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DEN URBANE PULS 
STØJ OG RO I KØBENHAVN OG BYENS 
MULIGHEDER FOR FORDYBELSE



Denne rapport er udarbejdet for Københavns Kommune af Gemeinschaft. 

Fotos og videoer: Gemeinschaft 
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Introduktion 

Støj, ro og fordybelse kan være mange ting, og specielt i en moderne og kompakt storby. Byens mange 
beboere indretter og fordyber sig på hver deres måde. De forbander byen, de elsker byen, og de lever i 
og med den. En afgørende del af  hvordan en by opfattes, og adfærden i byen udformer sig, udgøres af  
dens fysiske indretning, dens liv og dens støj og ro. Pulsen er ofte høj i den kaotiske storby, men der 
gives lommer for en roligere vejrtrækning. Men hvad er det for kvaliteter, der er ved sådanne steder 
med lav puls? Og er vi enige om disse kvaliteter? Kunsten synes at være både at udgøre en pulserende 
storby og samtidig være en by, hvor vejrtrækningen her og der kan finde sin hvilepuls. Det er i dag én 
af  de moderne storbyers udfordringer, fra Buenos Aires over Berlin til København. 

Samlet under betegnelsen ’støj og ro’ udgør muligheder for fordybelse ét af  12 overordnede visions-
temaer for Københavns metropolvision. Et kernepunkt for metropolvisionen er, at den strategiske 
retning for byudviklingen skal inspireres af  byens faktuelle brug og borgernes daglige liv. Det er derfor 
nærliggende at undersøge, hvad fordybelse, støj og ro overhovedet er, og hvad det betyder for borgerne 
i de københavnske byrum. Hvad der er infernalsk støj for nogle, er blot et interessant og anonymt 
bagtæppe af  storbylyd for andre. Hvad der er velsignet ro for nogle, er som at være tæt på døden for 
andre. Og hvad der kræves for at kunne fordybe sig kan være stærkt forskelligt. To tavse minutter ved et 
ellers larmende busstoppested kan for nogle være nok, andre fordrer tillige bænk, kaffe og udsigt. 

Denne rapport rummer to delrapporter. Den ene delrapport har undersøgt borgernes oplevelse af  støj, 
ro og byrummenes indretning i ti udvalgte byrum, og den har analyseret hvilke forhold, der på tværs af  
byrummene har betydning for deres oplevelse. Den anden delrapport har undersøgt københavneres 
oplevelse af  byen med fokus på fred, ro og fordybelse. Begge undersøgelser er foretaget med brug af  
etnografiske metoder, og begge undersøgelser har været genstand for antropologisk analyse.  

De to undersøgelser er foregået samtidigt i perioden november-december 2014, og har i videst mulige 
omfang informeret hinanden. De to delrapporter kan dog læses uafhængigt af  hinanden. 

I begge undersøgelser er der talt med mange mennesker, og deres opfattelser, fortællinger, synspunkter 
og ønsker er loyalt og detaljeret noteret, ligesom observationer af  adfærd i byen i ord og billeder. 
Rapporterne beror på et solidt empirisk fundament. Københavnere er kommet til orde. 
Undersøgelserne har ladet københavnere selv omtale de udvalgte steder og selv definere det, de forstår 
ved det gode rum til fordybelse. Således skal rapporternes beskrivelser og de fremhævede citater fra de 
forskellige (anonymiserede) personer læses som repræsentative. Dvs. de overskrifter, de beskrivelser og de 
citater, der optræder i rapporterne er valgt, idet de repræsenterer generelle beskrivelser og udsagn for de 
mange mennesker, der ligger til grund for rapporterne. 

Det er imidlertid alligevel vigtigt at understrege, at undersøgelsernes naturligvis ikke er udtømmende. 
Undersøgelsernes resultater kan betragtes som valide, men der kan selvfølgelig tilføjes yderligere viden 
og flere nuancer om de ti byrum såvel som om københavnernes oplevelse af  byens muligheder for 
fordybelse. Kortvarige undersøgelser bør altid mane til forsigtighed for så vidt angår meget 
vidtrækkende konklusioner. Begge delrapporter er derfor tilbageholdende med alt for generaliserende 
og bombastiske udsagn. Hertil kommer, at undersøgelserne er foretaget i en periode med både køligt og 
vådt vejr, hvilket havde en vis indvirkning på københavnernes udeliv. Imidlertid er et sådant vejrlig ikke 
københavnerne ubekendt, og København har som bekendt sit liv på gader og stræder året rundt. 

Den samlede rapport ser trods disse bemærkninger ingen forhold, der gør, at den ikke skulle kunne 
indgå som et vigtigt grundlag for det videre arbejde med udviklingen af  Københav 
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DEN URBANE PULS  
TI BYRUM I KØBENHAVN 

Centralt for oplevelsen af  storbyen, og for udfoldelsen af  det daglige liv i storbyen, er de byrum, som 
byens mange borgere færdes i hver dag. Nogle af  disse rum farer borgerne blot igennem, løbende på 
vej til bussen eller cyklende på vej hjem fra arbejde. I andre af  disse rum stopper de op, ventende på 
bussen eller sidende på en bænk med en kop kaffe og en god ven.  

Byens borgere oplever byrummene forskelligt: den fysiske indretning, lyset, roen, støjen og muligheden 
for fordybelse. I hvilke af  disse byrum de vælger at skynde sig igennem, og i hvilke de vælger at stoppe 
op, afhænger i høj grad af, hvordan borgerne oplever de enkelte byrum.  

Dette rejser spørgsmålet om, hvilke forhold der påvirker, hvordan borgerne i København oplever og 
bruger byens rum? 

Nærværende undersøgelse ser nærmere på, hvorledes borgere i København oplever og bruger ti 
udvalgte byrum. Med særlig fokus på ro, støj, lys, indretning og muligheder for fordybelse beskrives og 
analyseres de forhold, der er væsentlige for borgernes oplevelse af  og adfærd i de enkelte byrum. 
Efterfølgende foretages en tværgående analyse af  de ti byrum med henblik på at tilvejebringe viden om 
hvilke faktorer, der er væsentlige for oplevelsen af  byrummene med fokus på støj, ro og fordybelse i 
byen. 

� 	  5



INDHOLD 

Undersøgelsen 

Stedsbeskrivelser  

 Balders plads 

 Bopa Plads 

Gammeltorv 

Husum Torv 

Majporten 

Mozarts Plads 

Ruten 

Sønder Boulevard 

Vanløse Torv 

Vester Voldgade 

Tværgående faktorer 

 Placering 

 Indretning 

 Trafik 

 Mennesker 

Konklusion 

� 	  6



UNDERSØGELSEN 

Undersøgelsen er baseret på etnografiske data indsamlet i følgende ti byrum i København: 

• Balders Plads 
• Bopa Plads 
• Gammeltorv  
• Husum Torv 
• Majporten 
• Mozarts Plads 
• Ruten, Tingbjerg 
• Sønder Boulevard 
• Vanløse Torv 
• Vester Voldgade 

Den konkrete metodiske ramme for stedsanalysen har været det mobile, antropologiske laboratorium, 
Antrocamperen, der i to dage slog lejr i hvert af  de ti udvalgte byrum. Camperen har tjent som interview- 
og varmestue for informanterne, og har som sådan dannet platform for en opsøgende, etnografisk 
undersøgelse af  det københavnske byrum i november og december måned 2014.  

I løbet af  de to dage på hvert sted er der blevet udført interviews med brugere af  de respektive byrum, 
med fokus på ro, støj, lys, indretning og muligheder for fordybelse. I alt er der gennemført 217 
interviews fordelt på de ti byrum. Camperen har endvidere gjort det muligt, i et vist omfang, at 
observere det daglige liv i de ti byrum, hvilket har bidraget til beskrivelserne af  livet på pladserne.  

Endelig er der blevet gennemført en kvantitativ kortlægning af  byrummene gennem optællinger og 
skitseringer af  ophold, fodgængere samt bevægelseslinjer. Data er indsamlet i tidsintervallet 
11.00-19.00. Optællingerne er foretaget hver anden time, ved henholdsvis ti minutters observation af  
krydsende fodgængere, ti minutters observation af  ophold og ti minutters skitsering af  bevægelseslinjer. 
Optællingerne er fordelt på køn, og der skelnes mellem siddende og stående borgere. Der er i 
optællingerne ikke taget højde for forskellige ugedage og vekslende vejr. Observationer i andre årstider 
vil selvsagt give andre resultater - i særdeleshed for ophold i byrummene. For en enkelt af  byrummene 
foreligger der ingen optælling. 
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STEDSBESKRIVELSER 

Ud af  denne dataindsamling er der kommet et væld af  beretninger og udsagn, der forholder sig til ro, 
støj, lys, indretning og muligheder for fordybelse i de ti byrum. Essensen af  disse er samlet i de ti 
stedsbeskrivelser i denne rapport.  

Hver stedsbeskrivelse indledes med en beskrivelse af  ti minutter i det pågældende byrum, baseret på 
minutiøs observation. Følgende præsenteres de tre-fire mest fremtrædende faktorer, der har væsentlig 
betydning for brugernes oplevelse af  det givne sted. I nogle byrum er disse faktorer særligt knyttet til ro 
og støj, mens at de i andre byrum er særligt knyttet til eksempelvis den fysiske indretning. Hvilke 
faktorer, der er præsenteret i stedsbeskrivelserne, er udelukkende bestemt af  borgernes beretninger og 
udsagn. Stedsbeskrivelserne og den tværgående analyse vil således indeholde repræsentative citater i 
overskrift og tekst fra disse interviews. Citaterne er anonymiserede. 

. 
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BALDERS PLADS 
En stille plads på Nørrebro 

BYRUMMET I TAL 

Torvets størrelse: ca. 2400 m2 
Siddepladser: 33  
Krydsende fodgængere: XXX pers/time 
Ophold på torvet: XXX pers/time 
Herunder stående: XXX pers/time 
Herunder siddende: XXX pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Balders Plads er omkranset af  gamle femetagers murstenshuse. Pladsen i sig selv er dækket af  grå fliser, 
og træerne på pladsen er næsten lige så høje som husene. I den ene ende står et bordtennisbord, og i 
den anden er bygget en scene. Den travle Tagensvej ligger omtrent 100 meter nede ad gaden, og lyden 
fra bilerne høres som en fjern, men konstant, baggrundsstøj. 

I pladsens ene ende, mod Ægirsgade, går en mand over pladsen med sin hund. Den snuser til et par af  
træerne, hvorefter de går ind i en opgang på pladsen. Der går ikke længe, før hunden står på en lille 
altan på 4. sal og gør ud over pladsen. I den anden ende af  pladsen, ved Baldersgade, ligger Røde Roses 
Kaffebar. Et par unge mænd i slutningen af  20’erne står udenfor med en kop kaffe i hånden. To piger 
på samme alder sidder på bænkene foran kaffebaren og spiser. De sidder viklet ind i tæpper, og den ene 
har sin hund siddende på bænken ved siden af  sig. På legepladsen, der ligger i forlængelse af  Balders 
Plads, sidder tre unge mænd i sorte dynejakker. De sidder på en bænk i mørket under et halvtag, lidt 
gemt væk fra pladsen. De har siddet der i en times tid og snakket.  

En gang imellem krydser en cykel pladsen, eller en bil kører ned ad en af  de omkringliggende gader. 
Ellers er der stille på Balders Plads. Der er lys i vinduerne hos Røde Roses Kaffebar, hvorfra der sendes 
en smule liv ud på pladsen.   
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EFTER CAFEEN ER ÅBNET, ER PLADSEN ÅBNET OP 

Mange borgere ved Balders Plads siger, at det er et meget stille sted, tilbagetrukket fra Tagensvej og 
Nørrebrogade og næsten hemmeligt. Efter Røde Roses Kaffebar er åbnet, er der dog kommet mere liv 
på pladsen. Poul, der er pensionist og 67 år, bor på Balders Plads, siger, Det kan ikke blive et bedre sted. 
Efter caféen er åbnet, er pladsen åbnet op for omverden. Folk bruger den og sidder på bænkene. Om sommeren sætter 
Røde Roses Kaffebar hængekøjer ud på Balders Plads, hvilket der er mange af  borgerne, der omtaler 
positivt. Marie på 30, der bor i nærheden og er på barsel, siger: Om sommeren er der nogle hængekøjer, hvor jeg 
elsker at sidde med en bog eller sidde og amme. Cafeen er en vigtig del af  pladsen og henvender sig også til 
familiesegmentet. 

SMÅ LOMMER, HVOR MAN KAN VÆRE SIG SELV  

Balders Plads er omkranset af  femetagers huse, hvor et stort antal vinduer og altaner vender ud imod 
pladsen. Enkelte borgere ved Balders Plads nævner, at man kan føle sig overvåget på pladsen. Jesper, 
der er pædagog på 50 år og bor i en af  bygningerne ud til pladsen, siger: Her er så åbent med lige linjer, og 
det hele er overskueligt. Specielt fra lejlighederne. Hvis jeg skulle lave pladsen om, så fik den små lommer, hvor man 
kunne være sig selv. Det  er jo ikke sådan, at man lige ville sidde hernede og kysse med naboens kone, vel. Drengene i 
dynejakker foretrækker også at sidde under et halvtag inde på legepladsen, i stedet for ude på pladsen. 
Med de nøgne træer, som det eneste, der står på pladsen, er der ingen lommer eller kroge, hvor man 
kan være privat.  

DET ER FINT, AT DER SKER NOGET, MEN IKKE HELE TIDEN 

De sociale arrangementer, der afholdes på Balders Plads, omtales positivt af  mange af  borgerne. Om 
vinteren er der et stort juletræ på pladsen, og der sælges juletræer. Om sommeren afholdes der blandt 
andet loppemarked, jazzfestival og der danses salsa. Jytte, der er 70 år og pensionist, har boet i 
stueetagen på Balders Plads i 45 år, siger: I de første 14 dage synes jeg, at det var rigtig hyggeligt. Jeg kan jo godt 
lide salsa. Men det bliver altså lidt for meget, når der danses torsdag, fredag og lørdag hele sommeren. Specielt når man er 
nabo til det. Ejeren af  Røde Roses Kaffebar, der er 35 år, der også er arrangør af  mange af  
arrangementerne på pladsen, forklarer, at de har modtaget et par klager, men siger samtidig: Det er 
vigtigt, at potentielle iværksættere har mulighed for at skabe kulturarrangementer og bringe liv til pladser på den måde. 
Sanne på 32 og ledig, bor ved pladsen og bruger den jævnligt, siger: Pladsen bliver skabt af  de mennesker, 
der bruger den. Det skal ikke være mere eller andet. Det er fint, at der sker noget ind imellem, men ikke hele tiden. 

