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Hvis du var en af de mange travle 
rejsende, som hastede gennem Kø-
benhavns Hovedbanegårds sydvestlige 
indgang en kold december, lagde du 
sikkert mærke til den høje julemusik, 
der væltede ud af højttalerne. Det du 
muligvis ikke vidste var, at musikken 
ikke var en del af juleudsmykningen, 
men en kreativ undtagelse fra den 
marchmusik og de klassiske sonater, 
man har kunnet nyde i dette område si-
den november 2002. Egentlig er ordet 
”nyde” lidt misvisende, da musikken 
er sat op for at forhindre folk i at tage 
længerevarende ophold i indgangs-
partiet ud til Reventlowsgade. Her har 
der i lang tid været problemer med, 
at stofbrugere handler med stoffer og 
tager ophold, og det har været til daglig 
gene for turister og rejsende at skulle 
kæmpe sig igennem flokken af mere 
eller mindre påvirkede stofbrugere. Da 
indgangspartiet består af en relativt 
smal dobbeltdør, kan der hurtigt blive 
trængsel i de travle timer. Eftersom Ba-
negårdsbygningen er fredet, er det ikke 
muligt at udvide de eksisterende ind-
gange. Der findes således ikke nogen 
anden løsning på trængselsproblema-
tikken end at holde dørene fri.

Den klassiske musik var derfor en 
kærkommen løsning, da den nærmest 
gør det uudholdeligt at opholde sig i 
rummet i længere tid ad gangen. Ideen 
med at opsætte musik for at skabe pas-
sage opsnappede DSB, da nogle med-
arbejdere var på studietur i Hamburg. 
Her har man haft succes med at fjerne 
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Musik der rykker
Der er kommet musik på ‘Pillebørsen’ ved Hovedbanegården i København.  
Ikke for at underholde dem, der færdes dér, men for at forhindre at stedet 
bruges som markedsplads for stofhandel. Hvad siger målgruppen til initiativet? 
Tre psykologistuderende har været på gaden for at undersøge det.



generende klientel fra banegården ved 
at afspille klassisk musik. 

Musikken spilles ud af skjulte højt-
talere, og det er derfor ikke muligt 
nøjagtigt at se, hvor lyden kommer fra. 
Men musikken er der, og det er stof-
brugerne ikke - i hvert fald ikke inden 
for indgangspartiet. Nogle er rykket 
ud på fortovet foran, og en stor del er 
trukket længere ned ad gaden til cykel-
stativerne og hittegodskontoret. 

Plads til alle?
Disse daglige ”koncerter” på Hoved-
banegården kan, udover at være en løs-
ning på et konkret dagligt problem, og-
så ses som en del af en ny og omfatten-
de strategi, som DSB har taget i brug 
for at skabe en mere forbrugervenlig 
og kommerciel profil. Ifølge arkitekten 
Tom Nielsen (se Boksen nedenfor) ses 
dette blandt andet ved, at kiosker og 
billetsalg på flere stationer bliver sam-
menlagt, samt at store banegårde, som 
i København og i Odense, i stigende 
grad begynder at ligne indkøbscentre. 
Endvidere forsøger man at give sta-
tionerne et mere lufthavnslignende 
udseende, da denne form for æstetik 
især favoriseres af bilister, hvilke DSB 
betragter som en købestærk og attraktiv 
målgruppe.  

Det gennemdesignede rum ken-
der vi fra forlystelsesbyen Las Vegas. 
Mange har hørt om kasinoerne uden 
vinduer, og ure der skal få folk til at 
miste tidsfornemmelsen - og derved 
også kontrollen over tegnebogen. Men 
det er de færreste af os, der er klar over, 
at DSB’s stationer bygger på de samme 
principper, hvor man søger at tiltrække 
bestemte grupper, samtidigt med at 

man prøver at undgå andre. Et eksem-
pel på dette er de såkaldte ”bum-proof 
benches”, som man efterhånden kan 
finde mange offentlige steder - bl.a. 
uden for banegården i Vejle. Disse bæn-
ke har minimal sidde- og liggeflade, 
for at undgå at hjemløse sover på dem. 
”Når vi indretter vores ventesale med 
komfortable siddepladser, bliver de desvær-
re ofte benyttet af et klientel, som vi ikke er 
interesseret i tager ophold i ventesalen”, sva-
rer Regionschef Georg Bentzen fra DSB  
på et læserbrev i Ud & Se, 1999.

musik som fejekost
Både DSB og folk,der arbejder med 
gruppen af stofbrugere på Vesterbro, 
bekræfter, at den klassiske musik virker 
efter hensigten. Men hvad siger stof-
brugerne egentlig til den? Det var med 
dette spørgsmål i baghovedet, vi for-
søgte at lodde stemningen på Revent-
lowsgade. Umiddelbart er ændringen 
dernede til at få øje på: Den indre del 
bliver kun brugt af få og kun i kortere 
tid ad gangen. Salget af stoffer er her 
stadig, men er nu rykket ud på fortovet.

