
Til alle Barrikadens aktivister gennem 10 år, til 
Ungdomshuset, til venner, gæster, nysgerrige, 
sympatisører, kammerater og allierede. Her er 
en fortælling om Nordvests anarkistiske bog-
café, som i år sammen med Ungdomshuset run-
der de første 10 år.

2008-2018
10 års jubilæumsskrift

20. oktober 2018





Danmark har haft en række anarkistiske 
bogcaféer gennem tiden. Den ældste, vi i 
Barrikaden kender til, var Carl Heinrich 
Petersen, som drev en anarkistisk bog-
handel fra sit hjem i Viborg fra midten af 
1950’erne til 1977.

I København startede Anarko-Syndikali-
stisk Organisation (ASO) – oprindeligt en 
undergruppe til Anarkistisk Føderation 
i Danmark (AFiD) – Den Anarkistiske 
Bogcafé i 1977 i et kælderlokale i Stu-
diestræde 18. I 1980 flyttede bogcaféen 
til Rosenborggade 12, som var mere end 
100m2. Den lå godt, og der kom blandt 
andet mange turister forbi. Den ene halv-
del af lokalet var bogcafé og bibliotek, og 
den anden var mødelokale med udsigt til 
Rosenborg Slot. I 1982 flyttede bogcaféen 
til Nansensgade 43, og lukkede endeligt i 
1985. Lokalerne her lå ikke særligt godt, 
og aktivist-kredsen var også blevet min-
dre. Det var en del af en generel tendens 
i 1980’erne, hvor den radikale venstrefløj 
for en tid var stærkt svækket.

Bogcaféerne blev samlingspunkt for man-
ge forskellige politisk aktive, blandt andre 
ASO og AFiD, men også for eksempel 
grupper af anarka-feminister og andre 
progressive projekter. Dengang var tanken 
at have et fælles samlingssted, hvor man 
kunne mødes over en kop kaffe og føle sig 
hjemme. Men vores politiske bogcaféer 
er – dengang som i dag – også et værktøj. 
Både til netværk, sammenhold og møder, 
men også til politisk skoling, videndeling 
og propaganda. Bogcaféerne gør det også 
nemmere at agitere – at komme i kontakt 
med folk udefra og at rekruttere nye ak-
tivister – og sikre, at et politisk miljø ikke 
bliver for lukket om sig selv.

Der har været andre anarkistiske bog-
caféer i Danmark, blandt andet Regnbuen 
i Århus og Sorte Slyngel i Esbjerg. I dag 
har vi tre anarkistiske bogcaféer: Bog-
caféen Barrikaden (2008-) og Bogcaféen 
Halmtorvet (2015-) i København samt 
Bogcaféen Kotik (2018-) i Århus.

I 1982 får vi et Ungdomshus. Vi har haft 
et par stykker før det. Men Jagtvej 69 er 
blandt andet Arbejderbevægelsens fjerde 
forsamlingshus (1897) – Folkets Hus – og 
det hus, hvor Kvindernes Internationale 
Kampdag 8. marts bliver stiftet i 1910. Et 
historisk hus!

Jagtvej 69 rummede forskellige info-
caféer. I begyndelsen hed det Ungdoms-
husets Infocafé, og i starten af 1990’erne 
Infocafé Usmalia. I Usmalia var der 
infoshop med oplysninger om, hvad der 
rørte sig, salg af politisk litteratur og 
plader samt bibliotek. Der var også et 
arkiv – med BZ-bevægelsens tidsskrifter 
og magasiner fra udlandet, løbesedler og 
avisudklip – som i midten af 1990’erne 
flyttede til Børnehuset i Indre By. I 1997 
vendte arkivet tilbage til Usmalia, som fik 
mere fokus på anarkisme, og de sidste 9 
år var der kontinuerlig aktivitet i Usmalia.

I 2005 åbner Infolade 69 på Christiania 
som Usmalias “lillesøster”. Med en 
rydningstrussel hængende over hovedet, 
flyttes bøger og plader til Staden, og som 
noget af det sidste flyttes arkivet ud af 
Ungdomshuset.