MAN SKULLE LUKKE BALDERSGADE 

Flere småbørnsforældre udtrykker bekymring over trafikken omkring Balders Plads. Ejeren af  Røde 
Rosas kaffebar, foreslår, at man skulle lukke Baldersgade, så bilerne kun kører i den ene ende af  pladsen. Så kunne 
man også åbne pladsen mere op og åbne legepladsen op ud mod pladsen, så børnene ikke er buret inde. 
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BOPA PLADS 
En trekant på Østerbro med barnevogne og latte 

BYRUMMET I TAL  

Torvets størrelse: ca. 1400 m2 
Siddepladser: 27 
Krydsende fodgængere:  207 pers/time  
Ophold på torvet:  41 pers/time  
Herunder stående: 35 pers/time 
Herunder siddende: 6 pers/time  

TI MINUTTER I BYRUMMET 

En lille dreng med cykelhjelm og gul jakke kommer trækkende med sin cykel over Bopa Plads. Pladsen 
er formet som en trekant prydet med tolv høje træer, et par bænke, en petanquebane og en legeplads. 
Legepladsen er omkranset af  et lavt hegn med en låge og et skilt, hvor der står: Velkommen til en røgfri 
legeplads. Kulørte lamper hænger over de to cafeer, Pixie og Café Bopa, der begge har stole og borde på 
pladsen. På Pixie sidder en dame i vinduet med sin lille datter. De har siddet der længe og holdt øje med 
barnevognen, der står udenfor cafeen. En mand med en rollator går over pladsen og sætter sig ned på 
Café Bopa. Han drikker en espresso, sidder lidt og kigger, og går så tilbage ad den vej, han kom fra.  

De fleste mennesker, der bruger Bopa Plads er fra Østerbro, og er der for at besøge en af  pladsens to 
cafeer. Henrik på 38, og nabo til pladsen, siger: Om sommeren er her rigtig mange mennesker. Ikke sådan ude på 
pladsen. Folk bruger ikke så meget bænkene, men er på cafeerne. Og nogle spiller petanque. I hverdagene bruges 
pladsen også af  eleverne fra den nærliggende Randersgade Skole i frikvarterene. To piger på 15 fra 9. 
Klasse fortæller: Vi kommer her ikke så meget efter skole, det er mere dem på tredive med deres barnevogne. Vi bor jo 
lige i nærheden, så kan vi ligeså godt gå hjem. Vi har jo ingen børn, og vi går heller ikke på cafeer. 
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MAN BURDE LUKKE AF FOR CYKLERNE  

Bopa Plads er lukket af  for cykler og biltrafik. Engang imellem kører et par biler forbi på Randersgade, 
men ellers er pladsen generelt fri for trafikstøj. Dog klager mange af  brugerne over, at cykelister kører 
over Bopa Plads, mellem Randersgade og Viborggade/ Løgstørgade. Man burde lukke af  for cyklerne, for 
børnene kan ikke lege der. Det er for farligt, siger Pierre på 42 og Odile på 46 og peger mod Løgstørgade. De 
er stamgæster på Pixie og på legepladsen med deres tre børn.  

DET ER IKKE RIGTIG SÅDAN ET STED, DER LARMER 

Der er en lind strøm af  mennesker på Bopa Plads, hovedsageligt på grund af  de to cafeer. Kit på 57, 
der sidder på Bopa Plads med sin veninde, beskriver sin brug af  pladsen således: Jeg kommer her tit især 
om sommeren, hvor der er mere liv. Når jeg er her, kan det både være for at gå på café, kigge på mennesker eller ryge en 
cigaret. Det er sjovt at se på de forskellige mennesker, der kommer forbi. Mange af  pladsens brugere beskriver 
Bopa Plads som et sted med liv. Louise, der er 35 og studerende, forklarer, at på Østerbro er det Bopa 
Plads, der fungerer! Der er dødt rundt omkring, men her er der altid liv. Samtidig nævner flere brugere, at der er 
en særlig ro på Bopa Plads, til trods for strømmen af  mennesker og de to cafeer. Peter på 40, der er på 
Bopa Plads med sine børn, siger: Her er meget stille. Selvom de to cafeer har åbent hele natten, så er det ikke rigtig 
sådan et sted, der larmer. De har jo musik, men dørene er lukkede. 

MAN BURDE LAVE NOGET HYGGELYS  

Højt over pladsen hænger gadelamper i kabler. Louise forklarer, Lamperne er et levn fra dengang, der var et 
vejkryds her. De er absolut ikke flotte. Jeg synes, at man burde lave noget hyggelys i stedet. Skoleeleverne Josefine og 
Astrid siger, ved cafeerne er der helt vild god belysning. For eksempel lysene på caféen derovre [peger på de kulørte 
lamper], det gør det hyggeligt, især om aftenen. 

PLADSEN ER LIGESOM EN INDHEGNING 

Der er mange børn på Bopa Plads og på de to cafeer. Pierre og Odile forklarer, Pixie er vores vandingshul. 
Derfra kan man holde øje med børnene, der leger, da pladsen er ligesom en indhegning. Legepladsen på Bopa Plads 
består af  en række overdimensionerede frugter, der er bygget af  træ og sirligt malet. Flere nævner 
legepladsens æstetik, men også at den er kedelig at lege på for større børn. Christian på 40 siger, De 
kunne måske lave legepladsen lidt bedre [hans datter på ca. 10 år afbryder og  siger, at det er en rigtig kedelig 
legeplads]. Men så igen, hvis man lavede en ny legeplads, så ville man nok ødelægge den ro, her er. Nej, pladsen er fin, 
som den er. 
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GAMMELTORV 
Et smukt torv i det indre København 

 
BYRUMMET I TAL 

Torvets størrelse: ca. 2400 m2 
Siddepladser: 20 
Krydsende fodgængere: 474 pers/time 
Ophold på torvet: 133 pers/time 
Herunder stående: 92 pers/time 
Herunder siddende: 41 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Gammeltorv og Nytorv danner tilsammen ét langt torv, der adskilles af  en konstant strøm af  
fodgængere, der krydser torvene som del af  deres vej ned ad Strøget. Torvene er brolagte og skråner 
med Vestergade og Gammeltorv. Midt på Gammeltorv står Caritas- springvandet, der er tomt for vand 
på grund af  kulden. En gruppe af  unge drenge sidder på kanten af  springvandet og er ved at pakke 
deres madpakker ud. Tre ældre kvinder krydser over Gammeltorv i retning mod Vor Frue Kirke. De 
kigger sig omkring og op på de fint udsmykkede huse, der omkranser både Gammeltorv og Nytorv. De 
taler svensk. På den nordlige del af  torvet har en gruppe drenge siddet på de samme to bænke hele 
dagen. De sidder i cykeltøj, rygsæk og cykelhjelm, og deres cykler ligger foran dem på brostenene. De 
er cykelbude og sidder hver eneste dag med deres walkie-talkies på Gammeltorv, fordi det ligger 
centralt i byen i forhold til deres opgaver.  

Der er mange mennesker, der bare krydser over Gammeltorv på vej et andet sted hen, eller gør et 
hurtigt stop foran springvandet for at tage et billede. Der er dog også en del mennesker, der stopper op, 
såsom turister og butikskiggende, der skal have et hvil fra Strøget. Eller københavnere, der bor eller 
arbejder i området og trænger til en pause. Jeppe på 21 år er lige blevet færdig med sit arbejde og sidder 
med sine kollegaer på en bænk på Gammeltorv og ser på menneskerne, der passerer på Strøget. Han 
forklarer: At sidde her på bænken – det er lidt ligesom at trække sig lidt tilbage fra dagens ræs, men alligevel være tæt 
nok på til at mærke det. 
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JA, DET LARMER, MEN SÅDAN ER DET JO I BYEN 

Biler og cykler kører langsomt, men konstant, ned ad Nørregade, der løber langs Gammeltorv og 
Nytorv. På tværs af  torvene går mennesker i en lind strøm på Strøget. Alligevel mener borgerne ved 
Gammeltorv ikke, at der er for meget støj. Peter på 50 år, der sidder på en bænk og tjekker sine mails 
mellem to møder, siger: Her er lidt forskellige lyde. Men det skal være der. Fordi her sker ting. Ellers kan man jo 
flytte på landet. Erik på 72 år, der står og venter på sin ven ved springvandet, siger, Ja, det larmer! Men sådan 
er det jo i byen. Jeg bor lidt uden for København, men jeg kommer herind i hvert fald én gang om ugen, for jeg er jo 
københavner. Flere af  borgerne ved Gammeltorv mener, at støjen hører byen til. Der er dog også 
borgere, der mener, at der nærmest slet ikke er støj ved Gammeltorv. Susanne på 40 år, der arbejder på 
Nørregade: Jeg vil sige det på den her måde: Jeg har været i Tunesien i sommer. Der er meget larm og der sker en masse. 
Da jeg så kom hjem, opdagede jeg, hvor fredeligt der er her. På de åbne pladser er det muligt at finde rolige rum. 

DER MANGLER STEDER AT HÆNGE UD 
  
Mange af  borgerne ved Gammeltorv nævner en mangel på siddepladser, og siger, at bænkene på torvet 
er blevet fjernet gennem tiden. Birger på 44 år, der holder en pause på torvet efter en cykeltur, siger: 
Engang gik der en mur langs pladsen, og der var flere bænke og træer. Men det er blevet fjernet. Der stod ludere og folk, 
der solgte varer. Men det var nok for svært for politiet at holde øje med, når muren skjulte folk. Flere klager over, at 
der nu kun er caféstole på Gammeltorv. Jonas på 19 år, der bor i Studiestræde, siger: Der mangler steder at 
hænge ud, hvor man ikke skal betale 40 kr. for en latte for at sidde ned. Cykelbudene, der sidder på Gammeltorv 
hver eneste dag, forklarer, hvorledes cafeerne bestikker dem for at gå væk fra de offentlige bænke. 
Magnus på 28: Det er noget med, at der skal være én meter fra bænkene til cafebordene, men det overholder de ikke. 
Cafeejerne kommer altid og klager over, at vi sidder på bænkene. De synes vores walki’er larmer. Så giver cafeen derovre 
os nogle gange en kasse sodavand for, at vi flytter os over til en anden bænk. Magnus har siddet i 6 år på 
Gammeltorv i forbindelse med sit arbejde som cykelbud. 

HER ER MEGET SMUKT AT SIDDE OM AFTENEN  

Borgere ved Gammeltorv kan godt lide den dæmpede belysning og de gamle lamper omkring 
springvandet. Susanne på 40 år og fra Nordvest siger: Lyset er egentlig meget hyggeligt. Blødt lys og forskellige 
lamper. Lamperne rundt om springvandet er anderledes end den hverdagsgadebelysningen, der følger vejene. James på 53 
og arbejdsløs siger følgende om belysningen: Her er meget smukt at sidde om aftenen. Især om sommeren. Så 
kan man høre vandet fra springvandet. Medarbejderne ved Victoria Pub på Gammeltorv mener dog, at der 
mangler lys om natten, og ejeren siger: Hvis jeg skal sige noget om Gammeltorv, så er det, at her mangler lys. Der 
er kun de her gamle lamper, og der er tit nogle mærkelige mennesker herude. 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HUSUM TORV 

En ø omringet af trafikerede veje  
 
BYRUMMET I TAL 

Torvets størrelse: 940 m2 
Siddepladser: 21 
Krydsende fodgængere: 317 pers/time 
Ophold på torvet: 104 pers/time 
Herunder stående: 89 pers/time 
Herunder siddende: 15 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Fire busser holder og pruster med motoren tændt. De er alle nummer 5A. Et par af  buschaufførerne 
står og snakker på torvet, før de skal køre igen. En ældre mand, med et net i den ene hånd og en 
plasticpose i den anden, kigger ned i skraldespanden midt på torvet og samler en øldåse op. Dåsen er 
netop blevet kastet i skraldespanden af  en anden ældre mand, der har siddet på torvet i en times tid. En 
af  chaufførerne går tilbage sin bus. Han åbner dørene og sætter sig ind. En ung kvinde skynder sig at 
skodde sin cigaret på jorden og går ind i bussen. En ung mand kigger op fra sin telefon og følger efter. 

Husum Torv opleves af  langt de fleste i maksimalt ti minutter. Folk står typisk med mobiltelefonen 
fremme eller hænderne i lommerne. De tripper ofte frem og tilbage på torvet for at holde varmen, 
mens de venter på bussen. Der synes at være en vis rytmik over Husum Torv. Busserne kommer og går. 
Og hver ankommende bus sender et nyt hold passagerer henover torvet. Bente, der er 79 og pensionist, 
beskriver Husum Torv således: Det her er jo bare en stå af  og stå på plads og komme videre, ikke. Det er sådan jeg 
tænker den. 

Enkelte personer er helt uden for denne rytmik. De sidder roligt og betragter livet med en øl i hånden. 
Som Egon på 70 og pensionist forklarer: Når jeg er ude med hunden, så køber jeg mig lige en håndbajer og sætter 
mig her. Her sker jo noget. 
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DET ER OKAY, FOR JEG BOR HER JO IKKE  

Husum Torv omgives af  trafikerede veje. Der ankommer og afgår busser løbende, og biler kører forbi. 
Det gør, at der er en vedvarende støj fra trafikken. Størstedelen af  torvets borgere nævner det høje 
støjniveau, men er ikke generet af  det, da de kun befinder sig på torvet kortvarigt. Ulla på 50 år og 
plejeassistent, arbejdende i Husum, siger: Det larmer meget i myldretiden, men det er okay, for jeg bor her jo ikke. 
Anette på 41 og arbejdende i Brønshøj, forklarer: Jeg kan sagtens sidde her og tænke mine egne tanker, tænke 
privat. Selvom man hører det [larmen], så blokker man det lidt ude.  

HER SKER JO NOGET 

Den menneskelige støj er for de fleste enten ikke generende eller ligefrem påskønnet, da, som flere 
borgere mener, at de skal have tiden til at gå med noget, mens de venter og derfor ser på mennesker. 
Susanne, buschauffør og 45 år, siger: Vi buschauffører har et hus derovre, hvor vi kan vente, men jeg venter altid 
her [på torvet], for her sker jo noget. Pensionisten Bente siger: Der sidder lidt rigeligt med mennesker og drikker 
her, men mig generer de ikke. De gør jo ikke nogen fortræd. Og hvis de gør, skal jeg nok råbe op. Sådan er jeg. En 
ældre kvinde sidder på en af  bænkene hen over middag. Hun siger, at hun ikke skal med bussen, men 
bare sidder der. 

DET ER IKKE SOM SÅDAN ET RIGTIGT STED  

Størstedelen af  borgerne har ingen relation til Husum Torv, det er blot et sted, hvor de skifter bus. 
Jacob på 47 og buschauffør siger: Pladsen er ikke kedelig, men det er bare sådan mest et busstop. Søs på 65 
forklarer: Det er ikke som sådan et rigtigt sted. Det er kun et sted, jeg kommer, når jeg venter på en bus. Søs besøger 
sin mor i Husum. Flere udtrykker, at pladsen er for åben til tre sider og derfor ikke er sådan et sted, 
hvor man får lyst til at sætte sig ned. Henrik på 46 og bistandsklient siger: I gamle dage var der en hæk hele 
vejen rundt mod Frederikssundsvej. Den afskærmede mod lyden. Så kunne man sidde lidt i fred og ro. Og så var der et 
springvand lige midt på torvet. 