Mange af dem vi kom i snak med 
bekræftede også, at det virkede, men 
der var rent faktisk en del, der hævdede, 
at den klassiske musik ikke skulle have 
ændret noget som helst. ”Man vænner 
sig til den,” siger en ældre mand, der har 
taget ophold i solen foran hittegods-
kontoret; ”Den går bare ind af det ene øre 
og ud af det andet.”  Når man tager det 
tomme indgangsparti i betragtning, vir-
ker udsagn som disse ret paradoksale; 
men et slag er selvfølgelig først tabt, når 
man indrømmer sit nederlag. 

Hvilket slag er det så, det drejer 
sig om? Den klassiske musik bliver 

beskrevet for os som hade- og skræm-
memusik. Mange stofbrugere føler, at 
musikken er en del af en større skræm-
mekampagne, hvor såvel politiet som 
DSB forsøger at jage dem væk fra 
Hovedbanegården og Vesterbro. Flere 
stofbrugere fortæller, hvordan musik-
ken bestemt ikke er tilfældigt valgt.” Det 
er psykologer, der har siddet i Tyskland og 
forsket i, hvilken musik der er mest gene-
rende for os narkomaner.” 

Mange føler sig chikanerede af den 
klassiske musik. ”Musikken bliver sidden-
de i baghovedet,” siger en fyr og peger på 
sin nakke; ”Jeg lægger sgu ikke mærke til, 
om der er et par violiner... Men den minder 
os om, at vi er uønskede lige dér.” 

En vagabond slår ud med armene, da 
vi spørger ham om, hvordan musikken 
bliver oplevet hernede. ”Folk bliver kede af 
det...og de har et elendigt liv nok i forvejen.” 

Der går anekdoter på Reventlowsga-
de om en stofbruger, der udstyret med 
hækkesaks forsøgte at sætte en effektiv 
stopper for Mozart og co. Men da led-
ningerne til højtalerne er godt skjulte, 
lykkedes det ikke. 

Det er nu ikke den klassiske musik 
i sig selv, som de fleste stofbrugere er 
ude efter, en del kan egentlig godt lide 
den. Det der er galt er, at klassisk mu-
sik skal høres hjemme i sofaen foran et 
par store højttalere og ikke på en ba-
negård med al dens stress og jag. Her 
bliver musikken bare larm og et symbol 
på, at de er uønskede.

Politiets rolle
Hverdagen på Reventlowsgade er ikke 
kun violinsonater og marchmusik, po-
litiet er også en betydningsfuld faktor. 
De ankommer flere gange om dagen, 
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I forbindelse med en opgave i social
psykologi satte vi os for at finde ud af, 
hvordan stofbrugerne oplever den klas
siske musik, der er blevet etableret på Kø
benhavns Hovedbanegård ved udgangen 
mod Rewentlovsgade. I efteråret 2003 
opholdt vi os flere gange i dette område, 
hvor vi kom i kontakt med forskellige stof
brugere. 

Det er disse samtaler, der danner 
grundlag for denne artikel.  Vi har i vores 
opgave/artikel ladet os inspirere af Tom 
Nielsens arbejde omkring rumregule
ring, med udgangspunkt i: ”Overskud 
- en diskussion af planlægningen af det 
offentlige rums muligheder i et heterogent 
urbant felt” i: Byen år 2000 – en prisopgave, 
Aarhus, By og Boligministeriet, 2000. 

Tom Nielsen er forskningsadjunkt, ph.d., 
arkitekt, MAA. Han beskæftiger sig med 
det urbane byrum, bl.a. hvordan dette i de 
senere år i stigende grad er blevet regule
ret ud fra kommercielle interesser. Ud over 
diverse artikler har Tom Nielsen udgivet 
bogen: ”Formløs – den moderne bys  
overskudslandskaber,” Arkitektskolens 
forlag, 2001.



både til fods og i ”den blå vogn”. Alt 
tømmes, når patruljevognen kommer, 
folk lister væk med nedslåede øjne og 
forsøger at gå i et med asfalten. De 
kommer dog hurtigt igen, lige så snart 
betjentene er forsvundet ud af syne, og 
vognen står alene og tom. En yngre fyr 
med strikhuen trukket godt ned over 
øjnende går med langsomme skridt 
forbi politivognen, og da han er nået til 
frontpartiet hoster han højt og falsk og 
sender en stor spytklat ned over ruden.

