
THE LIGHTHOUSE



The Lighthouse åbnede første gang dørene 5. maj 2017 efter en 
større gruppe mennesker men tilknytning til festivalen The Bor-
derland i et stykke tid havde arbejdet på at skabe et fast holde-
punkt for ”burner” kulturen i Danmark. 

The Borderland er den Skandinaviske udgave af den kendte ame-
rikanske Burning Man festival og er de sidste tre år blevet afholdt 
i Boesdal Kalkbrud ved Rødvig på Stevns. I 2018 kommer der til 
at være 2500 deltagere på festivalen, der er et ugelangt co-crea-
ted kunstevent, hvor deltagerne selv skaber alt indhold samt 
rammerne for hele festivalen.

Mere eller mindre ved et tilfælde åbnede der sig en mulighed for 
at låne et lille fyrtårn i Carlsberg Byen midlertidigt, fyrtårnet har 
også har givet huset sit navn.

The Lighthouse ophørte meget hurtigt med blot at være et “bur-
ner” hus (selvom dén kultur og dé mennesker stadig er centrale 
elementer af huset), da der viste sig at være overvældende inte-
resse fra byen for at bruge huset til forskellige aktiviteter.

I februar 2018 blev bygningen solgt, men vi fik midlertidigt mu-
lighed for at rykke ind i andre lokaler i Carlsberg Byen – dog kun 
frem til 1/9 2018.

BAGGRUND



Der er ikke lavet nogen løbende optællinger eller evaluering af 
huset, men i det følgende har vi forsøgt at give et overblik over 
huset på baggrund af de data, vi har – hovedsageligt fra Face-
book:

Åbnet 5. maj 2017 og lukket 24. februar 2018 i “Kridttårnet” i 
Carlsberg Byen.

Åbnet X. april 2017 og lukket 1. september 2018 i “Kulturtårnet” 
i Carlsberg Byen.

I løbet af de første 296 dage The Lighthouse boede i “Kridttår-
net”, en 80m2 bygning med en lille have, blev der afholdt 156 
offentlige og gratis events med 5630 deltagere. 

Huset havde på det højeste 99 “medlemmer”, der betalte et må-
nedligt beløb til huset til at dække de daglige udgifter herunder 
bekæmpelse af skimmelsvamp.

SoMe
1024 har liket Facebook-siden for The Lighthouse
591 er medlemmer af co-creators gruppen på Facebook.

NØGLETAL



Visionen for The Lighthouse var og er at være ”et sted mellem 
drømme og virkeligheder”. Et sted hvor mennesker kan udfordre 
sig selv og udforske deres potentiale socialt, spirituelt, professi-
onelt og kunstnerisk. Men også et sted der skulle inspirere byen 
ift. hvordan fremtidens kultur(hus) kan komme til at se ud.

Huset blev grundlagt på de samme 10 principper som er styren-
de for The Borderland samt for Burning Man. Disse kan ses til 
højre. 

Aktiviteter 
Der har været mange forskelligartede aktiviteter i huset.  
- 48 timers interaktive performances 
- Debatarrangementer om politisk korrekthed og feminisme. 
- Overnatningskoncert
- Blues danseklub hver torsdag
- Cirkusklub hver søndag
- ”Burning” dinner
- Kostumelavnings workshops  
- Touchlab og ”silent tuesdays”
- Foredrag og debat om betydningen af kunstig intelligens. 
- Massage jam

OM THE LIGHTHOUSE



The Lighthouse er et eksperiment med hvordan fremtidens 
kulturelle, sociale, politiske og spirituelle samlingspunkter kan se 
ud. Et sted for afprøvning af samværsformer, der åbner for nye 
forestillinger om fremtiden. Vi forsøger ikke at være perfekte og 
påstår ikke at have en fast plan (snarere tværtimod), men vi har 
en stor vilje til at ”øve os på fremtiden”.

The Lighthouse er internationalt: Stort set al kommunikation i 
huset og alle aktiviteter foregår på engelsk. Huset er koblet op på 
et internationalt miljø og har et “søsterhus” I Noden i Stockholm. 
Der har været stor interesse for huset blandt expats i København 
og besøgende fra udlandet.

The Lighthouse er samskabt og selvorganiseret. Huset er et 
demokratieksperiment hvor vi afprøver decentraliserede demo-
krati- og styringsformer. Vi kalder det et ”consent based doocra-
cy”, hvilket for os betyder at den enkelte er empowered til selv at 
tage beslutninger, men opfordres til at koordinere med andre der 
måske kunne have andre holdninger, så der bliver trådt på så få 
tæer som muligt i processen. 