FLERE BÆNKE, MERE LYS OG FLERE SKRALDESPANDE 

Flere borgere nævner, at læ for regn og vind er væsentlig, når de venter på torvet, og at der mangler 
læskure på udsatte steder. Ida på 60 siger: Der mangler et læskur her overfor Torvekiosken. Hvis det regner, kan 
man bruge læskuret oppe ved Frederikssundsvej, men når bussen kommer, skal man løbe, og det kan min mand, der er 
gangbesværet, altså ikke. Buschaufføren Jacob udtrykker, Jeg savner flere bænke, mere lys og flere skraldespande. 
Men, det skal ikke være en legeplads. Det er ikke sådan et sted. 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MAJPORTEN 
Et grønt åndehul på Amager 

BYRUMMET I TAL 

Havens størrelse: 1700 m2  
Siddepladser: 43 
Krydsende fodgængere: 65 pers/time 
Ophold på torvet: 5 pers/time 
Herunder stående: 5 pers/time 
Herunder siddende: 0 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Det ligner næsten en privat have, så ny og velplejet ser byhaven ved Majporten ud. En rektangel 
indhegnet af  sort stakit. En låge i hvert hjørne. En lille seddel er sat på hver af  de fire låger med et 
billede af  et par børnehavebørn med ordene, Vi glæder os… til at spise et jordbær og plukke en squash. Vi har 
nemlig selv sået og vandet i vores små haver. Derfor må du gerne nyde synet, men ikke smagen af  vores arbejde. Sedlen 
handler om Majportens beboerbede, otte højbede, bygget op af  rustfarvede metalplader og inddelt i 34 
små lod. Selv nu i december er bedene fyldt med forskellige grønne, gule og brune planter. Timian, 
purløg, jordbær, gulerødder og et par solsikker. Resten af  Majportens bede er sirligt organiserede. Små, 
hvide roser blandet med lilla lavendler. Møblerne i haven er anderledes end i andre parker og pladser i 
byen. De er formede som overdimensionerede liggestole, med plads til at flere personer. Og et 
havebord med indbygget grill i midten af  bordpladen. En enkelt hundelufter går forbi Majporten, men 
ikke ind i haven. 

De fine tanker og det gode design mangler ikke i Majportens byhave, men det gør menneskene. Haven 
bruges slet ikke om vinteren. De eneste mennesker, der går forbi, bor i de tilstødende huse. De siger 
dog alle, at haven bruges flittigt i sommermånederne. Elsa på 70 og nabo til Majporten beskriver det 
således: Det er jo selvfølgelig mest om sommeren, at den bliver brugt. Om formiddagen er det mest småbørnsfamilier, der 
bruger pladsen. Ved middagstid er det os pensionister, og om aftenen er det folk, der griller. 

JEG BOR PÅ 5. SAL OG KAN HØRE SIRENER HELE TIDEN  
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Bilerne på de to omkringliggende veje, Amagerfælledvej og Amager Boulevard, kan hele tiden høres, 
når man er ved Majporten. Simon, studerende og 20 år, der bor lige ud til Majporten, peger på 
Amagerfælledvej og siger: Altså der er virkelig meget larm derfra. Jeg bor på 5. sal, og kan høre sirener hele tiden. 
Det er ret irriterende. Torben på 58 og pensionist, der ligeledes bor ud til Majporten, siger: Det er bare de 
lortebiler. Hvis du spørger mig, så skulle vi have haft den betalingsring, men det fik vi ikke. De forurener og larmer.  

AH, HER ER FRED OG RO  

Modsat de omkringliggende veje, er der næsten ingen biltrafik ved Majporten. Anne Sofie, 28 og på 
barsel, forklarer: Her er stille. Når jeg drejer om hjørnet [fra Amager Fælledvej], tænker jeg, ah her er fred og ro. 
Det er dejligt. Det er som om, haven lige er gemt lidt væk fra trafiklarmen. Kirsten, 65 og pensionist, fortæller: Jeg 
har boet på en villavej i 35 år, nu er jeg er flyttet tilbage hertil. Jeg siger dig, der var stille ude på villavejen. Jeg nyder at 
komme tilbage til storbyens larm - til storbyens puls! Men det her er så fedt. Selvom jeg er i midt i byen, så er det her bare 
et åndehul [byhaven]. Det synes jeg virkelig, det er. 

FOLK LIGGER OG SLIKKER SOL 

Mange af  beboerne omkring Majporten fortæller, at der om sommeren er mange unge piger, der ligger 
i bikini og slikker sol i haven. Pensionisten Kirsten siger: Her er folk i alle aldre. Unge piger der soler sig i 
bikinier, og ældre der sidder og sludrer. Det er så hyggeligt. Clara og Marie, der er i midten af  tyverne og 
studerende, går ofte går tur ved Majporten, fortæller: Her er mange børnefamilier. Det skaber ligesom et roligt 
liv i byen. Og folk ligger og slikker sol. Det er bare ikke sådan en gade, hvor folk fræser rundt. Også postbuddet 
Khalid på 40 år siger: Nogle gange så sætter jeg mig derind [i byhaven] og spiser min frokost. Det er jo et sted at 
sætte sig ned, og så er der jo sol. 

JEG TROEDE FAKTISK, AT PARKEN VAR PRIVAT 

Byhaven ved Majporten er indhegnet af  sort stakit, og flere af  de lokale borgere nævner, at dette får 
den til at se lukket og privat ud. Katrine, studerende på 19 år, der bor på Amagerfælledvej, svarer på om 
hun bruger haven således: Nej, jeg troede faktisk, parken var privat, men jeg har siddet ude foran med min veninde i 
sommer. Jeg troede måske at parken hørte til boligforeningen, der ligger her. Men parken ser hyggelig ud - specielt i 
sommer, da der var store blomster og solsikker og sådan. Clara og Marie siger: Majporten er sådan et sted, hvor man 
skal lidt have et ærinde for at være her.  
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MOZARTS PLADS 
En åben plads i Sydhavnen 

BYRUMMET I TAL 
 
Torvets størrelse: ca. 2400 m2 
Siddepladser: 161 
Krydsende fodgængere: 500 pers/time 
Ophold på torvet: 139 pers/time 
Herunder stående: 113 pers/time 
Herunder siddende: 31 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Mozarts Plads er nærmest formet som en cirkel, der deles op i to af  Mozarts Vej. På den nordvestlige 
del af  pladsen står ti-tolv mænd omkring en bænk og drikker øl. Græsset omkring bænken er trådt helt 
væk. Flere af  mændene har hue på eller hætten oppe, og nogle af  dem har flyverdragt på. De griner og 
snakker. Nogle af  dem på grønlandsk. En af  dem går over vejen, krydser den anden del af  pladsen og 
går ind i Fakta. Et par minutter efter kommer han ud med tre store dåseøl i hånden, og går tilbage til de 
andre mænd ved bænken. På den sydøstlige del af  pladsen står et stort juletræ med lys og stjerne på. 
Omkring juletræet er der bygget rækker af  trækasser, der fungerer som både blomsterbede og bænke. 
Et stakit omkranser en lille blåmalet pavillon, hvor der er lys i vinduerne og står KAFFE på siden. 
Udenfor pavillonen står en far og gynger sine to sønner på en legeplads, der ser nybygget ud. 

Den fysiske opdeling af  Mozarts Plads afspejler på mange måder de grupper af  mennesker, der bruger 
og kommer på pladsen. Øldrikkerne, der står ved bænken fra morgen til sen aften på den ene side. Og 
børnefamilierne og de studerende på den anden. Børnefamilierne er især begyndt at komme på pladsen, 
efter den for nyligt er blevet renoveret og kaffebaren er åbnet. Marie på 55 år, der er på Mozarts Plads 
dagligt, forklarer: Pladsen er mere brugervenlig nu. Vi holder til der [Marie peger mod den nordvestlige del], og 
herovre er der ofte børnefamilier. Det er dejligt, at de lavede pladsen om. Det er så hyggeligt med børn. De giver liv på en 
anden måde. 
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HYGGEN FORSVINDER, NÅR HÆKKEN IKKE ER HER 

Mozarts Plads er i dag en stor åben plads, hvor der stort set kun findes træer helt ude langs kanten. 
Flere af  brugerne nævner, at der plejede at være hække, som blev fældet under den nylige renovering af  
pladsen. Nogle siger, at det skyldes salg af  stoffer. Susanne på 68, der har været nabo til Mozarts Plads i 
34 år, siger: Fordybe sig kan man ikke her. Jeg mødes ikke med nogen her. Pladsen er så åben, og det gør, at jeg ikke 
har lyst til at sidde her længere tid af  gangen. Inger, der sidder på pladsen med Axel, forklarer: Om sommeren 
kan jeg godt lide at sidde her og kigge. Der er ikke så meget larm, og det gør ikke noget med trafikken, men her er meget 
åbent. Det var rarere da hækken var her, så kunne man sidde og gemme sig. Hyggen forsvinder, når hækken ikke er her. 
Axel tilføjer, Ja, det var hyggeligere i gamle dage, da der var flere buske. Så kunne man sidde på bænken med en dame, 
uden alle kunne se det. Inger og Axel er henholdsvis 55 og 49 og førtidspensionister. 

HER ER SÅ KOLDT, AT SELV ØLLENE BLIVER FOR KOLDE 

Den ene side af  Mozarts Plads er tilholdssted for mange hjemløse, men også for folk fra området, der 
bare savner selskab og har lyst til en øl. Denne gruppe af  øldrikkere er på pladsen året rundt, fra 
morgen til aften. Tim, der er 55 år og hjemløs, forklarer: Når der er sne, så tramper vi bare på det. Og så har 
vi en grill, vi tænder på de rigtigt kolde dage [Han peger på en lille grill, der står gemt bag en af  de nye 
blomsterkasser, der er sat op på pladsen]. Så splejser vi alle en pose kul. Eddy på 58 og også hjemløv siger: 
Vi mangler et læskur, når det regner, men der kommer så mange herud for at tale med os og spørge, hvad vi mangler, 
men der sker jo alligevel aldrig noget. Her er så koldt, at selv øllene bliver for kolde. 

FØR CAFEEN, KOM DER IKKE RIGTIG NOGEN  

En gang imellem går der et par mennesker ind eller ud af  den lille blå pavillon på pladsen. Det er en 
café, som en ung mand fra Sydhavnen åbnede for et par år tilbage. Susanna, der er på vej ud af  
kaffebaren med sin mor og lille søn, siger: Det er det eneste sted i Sydhavnen, hvor man kan få ordentlig kaffe. 
Inden jeg tager hjem, går jeg altid lige ned og får en kop kaffe. Før cafeen kom der ikke rigtig nogen, for de plejede at sidde 
her i midten [Susanne peger på de øldrikkende] Susanne er 35 år og nabo til Mozarts Plads. Sander på 28, 
der ejer cafeen siger: Før sad de hjemløse helt op ad huset, og så kunne man høre deres skænderier og slåskampe, og 
det skabte sådan lidt utryghed for kunderne. Med stakittet er der ligesom kommet en naturlig grænse for, hvor de kan 
sætte sig. 

JEG SYNES FAKTISK, AT HER ER RELATIVT STILLE 

Selvom øldrikkerne er flyttet over på den nordvestlige del af  pladsen, er der flere af  borgerne ved 
Mozart Plads, der nævner den støj, der kommer fra dem. Martin, 17 år og opvokset i Sydhavnen, siger: 
Jeg bliver ikke forskrækket, men det fanger da min opmærksomhed [støjen fra øldrikkerne]. Jeg tror man bliver vant 
til det. Jeg tror at hvis man vil bo i byen, så skal man være forberedt på larm. Men jeg synes faktisk, at her er relativt 
stille. Per, der sidder på pladsen og drikker en øl på vej hjem fra arbejde, forklarer: Jeg sidder altid på denne 
side [modsat af  den side, hvor øldrikkerne står], fordi her man kan være i fred og ro. På den anden side står de 
andre med deres ting og sager. Per er 58 år og nabo til Mozarts Plads. 
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RUTEN 
En parkeringsplads ved en butiksarkade i Tingbjerg 
 

BYRUMMET I TAL 

Torvets størrelse: XXX m2  
Siddepladser: 0 
Krydsende fodgængere: 371 pers/time 
Ophold på torvet: 65 pers/time 
Herunder stående: 65 pers/time 
Herunder siddende: 0 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

En ældre herre kommer gående ud af  supermarkedet. Han hilser venligt på en kvinde, der er på vej 
derind. De giver hinanden et kram, griner og går så videre. En sort bil stopper foran kebabbiksen, der 
ligger ved siden af  supermarkedet. Fire unge mænd i sorte dynejakker hopper ud. De går hen imod et 
par andre unge mænd, også i sorte dynejakker, og råber til én af  dem: Hvad fanden laver du? De skubber 
lidt til ham, og kører så igen. To kvinder kommer gående ud af  supermarkedet med en barnevogn hver 
og et par indkøbsposer i hænderne. De har langt slør på og taler arabisk. I et hjørne ved kiosken står 
der fem mænd med en øl i hånden. De har stået der næsten hele dagen og snakket med hinanden og de 
forbipasserende. 
  
Langs Ruten i Tingbjerg ligger en snorlige række af  ens, gule murstenshuse i tre etager. De fleste 
vinduer er lukket med skodder. På den ene side af  vejen fortsætter dette boligbyggeri i omkring 500 
meter, og på den ene side af  vejen, ligger der bl.a. et bibliotek, en kiosk, en kebabbiks og et 
supermarked i en fælles butiksarkade. Langt de fleste andre butikker er lukkede, hvilket giver er forladt 
udtryk. Pladsen foran denne butiksarkade er centrum for stor aktivitet i løbet af  dagen, men 
størstedelen af  menneskerne kommer blot for at købe ind, og går så igen. Særligt to grupper opholder 
sig dog længere ved arkaden, forklarer Jørgen, der er 53 år og bibliotekar ved Tingbjerg Bibliotek: Der er 
drankerne, der står herude til venstre. De plejer at være der fra om morgenen, men jeg har ikke set dem endnu. Og så er 
der indvandrerdrengene, der står dernede. De kommer i grupper. Der er mange af  dem, der bor herude, som er bange for 
dem. Folk kommer alligevel og handler ind. De gør jo ikke noget, når de er her, det er mere ude i området.  
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HER ER HELT STILLE  

Langt størstedelen af  menneskerne ved Ruten siger, at der er meget stille i området. Mohammad på 15, 
der bor ved Ruten, siger: Der er ikke så mange mennesker, så der er ikke rigtig noget larm. Slavitza, der er 62 og 
arbejder på biblioteket i arkaden, siger ligeledes: Her er helt stille. Inge på 70, der har boet ved Ruten i 36 
år, forklarer: Jeg synes ikke her er noget støj. På et tidspunkt var her et skur for alkoholikerne, men det er blevet revet 
ned. Jeg tror det blev revet ned på grund af, at de larmede. Men nu larmer de ikke mere. Her er nemlig ikke så mange af  
dem mere. 

FØR MØDTE MAN HINANDEN PÅ TORVET  

Pladsen foran butiksarkaden er hovedsageligt en parkeringsplads. Langs med denne findes en række 
nyplantede, små træer og lidt græs, men ingen siddepladser. Flere af  brugerne af  arkaden nævner denne 
mangel på opholdssteder. Bilal på 24, der bor ved Ruten, siger: Jeg synes, det er ærgerligt, at de fjernede 
bænkene og det lille torv, der var her engang. Jeg tror, de fjernede det på grund af  alkoholikerne og andre småkriminelle 
typer, der brugte området. Før talte folk ligesom sammen. Man mødte hinanden på torvet. Nu er der ikke rigtig nogle 
opholdssteder. Drankerne skal bare stå dér i hjørnet, og vi andre hænger bare ud foran kiosken. Ashraf  på 22, der 
ligeledes bor ved Ruten, siger: Det tvinger os til at hænge ud på gadehjørnerne. Nu er der ret mange, der hænger ud 
foran kiosken, og det kan jeg egentligt godt forstå, folk synes er mærkeligt. Men vi har bare altid holdt til her, så vi bliver, 
selvom de fjerner bænkene. 