Det er ikke kun i indgangspartiet, 
man ikke må tage ophold. Fortovet ude 
foran er også en del af ”forbudszonen”. 
Stofbrugere, der opholder sig i forbuds-
zonen, får advarsler og derefter bøde.

Udover at blive smidt væk fra Ho-
vedbanen oplever de fleste stofbrugere 
også at blive smidt væk fra mange 
andre dele af Vesterbro. Det er langt 
fra alle steder, man er velkommen som 
stofbruger. Det er forståeligt, at det 
nogle gange kan være svært at holde 
rede på, hvilke instanser der står bag 
de forskellige tiltag. Eksempelvis er 
der flere af stofbrugerne, som føler sig 
sikre på, at det er politiet, eller rettere 
politimesteren, som har sat musikken 
op og regulerer volumen, alt efter hvor 
befolket indgangen er.

”Prøv at hør,” en kvinde vi har snak-
ket med tidligere på dagen kommer 
løbende over til os, da Für Elise skiftes 
ud med bragende opera. Hun hiver 
efter vejret, ”Nu har de skruet helt op for 
den klassiske musik! De skruer op, når vi 
bliver for mange.” Hun ser anklagende 
op på vinduerne over indgangen. ”Po-
litiet har kontorer lige der, og derfra holder 
de øje med os.”

Ifølge oplysninger fra DSB er der ikke 
tale om, at politiet har noget at gøre med 
musikken, eller om den bliver skruet op 
og ned. De forskelle, der er i numrenes 
lydniveauer, skyldes de enkelte numres 
indspilning og er ikke en bevidst stra-
tegi. Båndene, DSB spiller, leveres med 
jævne mellemrum af et dansk firma.
” Hvorfor spiller de ikke noget glad musik, 
noget der gør folk glade?” Den hjemløse 
ryster på hovedet, ”Noget Troels Trier eller 
sådan noget,” og sætter i med at skråle: 
”Bøøøf,  bøøøf med løøg!”

rummelighed
Selvom de fleste, vi kommer i snak 
med, er dødtrætte af musikken og ser 
den som en del af en større skræmme-
kampagne, formår mange af stofbru-
gerne at se sagen fra den anden side. 

De er godt klar over, at flere aspekter 
ved deres tilstedeværelse er problematisk 
og generende, og at musikken derfor og-
så kan ses som et forståeligt virkemiddel, 
der tjener lokalsamfundets interesser.

”Jeg kan sagtens forstå det,” den mid-
aldrende kvinde knuger sin guldøl. Vi 
ser på hinanden. ”Det er jo ikke særlig fedt 
for turister og familier med børn at skulle 
trænge sig forbi en masse narkomaner, som 
står og handler med stoffer,” hun nikker 
over mod indgangspartiet, hvor tre fyre 
står usikre på deres ben. ”Før var der 10 -
15 stykker, der hang her – nu er det kun tre, 
og det er stadig svært at komme forbi dem.” 
Hun sukker. ”Ikke alle er lige hygiejniske 
eller kan finde ud af at flytte sig. Egentlig 
kan jeg ikke forstå, at det ikke er blevet 
gjort før!” Vi ser på hinanden igen. Og 
så over på en dame, der lige er ankom-
met med en stor barnevogn, og som nu 
forsøger at komme ind ad døren, hvor 
en af stofbrugernes bagdel er i vejen, da 
han står helt foroverbøjet, som om han 
leder efter et eller andet nede på jorden. 
Kvinden begynder at ”dytte” - der sker 
ingenting. Hun dytter en sidste gang 
og puffer så til ham med barnevognen. 
Fortumlet flytter han sig, og da han efter 
lidt tid har fået rejst sin overkrop helt op, 
mumler han et undskyld, men da er hun 
for længst forbi ham.  Kort derefter får 
han øje på nogle cykler, der spærrer det 
meste af passagen til venstre for ham. 
”De må sgu ikke stå her,” siger han hen-
vendt til sig selv, ”De må sgu ikke stå her 
helt oppe på fliserne.”

En ældre pusher kommer op til os. 
Han har ikke så travlt, så vi byder ham 
på kaffe. “Alle vil gerne stå tættest på 
indgangen, så er der størst mulighed for at 
få solgt. Før,  da folk stod indenfor,  stod 
der tit og ofte så mange, at andre folk ikke 
kunne bevæge sig forbi normalt.” Pushe-
ren tager låget af kaffen og rører rundt 
med sin ske. ”Det de fortæller os med 
musikken er,  at vi ikke må stå her,  og 
jeg kan virkelig godt forstå det, for det er 

jo klart, når vi står og er til gene for dem, 
der bruger stationen. Vi skræmmer også 
turisterne ved vores fremtoning - der er 
jo nogle mennesker, der godt kan se, at vi 
ikke er guds bedste børn.”

