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Forord 

"Hverdagsliv på Vesterbro - fra folkeligt kvarter til moderne bydel" er en udgivelse indenfor 
rammerne af forsknings- og udviklingsprojektet "Det kvalificerede hverdagsliv". Projektet er 
financieret af Socialministeriet. Det består af tre delprojekter: 

- Kristeligt Studenter Settlement med de tilhørende projekter Sidegaden og Kjøbenhavns 
Genbrugs Compagni på Vesterbro i København 

- Brobyggerselskabet - de udstødte i Aalborg 
- Forskningsprojektet ved Aalborg Universitet 

Poul Dengsøes undersøgelse handler om de meget forskellige hverdagsliv, der leves i tre store 
karréer omkring Settlementet og Sidegaden. I de tre karréer boede der 849 mennesker pr. 
1.januar 1998. Nogle af dem har fortalt om lokalområdet, om deres daglige aktiviteter og 
fællesskaber og om deres forhold til Settlementet og Sidegaden. 

Bogen begynder med at beskrive glimt af de dramatiske forandringer af hverdagslivet på 
Vesterbro, fra den første udvikling af forlystelses- og arbejderkvarteret Vesterbro i slutningen 
af 1700-tallet til sanering og byfornyelse i 1900-tallets sidste årtier. Poul Dengsøe har for- 
talt en spændende historie, men det er værd at lægge mærke til, at det ikke er den eneste 
historie, der kan fortælles. Vesterbros historie er ikke noget der ligger gemt i historiske data, 
der er lige parat til at blive trukket frem i lyset og beskrevet. Vesterbros historie er en for- 
tælling, der er blevet frembragt ud fra et udvalg af tilgængelige data, og den er blevet frem- 
bragt med det formål at belyse den komplekse sociale sammenhæng, som Settlementet og 
Sidegaden arbejder indenfor. 

Vesterbro fremstår i dag både som en blomstrende multietnisk bydel og som et kvarter, hvor 
store dele af den tidligere arbejderbefolkning er flyttet. Siden 1920erne har hovedtendensen 
været, at arbejderfamilier er flyttet fra kvarteret, lige så snart de har haft råd til det. De øko- 
nomisk og socialt dårligst stillede personer og familier er blevet tilbage. Dem kalder Poul 
Dengsøe "de lokale". De oplever, at deres livsmåde efterhånden er blevet fortrængt af nye 
beboere, især studerende og indvandrere. Nogle af disse flytter videre efter kortere tid. De 
kaldes de "mobile". Andre vælger at blive boende. De, der har boet i kvarteret i 10-15 år, 
kaldes "tilflyttere". 
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Som det beskrives i Indledningen, består Sidegaden af en række butikker og værksteder i et 
stykke af Saxogade. Sidegaden beskæftiger i dag 20-25 arbejdsløse i forskellige jobtilbuds- 
ordninger. Frivillige og brugere giver en hånd med i arbejdet. Den bærende tanke i Side- 
gadeprojektet har været at udvikle en social og økologisk bæredygtighed i lokalområdet. Det 
forudsætter et samarbejde mellem ressourcesvage og ressourcestærke mennesker. 

De dramatiske ændringer af hverdagslivet på Vesterbro har betydet, at det er blevet vanske- 
ligere at motivere de omkringboende til et samarbejde. Tidligere har der eksisteret stærke so- 
ciale kræfter på Vesterbro, der lagde energi i at forbedre hverdagslivet i bydelen, men de er 
flyttet i dc seneste ti år. Hvor kan de nye sociale kræfter findes, som Settlementet og Side- 
gaden kan forbinde sig med? 

De nye sociale kræfter skal uden tvivl findes blandt de tilflyttere, som har valgt at blive bo- 
ende, fordi de ikke bare værdsætter de sociale og kulturelle forskelle på Vesterbro, men også 
forsøger at bygge bro mellem dem. Lige netop denne brobygning er vigtig. De mobile værd- 
sætter nemlig også Vesterbros mangfoldighed, men på afstand og uden at yde noget til 
gengæld. Hvis den kulturelle mangfoldighed kan blive baggrund for et samarbejde i kvarte- 
ret omkring en social og økologisk bæredygtighed, vil dette kunne bevirke, at nogle af de 
mobile i stedet vælger at blive boende og således bliver tilflyttere. 