NÅR DET ER BLEVET MØRKT, ER HER UTRYGT  

Flere af  beboerne ved Ruten siger, at de er bange for at gå ude, når det er mørkt. Musa på 78 år, der har 
boet ved Ruten i 40 år, siger: Jeg kommer her ikke om aftenen, det tør jeg ikke. Folk er bange. Jeg har været 
gårdmand herude i mange år. Der bliver også sat brand i affaldscontainerne med benzin. Inge på 70 forklarer: Jeg har 
boet her i 36 år, og man vænner sig til kriminaliteten herude. Altså folk skyder jo hinanden. Men jeg synes altså ikke 
her er så slemt. Langt de fleste unge mennesker herude er altid så søde og hjælpsomme. Men jeg går ikke ud om aftenen. 
Det tør jeg simpelthen ikke. Pernille, studerende på 25, der er på vej ind i supermarkedet for at købe ind, 
siger: Jeg har ikke noget imod at gå her om dagen, men når det er mørkt kan det godt blive lidt ubehageligt. Jeg synes her 
mangler noget belysning. Når det er blevet mørkt er her utrygt, og jeg tror virkelig mørket har meget med det at gøre. 

MAN FØLER SIG OVERVÅGET, NÅR MAN STÅR HER 

Et par af  de unge mænd, der står og hænger ude foran kebabbiksen, klager omvendt over, at der netop 
under halvtaget i butiksarkaden er for meget lys. Ashraf  forklarer: Der er alt for meget lys, og der er også 
overvågningskameraer. Man føler sig overvåget, når man står her. Der har været ret mange problemer for nogle år siden, 
men sådan er det ikke længere, så jeg kan ikke forstå, man bliver ved med at overvåge. Det er ubehageligt, og jeg tror 
virkelig, der findes andre løsninger. 
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SØNDER BOULEVARD 
Et grønt vejforløb på Vesterbro  

BYRUMMET I TAL 

Boulevardens størrelse: ca. 12.300 m2 
(undersøgelsens fokus er ca. en 5. del heraf  fra Asger Rygs Gade til 
Godsbanegade) 
Siddepladser: 0 
Krydsende fodgængere: 552 pers/time 
Ophold på torvet: 57 pers/time  
Herunder stående: 54 pers/time  
Herunder siddende: 3 pers/time  

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Sønder Boulevard er et langt vejforløb med en bred grøn midterrabat, der om sommeren bruges af  
Vesterbros beboere nærmest som en park. På en regnfuld decemberdag er det grønne stræde, der 
bryder Sønder Boulevard op, mennesketomt. De mennesker, der har trodset regnet, skutter sig i deres 
mørke vinterfrakker, og en del stopper op under den lokale, velbesøgte Kihoskh’s store parasoller. Ved 
de to langborde under parasollen sidder tre unge mennesker hver med en to-go kaffe. De to mænd er 
iført tophuer, vinterjakker og fingerhandsker. Kvinden er iført en trenchcoat og et stort halstørklæde. 
På fortovet langs vejen skubber et par sig frem gennem regnen med barnevognen foran sig.  

De tre unge, der sidder under parasollen, fortæller, at når vejret gør græsset for vådt, benytter folk sig af  
cafeerne langs boulevarden, men at der på en solskinsdag sidder flere hundrede mennesker på græsset 
på boulevarden foran Kihoskh. Stine på 60, der har boet på Vesterbro i 35 år, og som hver dag sætter 
sig ved Kihoskh for at læse, fortæller, Når man sidder her, så kan man se det hele. Man kan ligesom holde øje 
med alle menneskerne. Alle kommer her på Sønder Boulevard: De indfødte vesterbroere, de studerende, børnefamilierne og 
de hjemløse. Der er ikke så mange prostituerede, som der var i gamle dage. 
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NOISE MEANS THAT WE’RE ALIVE  

Sønder Boulevard er udgjort af  en grøn, nyanlagt midterrabat omgivet af  to vejbaner. Vejene er let 
trafikeret af  både cykler, varevogne og almindelige personbiler. På trods af  trafikken er der en tendens 
til, at brugerne af  Sønder Boulevard ikke bemærker trafikstøjen. Anne Louise, folkeskolelærer på 31, 
der bruger de grønne områder på Sønder Boulevard som legeplads for sin søn, Wilhelm, udtrykker det 
således: Støjen fra bilerne generer os ikke. De larmer, men det er ikke noget problem, når vi bare er her for at lege. For 
mange er støjen ’neutral’, hvilket betyder, at brugerne enten ikke bemærker den eller ikke generes af  
den. For andre er støjen med til at skabe stedets puls, hvilket Elliot på 35 og fysioterapeut, der akkurat 
er flyttet til området forklarer: I love the noise! It´s why I chose to live in this particular area. There’s always 
something going on. I mean, you can’t say it’s traffic noise, cause there’s very little traffic - it’s the people. Noise means that 
we’re alive. It’s the charm of  this place. It makes it so alive. It’s great! Ganske få udtrykker, at støjniveauet dog er 
steget under metrobyggeriet, hvilket er forstyrrende for dem. 

SØNDRE BOULEVARD – MIN EKSTRA HAVE 

Det grønne område midt på Sønder Boulevard inddrages af  mange af  områdets beboere som en ekstra 
have. Som Anne Louise nævner: Det her er det tætteste vi kommer på en have. Derfor er det vigtigt for os, at det er i 
orden. Jakob og Nanna, i midten af  tyverne, der har boet i området i et par år siger samstemmende: Om 
sommeren sidder vi også på græsset og drikker øl. Her er så mange mennesker om sommeren. Måske op mod 200 
mennesker, der bare sidder på de grønne områder på vejen. Der er primært lokale, der bruger det grønne område 
mellem vejbanerne. Dog er der ikke mange andre end hundeluftere og forbipasserende i december, 
hvilket nok skyldes, at græsset, der om sommeren inddrages til siddepladser, er både vådt og koldt.  

KIHOSKH, DET ER JO IN-STEDET 

På de kolde efterårsdage er aktiviteten blandt fodgængerne på Sønder Boulevard koncentreret omkring 
Kihoskh, der med sit brede udvalg af  kaffe, magasiner og specialøl nærmere fungerer som café end 
kiosk. Sanne på 39, der driver frivilligt socialt arbejde i området, beskriver: Der er mange, der sidder på 
Sønder Boulevard om sommeren, hvor de bare snakker og soler sig, men folk er ikke ude på denne årstid. De sætter sig jo 
ind på cafeerne. Kihoskh og andre omkringliggende cafeer er derved med til at sikre, at Sønder Boulevard 
i de kolde måneder fortsat er et sted, beboerne gør ophold. Stine på 60 år, der sidder på bænkene 
udenfor Kihoskh, beskriver stedet som hendes frirum og siger, Jeg sidder her hver dag. I hvert fald i halvanden 
time. Hele året, for jeg elsker den friske luft. 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VANLØSE TORV 
Et transitpunkt, hvor man mødes og følges videre 

BYRUMMET I TAL 

Torvets størrelse: ca. 1600 m2 
Siddepladser: 56 
Krydsende fodgængere: 764 pers/time 
Ophold på torvet: 77 pers/time 
Herunder stående: 68 pers/time 
Herunder siddende: 9 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 
Hvor Jernbane Allé og Vanløse Allé mødes, ligger Vanløse Torv. Omkranset af  snoede, grå 
murstensmure, der fungerer som læhegn for torvets bænke, mod de omkringliggende, trafikerede veje. 
På torvet står en pølsevogn. Hej Julemand, hilser pølsemanden på pladsens juletræssælger, der får sig en 
hotdog. En bus stopper på Vanløse Allé, og en stor flok mennesker vælter ud på torvet. De myldrer 
forbi det store oplyste juletræ, der står midt på torvet, og julemandens små 'Luksus juletræer fra Rold 
Skov', der for tiden omdanner halvdelen af  torvet til en mindre granskov. De går op imod 
Metrostationen og S-togsstationen. Og så bliver der lidt stille på torvet igen, men der står allerede en 
ældre dame, med hvidt hår, og støtter sig til sin rollator, ved busstoppestedet.  

Langt de fleste, der krydser Vanløse Torv er på vej et andet sted hen. Vanløse Torv er både S-tog og 
Metrostation, og en række busser standser ligeledes ved pladsen. Jens på 35, der har solgt juletræer på 
Vanløse Torv i 14 år, forklarer: Der er altid nogle sutter, der hænger her. Jeg tror, at de finder ro hernede. Men mest 
er dem, der bruger pladsen i virkeligheden, folk, der bare går forbi. Alligevel beskriver flere Vanløse Torv som et 
lokalt samlingspunkt, hvor der afholdes loppemarked om sommeren, koncerter, politiske møder og 
juletræsfest om vinteren, og hvor man møder dem, man kender. Mads, der er håndværker og 21 år og 
vokset op i Vanløse forklarer: Jeg kommer her hver dag. Så kommer der altid nogen forbi jeg kender. Det er jo 
endestationen, så alle kommer den der vej ud og her forbi. 
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VI MØDES JO IKKE FOR AT VÆRE HER, MEN BARE FOR AT FØLGES  

Mange af  Vanløse Torvs brugere sidder og venter på en ven, og de beskriver stedet som et mødested. 
Isabella og Nicoline, to 17-årige gymnasieelever, står på torvet og venter på deres veninde, de siger: Vi 
er her egentlig kun, når vi skal til og fra metroen eller S-toget. Det er et meget godt mødested, for både S-tog, metro og 
busserne kører hertil. Ligeledes siger Anne på 33 og nabo til torvet: Særligt da jeg var på barsel mødtes jeg typisk 
med mine veninder her, for at følges ind til byen. Men vi mødtes jo ikke for at være her, men bare for at følges. Flere af  
de borgere ved Vanløse Torv, der er i transit, siger at torvet ikke er et sted de kunne finde på decideret 
at være. Ruth, der er 85 og nabo til Vanløse Torv, siger: Bus 9A kommer jeg jo ofte med, og så bruger jeg også 
metroen. (…) Jeg bruger kun torvet, når jeg skal nogle steder hen. Jeg vil beskrive stedet som et trafikknudepunkt. Det er 
ikke sådan, at jeg vil anbefale nogen at sætte sig herned bare for at være. 

OM AFTENEN ER DER FULDE MENNESKER, DER RÅBER 

Camilla på 19, der er vokset op i Vanløse og gymnasieelev, beskriver torvets tidslige rytme: Om morgenen 
er der mange mennesker, om eftermiddagen kommer folk hjem fra arbejde, der er det roligt, og om aftenen er der fulde 
mennesker, der råber. Det er mest sådan fredag og lørdag, at folk er fulde. Flere på torvet nævner, at der ofte 
sidder folk og drikker øl på bænkene. Både hjemløse, der sidder der hele dagen, men også unge drenge, 
der mødes i weekenderne og drikker øl og larmer. Dette afholder nogle af  borgerne ved torvet fra at 
sætte sig ned. Grethe på 74, der bor i Vanløse og er på vej til metroen, siger: Jeg synes, at pladsen som sådan 
er meget pæn. Den er udmærket, men hvis man skulle opholde sig mere her, mangler der siddepladser. Der sidder lige nu 
kun hjemløse og berusede. Også Anne på 33, med sin datter Sofia, siger: Nogle gange spiser vi madpakken på 
torvet og andre gange, som i dag, køber vi pølser og brød ved pølsemanden. Dog plejer vi ikke at stoppe, hvis der sidder 
mange alkoholikere på bænkene. 

JEG SYNES, AT DER ER TILPAS LARM  
Vanløse Torv er et trafikeret sted, med både biler, busser, metro, S-tog og et stort antal fodgængere. 
Alligevel mener de fleste brugere, at støj ikke er et problem på torvet.  Lars, 59 år, der sælger Hus Forbi 
på torvet, siger: Her er fred og ro, der er ingen larm selvom trafikken er lige ved siden af. Det er fordi stoplysene jo er 
lige derhenne [peger på hjørnet af  Jernbane Allé og Vanløse Allé], så kører de jo generelt meget roligt. Frederik, 
der hver dag mødes med sin ven på torvet og drikker en enkelt øl, siger: Jeg kan da godt høre trafikstøjen 
her, men det er ligesom ikke det, der er i fokus, når vi mødes her. Det er mere lige at få en snak. Frederik er 
studerende og 20 år, og vennen Mads er 21 år og håndværker. Per, der er pensionist og 60 år, er nabo til 
torvet og siger: Det er så dejlig fredeligt. Der er en del mennesker, og det lægger ligesom en dæmper på det hele. Jeg 
synes, at der er tilpas larm.  
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VESTER VOLDGADE 
En rolig gade i indre Københavns menneskemylder 

 

BYRUMMET I TAL 

Vejforløbets længde: XXX m2  
Siddepladser: XXX 
Krydsende fodgængere: 834 pers/time 
Ophold på torvet: 99 pers/time 
Herunder stående: 83 pers/time 
Herunder siddende: 16 pers/time 

TI MINUTTER I BYRUMMET 

Centralt på den del af  Vester Voldgade, der ligger mellem Løngangsstræde og Strøget, ligger 
Regnbuepladsen. En nyanlagt plads, hvor der skiftevis er brosten og fliser, der inddeler pladsen i 
firkanter af  forskellige nuancer af  grå. En mand og en kvinde kommer rullende med deres to røde 
rullekufferter op ad Vester Voldgade til Scandic Palace Hotel. De taler italiensk. To teenagepiger 
kommer gående oppe fra Strøget, med indkøbsposer i begge hænder. Pumpende bas og musik høres 
fra et stort, hvidt telt på Rådhuspladsen. En skoleklasse stopper på Regnbuepladsen og kigger op på 
statuen af  Lurblæserne. Cykler suser forbi på Vester Voldgade, og et par taxaer holder og venter langs 
rådhuset.  

En strøm af  mennesker går op og ned ad Vester Voldgade og krydser over Regnbuepladsen. Det er dog 
de færreste, der gør ophold. Mange af  dem fortæller, at de er på vej andre stedet hen. Til 
Rådhuspladsen, Strøget eller i Tivoli.  

Ali på 29, der arbejder i en bygning på Regnbuepladsen, forklarer: Der kommer mange store grupper af  
mennesker her. Det er sikkert turister, der kommer gående op ad Vester Voldgade fra det store Danhostel og krydser her. 
Der ligger også et hotel nede ad Farvergade. Der kommer folk også fra og går over pladsen, måske for at komme op til 
Rådhuspladsen. Men de stopper ikke rigtigt her. Et par borgere ved Regnbuepladsen forklarer, at pladsen 
nogle gange bliver brugt til demonstrationer og talerne bruger den talestol, der er bygget på pladsen.  
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DET ER SÅDAN ET STED, HVOR FOLK BARE SKAL FORBI 

Der er mange passerende fodgængere ved Regnbuepladsen, men de færreste gør ophold. Morten, 24 år 
og skuespiller, der tilfældigt går forbi, forklarer: Der er for meget transport her. Det er sådan et sted, hvor folk 
bare skal forbi. Man tænker det ikke som sådan et sted man kunne tage hen og sætte sig. Hvis ens venner skrev og sagde, 
at de sad her og drak øl, ville man tænke, at det var sgu da mærkeligt. Søren, der kommer gående med sin cykel, 
siger: Jeg tror egentligt ikke, at pladsen er ment som et opholdssted. Her er jo ikke rigtig nogle bænke. Søren er 56 år 
og arbejder i nærheden. Flere af  borgerne ved Regnbuepladsens mener, at det skyldes, at der er for 
meget sten og for lidt grønt. Peter og Erland på 46 og 58, der er stamgæster hos Café Oscar på pladsen, 
siger: Alt er gråt. De kunne godt have lavet flere træer. Træer bløder sten op. 