Da Ungdomshuset 
bliver ryddet d. 1. 
marts 2007, eksiste-
rer Infoladen stadig. 
Her kan man for 
eksempel finde flyers og 
infomateriale eller spørge, 
hvordan det går med at få et 
nyt Ungdomshus. Der er ikke bibli-
otek i Infoladen, og arkivet var vist også i 
asyl hos aktivister i den periode. Infoladen 
havde forlokale ud til Pusherstreet. Der 
kom mange folk ind fra gaden og nogle 
gange købte folk noget. Men som regel 
sad man bare og hyggede og snakkede 
og hørte musik og brugte stedet som et 
socialt mødested.

D. 1. juli 2008 sker der 
det, vi alle har kæm-
pet for, blandt andet 
gennem i alt 70 tors-
dagsdemoer: Vi får 
et nyt Ungdomshus 
på Dortheavej 61 i 
København NV.

Anarkistiske bogcaféer i Danmark

Ungdomshusets Infocafé,  
Usmalia og Infolade 69



Noget af det første, der sker i Ungdomshuset 
på Dortheavej 61, er at det bliver besluttet, hvad 
de forskellige rum skal bruges til. Bogcaféen 
kommer til at ligge på 1. sal i Annekset.

Bogcaféen skulle være stedet, hvor nysgerrige, 
naboer, turister, studerende og alle vores kam-
merater kunne komme ind og snakke med en 
aktivist om Ungdomshuset, men den politiske 
skoling skulle hele tiden være i centrum. Det 
var i bogcaféen, man skulle kunne finde de 
politiske grundlag for Ungdomshuset og for 
vores handlinger.

I starten var der kun få biblioteksbøger, 
som stod på hjemmebyggede hylder, men 
allerede inden for et år fik vi større reoler. 
De første mange bøger var donationer, og 
reolerne blev efterhånden fyldte. Vi be-
gyndte at kunne prioritere mere og sætte 
dubletter til salg, og efterhånden havde vi 
også penge til at købe nye bøger. Det gav 
blandt andet anledning til diskussioner 
om bogcaféens fokus – og på et tids-
punkt flyttede “Lenin-hylden” ud. At vi 
i dag kalder bogcaféen for anarkistisk, 
var heller ikke noget der helt officielt 
blev besluttet. Det skete undervejs, 
fordi vi blev ved med at omtale den som 
anarkistisk.

En dag stod der nogle folk fra Staden i 
gården med et par Christiania-cykler 
og råbte op til os: “Her er jeres bøger, 
vi gider ikke have dem liggende læn-
gere”. Måske havde vi glemt dem? 
Vi var i hvert fald vildt glade for, at 
de gad komme ud med dem til os. 
På et tidspunkt fik vi også arkivet 
fra Usmalia herud. Og d. 21. januar 
2015 blev Bogcaféen Barrikaden 
registreret som en forening.

Kært barn har mange navne –  

gennem 10 år har vi heddet:

Bogcaféen

Bogcafé 61

Bogmaskinen

Bogcaféen Barrikaden

Bogcaféens Historie



I dag har Barrikaden åbent mandage 
og torsdage, hvor man kan snakke med 
en aktivist om Ungdomshuset eller om 
venstreradikal politik. Man kan også 
købe bøger, pins, patches, plakater, zines, 
politiske t-shirts, hoodies og muleposer, 
krus, kasketter og alt muligt andet. For 
tiden står vi også for produktion og salg 
af Ungdomshusets merch. Salget foregår 
både i vores åbningstid og i de mange 
boder, vi har i løbet af året – for eksempel 
til Antifascistisk 1. maj i Fælledparken, 

på Christianias Julemarked og til mange 
af Ungdomshusets arrangementer. Og 
nogle gange sender vi en t-shirt til en 
kammerat i Jylland eller andre steder i 
verden.

Barrikaden har også et omfattende anar-
kistisk og venstreradikalt bibliotek med 
alt fra samfundsanalyser og bibliografier 
til tegneserier og veganske kogebøger. 
Vores politiske litteratur indbefatter 
emner, grupper og begivenheder fra hele 
verden, og rækker både bagud i histori-
en og op til aktuelle temaer i dag. Udlån 
foregår ved, at dagens bogcafé-aktivist 
noterer bogens titel, dit navn og kontak-
toplysninger. Du afleverer bogen tilbage, 
når du er færdig med den – jo længere tid, 
du har den, jo mindre tilgængelig er netop 
dén bog for dine kammerater, der også 
gerne vil læse bogen.