Et andet spørgsmål er, hvem der bliver fremtidens "lokale"? Et foreløbigt svar kunne være, 
at det vil afhænge dels af boligernes ejerforhold, dels af byfornyelsen. Hovedtendensen vil 
være, at det er de mere ressourcestærke tilflyttere i kvarterets byfornyede andelsboliger, som 
vil blive fremtidens lokale, mens mange af de nuværende lokale vil flytte væk. 

En anden tendens er imidlertid, at så længe der er relativt billige boliger, der ikke er byfor- 
nyede, vil de nuværende lokale blive boende, ligesom de vil kunne blive boende, mens der 
endnu er en særlig boligsikring i de byfornyede lejligheder, som er blevet solgt som andels- 
boliger. Denne boligsikring er en overgangsordning, og når den forsvinder, vil mange være 
nødt til at flytte. Nogle af dem, især de enlige, vil flytte til små almennyttige boliger i an- 
dre kvarterer, f.eks. til Sydhavnen eller Nordvestkvarteret, eller de vil flytte til forstæderne. 
Mens andre - og det vil især være de økonomisk dårligt stillede familier - vil kunne bo i de 
større almennyttige boliger i bydelen. Mange af dem vil have en anden etnisk baggrund end 
dansk. De besidder ressourcer, som Settlementet allerede i dag trækker på. 

Birte Bech-Jørgensen 
forskningsprofessor 

Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer 
Aalborg Universitet 



 

Indledning 

Denne bog handler om det daglige liv på Vesterbro i København og indgår som en del 
af den forskningsmæssige indsats bag udviklings- og forskningsprojektet "Det kvalificerede 
hverdagsliv". Den direkte anledning er Kristeligt Studenter Settlements efterspørgsel på en 
beboerundersøgelse, der kan bidrage med en større viden om det lokale kvarter og hver- 
dagsliv. Da institutionen blev grundlagt i 1911, bar arbejdet dengang præg af, at det fore- 
gik i et arbejderkvarter med lokale normer og traditioner. Men sådan er det ikke i dag. For 
Settlementets medarbejdere forekommer hverdagsliv og kultur efterhånden så differentieret, 
at det kan være svært at finde frem til styrker og svagheder i lokalområdets ressourcer. På 
Vesterbro er der f.eks. ikke længere blot tale om een altdominerende kultur, men i stedet en 
multikulturel bydel med mange nationaliteter og sociale lag, som giver nye betingelser for 
kvarteret og ikke mindst Settlementets sociale indsats. Som forstander i Settlementet, Johs. 
Bertelsen, selv udtrykker det: "For ti år siden kunne jeg tale direkte til den arbejderkultur, 
de unge havde overtaget fra forældrene. Det kan jeg ikke i dag" (Birte Bech-Jørgensen 1997:5). 
Nærværende materiale er derfor et forsøg på at lære beboernes ønsker og behov nærmere at 
kende i bestræbelserne på at udvikle passende måder at forholde sig til dem. 

 

7 



 

8 

Kristeligt Studenter Settlement kan i dag kalde sig selv for en moderne netværksinstitution 
for frivillige, ansatte og brugere omkring indsatsområder, der også tæller miljø- og beskæf- 
tigelsesprojektet Sidegaden og Kjøbenhavns Genbrugs Compagni. Sidegaden startede tilbage i 
1986 efter en idé fra Johs. Bertelsen om at kombinere indsatsen mod arbejdsløshed og bu- 
tiksdød - dvs. oprette meningsfuldt arbejde for kvarterets unge arbejdsløse. Dette fandt sted 
i butikker i Saxogade, der tidligere havde drejet nøglen om, og den butiksdøde gade blev 
derved bragt til live igen. I dag tæller Sidegaden i alt elleve butikker baseret på lokale be- 
hov, som gradvist er blevet formuleret. 