PLADSEN KOMMER TIL LIVS, NÅR OSCAR RYKKER UDENFOR  

Det eneste sted, hvor folk virkelig gør ophold ved Regnbuepladsen, er ved Café Oscar. Flere parkerer 
deres cykler på pladsen og går ind på cafeen, hvor der er næsten fyldt hele dagen, og mange er 
stamgæster. Stig på 43, der arbejder på Rådhuspladsen og som kommer gående tilfældigt forbi, siger: Jeg 
synes, at det er fint, at det er blevet lavet til en plads. Altså fra parkeringsplads. Pladsen kommer virkelig til livs, når 
Oscar rykker udenfor på pladsen om sommeren. 

MAN KOMMER LANGT VÆK FRA MENNESKEMYLDERET  

Flere af  stedets brugere nævner, at de kom gående fra Strøget eller Rådhuspladsen, og valgte at sætte 
sig ned ved Regnbuepladsen, fordi der er mere roligt. Bente 39 og fra Horsens, der sidder på pladsen 
med sine to børn og drikker kakao, siger: Jeg så det, da jeg kom op til Rådhuspladsen, og tænkte, at der var fred og 
ro her. Her er stille og man kommer langt væk fra menneskemyldret på Strøget. Det har man brug for, når man har gået 
rundt på Strøget hele dagen. Især fordi jeg har mine børn med, er det vigtigt at komme væk fra de mange mennesker og 
sætte sig et sted, hvor der ikke sker så meget. Janni og Christina, ledige og i begyndelsen af  tyverne, der sidder 
på pladsen, siger: Lige her er der meget fredeligt. Der er ikke så mange mennesker som oppe ved Rådhuspladsen og 
Strøget. Det er lidt overdrevet med alle de mennesker, det kan godt være lidt voldsomt.  

IT IS REALLY COOL WITH THE WIDE SIDEWALKS  

Nede ad Vester Voldgade, imod Løngangsstræde, er der flere fodgængere, der nævner de brede fortove. 
Anja på 34, der kommer gående med sin barnevogn, siger: Jeg er her hver dag. Jeg går altid langs Vester 
Voldgade for at komme ned til vandet. De brede fortove gør det let at komme rundt med barnevognen. Det kan godt være 
et problem på nogle af  de mindre gader. Et par franske turister siger: It is really cool with the wide sidewalks. Dorte 
og Peter, der er pensionister og på besøg fra Fyn og på vej i Tivoli, siger: Her er så hyggeligt, især med de 
brede fortove. Man kunne sagtens sidde her en sommerdag og hygge sig. 
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TVÆRGÅENDE FAKTORER 

Borgernes mange udsagn og fortællinger kan umiddelbart synes at stikke i vidt forskellige retninger, når 
det kommer til deres oplevelse af  de respektive byrum. Ved Mozarts Plads klager borgerne over den 
meget åbne plads, og savner en hæk til at give hygge og kunne gemme sig lidt bag. Mens at borgerne 
ved Majporten klager over, at byhaven netop er indhegnet, idet haven fremstår lukket og privat. Langt 
størstedelen af  de faktorer borgerne nævner, lægger sig dog tæt op ad hinanden indenfor fire temaer: 
placering, indretning, trafik og mennesker. I det følgende vil de fire temaer blive præsenteret med 
henblik på at få en forståelse af  hvilke faktorer, der er tværgående og centrale i borgernes opfattelse af  
de københavnske byrum.  

Tema: Placering 
Mange borgere taler om byrummets placering som en betydende faktor for, hvorfor de opholder sig 
der, men også hvad de laver, når de er der. Byrummets placering dækker både over stedets umiddelbare 
omgivelser, men også den bydel det ligger i. Placeringen af  byrummet er for mange borgere 
udgangspunktet for deres opfattelse af  stedet, og ligger til grund for en række forventninger til 
byrummet, herunder særligt forventninger til støj og ro.  

Omgivelser: Byrummenes umiddelbare omgivelser, det vil sige trafikerede veje, boligbyggerier 
eller butikker, har en betydning for, hvem der færdes i byrummet, men også hvordan byrummet 
bruges. Eksempelvis er Vanløse Torv omgivet af  transportmuligheder, og bruges derfor typisk 
af  borgere i transit som et mødested. Vester Voldgade er omgivet af  hoteller og 
turistattraktioner, og bruges derfor typisk af  turister, der mangler et sted at trække sig tilbage fra 
menneskestrømmen.  

Borgernes forventninger til ro og støj afhænger ligeledes af  byrummets omgivelserne. I nogle 
omgivelser forventes nemlig mere støj end andre. Ved Balders Plads, der er omgivet af  
boligbyggerier, er det eksempelvis ikke alle borgere, der forventer støj jazzkoncerter og salsa. 
Og ved Majportens stille andelsforeninger forventes der ikke sirener fra ambulancer og politi.  

Bydel og ry: Mange borgere relaterer det enkelte byrum til den bydel, det ligger i. Det vil sige 
Østerbro, Sydhavnen eller Tingbjerg. Bydelen har ligeledes en betydning for hvem, der kommer 
i byrummet. Bopa Plads ligger i en bydel som Østerbro med mange børnefamilier, og bruges 
derfor typisk af  mange børn og forældre som legeplads og holdeplads for barnevogne.  

Desuden har bydelens ry en stor betydning for, hvilke forestillinger og forventninger borgerne 
har til stedet, og derfor også en betydning for, hvordan de bruger det. Der er flere borgere, der 
beskriver Vesterbro som et sted, hvor alle kommer. Og særligt området omkring Kihoskh på 
Sønder Boulevard har ry for at være et sted, der sker noget. Derfor kommer mange af  borgerne 
også, trods af  regn og decembervejr og sætter sig ned og kigger på mennesker. Ved Tingbjerg 
fortæller borgerne, at stedet har ry for at være plaget af  kriminalitet, hvorfor mange af  borgerne 
vælger slet ikke at bruge byrummet ved Ruten om aftenen.  
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Tema: Indretning 
Størstedelen af  borgerne har meget let ved at forholde sig til indretningen af  byrummene. De har klare 
holdninger til, hvad der fungerer og ikke fungerer, og hvilke mangler der findes indretningsmæssigt. 
Særligt beplantning, belysning, læ og opholdssteder er i fokus. 

Belægning og beplantning: Langt størstedelen af  borgerne forbinder beplantning med noget 
positivt, og der savnes generelt mere beplantning. På Husum Torv og Mozarts Plads savner 
borgerne de hække, der er blevet fjernet. Og ved Vester Voldgade fremhæver borgerne, at den 
grå stenbelægning burde blødes op med mere grønt.  

Belysning: På Bopa Plads på Østerbro og på Gammel Torv i Indre By forbindes belysning 
med hygge og æstetik. De kulørte lamper ved cafeerne på Bopa Plads og de små lamper over 
springvandet på Gammeltorv. I andre dele af  København, særligt ved Ruten i Tingbjerg, 
forbindes belysning med tryghed og utryghed. For lidt lys giver anledning til utryghed, mens for 
meget lys kan virke overvågende.  

Læ: I vinterens byrum er læ for vind og vejr er vigtigt, som på Husum Torv, hvor der ventes på 
bussen, og på Mozarts Plads, hvor de øldrikkende står udenfor året rundt. Desuden fremhæver 
borgerne læ i form af  hække eller små lommer i byens rum til at give mere privatliv, hvilket 
ligeledes fremhæves af  borgerne ved Mozarts Plads og Husum Torv.  

Opholdssteder: I flere byrum italesætter borgerne en decideret mangel på opholdssteder. Ved 
Ruten er de siddepladser, der plejede at eksistere i forbindelse med indkøbsarkaden, blevet 
fjernet. Ved Gammeltorv er der mange siddepladser, men borgerne skal betale for at benytte 
dem.  

Tema: Trafik 
Trafik har en helt særligt betydning for borgernes oplevelse af  byrummene, idet trafikken er med til 
både at skabe negativ støj og utryghed, men også liv og aktivitet. I samtlige af  de ti udvalgte byrum 
forholder borgerne sig til trafik, herunder både fodgænger-, cykel- og biltrafik.  

Støj: Særligt biltrafikken er væsentlig i forhold til oplevelsen af  ro og støj i de ti byrum, idet 
mange borgere næsten sætter lighedstegn mellem trafik og støj. Ved Majporten nævnes bilstøjen 
fra de omkringliggende veje som en negativ faktor for oplevelsen af  den ellers fredelige byhave. 
Mens at brugerne ved Husum Torv og Vanløse Torv nævner bilstøjen som en forventelig del af  
stedet, hvorfor støjen ikke opleves negativt eller nær så negativt.  

Flow: Et flow af  fodgængertrafik opfattes som en positiv form for støj i flere af  byrummene. 
Ved både Sønder Boulevard, Bopa Plads, Balders Plads og Mozarts Plads opleves det flow af  
fodgængere, der findes omkring stedernes cafeer, som livgivende. På Balders Plads beskrives 
dette flow af  mennesker som en måde at åbne pladsen op for omverdenen.  

Utryghed: I flere af  byrummene bliver trafik forbundet med utryghed. Særligt på Bopa Plads, 
hvor der er mange børn, fremhæver brugerne afskærmningen ud til biltrafikken som en 
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tryghedsskabende faktor, og den krydsende cykeltrafik ses som tryghedsforstyrrende. Tryghed i 
forhold til trafik opfattes altså som en væsentlig faktor for stedets ro. 

Tema: Mennesker 
Ligesom trafikken, kan menneskers tilstedeværelse i byrummet være roden til forstyrrelse og negativ 
støj, men også til liv og positiv støj. Som væsentlige faktorer for opfattelsen af  de ti byrum, omtaler 
borgerne særligt andre borgergrupper, caféliv samt muligheden for privatliv som vigtige forhold. 

Specifikke borgergrupper: I hvert af  de ti byrum holder særlige grupper af  borgere til. På 
Bopa Plads findes der særligt mange forældre med børn. På Vester Voldgade særligt mange 
turister. Hver gruppe har sine forventninger til byrummet, derfor kan der opstå uenigheder, når 
der findes flere forskellige borgergrupper i ét byrum. Eksempelvis på Mozarts Plads, hvor de 
øldrikkende har andre forventninger til byens rum end forældrene på kaffebaren.  

Caféliv: Cafeerne i de ti byrum opleves af  borgerne som livgivende. De giver et flow af  
fodgængere, der er med til at skabe aktivitet i byrummene. Dette ses særligt ved Bopa Plads, 
Balders Plads, Mozarts Plads og Sønder Boulevard. Hvor meget aktivitet, der er centreret 
omkring cafeerne i disse byrum, illustreres tydeligt af  skitseringen af  bevægelseslinjer. 

Privatliv: Borgernes ønske om privatliv i byrummet lægger sig tæt op ad borgernes ønske om 
mere læ i byrummet. Borgerne fremhæver læ i form af  hække eller små lommer i byens rum til 
at give mere privatliv. Eksempelvis på Balders Plads, der omkredses af  beboede ejendomme 
med vinduer ud til pladsen, fremhæves et ønske om større privatliv. 
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KONKLUSION 

Undersøgelsen af  de ti byrum har givet nogle indsigter i københavnernes forhold til støj, ro og 
fordybelse i byen.  

For det første viser det sig, at københavnerne godt kan lide støj i byens rum. Hvis de vel at mærke 
forventer støjen. De færreste udtrykker ønsker om eller forventninger til fred og ro, når de opholder sig 
i byen. De ved godt, at en by som København er forbundet med et vist støjniveau. Og de søger faktisk 
byens støj og liv: Støjen virker som en slags lydtapet for deres og andres liv og færden i byrummet. 
Støjen, dens kilder og niveau, må dog ikke overraske eller stjæle opmærksomheden. Så bliver den 
opfattet som negativ støj.  

Generelt for borgernes opfattelse af  ro og støj på tværs af  de ti byrum er forskellen mellem positiv og 
negativ støj. På Mozarts Plads opleves øldrikkernes højrøstede snak som negativ støj, mens børnene på 
legepladsen opfattes som en hyggelig og positiv form for støj. Det gælder også for trafikstøj, hvor 
støjen fra trafikken ved Gammeltorv opleves som en positiv del af  byens liv, mens støjen og sirenerne 
fra Amagerfælledvej opleves forstyrrende og negativt ved Majporten.  

Opfattelsen af  støj er derved afhængig af  de forestillinger og forventninger, som borgerne har til 
stedet. Borgerne værdsætter forudsigelighed i byrummet, og hvilken støj, der opfattes negativt, 
afhænger derfor i høj grad af, hvilke forventninger borgerne har til det pågældende byrum. Ved 
Gammeltorv forventer borgerne byens støj, de kommer måske endda for at høre den – hvor ville byen 
være uden denne støj? Og de oplever derfor støjen som et positivt bidrag til (stor)byens måde at være 
by på. Mens borgerne ved Majporten forventer, at stedet er et åndehul væk fra byens støj, og derfor 
oplever de bilstøjen negativt. Selv ved Husum Torv, hvor biltrafikken og støjen er meget kraftig, oplever 
størstedelen af  borgerne ikke denne form for støj som værende negativ, da de har klare forventninger 
om, at der er bilstøj ved et busstop. 

For så vidt angår støj forbundet med andres adfærd, kan der opstå irritation, når der findes flere 
forskellige (sociale og kulturelle) grupper i ét og samme byrum. Eksempelvis på Mozarts Plads, hvor de 
øldrikkende har andre forventninger til byens rum end forældrene på kaffebaren. Dette synes imidlertid 
ikke at være et stort og generelt problem. Hvilket kan hænge sammen med, at mange af  de undersøgte 
byrum netop ikke udgør blandingsrum for forskellige sociale og kulturelle grupper. De forskellige 
steder har ikke meget markante kulturelle koder for ophold og adfærd, men byrummene synes dog 
præget af  de sociale og kulturelle grupper, der udgør det pågældende områdes primære beboere. 

Endelig skal det bemærkes, at københavnerne godt kan lide muligheden for at få læ og intimitet i det 
offentlige rum. Ikke nødvendigvis i forhold til støj og larm, men mere i forhold til vind og vejr og andre 
mennesker. De kan lide muligheden for at kunne skutte sig bag en hæk eller et hegn, en mur eller under 
et træ, at finde en lille lomme i det store byrum. Derfor peger mange også på nødvendigheden af  gode 
opholdssteder på eller ved flere af  de ti byrum. Et sted i stedet, hvor der kan findes lidt plads til 
uforstyrrethed og fordybelse. Mange opholdssteder er desværre, ifølge borgerne, forsvundet i det 
københavnske byrum bl.a. på grund af  kriminalpræventiv byrumsindretning, hvor ’gemmesteder’ i 
form af  hegn, og hække mv. fjernes i disse år. 
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UNDERSØGELSEN  

Undersøgelsen af  har strakt sig over seks uger i november og december 2014. Den har gjort brug af  
etnografiske metoder såsom interviews, observation, mapping og tilstedeværelse i byrummet.  