Vi afholder desuden arrangementer i 
bogcaféen. Vi huser for eksempel jævnligt 
politiske studiegrupper, laver oplæg og 
debatter, viser film, holder releases og 
laver akustiske musikaftener.

Aktiviteter

Dagligdagen
Dagligdagen i Barrikaden drejer sig om vores to 
ugentlige åbningstider og om vores møder hver fjor-
tende dag. Ca. hver tredje måned holder vi også en ar-
bejdsdag, hvor vi gør rent, rydder op og reparerer ting, 
der er gået i stykker. Nogle gange sorterer vi bøger, 
kalder biblioteksbøger hjem eller laver projekter.

Engang ville en aktivist tapetsere hele loftet med 
plakater. Han fik imidlertid så meget tapetklister i 
hovedet, da han satte den første op, at der nu kun 
hænger den ene plakat i loftet. Helt i starten malede 
to aktivister vores flotte grønne væg. Næste morgen 
var der nogen, der havde tagget den nymalede væg 
med fed sølvtusch hele vejen hen i skulderhøjde. Ak-
tivisterne tapetserede prompte vægstykket med sider 
fra en bog. På den måde skaber vi løbende bogcaféen 
– nogle gange mere eller mindre tilfældigt, andre gan-
ge mere målrettet.

I åbningstiden står vi til rådighed for besøgende, som 
både er husaktivister og udefrakommende. Bog-
caféen fungerer nemlig også som et socialt rum og 
som infoshop, så ofte er det her, folk spørger, hvordan 
man bliver aktivist i huset, eller hvad Ungdomshuset 
egentlig er for et sted. Der kommer også turister og 
andre nysgerrige, og vi har af og til besøg af studeren-
de eller elever, som stiller spørgsmål om huset.

Til vores møder beslutter vi hvilke bøger, vi vil købe, vi 
dækker vagter og planlægger næste møde, vi koor-
dinerer arrangementer og boder, svarer på mails og 
henvendelser og drikker kaffe og hygger med hinan-
den. Især de sidste to ting gør vi meget i bogcaféen.



Vi taler nogle gange om, at 50% af det vi 
laver skal være politisk arbejde og 50% 
skal være socialt fællesskab. Det kombi-
nerer vi for eksempel ved at udvælge nye 
bøger ud fra, hvad vi aktivister synes er 
spændende, ved kun at lave arrangemen-
ter i bogcaféen, som vi selv brænder for, 
og ved kun at lave boder, når nogen har 
lyst. Første punkt på vores møder er altid 
en runde, hvor alle har mulighed for lige 
at sige, hvordan man har det, eller hvad 
der optager én for tiden. Derfor er bog-
caféen på mange måder et meget person-
ligt projekt, hvor vores udvalg afspejler 10 
års aktivisters interesserer.

Barrikadens aktivister er typisk også læn-
ge i bogcaféen. Igennem årene har vi haft 
mere end 50 faste aktivister, og derudover 
et stort antal løst tilknyttede aktivister, 
som hjælper med stort og småt.

Bogcaféen er også på mange måder et 
positivt projekt, hvor folk er nysgerrige 
og venlige. Vi hjælper kammerater med 
at finde netop dén bog, de skal bruge 
eller dét patch, de ikke kan leve uden. Og 
hver gang vi sælger en bog ved vi, at vi 
nu har penge til at købe en ny biblioteks-
bog. Tilsammen er det nok en blanding 
af den positive energi og det, at vi kan se 
hvor mange mennesker, der har gavn af 
bogcaféens politiske og sociale tilbud som 
gør, at vi som bogcafé-aktivister bliver 
hængende længe. Eller måske er det for-
di, vi holder nogle ret gode julefrokoster…

Barrikaden har et stort netværk af både 
aktivister og andre anarkistiske projekter, 
forfattere, infoshops, fristeder og bog-
handlere i ind- og udland. Blandt andet 
har vi en Facebook-gruppe, som vi kalder 
“Barrikadens Venner”, hvor vi kan række 
ud og få hjælp af kammerater af bog-
caféen. Vores nærmeste samarbejdspro-
jekt er Bogcaféen Halmtorvet, og d. 13. 
januar 2018 formaliserede vi samarbejdet 
i FAB “Forenede Anarkistiske Bogcaféer”. 
Vi hjælper hinanden så godt, vi kan med 
at dække vagter, købe ind sammen og 
videndele.

