger fejrer sin 20-års 
fødselsdag. msp

Flyers til festerne lavede de un-
ge selv med simple grafikpro-
grammer på computere. De 
blev omdelt til byens pladebu-
tikker. Foto: Jakob Duch