I den ene ende ligger "Hva' Så" - et mødre-barn projekt orienteret mod at støtte kvinder- 
nes selvorganisering og ressourcer, så afhængigheden af kommunale projekter mindskes. Her 
drikkes kaffe og diskuteres, byttes og sælges børnetøj, der sys tøj til eget brug, og fællesud- 
flugter arrangeres til svømmehaller el.lign. I den anden ende ligger "Nethulen", der som 
internetcafé fungerer som samlingssted for såvel ansatte som brugere, ganske som stedet 
designer homepages og bogomslag. Imellem disse to ydrepunkter ligger Solhatten - en vel- 
assorteret sundhedsbutik med økologiske produkter, der samtidig står for bestilling af 
økologisk kød og grøntsager. På den anden side af gaden ligger "Café Sonja". Her kan man 
få billig og sund mad både morgen, middag og aften. Går man imidlertid mere efter det 
mandlige islæt, så findes det i "Slatten" inde ved siden af, der er et værested for områdets 
mandlige beboere samt i "Saxo-Gym" - Sidegadens styrketræningscenter. Endelig er der "Alko- 
hold-op", der er et projekt med forskellige sportsklubber for alkoholikere, samt et vaskeri, 
et bad og et kontor, hvor Sidegadens aktiviteter og økonomi ledes og koordineres. 
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Hvad angår Kjøbenhavns Genbrugs Compagni, startede det op i 1992 i samarbejde med 
Københavns Kommunes miljøkontrol i en stor nedlagt fabriksbygning i gåafstand fra Side- 
gaden. Her finder man et cykel- og træværksted, hvor man modtager og reparerer genan- 
vendelige dele fra kommunens genbrugsstationer, ligesom stedet tæller en renovations- og 
transportarbejderuddannelse. Alt sammen for at skabe meningsfyldt beskæftigelse for unge 
arbejdsløse samt fremme en økologisk bevidsthed i lokalområdet. Desuden tæller Genbrugs 
Kompagniet et værested for marginaliserede unge, og på sigt arbejder man også på at op- 
rette en uddannelse for grønne gårdmænd. 

Alt dettc finder sted i et lokalområde, hvor Settlementet, Sidegaden og Genbrugs Compag- 
niet også ønsker at være til gavn for beboerne ved at skabe et lokalt miljø med en social an- 
svarsbevidsthed. Undersøgelsens formål er derfor at beskrive lokalbefolkningens hverdagsliv 
for derved bedre at kunne finde frem til de svagheder og styrker, som beboerne må besidde. 
Med det overordnede formål at det skal føre til en videreudvikling af samarbejdet mellem 
det sociale arbejde og lokalbefolkningen på Vesterbro. 

Foruden beboerundersøgelsens naturlige interesse for det daglige liv i dag belyses også den 
sociale og kulturelle udvikling siden bydelens grundlæggelse. Demografiske analyser, erin- 
dringer, litterære uddrag samt interviews med ældre beboere skal tilsammen give en indsigt 
i det, der var engang. Dvs. indfange brudstykker af den kultur, som engang fandtes, men 
som i dag lader til at være forsvundet fra det gamle arbejderkvarter. 

Bogens opbygning består af to hovedafsnit, hvor den første del fungerer som en gennem- 
gang af erindringer og faktuelle oplysninger om Vesterbro. Anden del er så selve beboerun- 
dersøgelsen, der er en bearbejdning af egne interviews og observationer fra kvarteret. Mere 
detaljeret ser Kapitel 1 på Vesterbros historiske udvikling fra bydelens grundlæggelse til en 
større beboerudflytning finder sted fra omkring 1960. Dernæst fortæller Kapitel 2 om Vester- 
bros omfattende befolknings- og boligudvikling siden 1970, der ikke mindst skal ses i lyset 
af bydelens sanering og igangværende byfornyelse. For til sidst i Kapitel 3 i ord og billeder 
at præsentere de tre karréer, som har leveret data til undersøgelsen i form af observationer 
og beboerinterviews. 