Der er ikke nogen central myndighed der kan eller skal træffe 
beslutninger om stedet eller dets udvikling. Ingen styregruppe. 
Intet fællesmøde. Ingen ledelse. Hvis der ikke længere er brugere 
der ønsker at drive “huset” videre, har det ikke længere nogen 
berettigelse.  

ET NYT KULTUR(HUS)PARADIGME

The Lighthouse er et miljø: Huset har sin egen identitet, base-
ret på de 10 principper, men er ikke en “institution” - tværti-
mod ønsker vi at gøre stedet personligt. Vi mener at den stærke 
identitetsmæssige ramme har været afgørende for at gøre huset 
interessant at besøge og har givet stedet kant.

The Lighthouse er ”radikalt åbent”: Alle er velkomne i huset in-
denfor rammen af de 10 principper. I praksis betyder dét at huset 
har en meget stor bredde når det kommer til alder, nationalitet 
og politisk/kulturelle tilhørsforhold. Dog skal det siges at huset 
indtil videre har haft en klar overvægt af ”kreativ klasse” gæster 
og at aktiviteterne i huset endnu ikke har tiltrukket herboende 
indvandrere og efterkommere fra mellemøsten.



Ud over at vi selvfølgelig drager en masse inspiration fra den in-
ternationale ”burner” kultur, er miljøet omkring The Lighthouse 
særligt inspireret af.  
 
Kulturhusbevægelsen 
Vi er inspirerede af den lange danske tradition for kultursteder 
for og af civilsamfundet. Højskolebevægelsens forsamlingshuse, 
arbejderbevægelsens ”folkets huse” og de mere moderne med-
borger- og kulturhuse har alle baseret sig på at imødegå nye 
ønsker og tendenser i samtiden.  

Demokratiske design eksperimenter
Vi er iinspirerede af forskning i livings labs, demokratiske design 
eksperimenter og co-design, der viser nye veje i hvordan fremti-
dens institutioner kan og bør samudvikles. 

Immersive performance strategies
Vi er inspirerede af performances, såsom ”The takeover”, ”Si-
sters Academy”, ”Signa” og ”The Other Life Project”, der sætter 
indlevelsen i nye virkeligheder i centrum og giver besøgende 
mulighed for at opleve sig selv på ny. 

Reinventing organizations (TEAL) 
Vi er inspirerede af ny organisationsteori, der sætter fokus på 
kvaliteterne ved selvorganisering, relationsopbygning og orga-
nisk udvikling af organisationer fremfor styring, professionalisme 
og målstyring. 

INSPIRATION



1) The Lighthouse skaber et unikt, kreativt, internationalt og 
åbent miljø med daglige aktiviteter og en række større events.  
The Lighthouse fungerer således som en mobil kulturenhed, der 
bringer nyt liv til eksisterende kulturinstitutioner og/eller lokal-
områder 6-24 måneder ad gangen og skaber rum for at eksperi-
mentere med et nyt og samskabt kultur(hus)paradigme. 

2) Lokaler stilles til rådighed huslejefrit for The Lighthouse mod 
at vi bringer ny energi til lokalområdet og/eller institutionen. 
 
3) KFF forpligter sig til at finde fysiske faciliteter til The Lighthou-
se, så der altid er afklaring om hvor vi skal flytte hen næste gang.  
Én mulighed kunne være at The Lighthouse gæster en eksiste-
rende institutioner (f.eks. overtager en etage i Valby Kulturhus, 
overtager en remise i Indre By Kulturhus, overtager Lygten ved 
Nørrebro st.) i 6-24 måneder. En anden mulighed er at udnytte 
midlertidigt tomme kommunale bygninger eller samarbejder 
med private.

4) KFF finansierer indflytning i nye lokaler og reetablering af de 
fraflyttede lokaler. I alt xxx.xxx pr. flytning. 

Fysiske kriterier
- 250+ m2 der i perioden overtages af The Lighthouse, som får 
fuld råderet over lokalerne (kunne f.eks. være en egen bygning, 
en etage eller et forhus). Køkkenfaciliteter eller mulighed for 
indretning af midlertidige køkkenfaciliteter.Adgang til udendørs 
arealer er ønskværdigt.

FORSLAG TIL SAMARBEJDSAFTALE