Undersøgelsen er baseret på data indsamlet i en række byrum i København, blandt disse er: Balders 
Plads, Bopa Plads, Gammeltorv, Husum Torv, Majporten, Mozarts Plads, Ruten i Tingbjerg, Sønder 
Boulevard, Vanløse Torv og Vester Voldgade. Herudover er der talt med borgere og gjort observationer 
i en række andre af  byens gader og grønne områder.  

Der er interviewet i alt 65 københavnere. I udvælgelsen af  de interviewede er inddraget forhold såsom 
køn, alder, etnicitet, subkultur og socialt udsatte grupper. Københavnerne er opsøgt i forskellige dele og 
afkroge af  byen på forskellige tidspunkter af  døgnet, og datamaterialet afspejler Københavns store 
sociale og kulturelle diversitet. 

Udover det personlige møde med borgere på gaden, har vi inddraget data fra sociale platforme som 
Facebook og Instagram, hvor fx hashtagget #fordybelse har bidraget til at give indblik i 
københavnernes foretrukne fordybelsessteder og -aktiviteter.    

I undersøgelsen indgår desuden fire små film om fordybelse. I filmene møder vi Signe, John, Hanin og 
Charles, fire københavnere med forskellige behov for og ønsker til byrum for fordybelse. De fortæller 
om, hvad fordybelse er for dem, og hvor i byen de foretrækker at fordybe sig.  
  
Undersøgelsen har endelig ladet sig inspirere af  nationale og internationale undersøgelser af  fordybelse 
og rekreative zoner i bymiljøer.  
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KVALITETER VED BYRUM TIL FORDYBELSE 

Undersøgelsens mange fortællinger, udsagn, observationer og fotos og film repræsenterer en stor og 
umiddelbart usammenhængende datamængde. Københavnerne i undersøgelsen udtrykker mange og 
tilsyneladende meget forskelligartede opfattelser af  og ønsker til ’det gode fordybelsesrum’ i byen. 
Nogle taler fx om en bænk et stille sted, andre om den daglige cykeltur gennem byen, andre igen om at 
sidde og se på mennesker, atter andre om en tur på legepladsen med deres barn, nogle om en sø, nogle 
om at gøre noget i fælleskab med vennerne. Opfattelserne af  de bedste omstændigheder for at finde 
fordybelse i byen går i flere retninger.  

Imidlertid synes det at være muligt at fremanalysere nogle genkomne og generelle opfattelser, nogle 
mønstre, i de indsamlede data.  Der kan således opstilles fire kvaliteter ved byrum, der efter  
københavneres opfattelser er gode til fordybelse: 

• Tryghed 

• Socialitet  

• Komfort  

• Perspektiv 

Disse kvaliteter er ikke udtømmende for, hvad der udgør et godt byrum for fordybelse, men de 
repræsenterer en tendentiel sammenfatning af  undersøgelsens mange tilkendegivelser og observationer. 
Det er omkring disse kvaliteter, at udsagnene og observationerne fortætter sig. Det er imidlertid ikke 
således, at alle kvaliteterne skal være tilstede for at et byrum kan siges at være godt til fordybelse. Nogle 
foretrækker måske det trygge byrum, andre lægger vægt på, at byrummet er komfortabelt, andre igen 
betoner både det trygge, det komfortable og det perspektivrige og ønsker at undgå steder med mange 
mennesker (socialiteten). 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TRYGHED  
 
Emma på 16 år er glad for at fordybe sig ved søerne. Der går hun ture med veninderne. Det er roligt og 
trygt. Der er altid mange børnefamilier og hyggeligt om vinteren, når søerne fryser til, fortæller hun. Hun kan også 
godt lide at fordybe sig på stille cykelture gennem parkerne på vej til skole. Så kan man ånde lidt ud, inden 
dagen starter, fortæller hun. Men om aftenen cykler hun ikke gennem parker og små gader. Det er utrygt 
efter mørkets frembrud, fordi der er for få mennesker. 

Tryghed kan i denne forbindelse beskrives som en tilstand af  ubekymrethed, hvor der ikke opleves nogle 
risici eller farer. Det er i undersøgelsen tydeligt, at for mange er ubekymrethed et grundlæggende 
forhold for at fordybelse kan opstå. Dette kommer særligt til udtryk, når borgerne er blevet spurgt om, 
hvor de ikke kan fordybe sig. De steder, der fravælges, er ofte steder forbundet med en utryghed for 
den enkelte. Utryghed skaber følelser som angst, nervøsitet og stress. Det trygge, ubekymrede rum 
skaber afslappethed og tilpashed og dermed mulighed for fordybelse.  

Men hvordan skabes der trygge rammer og ubekymrethed i det offentlige rum? Tre faktorer synes at 
konstituere tryghed til fordybelse. Disse faktorer overlapper og forstærker hinanden. 
 
Tryghed til fordybelse kræver en grad af  forudsigelighed. Det er vigtigt, at man ved, hvad der så at sige kan 
forventes af  byrummet og de andre brugere af  rummet. De steder borgerne kender godt og bevæger 
sig gennem rutinemæssigt, kræver ikke samme opmærksomhed som fremmede steder. I rutinen kan der 
findes en ubekymrethed, fx på den vante cykeltur til og fra arbejde, hvor forløbets rutiner skaber ro. 
Roen i det genkendelige giver luft til tankerne og mulighed for fordybelse. 
 
Afskærmning, der adskiller en det potentielt farlige, skaber også tryghed. Det, der opleves som farligt er 
oftest trafik eller andre mennesker, hvis adfærd opfattes som utryghedsskabende. Afskærmninger kan 
eksempelvis være en lukket legeplads eller beplantning på pladser og torve. Det er særligt børnefamilier 
og ældre, der nævner, at de søger steder med afskærmninger og aflukker, når de fordyber sig.  

Et tredje element, der spiller ind på, hvorvidt et rum opfattes som trygt og oplagt til fordybelse, er 
muligheden for at orientere sig. Det er vigtigt at kunne skabe overblik over området, fx at kunne se gade- 
og stiforløb. Orienteringsevnen er også afhængig af  belysningen. Der findes rum, der fravælges om 
aftenen, fordi belysningen af  for dårlig og ikke gør det muligt at orientere sig og få overblik i mørket. 
  

FORUDSIGELIGHED 
Borgerne fortæller, at de igennem forudsigeligheden i cykelturen til eller fra arbejde eller i ventetiden 
ved bussen kan finde en rolig og meditativ fordybelse, hvor de henfalder i fordybelse, uden at de 
behøver at være nervøse eller specielt opmærksomme. På en cykeltur nulstiller jeg tankerne. Kroppen er i 
funktion, tankerne er i frigear. Jeg skal bare fra a til b, fortæller Caroline på 33 år.  

Et sted kan opleves som forudsigeligt og trygt, hvis det følger en genkedelig rytme. Søren på 56 år 
fortæller, at for ham må der gerne være lidt støj og liv om dagen, men at det skal falde hen ved spisetid 
og blive roligt om aftenen. Et roligt rum følger dagens rytme. Det skal være sådan, at man føler, at man kan være i 
fred når man går en tur om aftenen, siger han.  

En måde at søge forudsigeligheden og det trygge på kan være at fordybe sig tæt på ens hjem, hvor 
omgivelserne er velkendte. Der er flere adspurgte, der fortæller, at de fordyber sig tæt på deres bopæl, 
eksempelvis Ahmed på 14 år, der altid hænger ud på Blågårds Plads, fordi det er her, han føler sig 
hjemme.  
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AFSKÆRMNING 
Katja og Ricky har fire børn og går altid efter aflukkede legepladser, når de skal fordybe sig med 
familien. Når de er lukket af, behøver man ikke hele tiden holde øje. Man kan koble en lille smule fra, fortæller 
Ricky. Anne Louise er mor til Wilhelm på to år, og selvom de bor tættest på Sønder Boulevard, går de 
ned i Enghaveparken, når de skal fordybe sig: Denne her plads [ved Sønder Boulevard] duer ikke til det 
formål, for bilerne er for tæt på, forklarer Anne Louise.  
 
Bent på 64 år fortæller, hvordan han er bange for cyklisterne og billisterne, og det forstyrrer hans 
mulighed for fordybelse i byrummet. Både biler og cyklister passer ikke på gamle mennesker og børn, som skal 
over vejen. Og det er meget farligt, fortæller han. Derfor fordyber han sig gerne steder, hvor der er 
afskærmning fra trafikken. Signe er mor til Olga på fire og fortæller, at så længe der er afskærmning 
mellem dem og trafikken, kan selv små hverdagsruter blive til fordybelse. Men hvis der er for smalt eller 
uoverskuelig trafik, så skal jeg som voksen koncentrere mig rigtig meget om at holde øje med alle andre trafikanter, 
fortæller Signe, og så kan jeg ikke fordybe mig i en samtale med hende.  
 
Mange borgere forbinder fordybelse med noget privat, og derfor kan det i det hele taget være utrygt, 
hvis der er mange andre mennesker til stede, og der ikke gives mulighed for at sidde afskærmet og for 
sig selv. Nicoline på 17 år fortæller, at hun ikke vil fordybe sig på Vanløse Torv, selvom hun bor lige ved 
siden af. Der er alt for mange mennesker. Her er alt for åbent. Jeg tror, jeg ville finde et mere indelukket sted.  
 
Hvis et rum bliver lukket af  eller afgrænset fra byen, kan det opleves som trygt og afstressende. 
Afgrænsningen gør, at der kan skabes små lommer af  intimitet og fordybelse.  

ORIENTERING 
Mange adspurgte undgår byrum, hvor rummets struktur, dets udlægning, gør det uoverskueligt og svært 
at orientere sig. Det kan eksempelvis være Strøget, hvor der færdes mange mennesker, og hvor det er 
svært at få overblik og finde små rum, hvor der er ro. Menneskemylderet kan for flere skabe stress og 
nervøsitet. Ægteparret, Peter og Dorthe, fortæller, at de undgår tæt befolkede steder, fordi de oplever 
dem som indeklemt. Til gengæld kan de godt lide åbne pladser, fordi der er luft.  

Mange er glade for at fordybe sig i naturskønne områder. De selvsamme områder bliver dog fravalgt 
om aftenen, fordi det kan være svært at orientere sig. Det kan således variere, om et rum opleves som et 
godt sted at fordybe sig afhængig af  tidspunktet på døgnet. Jeg vil hellere fordybe mig åbne steder med mange 
mennesker, hvis det er om aftenen, siger Sofie på 16 år. Hun kan godt lide Bopa Plads på Østerbro, fordi der 
altid er mange af  de omkringliggende institutioner, der kommer forbi med børnene, så pladsen er 
sjældent mennesketom og utryg. Om aftenen er det cafeens gæster, der skaber liv og tryghed. Pladsen er 
overskuelig, og Sofie kan godt lide at sidde på bænkene i midten af  pladsen og ryge en cigaret. Herfra 
kan man se det hele. 
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SOCIALITET 

Inbar på 21 år er kunstner og butiksejer på Blågårdsgade. For hende handler fordybelse om fællesskab. 
Fordybelse er at lægge mærke til andre mennesker, ikke bare at sidde med IPod i ørerne, forklarer hun, og 
understreger, at det offentlige rum skal lægge op til fælles aktiviteter, hvor alle kan være sammen om at 
skabe noget kreativt sammen – heri ligger der også fordybelse. Man kunne lave et kæmpe langbord, hvor alle 
lavede julepynt sammen. Det er da fordybelse! foreslår hun og griner.  

Mange mener ligesom Inbar, at fordybelse ofte er noget, der opstår mellem mennesker. Den sociale 
kvalitet ved fordybelse henviser således til fordybelsen i samværet med og tilstedeværelse af  andre 
mennesker i byens rum.  

Et byrum udgøres først og fremmest af  mennesker, mener et flertal. Mange nyder derfor at falde i 
staver over storbyens menneskemylder. Borgerne fortæller, at den tætte trafik og summen af  mennesker i 
byen i sig selv kan give mulighed for fordybelse, da man kan forsvinde lidt i mængden og i sin 
anonymitet observere alt det liv, der udspiller sig.  

Det kan også være gennem fælles aktiviteter, at den sociale fordybelse opstår. Det kræver at byrummet 
tilbyder plads til sådanne fælles aktiviteter, fx i form af  åbne arealer, boldbaner og redskaber.  

Intimitet ligger i den anden ende af  spektret i forhold til menneskemylder og fælles aktivitet. Her tænkes 
på den fordybede samtale, der kræver nogle afgrænsede rum og siddepladser, hvor man kan sidde 
sammen to og to eller i mindre grupper og fordybe sig sammen.  

MENNESKEMYLDER 
Storbyen har en særlig rytme, hvor beboerne udgør pulsen og gadens liv. Mange københavnere nævner, 
at det at betragte det pulserende liv er en af  deres foretrukne fordybelsesaktiviteter. Mens de betragter 
mylderet af  mennesker, indgår de samtidig i det. Det selv at blive indlemmet i mylderet muliggør den 
sociale værdi ved fordybelse.  

Stine på 60 år fortæller, at hun hver dag sidder og læser på Sønder Boulevard en times tid. Jeg kalder det 
mit frirum. Fordi man kan sidde her ubemærket og følge med. Hun har boet på Vesterbro i 35 år og siger: Når 
man sidder her, så kan man se det hele. Man kan ligesom holde øje med alle menneskerne. Alle kommer her på Sønder 
Boulevard: De indfødte vesterbroere, de studerende, børnefamilierne og de hjemløse.  

Susanne på 47 år fortæller, at hun godt kan lide at fordybe sig på Strøget. I menneskemylderet kan hun 
koble af. Jeg glemmer lidt tingene, fortæller hun. Jeg tænker ikke på noget bestemt. Det er vigtigt, at der er andre 
mennesker, noget at kigge på. Hanin kan også særligt godt lide at fordybe sig på Strøget. Du møder så mange 
forskellige mennesker, forskellige nationaliteter, så når du er dér, er det ikke kun meget ensartet... Allerede der kommer 
man i bedre humør, ikke? For Stine, Susanne og Hanin bliver bylivet en slags social kulisse, de kan blive 
opslugte af, og som de samtidig kan fordybe sig i. 

For andre borgere gør det, at man betragter andre, at de fordyber sig på en særlig måde. Emma og Sofie 
fortæller, at de godt kan blive påvirket af, hvad andre tænker i det offentlige rum. Selvom de gerne vil 
fordybe sig alene, synes de, det føles forkert bare at sidde alene på en bænk. Hvis man var alene, skulle der 
være noget at fordybe sig med, så man ikke bare sidder helt og stener. Så tror folk bare man er sådan en loner, fortæller 
Emma, hvortil Sofie nikker: Man skal helst have en bog, så man ikke tænker på, hvad andre tænker om en.  
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AKTIVITETER 
Nogle af  de adspurgte er særligt glade for at fordybe sig på steder i byen, hvor der er mulighed for at 
dyrke nogle fælles aktiviteter. Fordybelse for dem er noget, som man i høj grad gør, mens man foretager 
sig noget sammen med andre.  