Det næste hovedafsnit går så ind i selve beboerundersøgelsens resultater. Først præsenterer 
Kapitel 4 nogle af de metodiske problemstillinger, der har sat sig sine tydelige spor på un- 
dersøgelsen, ganske som fire beboertyper eller typologier bliver introduceret. Dernæst følger 
i Kapitel 5, 6 og 7 nogle beboeres fortællinger om hverdagslivet på Vesterbro - lige fra den 
midaldrende vesterbroer, som er født og opvokset i kvarteret, til de nye og unge beboere, 
som er kommet til bydelen efter byfornyelsen. Alle sammen med hver deres daglige rutiner 
samt billede af kvarteret og dets beboere. Til sidst sluttes bogen af med en afrunding. 
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K A P I T E L  1
Det folkelige kvarter 

Når ambitionen er at se på hverdagslivet, sådan som det tager sig ud på Vesterbro i dag, da 
må man ikke glemme, at det sættes i spil i et kvarter med sin egen historie og baggrund. 
Når jeg gik ud og interviewede beboere, unge som gamle, tilflyttere som lokale, da beskrev 
langt de fleste en særlig "ånd" tilknyttet kvarteret. For nogle betød denne en rebelsk res- 
source til at gå imod og ikke finde sig i noget, for andre blev kvarteret forbundet med en 
vis nærhed, mens en hclt tredje gruppe beskrev kvarteret som et sted, hvor der fandtes en 
rå, men alligevel hjertelig tone. Alt sammen noget, der relaterer sig til fortiden, og som nogle 
af bydelens nuværende beboere altså stadigvæk finder kendetegnende for det gamle arbej- 
derkvarter. Men de, som havde boet i kvarteret i årtier, var dog mere nedtonede i sådanne 
betragtninger. De havde på deres egen krop oplevet kvarteret, dengang befolkningssam- 
mensætningen og det sociale liv - i deres øjne - adskilte sig synligt fra datidens "finere" kvar- 
terer som Frederiksberg og Østerbro. Men sådan er det altså ikke mere, mener Emma på 
otteoghalvfjerds. "Nu er det jo efterhånden lige meget, hvor du bor", som hun sagde, da jeg 
var ude og interviewe hende hjemme i hendes toværelses lejlighed i Dannebrogsgade. Den 
havde hun boet i lige sidcn 1938 blot med den betydelige forskel, at det dengang var sam- 
men med hendes nu afdøde mand August og deres tre børn, og at lejligheden var i en 
noget anden forfatning end nu. Emmas hverdagsliv vil jeg komme tilbage til senere. Først 
vil jeg nemlig introducere et interessant begrebsapparat hentet fra en svensk bysociolog, Mats 
Franzén, som laver en kvartersanalyse af et stockholmsk arbejderkvarter i 30'erne, der i sin 
historie og i sit kulturmønster bærer på store ligheder med netop Vesterbro. 

Det omtalte kvarter hedder Katarina og blev meget lig Vesterbro, udvidet ganske enormt un- 
der industrialiseringen op gennem det 19. århundrede (Franzén 1992). Fra 1880 og frem til 
ca. 1910 oplevede kvarteret således en massiv bebyggelses- og befolkningsvækst og blev som 
Vesterbro kendt som et af nationens typiske arbejderkvarterer. Under mellemkrigstidens 
Sverige tilhørte 3/4 af Katarinas befolkning således det, som Franzén kalder folkelige klas- 
ser, der tilsammen artikulerede en folkelig bykultur (Franzén 1992:42). Der var her tale om 
en kultur med andre praktikker end dem, man fandt hos datidens dominerende borgerlige 
kulturer. En forskel, der skal betragtes relationelt, idet borgerskabet i kraft af sin højere 
position kunne se ned på "folket" som værende enkelt, instinktivt og traditionelt uden den 
store grad af individualitet. Der fandt herved en vedvarende magtkamp sted, hvor den fol- 
kelige bykultur ikke alene bestemmes ud fra strukturelle forudsætninger i forhold til placeringen 