I 2017 var vi med til at lave “Guide to 
Alternative Libraries”, som rummer en 
kort beskrivelse af biblioteket hos os, på 
Halmtorvet, i Folkets Hus og i Solidari-
tetshuset. Det var et rigtigt fedt projekt, 
som nu hjælper vores kammerater med 
at finde netop dén litteratur, de har brug 
for. Noget vi gerne vil arbejde mere på, er 
at styrke vores kontakt til vores inter-

nationale søsterprojekter, blandt andet 
gennem det nordiske netværk Förenade 
Bokcaféer.

Vi har mange interne samarbejder i 
Ungdomshuset – selvfølgelig med de 
forskellige grupper, men også med arran-
gør-grupper som for eksempel K-Town, 
CPH Zine Fest og Creative Market. Der-
udover pakker vi ofte kasserne og stiller 
boder op rundt omkring. I 2018 havde vi 
blandt andet bod på 
Nørrebro Bibliotek 
i 14 dage som en 
del af KBH Læser 
og på Queerlands i 
Warehouse9 under 
Pride-ugen samt 
på Antifascistisk 
1. maj, som vi gør 
hvert år.

At være aktivist

Netværk



10 års arrangementer i Barrikaden

2013

• Film: “The Hobbit” (1977), “The Lord 
of the Rings” (1978), “The Return of 
the King” (1980), “Du er ikke alene”, 
“Voksne mennesker”, “Nordvest”, 
Megamind”

• Oplæg: De tidlige BZ’ere, Old school 
BZ diasshow, An Anarchist view of 
the Gezi Park protests

• Reception: Ungdomshus, BZ og Auto-
nomi bevægelsens digitale historiske 
arkiv

• Studiegruppe: “Queering Anarchism” 
(v. Libertære Socialister)

2014

• Film: “Billy Elliot”, “Easy Rider”, “The 
Whistleblower”, “Orlando”

• Musik: Revolutionær snagklub

2015

• Film: “Confessions of an Undercover 
Cop”, “Nightcrawler”, “The Tall Man”

2016

• Musik: Red Wine & Acoustic Music 
Night (2 gange)

• Skill-sharing: Garn-hygge

• Studiegruppe: Anarkistisk Studie- og 
Debatgruppe (25 gange)

2017

• Film: “Lucio”

• Oplæg: Ungdomshuse igennem 35 år 
(v. BZ Portalen)

• Musik: Red Wine & Acoustic Music 
Night

• Møde: Revolutionære Anarkister 
Nordvest (RAVN) møder og arbejds-
dage (14 gange)

• Poesi: Queer performance poetry

• Reception: Udgivelse af Anarkismens 
ABC som lydbog

• Studiegruppe: Anarkistisk Studie- og 
Debatgruppe (10 gange)

2018

• Film: “Pride”

• Oplæg: Billedaften: Tysklands yngste 
by Schnöggersburg, Kritisk oplæg 
om Grundloven, Anarchist Resistance 
in USA (v. CrimethInc.), Rebellious 
Mourning: Workshop on collective 
care and grief (afholdt i BumZen), 
Syrisk-palæstinensere fordrevet til 
Libanon, Ungdomshuset: Fra åbning 
til rydning til åbning (v. BZ Portalen), 
10 i Ungdomshuset på Dortheavej 61, 
Oprørsgraffiti

• Reception: Barrikadens 10 års fød-
selsdag

• Spil: Quiz-night: Fødselsdags-edition

• Studiegruppe: Anarkistisk Studie- og 
Debatgruppe (3 gange)

2008

• D. 17. juli holder bogcafé-gruppen 
første møde. og d. 20. oktober åbner 
bogcaféen.

