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Herskabeliggørelse - gentrification på dansk
Henrik Gutzon Larsen, Institutfor Samfundsudvikling

handler den faglige uenighed om, hvor vægten

og Planlægning, Aalborg Universitet og Anders Lund

skal lægges i analysen.

Hansen, Institutionenfor kulturgeografi och ekonomisk

Selvom fænomenet blev identificeret for rela
tivt kort tid siden, betyder det ikke, at det er et nyt

geografi, Lund

fænomen. Der har været denne type dynamikker
De seneste år er begrebet "gentrification" dukket

i lang tid i vores byer. Det nye er, at processen

op i den danske debat. Begrebet har dybe rødder i

er blevet integreret i den globale økonomi. Pro

den geografiske forskning, og det stiller skarpt på

cessen kan således i dag finde sted mellem flere

de processer, der forandrer byernes geografi, samt

skalaniveauer, og store områder i byen kan hur

diskuterer hvilke sociale og økonomiske konse

tigt forvandles af både nationale og internatio

kvenser forandringerne medfører. l denne artikel

nale investeringer. Et eksempel er havnefronten

undersøger vi fænomenet i forhold til de drama

i København ( og i andre byer). Samtidig anvendes

tiske forandringer af Vesterbro i København.

herskabeliggøreise i den generelle hypolitik for at
"opruste" byerne i den såkaldte internationale
bykonkurrence- og det er bl.a. i denne forbin

Herskabeliggørelse

delse at byfornyelsespolitikker kan ses.

Begrebet "gentrification" stammer fra ordet
"gentry", der kan oversættes som lavadel eller

Byfornyelsen af Indre Vesterbro

herskab. Det blev første gang brugt af byforske

Herskabeliggøreisen af Indre Vesterbro, kvar

ren Ruth Glass i bogen London: Aspeets ofChange

teret nærmest Hovedbanegården, tog sin be

(1964) som en let ironisk betegnelse for byfor

gyndelse med det storstilede byfornyelsespro

andringer i London. På dansk kunne man med

jekt, der blev vedtaget af Borgerrepræsentation

tilsvarende ironi tale om "herskabeliggørelse".

i 1991 . Kvaliteten af boligerne i dette gamle ar

Traditionelt handler herskabeliggøreise om den

bejderkvarter var dengang særdeles ringe, og den

proces, hvor en højere socioøkonomisk gruppe

sociale profil af det berygtede kvarter var "proble

presser en lavere socioøkonomisk gruppe ud af

matisk" (Tabel1). Men erfaringerne fra tidligere

et område, eksempelvis fra et gammelt arbejder

projekter skræmte. I slutningen af1970'erne og

kvarter- som Vesterbro-der bliver "indtaget" af

begyndelsen af 1980'erne blev der gennemført

middelklassen og den øvre middelklasse, hvor

en "totalsanering" af dele aflndre Nørrebro. Sa

efter en langsom herskabeliggøreise af området

neringen skete efter en helhedsplan, som med

finder sted.

ringe inddragelse af beboerne omfattede mange

Der er både økonomiske og kulturelle for

nedrivninger. Beboernes utilfredshed kulminere

klaringer på denne proces. Neil Smiths The New

de i en af efterkrigstidens største konfrontationer

Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist
City (1996) og David Lays The New Middle Class
and the Remaking ofthe Central City (1996) frem

mellem politi og demonstranter, da legepladsen

stilles ofte som modpoler i denne debat. Meget

anderledes. I stedet for en helhedsplan ved

"Byggeren" i 1980 blev ryddet.
Fornyelsen af Indre Vesterbro skulle være

forsimplet handler debatten om, hvorvidt det

tog Borgerrepræsentationen en handlingsplan,

analytiske fokus skal ligge på bevægelserne af

Fornyelse Indre Vesterbro (1991). Planen var en

"kapital" eller "mennesker" i byrummet. Forsk

ramme, som trinvis skulle udfYldes og gen

ningen peger dog i retning af, at begge elementer

nemføres med stor inddragelse af beboerne i

er vigtige komponenter, og i de fleste tilfælde

"et reelt samspil mellem borgere og kommune".
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Fig. 1. Halmtorvet efter byfornyelsen. Foto: Henrik Gutzen Larsen.

Understøttet af Byfornyelsesloven af1982 , blev

"på en yderst diskret måde" stod, "at beboerne

der lagt stor vægt på bevaring af de gamle huse.

skal skiftes ud." Handlingsplanen var da også

Men det blev også anerkendt, at byfornyelse ikke

ærlig nok til at erkende, at "bydelens tiltræk

blot var et spørgsmål om boligkvalitet I erken

ningskraft over for økonomisk og socialt svagt

delse af bydelens "tunge sociale problemer"

stillede befolkningsgrupper gradvist bliver min

havde planen som et helt centralt punkt også

dre i takt med den fysiske renovering." Det kom

en "social dimension".

til at holde stik.