Ali på 30 år kan godt lide at fordybe sig på den Røde Plads på Nørrebro, fordi han synes, at pladsen 
indbyder til, at man skal være der sammen med andre og bruge de forskellige muligheder, pladsen tilbyder. 

Theo og Carsten på 32 og 36 år, fortæller, at de godt kan lide at komme i Fælledparken, fordi der både 
er fodboldbaner, mulighed for løbeture og legepladser til børnene. Det er federe med noget, man kan bruge til 
noget, for eksempel er det fedt, at de har lavet crossfit i Fælledparken, siger Theo. Ingen af  dem synes, at der skal 
laves flere stilleområder i København.  

INTIMITET  
Andre associerer modsat ovenstående fordybelse med intimitet. Fordybelse er noget, de netop bedst 
opnår, når de er adskilt fra byens menneskemylder og sociale aktiviteter.  

For disse mennesker handler det om at kunne fordybe sig sammen med én anden eller i en mindre 
gruppe på steder, der er afsondrede og ikke er store og åbne. Små afgrænsede rum skaber for dem 
mulighed for intimitet og koncentrerede samtaler og befrier dem fra at tænke over andre menneskers, 
hvad andre måtte tænke om dem. 

Inger og Axel i halvtredserne fortæller, at de plejede at sidde og hygge sig sammen på Mozarts Plads, 
tæt ved deres hjem. Men de gør det ikke længere, fordi hækken er fjernet. Det var rarere, da hækken var her, 
så kunne man sidde og gemme og fordybe sig. Hyggen forsvinder, når hækken ikke er her. 

Der er flere, der nævner samtalen med én anden eller få andre et sted i byen som deres form for 
fordybelse. Den kan foregå forskellige steder, men de nævner ofte de mindre og afsondrede steder som 
de rette. 

Jens, juletræssælger på 35 år, fortæller, at han har stået på det samme torv i et hjørne og solgt træer i 
mange år efterhånden, og nu kender folk ham, så de standser op og småsnakker. Jeg tror, at det er den 
fordybelse, jeg får ved at være her – gennem samtaler med folk. 
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KOMFORT 
Fire unge er samlet på Nørrebrogade. De har lige fået fri fra skole. Det er de rolige og flotte omgivelser, der 
gør, at de bedst kan lide at fordybe sig på Christiania eller på cafeer på Vesterbro, siger de. Der skal 
være lækkert og bekvemt at være for, at de kan fordybe sig. De foretrækker steder, hvor man kan købe 
kaffe, hvor man ikke sidder og fryser og, hvor der ikke er for meget larm. Man skal være totalt comfortable, 
siger Faduma på 17 år.  

Komfortkvaliteten henviser til, hvordan et givent byrum byder sig til. Det skal føles naturligt for 
borgerne at indtage eller gøre ophold i byrummet. Byrummets indretning er derfor et vigtigt parameter 
for fordybelse. De fysiske rammer og bymøblementet skal tilbyde en vis komfort, man skal kunne sidde 
eller ligge behageligt herunder finde læ for vind og vejr, hvis man skal kunne fordybe sig med nogen 
eller noget. Med til dette hører også at byrummet er vedligeholdt. Skal man kunne fordybe sig, lægges 
der vægt på, at der er draget omsorg for byrummet, at man ikke forstyrres af  udsigt til affald og 
hærværk. 

Generelt fortæller københavnerne, at fred og ro betyder meget for deres mulighed for fordybelse. 
Derfor er støjforhold for mange et vigtigt parameter for deres lyst til fordybelse. Der er forskellige 
opfattelser af, hvad der støjer, og ikke alle lyde er forstyrrende. 
 
For mange borgere er fordybelse desuden kædet sammen forbrugsmuligheder som eksempelvis muligheden 
for at kunne nyde en kop kaffe eller is om sommeren. For at imødekomme ønsket om fordybelsens 
komfort skal det derfor være muligt at købe mad eller drikke og i øvrigt benytte faciliteter som toilet, 
butikker og andet. 
 
INDRETNING 
Mange borgere begrunder deres foretrukne fordybelsessted med, at det er nemt at slå sig ned på grund 
muligheden for at sidde på græsset, bænke, mure og lignende. Der lægges vægt på at stedet byder sig til. 
At man kan finde sig tilpas i byrummet, fx store græsarealer, hvor man kan ligge og solbade eller 
bænke, der står i læ og er vendt mod solen. En bænk med udsigt og læ, kan på denne måde gøre 
forskellen fra, hvorvidt et rum bliver brugt til fordybelse og rekreation eller om det kun benyttes til 
gennemgang.  

Generelt er der blandt borgerne et ønske om flere siddepladser på offentlige pladser og torve. Katja og 
Ricky på 28 og 29 år fortæller, at de nødigt fordyber sig på Rådhuspladsen og på Strøget på grund af  
manglende siddepladser. Der er hele tiden gang i den. På strøget kan man ikke sætte sig ned nogen steder. Når du 
endelig kommer til en bænk, så er der ikke plads. 

Helene på 80 år søger også væk fra Strøget, hvis hun skal fordybe sig. Jeg forstår ikke hvorfor folk gider at 
sidde på skødet af  hinanden på Strøget, og henviser til, hvordan Strøgets restauranter og siddepladser altid er 
proppede med mennesker. Casper og Frederik på 25 år fordyber sig ikke i Indre By, fordi der er for 
meget støj og forstyrrelse, men også fordi, det er for dyrt at sidde på cafe derinde. Det handler for meget 
om kunder og salg derinde, siger Casper om Indre By. De vil begge hellere fordybe sig på Nørrebro eller på 
Christiania, hvor de også kan få kaffen billigere.  

I forhold til byrummets indretning har det betydning om rummet opleves som sammenhængende. En 
bygning kan stjæle opmærksomhed i sin arkitektur ligesom pladser, der er usammenhængende og 
rodede kan tage for meget fokus og forstyrre muligheden for fordybelse. 

Mange borgere nævner lys som væsentligt for, om de føler sig komfortable og får lyst til at fordybe sig 
et sted. Nogle former for belysning kan i de mørke aftentimer være god til at skabe overblik, men 
indbyder mere til gennemgang end egentlig ophold. Flere nævner, at varme farver eller spots, der 
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oplyser træer eller bygninger kan være med til at få byrummet til at træde i karakter og skabe en god 
atmosfære. Hvilket Josefine på 15 år bemærker i forhold til Bopa Plads: Her er en helt vild god belysning. Fx 
fra de små kulørte lamper på caféen derovre [peger på Café Bopa]. Det gør det hyggeligt, især om aftenen.  

Med til kvaliteten ved et byrum som fordybelsesmuligt hører, at det er vedligeholdt. Affald og hærværk 
skaber ofte ikke blot utryghed, men forhindrer lysten til at gøre ophold på stedet. Else på 70 år, bosat 
Islands Brygge, kan for eksempel ikke fordybe sig i kvarteret omkring Holmbladsgade ved 
Amagerbrogade: Der bryder jeg mig ikke om at være. Der er ikke hyggeligt. Der er faktisk grimt, fordi der er så 
meget forfald og halvfærdige bygninger. Det er sådan lidt sumpet og trist, hvis man kan sige det, siger hun.  

For Sofie på 16 år er det kun rene steder, der kan lægge op til fordybelse: Man kan ikke fordybe sig på en 
losseplads. Det er okay, at der er lidt oset, det er jo København, men det må ikke lugte af  skrald der, hvor man fordyber 
sig. Sofie kan godt lide at fordybe sig på Østerbro, men ikke Nørrebro, selvom hun bor der. Kun ved 
Søerne. Der er hyggeligt og roligt, siger hun. Anker på 65 år udtrykker, at udover, at det er vigtigt, at der er 
stille og roligt for at kunne fordybe sig, skal det være et renholdt sted: Der skal være et sted at smide sit 
affald, synlige affaldsmuligheder, det synes jeg er vigtigt. Jeg vil aldrig smide mit skrald, så tager jeg det med i lommen. Jeg 
er ikke et bysvin. Man kan ikke finde plads til fordybelse, hvis det flyder med affald. 

 
STØJFORHOLD 
Vigtigt for komforten er støjniveauet. Mange nævner fred og ro som hovedkrav for fordybelse. Men 
borgerne har forskellige opfattelse af, hvad der støjer. For mange er lyden af  snak, og børn der leger 
positiv støj, hvorimod metroboringer og maskiner er forstyrrende negativ støj, det er larm.  

Karen på 47 år fortæller, at det er dejligt, hvis der er helt stille, men at snak altid er hyggeligt, selv når 
man skal fordybe sig. Niels på 22 år kan godt lide bylarmen; det er sådan en god baggrundsstøj. Han vil 
hellere lytte til byen end til musik, når han skal fordybe sig. Birgitte på 43 fortæller, at hun godt kan lide 
åbne pladser med meget luft, også selvom der er støj. Det gør ikke så meget, at der er støj, hvis man er ude i 
luften, fortæller hun, man abstraherer fra det.  

Det er gennemgående, at forudsigelig støj såsom lyden af  biler, der suser forbi, er mindre forstyrrende 
for fordybelsen end eksempelvis støjende knallerter og motorcykler og eller mennesker, der pludselig 
råber op. Hvorvidt menneskelig støj i byen er forudsigelig afhænger også af  tidspunktet på døgnet. Fx 
nævner flere borgere, at liv i gaden, opråb og sang er mere forventeligt og derved mindre støjende om 
aftenen, i weekenden, end i dagstimerne i hverdagen. 

FORBRUGSMULIGHEDER 
At kunne fordybe sig er for mange lig med at kunne nyde en god kop kaffe, en is eller en kold øl. Lise 
på 37 år fordyber sig tit med hendes mand og deres lille pige på Naturcenteret på Vestamager, fordi der 
er masser af  luft, og fordi dér kan man samtidig købe, hvad man har brug for i den nærliggende cafe: 
Man endorser lidt på byen også, fordi der er en cafe, så man lige kan få en kop kaffe, fortæller hun.  

Hanin på 18 år bor i Herlev, men tager på Strøget for at fordybe sig. Det er et perfekt sted at tage hen og 
fordybe sig med sine venner, siger hun. Man kan se på mennesker og der er samtidig mad, der er shopping, der er alt.  
Jakob på 26 år kan godt lide at fordybe sig på Sønder Boulevard, fordi der både er mulighed for at sidde 
ned, for at købe mad og for at være sociale sammen. Selvom der er mange mennesker, larmer det ikke.  
Det er sådan en hyggelig summen fra mennesker. Så er der nogle der snakker, nogle der griner.  Jacob spiser pizza 
med sine venner der, og de læser bøger sammen. 
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PERSPEKTIV 

Else er født og opvokset i Jylland. Hun har boet og arbejdet de sidste 50 år i København. Nu er hun 
pensionist og bor på Islands Brygge. Ifølge Else er det bedste ved Bryggen vandet og udsigten. Hun går 
ofte ned til vandet, når hun skal fordybe sig. Det er vigtigt, at jeg kan se langt, siger hun. Når horisonten er stor, 
er der ikke noget, der forhindrer tankerne i vandre. 

I storbyens ofte hektiske puls er dens borgere tvunget ud i at bruge meget af  deres opmærksomhed på 
at skelne og sortere skiftende stimuli, og det kan være anstrengende og stressende. Med 
perspektivkvaliteten henvises til de muligheder et byrum kan tilbyde til at få sat livet i perspektiv ved 
noget natur, til en horisont eller til byens historie, fx dens historiske bygninger, 

Mange københavnere fremhæver natur, fx grønne områder, vand og masser af  luft som vigtige, hvis de 
skal fordybe sig.  

Derudover er københavnerne glade for steder med udsigt. De vil gerne have horisont og går gerne langt 
efter steder i byen, hvor de høje huse ikke spærrer for udsyn, sol og overblik. Disse steder med udsyn 
og overblik er med til at skabe en særlig oplevelse af  rummet, og de giver et afsæt for refleksion. 

Et andet af  byens udtryk, der kan få en til at fortabe og fordybe sig er byens historie, der hvor man 
møder den i byplanlægning, anlæg og arkitektur. 

NATUR 
Befinder man sig i naturen, oplader man sine batterier og får tid til at fordybe sig i det væsentlige, 
mener en del af  de adspurgte. Flere københavnere søger derfor ud eller hen i byens større eller mindre 
naturområder for at tænke over tingene, geare ned og få ny energi.  

Det er dog stor variation i, hvor de søger hen. Nogle foretrækker fx Fælledparken med de store plæner, 
andre Øresund eller søerne og dermed udsigten til vand, og andre igen foretrækker mindre, intime 
grønne haver som fx Assistent Kirkegård eller Landbohøjskolens Have.  
 
Marie på 28 år sætter også pris på naturskønne områder, men det er vigtigt for hende med variation. 
Søerne er kedelige. i Assistentkirkegården kan man gå på opdagelse, fortæller hun og uddyber, at fordybelse i 
byrummet for hende handler om at få lov til at udforske et område.  

Irina på 29 år fortæller, at for hende er det vigtigt, at omgivelserne er inspirerende, og der skal være den 
rette atmosfære, når hun fordyber sig. Ligesom mange andre vil hun hellere fordybe sig udendørs i 
naturen i København end i sin lejlighed. 

Lise på 37 år kan godt lide at fordybe sig ved Søerne, fordi der er en særlig energi. Der er noget med luften. 
Altså, det er ikke så meget stedet i sig selv, men mere forventningen eller energien der er der, fortæller hun. Man ser 
folk der slår sig ned. Og breaker der, altså folk holder pause. Alle har en indstilling om, at vi søger fred og ro her. 

HORISONT 
Flere adspurgte har forskellige strategier for at bringe sig selv i kontakt med det, som de synes giver 
perspektiv på ’det hele’, selvom de bor midt i byen. De søger særligt den høje himmel og en horisont. 
Sebastian på 17 år, beskriver, at han helst vil udforske byen selv og ikke behøver særlige fysiske 
indretninger i byen for at fordybe sig. Han klatrer ofte op i stilladser for at få udsigt deroppe fra: Jeg kan 
bedre lide at være steder som ikke er lavet til specielle formål. Det skal være lidt skævt, siger han. Det er mere 
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spændende.  

Trine på 37 år beskriver, hvordan hun elsker at løbe ved Langelinje, ude ved krydstogtskibene. Der er 
ingen mennesker, og man kan fordybe sig lidt i udsigten og skibene, fortæller hun. Jeg kommer fra Vesterhavet og nogen 
gange har jeg bare brug for noget vand og noget horisont for at fordybe mig. 

Stine på 60 år beskriver, hvordan hun godt kan lide det brede stykke på Sønder Boulevard, her kan man 
fortabe og fordybe sig: Jeg kan godt lide det her, fordi her er så åbent. Man kan se himlen. Jeg er vokset op på 
Bornholm, hvor jeg gik ud i klipperne og kunne se vandet og himlen.  

John beskriver, hvordan han på sin udsigtsplads ved Christianshavns volde kigger på dyrelivet og 
vandet, og gennemgår dagen, der er gået. Fordybelse er endevendelse af  sjælen, siger han.  
 