• Oplæg: Krigen om Ungdomshuset, 
Graffiti

2009

• Debat: “Mman Ooman (Man Woman)”

• Film: “A Place Called Chiapas”, “In 
Prison My Whole Life”

• Infomøde: Svensk BZ-festival, Action 
Weeks Against Gentrification (Berlin)

• Oplæg: Palæstina, Kooperativer, Run-
ning with the Black Block, Esperanto, 
Da Venstrefløjen forlod arbejderklas-
sen, Køn i den revolutionære bevæ-
gelse, Climate Change, Capitalism 
and COP15

• Skill-sharing: Esperanto (6 gange)

• Studiegruppe: “Black Flame” (Li-
bertærsocialistisk Studiegruppe 11 
gange).

2010

• Bogmesse: Anarchist Bookfair: Anar-
ki i Praksis (2 dage)

• Film: “Land and Freedom”, “Taqwa-
core”

• Oplæg: Russisk antifascisme (4 
gange, bl.a. v. Antifascistisk Akti-
on), Hack samfundet (v. Planka.nu), 
Legalisering af squats i New York og 
København

• Reception: Udgivelse af Anarkismens 
ABC

• Skill-sharing: Tegneserieværksted og 
skrivegruppe (3 gange)

2011

• Debat: Er det nye tider? Om direkte 
aktion, kollektiv handling mv., talk 
and discussion with greek activists

• Film: “Libertarias”, “Themrock”, 
“Clockwork Orange”, “Matewan”, 
“Bold Native”, “Heavy Agger”, Den 
ældste og den yngste Ungeren-film, 
“Fuglekrigen i Kanøfleskoven”, “Hi-
storiebogen”, “Shoah”, “Anarchists 
Against the Wall”, “Æblekrigen”, 
“Brazil”, queer movie night

• Oplæg: Anarkosyndikalistisk fælles-
skab, Biodynamik: Er de økologiske 
ikke gode nok? (v. KBHFF)

• Skill-sharing: Tegneserieværksted

• Studiegruppe: “Anarkismens ABC (7 
gange), Studiekreds om militans (v. 
Libertære Socialister)

2012

• Film: Straight edge movie night, 
“Gøgereden, “Down by Law”, “The 
Wicker Man”, “Blues Brothers”, 
“Bombemordet i Søllerødgade”, “The 
Commitments”, “END:CIV”, “Caba-
ret”, “Viva Cuba”, “Office Space”

• Møde: Opstartsmøde for antispecie-
sistisk dyreretsforening

• Oplæg: Queer in Nepal, Kampen om 
jorden i Colombia, The Arab Spring in 
Morocco, CrimethInc.: Decentralise-
ret anarkistisk tænketank



Barrikaden fungerer i det store hele 
som en autonom forening, men bog-
caféen er også en gruppe i Ungdomshu-
set, som refererer til Ungdomshusets 
mandagsmødes fællesbeslutninger. 
Igennem mandagsmødet samarbejder de 
forskellige grupper og aktivister i huset 
og planlægger sammen arrangementer, 
træffer beslutninger, løser de udfordrin-
ger, der opstår løbende og styrer driften 
af huset i fællesskab.

At Barrikaden eksisterer i og er en del 
af Ungdomshuset gør også, at vi ikke 
behøver at sælge noget. Det giver os stor 
frihed ikke at være tvunget til at ska-
be profit, og vi kan derfor lægge vores 
hovedfokus på at være en venstreradikal 
videnscentral.

Bogcaféens lokale bruges også ofte til 
møder for både husgrupper og ude-
frakommende politiske grupper, som 
backstage-lokale for optrædende og 
som café til de ugentlige folkekøkkener 
og åbne arrangementer. Som gruppe i 
huset har Barrikaden desuden en social 
funktion som et hyggeligt fællesrum. Her 
er lidt dagligstue-agtigt uden druk, røg 
og larm. I Ungdomshuset er det nok her, 
der er bedst plads til refleksion, følelser 
og de lidt dybere snakke om både sociale 
og politiske forhold. Det at mødes over en 
kop kaffe i bløde sofaer omgivet af bøger 
giver et andet trygt og roligt rum både for 
aktivister og udefrakommende gæster.