Den "sociale dimension" fastslog, at byfor
nyelsen skulle "tage udgangspunkt i de nuvæ

Gentrification på dansk

rende beboeres forhold". Det medførte borger

I den afsluttende rapport anslår kommunen, at

inddragelse og forskellige sociale tiltag. Men

den femten år lange byfornyelsen af Indre Ve

samtidig skulle byfornyelsen også "bidrage til et

sterbro har kostet omkring4,3 mia. kroner, eller

generelt socialt løft af bydelen". Det blev i øvrigt

ca. 1 ,1 5 mio. kroner pr. bevaret bolig. Og kvar

i 1990'erne en generel målsætning for kommu

teret er fuldstændig forandret. De gamle huse

nen, at tiltrække en "økonomisk bæredygtig" be

er nænsomt renoveret med moderne faciliteter

folkning. Specifikt skulle Vesterbro gøres "mere

og grønne gårdmiljøer, og de lokale værtshuse

familieegnet". Der var med andre ord indbygget

og slidte forretninger bliver hastigt overtaget af

en modsætning i handlingsplanen, for kvarteret

moderigtige vinbarer, tøjforretninger og cafeer.

var om noget kendetegnet af enlige på overfør

Som en madanmeldelse i

selsindkomst. Forhandlingerne om planen havde

august 2009 rammende bemærkede: "Halm

mange mellemregninger. Men den venstresocia

torvets cafeer fortæller - måske ufrivilligt - en

listiske borgerrepræsentant Gunna Starck havde

historie om et Vesterbro i forandring" ( Fig.1).

en pointe, da hun til et oplæg påpegede, at der
34

friformation den 21 .

Ændringerne er ikke blot sket på overfladen.
DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

I takt med byfornyelsen er også beboersammen

Tabel1. Indre Vesterbro før byfornyelsen (1989)

sætningen ændret. Ændringerne afspejler del
vist, at økonomien i København og Danmark er

Indre Vestebro

København

3.368

278.649

Antal boliger

blevet væsentlig forbedret. Men det er alligevel

Før 1889

88%

16%

iøjnefaldende, at fra at have den nok svageste so

1900-1919

11%

20%

cioøkonomiske profil i København, ligger Indre

1920-1939

1%

35%

Efter 1940

0%

29%

64%

21 o/o

Vesterbro i dag over gennemsnittet (Tabel2).
Indre Vesterbro gennemgår med andre ord
en klassisk herskabeliggørelse, hvor socioøko
nomisk bedrestillede overtager et kvarter, og
processen er formodentlig ikke tilendebragt. To
mekanismer synes her at spille en medvirkende
rolle. For det første- og mest direkte- er retten
til genhusning tilsyneladende især blevet brugt
af socioøkonomisk svag borgere, som på den

Uden centralvarme
Uden eget toilet

11%

4%

Uden eget bad

70 o/o

30%

Antal indbyggere

6.118

467.850

Arbejdsløse

ca.

20 o/o

12,2%

Overførelsesindkomster

ca.

24%

16,1 o/o

19,4 o/o

7,2%

Fremmede statsborgere

måde er blevet "skubbet ud" til andre kvarterer.
For det andet- og mere langsigtet- var kvarteret

Tabel2. Indre Vesterbro efter byfornyelsen

tidligere kendetegnet ved mange lejeboliger, som
ikke mindst i forbindelse med byfornyelsen er

Indre Vestebro

København

5%

6,4%

15,1 o/o

10,9 o/o

(2004)

26,9%

24,5%

Immigranter (2007)

12,7%

14,6%

Arbejdsløse (2005)

blevet konverteret til andelsboliger ( Fig.2). Pri

Lang videregående

sen på andelslejligheder er i den samme periode

uddannelse (2005)

eksploderet. Det har beriget mange eksisterende
beboere, men på lidt længere sigt vil de høje
priser fungere som en effektiv barriere for til

Mellem eller høj indkomst

flytning af lavindkomstgrupper. Den nuværende
"krise" i boligmarkedet forsinker formodentlig

Hvem har retten til byen?

blot udviklingen.

Er herskabeliggøreise så et problem? Man skal
være slumromantiker for at modsætte sig bedre

00��==�

--,

----

-Ejerboftg

sen. Men der er også tabere. Herskabeliggørelse
rejser dermed et principielt spørgsmål, der nu

-Privatudlejnmg
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boliger, og mange har nydt godt af byfornyel

-Almennyttigt boligbyggeri

bliver diskuteret som "retten til byen" ( se fx
tidsskriftet

Cities, september 2009). Herskabe

liggørelse ensretter byen efter elitens og mar

f
�
l�r---------------��----------�

kedets logik. Taberne i dette spil ses ofte som

J

har ret til at bo i byen og befolke dens gader.

•

20

1------j

en beklagelig men "naturlig" konsekvens. Men
det er grundlæggende et politisk valg, hvem der
Skal byens mangfoldighed understøttes, eller
skal den være en ensrettet vækstmaskine - hvor
taberne forvises til periferien?

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fig. 2. Ejerskabsformer på Indre Vesterbro
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Artiklen er baseret på H. G. Larsen og A. Lund
Hansen, "Gentri.fication - gentie or traumatic?",
Urban Studies, årg. 45 (2008), side 2429-2448.
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