HISTORIE 
Det er ikke en forudsætning, at der skal være naturskønt, hvor københavnerne fordyber sig. Nogle 
søger målrettet at fordybe sig i byens brostensbelagte hjerte. Tove og Sara på 43 år og 73 år fortæller, at 
de elsker at være i Indre By, fordi der er så meget at byens historie at se på og fordybe sig i. Det er pulsen 
og livet herinde, fortæller de. Der er så meget at se på. Man skal kigge op. Der er så mange smukke bygninger.  

Claus på 53 år fortæller, at han sætter pris på Kongens Have som et godt rum at tænke sig om i på grund 
af  den historie, der er forbundet med stedet: Det her slot der står bagved, det kalder på noget i mig. Det 
historiske vingesus. Og så at det er en lille ø, en lille oase væk fra byen.  

På samme måde som naturen kan give luft til tankerne, kan Københavns torve og pladser, dets 
historiske gader og stræder og dets arkitektur give rum og inspiration til københavnernes fordybelse. 

Hans på 55 år kan godt lide at tage på Nyhavn, når han skal fordybe sig. Der er en særlig historisk stemning, 
fortæller han. Kender du den der sang med TV2 'Når jeg bliver gammel', det er sådan, det er der. Der er fred og ro og 
så kan man sidde og nyde en kold pilsner. Han fortæller, at det er afstressende at sidde på kajen og kigge ud 
over vandet. Det er et sted, man kan sætte sig og nyde, fortæller han.  
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EKSEMPLER PÅ KØBENHAVSKE BYRUM TIL FORDYBELSE  
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DET TRYGGE BYRUM TIL FORDYBELSE 

KARAKTERISTIK  
Det trygge byrum til fordybelse er karakteriseret ved en rolig og ubekymret stemning. Det er nemt at 
orientere sig i rummet. Rummet fremstår sammenhængende og afskærmet fra trafik og andre oplevede 
farer. Hvis der er beplantning, er den vedligeholdt. Rummet er rigeligt oplyst om aftenen og uden 
mørke afkroge, der kan opleves som utrygge. Det trygge rum bruges typisk som en del af  dagligdagen 
eksempelvis som et slags pitstop på vej hjem fra arbejde. Det trygge byrum til fordybelse bliver brugt 
af  særligt de lokale beboere på deres daglige ruter, såsom hundeluftere, løbere og børnefamilier.  

TYPISK BRUG  
I det trygge rum kan man: Lege med børnene, gå en tur, læse en bog, drikke kaffe, ryge en smøg, drikke 
en øl, læse, rekreere, stresse af, høre musik, lufte hund, løbe ture og lign.  

 
EKSEMPEL PÅ ET TRYGT BYRUM TIL FORDYBELSE 
Classens Have er et eksempel på trygt rum i byen, der bruges af  mange til fordybelse. Haven benyttes 
særligt af  børnefamilier, der bruger den lille legeplads eller holder picnic på græsset.  

Classens Have er ukendt for de fleste, der ikke kommer fra nærområdet. Haven er med sin placering på 
Indre Østerbro tæt på byens puls, men samtidig trukket tilpas tilbage fra trafik og gadelarm.  

Der er en anden ro, især for børnefamilier. Man er trukket lidt væk fra byen. Der er ingen larm og støj. Jeg kendte den 
slet ikke, før jeg selv fik børn, udtrykker Lise på 37 år, der ofte anvender haven til fordybelse med en bog og 
sit barn. 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DET SOCIALE BYRUM TIL FORDYBELSE  

KARAKTERISTIK 
Det sociale byrum til fordybelse er karakteriseret ved, at byrummet inviterer til socialt samvær. Dette 
kan være gennem leg, sportsaktiviteter, cafébesøg, samtaler eller lignende. Rummet er derfor typisk 
indrettet med bænke eller anden arkitektur, der skaber mulighed for at fordybe sig i samværet med 
andre. Samtidig kan det sociale rum også rumme et menneskemylder, hvor folk kan blende ind i 
mængden og byens liv. Det sociale rum er typisk befolket af  familier, børn og ældre fra institutioner og 
klubber og unge, der bruger rummet som samlingssted.  

TYPISK BRUG  
I det sociale rum kan man se på mennesker og betragte byens liv, blive ét med menneskemylderet, have 
samtaler, drikke kaffe, dyrke uformelle aktiviteter mv. 

EKSEMPEL PÅ ET SOCIALT BYRUM TIL FORDYBELSE  
Dronning Louises Bro er et eksempel på et socialt byrum til fordybelse. Efter broen er blevet omlagt, 
således at der er mindre trafik, og der er opsat bænke, er muligheden for at bruge rummet til socialt 
samvær opstået. Dette har resulteret i, at broen for flere københavnere bruges til people watching, 
solbadning, samtaler, til at høre musik og drikke øl og til at danse.  

Ahmed på 17 år nyder at sidde på Dronning Louises Bro. Han siger, at broen er god, fordi der er sol hele 
dagen. Det bedste er at sidde sammen og kigge på damer med vennerne. 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DET KOMFORTABLE BYRUM TIL FORDYBELSE 

KARAKTERISTIK  
Det komfortable byrum til fordybelse er et rum, hvor man kan sætte sig for at nyde udsigten, solen, 
kaffen eller hinanden. Det er her Københavnerne slapper af  efter en lang arbejdsdag, og lader kroppen 
finde hvile. Derfor er det komfortable rum bekvemmeligt, uden larm og i læ for vind og vejr og med 
siddepladser med lidt udsigt og gerne i nærheden af  cafeer eller butikker, hvor folk kan få stillet deres 
behov. Alle Københavns borgere kan have brug for det komfortable rum at fordybe sig i, men 
komforten søges generelt mere af  voksne og ældre. 

TYPISK BRUG  
I det komfortable rum kan man få fred og ro, slappe af, nyde kaffe eller kolde drikke, rekreere, sludre, 
solbade, spise mad og lign.  

EKSEMPLER PÅ KOMFORTABLE RUM  

Det Kongelige Biblioteks Have er et komfortabelt byrum til fordybelse. Det ligger som en lille oase 
midt i byen, men afskåret fra larm og trafik. Brugere af  haven fortæller, at der altid er fred og ro. Tæt 
ved haven ligger en lille cafe, hvor brugere af  haven kan købe kaffe og andet efter behov.  

Peter på 45 år siger ar haven er perfekt til den stille fordybelse, idet, Det næsten er som om, at den rolige og 
koncentrerede energi fra biblioteket siver ud i haven. 
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DET PERSPEKTIVRIGE BYRUM TIL FORDYBELSE 

KARAKTERISTIK  
Det perspektivrige byrum til fordybelse er karakteriseret ved at tilbyde smuk natur, udsigt og eller 
historiske bygninger at se på. Byrummet tilbyder noget unikt, der for brugerne skaber mulighed for 
refleksion. De bruger i mere end én forstand de lange linjer i deres fordybelse. For mange brugere vil 
der i det perspektivrige byrum være noget ukendt eller noget særligt, der giver brugerne lyst til at 
fordybe sig der. Fordybelsen kan derfor både bestå i aktivt at udforske og undersøge, men også i at 
sidde og betragte byrummet. Det perspektivrige rum behøver derfor ikke at tilbyde særlige aktiviteter, 
da byrummet i sig selv opsøges som en aktivitet.   

TYPISK BRUG  
I det perspektivrige rum kan man nyde naturen, udsigten og arkitekturen. Man kan undersøge, 
udforske, gå en tur eller søge viden om særlige emner og lign. 

EKSEMPLER PÅ PERSPEKTIVRIGE RUM  
Kastellet er et eksempel på et perspektivrigt byrum til fordybelse i København. Kastellet tilbyder med 
sine horisonter, havet og de historiske bygninger mulighed for fordybelse. Dette tiltrækker både turister, 
men også københavnerne selv, der trænger en at sidde på en bænk og reflektere over tilværelsen.  

Henning på 65 år, der nyder at sidde ved Kastellet, udtrykker: Det er blandt andet lyden af  vand, der virker 
beroligende. 
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KONKLUSION 

De mange københavnske borgere, der indgår i undersøgelsen har hver især givet deres bud på, hvad de 
forstår ved fordybelse i relation til de muligheder byen tilbyder, og hvor de konkret foretrækker at 
fordybe sig og resultatet er ikke entydigt. 

Nogle hengiver sig bedst til fordybelse, når de kan se deres børn gå eller lege et trygt sted, andre 
betoner nødvendigheden af  andre menneskers tilstedeværelse og af  at der er liv i gaderne. Andre igen 
vil gerne have ro, horisont og historie, atter andre foretrækker at forsvinde ned i en god bog et sted i 
byen, hvor man kan sidde ordentligt og få en kop kaffe. Fordybelse synes således ikke at være det 
samme for alle og fordrer dermed heller ikke de samme omstændigheder i byen. Alligevel står der visse 
generelle forhold tilbage fra undersøgelsen. Københavnerne søger byrum for fordybelse, der enten 
rummer tryghed, socialitet, komfort eller perspektiv eller en kombination af  disse kvaliteter. 

Herudover giver københavnere generelt set udtryk for at fordybelse typisk er en integreret del af  deres 
daglige liv og rutiner i byen. De finder mulighederne og lommerne for fordybelse i deres daglige færd i 
byen. Man planlægger ikke fordybelse eller i hvert fald sjældent. Mange understreger, hvordan de kan 
finde fordybelsen på fx den daglige gå- eller cykeltur gennem byen. Fordybelsen opstår således, og for 
en kortere eller længere stund, i rutinerne i hverdagen. Ingen har udtrykt et behov for at byen skulle 
indrette særlige ’fordybelseszoner’. Nogle kan nok ønske sig stilhed, når de søger fordybelse, der hvor 
de forventer at finde stilhed, men langt de fleste er indstillet på ,at en by som København nu engang 
rummer et vist niveau af  støj, og at man derfor hver især ’må finde sine steder’.  

I forlængelse heraf  kan det også konstateres, at fordybelse ikke er noget københavnerne stiller sig 
uforstående overfor overhovedet kan foregå i byens offentlige rum. Man kunne måske forvente, at folk 
kun omtalte fordybelse som en beskæftigelse, der foregik indenfor og i ensomhed. Sådan forholder det 
sig imidlertid ikke. Der var overraskende få, der hellere vil fordybe sig i deres egne stuer. De fleste 
nævnte, at luft, udsigt og liv var et grundvilkår for fordybelsen Flere, og navnlig unge, fortæller om 
fordybelse som en social aktivitet, hvor fordybelsen opnås ved at gøre noget sammen med andre eller 
ved at se på andre mennesker.  

Endelig kan der være grund til at hæfte sig ved, at kun få af  de københavnske gader, pladser og parker 
synes at blive opfattet som steder, hvor man ikke må opholde sig og derfor umuliggør rum for 
fordybelse. På enkelte steder kan folk være i tvivl om stedet er offentligt eller privat, og enkelte steder 
kan tilsyneladende kulturelle koder for adfærd få ’fremmede’ til at afholde sig fra at gøre ophold, men 
generelt betragtes byens gader, pladser og parker åbne for alle og dermed stå til disposition for 
kortvarigt at løfte sig selv ud af  tidsstrømmen til et lille verdensfravær. 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APPENDIKS: Værktøj til vurdering af byrums fordybelsesmuligheder 

Formålet med nedenstående skema er at give et lettilgængeligt værktøj til at vurdere et byrums 
fordybelsesmuligheder på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.  

Tryghedsværdi 
Tryghedsværdien ved et byrum handler om at kunne orientere sig i rummet, at være afskærmet fra 
trafik uden at være isoleret og uden naturlig overvågning fra andre mennesker. 

Kommentarer:  

Socialitetsværdi 
Socialitetsværdien ved et byrum handler om at kunne betragte andre mennesker, se på aktiviteter eller 
selv kunne foretage sig noget sammen med andre. 

Kommentarer:  

Komfortværdi 
Komfortværdien ved et byrum handler om at kunne have det rart, sidde godt og være tilpas. 
Komfortværdi handler derfor om stedets indretning, vedligehold, støjforhold og forbrugsmuligheder. 

Kommentarer:  

Perspektivværdi 
Perspektivværdi ved et byrum handler om at kunne se noget natur, en horisont eller opleve byens ånd. 

Kommentarer:  

Er stedet overskueligt og kan man orientere sig i det? 

Er stedet ordentligt afskærmet fra trafikken?

Kan man ses, når man opholder sig på stedet, og giver det mulighed for kontakt med andre?

Givet stedet mulighed for at betragte andre mennesker?

Giver stedet mulighed for fysisk udfoldelse?

Er der byrumsinventar, der indbyder til fælles aktiviteter som fodbold, træning eller andet?  

Giver stedet mulighed for at sidde eller ligge behageligt?

E stedet rent og vedligeholdt og der kun få støjgener? 

Kan man købe kaffe, is, øl eller andet i nærheden? 

Har stedet udsigt til vand eller natur?

Giver stedet mulighed for at se en horisont?

Har stedet udsigt til historiske bygninger eller andet af  byens historie?  
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APPENDIKS: FIRE VIDEOPORTRÆTTER OM FORDYBELSE I BYEN 

Der er i forbindelse med undersøgelsen optaget fire videoportrætter. De fire portrætter er med: 

• Signe  

• John 

• Hanin 

• Charles 

De repræsenterer henholdsvis – men ikke udelukkende – det trygge, det perspektivrige, det sociale og 
det komfortable byrum for fordybelse i København. 

Portrætterne er at finde på Vimeo.com 
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AFRUNDING 

Samlet set peger de to undersøgelser sagt i generelle termer på: 

• At støj hører hjemme i byen 
Københavnerne oplever ikke byens støj som et problem, i hvert fald ikke et stort problem. 
Støjen skal dog hænge sammen med borgernes forventninger til stedet, med andre ord, 
byrummets forudsigelighed. Hvis støjen er uforudsigelig opleves den typisk negativt, mens at 
det forudsigelige støj ofte opleves positivt.  

• At fred og ro bedre kan karakteriseres som forudsigelighed og tryghed i byrummet  
Københavnere nævner fred og ro som vigtigt for fordybelse, men dermed mener de ikke 
nødvendigvis fraværet af  støj målt som decibel. Støj kan godt understøtte fordybelse, hvis det 
opleves som positiv støj, fx menneskestemmer og biler. Fred og ro er dermed ikke 
nødvendigvis stilhed.  

• At man ikke behøver at være alene for at fordybe sig  
Københavnere kan godt lide at fordybe sig i mængden af  mennesker. Andre mennesker er med 
til at skabe tryghed. Især unge mennesker fordyber sig gerne sammen med andre. 

• At de københavnske byrum mangler læ- og opholdssteder  
Københavnerne mener, at for mange hække er skåret ned og for mange bænke er blevet fjernet. 
Borgerne oplever dette som et forhold, der besværliggør deres ophold, privatliv og muligheder 
for fordybelse. Dvs. en række kriminalpræventive tiltag har utilsigtede omkostninger. 

• At man ikke behøver at indrette særlige rum til fordybelse 
Københavneres tænker ikke på fordybelse som noget, der skal tilrettelægges. Der findes ikke en 
opskrift på ‘det gode fordybelsesrum’. Københavnere kan godt lide at finde deres egne steder, 
som passer til deres behov. Københavnerne oplever generelt, at der er gode muligheder for 
fordybelse i byen. Københavnere fordyber sig spontant og ofte gennem de daglige rutiner i 
byens rum. 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