ungdomshuset



Ungdomshuset har fem grundregler – 
ingen racisme, ingen sexisme, ingen 
homofobi / heterosexisme, ingen vold og 
ingen hårde stoffer – og huset fungerer på 
basis af anarkistiske idéer og DIY-princip-
per. Vi behøver ikke at være professionelle 
eller at have uddannelser for at lave ting. 
Vi går bare i gang, lærer mens vi arbejder, 
hjælper hinanden, laver fejl, lærer af det, 
finder nye løsninger og prøver os frem. Vi 
har en flad struktur og derfor ingen lede-
re, og vi baserer vores møder på konsen-
sus, hvilket vil sige,  at vi snakker os frem 
til løsninger. Det gør, at vi alle må øve os i 
at rumme andre, at lytte til hinanden og at 
argumentere for vores sager. I bogcaféen 
finder man det politiske grundlag for, 
hvorfor vi handler, som vi gør i Ungdoms-
huset.

Men vi forsøger også at løfte os ud over 
huset og ud i samfundet. Vi spreder vores 
litteratur og kendskabet til vores tilbud 

gennem vores boder og tilstedeværelse 
på Facebook og Instagram. Et af vores 
fremmeste formål er at vise, at anarkis-
me er seriøs politisk teori. Anarkisme er 
for os en kærlig, social og respektfuld 
måde at organisere verden på, som ba-
serer sig på frihed, lighed og selvorgani-
sering. Vi tror ikke på stater og ledere; vi 
tror på, at vi mennesker i stedet skal styre 
i fællesskab. Vi mener, at et anti-autori-
tært samfund baseret på fælles og lige 
ejerskab over og ret til produktionsmidler, 
jord, råvarer, viden, goder og rigdom er 
vejen frem. Vi tror på et liv uden tvang, 
diskrimination og undertrykkelse, men 
som i stedet er drevet af eget initiativ, 
selvstyre, lyst og nysgerrighed. Og vi tror 
på mangfoldighed, på gensidig hjælp, 
tillid og solidaritet, på retten til at be-
stemme over sig selv og på, at beslutnin-
ger, som vedrører fællesskabet, træffes i 
fællesskabet.

Bogcaféen rummer også Ungdomshu-
sets musik-distro Distro 61. Her kan 
man finde undergrundsmusik – særligt 
fra de mange bands, som har spillet i 
Ungdomshuset – på vinyl, kassettebånd 
og CD, og man kan købe patches og pins 
med dem. Vi har også enkelte bøger om 

undergrundsmusik- og kultur og laver af 
og til musikarrangementer i vores lokale, 
for eksempel vores “Red Wine & Acoustic 
Music”-aftener. Vi laver også filmfrem-
visninger og har oplæg om undergrunds-
kultur – senest har vi haft et oplæg om 
graffiti.

Noget af det, vi sælger allermest af, er 
børnebøger og børnetøj. Vi forsøger at 
imødekomme, at vores aktivister og sym-
patisører kommer i alle aldre, og at man 
også kan være revolutionær som både 
forælder og barn. Derfor prioriterer vi at 
være til stede med boder til arrangemen-
ter i huset, som har fokus på børn – for 

eksempel fastelavn og halloween – og på 
at skabe et børnevenligt rum i bogcaféen, 
hvor der både er plads til at amme og 
lege. Som aktivistkollektiv arbejder vi 
desuden løbende på at gøre det nemt at 
være aktiv her, hvis man er forælder, og 
på den måde bidrage til at fastholde og 
gøre plads til aktivister i alle aldre.

Anarkisme og politik
Musik og undergrundskultur

BØRN



Barrikaden fungerer som et anarkistisk 
og venstreradikalt skatkammer af viden. 
Her kan man gå på opdagelse i vores 
semi-organiserede kaos af historiske 
plakater, bøger, flyers og merchandise 
og i arkivet over den radikale venstrefløj 
i Danmark og fra store dele af verden. 
Arkivet rummer især udgivelser såsom 
magasiner, zines, blade og aviser, men 
også alt muligt andet som gamle møde- 
og bookingbøger fra Ungdomshuset, poli-
tiske originaludgivelser og manuskripter. 
Man kan ikke låne materiale fra arkivet 
med hjem, men man kan kigge i arkivma-
terialet i Barrikadens åbningstid.

Vi er også selv aktive videnproducenter, 
blandt andet gennem samarbejde med 
BZ Portalen og den nye venstreradikale 
medieplatform Konfront. Sidstnævn-
te bidrager vi til som en del af Teori & 
Historie Redaktionen og ved at være 
medskabere af den nye plakat med den 
danske venstrefløjs historie gennem 150 

år. I 2010 udgav aktivister fra 
Bogcaféen Barrikaden den 
danske oversættelse af Ale-
xander Berkmans Anarkismens 
ABC (1929), og i 2017 indtalte 
Barrikaden-aktivister bogen som 
lydbog. Idéen var – i ABC’ens 
ånd – at gøre grundlæggende 
anarkistisk teori lettere tilgænge-
lig. Desuden har vi holdt oplæg om 
Ungdomshusets 10 års historie – og 
lavet dette jubilæumsskrift over vores 
egen historie.

Derudover lægger vi kræfter i aktiv viden-
deling, særligt gennem oplæg og politiske 
filmfremvisninger og ved at skabe plads 
til læsegrupper. Vores seneste læsegrup-
pe er anarkistisk og har til dato mødtes 
38 gange. Og slutteligt fungerer vi som en 
infoshop for den udenomparlamentariske 
venstrefløj i ind- og udland, hvor du kan 
holde dig opdateret med hvad der sker 
gennem flyers og zines.

Viden og arkiv



Der er sket meget i Barrikadens 10 års 
eksistens, og vi er stolte af projektet. Vi 
har solgt hundredvis af vores Anarkis-
mens ABC-bog, vi har afholdt mere end 
200 arrangementer og vi synes, at vi på 
mange måder tilbyder et trygt rum, som 
er ganske velbesøgt.

Nogle ting ville vi ønske, at vi kunne gøre 
noget ved. For eksempel at rummet blev 
mere tilgængeligt. Det kan være begræn-
sende, at vi ligger på 1. sal uden elevator, 
og ingen kommer ind til os ved et tilfælde 
– man skal virkelig vide, at vi eksisterer, 
for at kunne finde os. Det gør det lidt 
svært at række ud til forbipasserende 
nysgerrige, som vores søster-bogcafé på 
Halmtorvet gør rigtig godt.

At være en del af Ungdomshuset giver 
os stor frihed, men begrænser os også. 
Vi kan for eksempel ikke udvide vores 
fysiske rammer og blive mere tilgænge-

lige ved at finde nye lokaler, og vi oplever 
også, at politiske kammerater vælger 
Barrikaden fra, fordi de ikke ser sig selv 
som unge eller som en del af en under-
grundskultur. Det er også en af grundene 
til, at vores samarbejde med Bogcaféen 
Halmtorvet er så vigtigt for os, for vi 
elsker at være i Ungdomshuset og at have 
en dagligdag med anarkistisk praksis i et 
selvstyrende fristed, og samtidig kan vi 
gennem Halmtorvet imødekomme nogle 
af vores begrænsninger.

Noget, vi taler om for tiden, er også at 
bruge vores platform til mere aktiv propa-
ganda. Vi vil gerne producere merchandi-
se, klistermærker, plakater og udgivelser 
som er mere eksplicit anarkistisk og 
samfundskritisk. Måske vi endda får taget 
de tidlige Barrikaden-aktivisters initiativ 
med den anarkistiske bogmesse “Anarki i 
Praksis” fra 2010 op igen på et tidspunkt?

Fremtid, udvikling, refleksion





Åbningstider
Mandage 16-19
Torsdage 17-21

Kontakt
Bogcaféen Barrikaden
Ungdomshuset
Dortheavej 61
2400 København NV.

bogcafeen@barrikaden.dk 
barrikaden.dk/
facebook.com/bogcafeenbarrikaden
instagram.com/bogcafeen_barrikaden

Tak til Bispebjerg Lokaludvalg for tilskud 
til dette jubilæumsskrift.