Det er blevet aften, og byen fyldes, en 
strøm af mennesker flyder ind og ud af 
dørene. Pludselig ankommer en turist-
bus, og mængden vokser voldsomt. ”Der 
kommer en masse mennesker.” Et par al-
koholikere, der står midt i orkanens øje, 
bliver skubbet ud til venstre og væk fra 
mængden af en kammerat. 

Nu står de foran rækken af bedstemor-
cykler, der klæber sig op af Banegårdens 
mur. Ingen af dem ser, at en pige bag 
dem lige har låst sin cykel op og gerne 
vil ud. De tager en tår mere af deres øl 
og fortsætter snakken. “Kan I ikke flytte 
jer!”, pigen vrisser til dem, irriteret over 
at de slet ikke har set hende.

Mens mørket lige så stille er begyndt 
helt at omslutte de gamle bygninger, 
står vi og snakker med endnu en hjem-
løs om udviklingen på Vesterbro. Han 
beklager, at man ikke længere kan sam-
les omkring bunkeren på Halmtorvet, 
og indskyder:”...men hvor er det da dejligt 
for kvarterets beboere, at de har fået nogle 
gode cafeer.”

det offentlige rum    
på vej mod ensartetheden
Gennem den kontakt og de samtaler vi 
havde med stofbrugerne ved Hovedba-
nen, indså vi hurtigt, at denne gruppe 
var vant til at blive smidt væk. Den klas-
siske musik repræsenterer således ikke 
noget nyt for stofbrugerne, da den kun 
fungerer som endnu en påmindelse 
om deres uvelkomne tilstedeværelse. 
I denne sammenhæng er det vigtigt at 
understrege, at det ikke er vores inten-
tion at hænge DSB eller andre institu-
tioner ud, men blot sætte fokus på en 
mere omfattende samfundsudvikling, 
hvor økonomiske og kommercielle in-
teresser i stigende grad får lov til at 
regulere det offentlige rum. For denne 
belastede gruppe betyder det ikke kun 
udelukkelse fra det kommercielle rum, 
men også en stigende regulering ud af 
det urbane centrum, fordi der sættes sta-
dig flere krav til et mere familievenligt og 
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Flere stofbrugere fortæller, hvordan musikken bestemt ikke er tilfældigt valgt: 
”Det er psykologer, der har siddet i Tyskland og forsket i, hvilken musik der er    
mest generende for os narkomaner.”



trygt lokalmiljø.
Problemet med denne udvikling er, at 
stofbrugere, samt hjemløse og andre 
belastede grupper, hurtigt kommer til 
at fungere som kastebolde, der drives 
fra sted til sted i takt med, at bymiljøet 
ændrer sig.

Det kan således hævdes, at man flytter 
problemet i stedet for at forsøge at finde 
en tilfredsstillende løsning, og at man 

traditionelt har gjort dette med et jern-
greb uden at forsøge at indlede en mere 
konstruktiv dialog med stofbrugerne.

At skabe løsningsmodeller inden for 
misbrugsområdet er ofte vanskeligt, da 
vi her har at gøre med et område, der 
bevæger sig på begge sider af loven, og 
som ofte sættes sammen med politisk 
betændte ord som ”fixerum” og ”fri 
heroin.” Hvad skal man tillade inden 

for lovens rammer, og hvad vil man fra 
politisk side tillade af eventuelle lovæn-
dringer? Hvilke signaler er det, man vil 
sende til det øvrige samfund?

Her er det ikke vores mening at frem-
lægge et konkret forslag om, hvad der 
ville være ”løsningen.” Men en anden 
måde at gribe problemstillingen an på 
kunne være at drage nytte af den selvfor-
ståelse, denne gruppe rent faktisk har. 
Måske skulle de tiltag, der bliver gjort 
for at løse dette konkrete problem, i hø-
jere grad lægge mere vægt på stofbru-
gernes forståelse for de andre brugere af 
Hovedbanegården og deres behov. Det 
udbredte billede af stofmisbrugeren som 
en person, der ikke tænker på andet end 
at skaffe stoffer og begå kriminalitet, ser 
ikke ud til at være det eneste sande.

Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal for-
søge at tackle problemstillingen ved Re-
ventlowsgade på anden vis, er en vigtig 
diskussion. Dilemmaet om, hvad vi skal 
tillade i vores offentlige rum, samt favo-
riseringen af bestemte grupper, er gan-
ske aktuelt. Efter at DSB opsatte den 
klassiske musik, har f.eks. DGI-byen og 
en parkeringskælder på Frederiksberg 
henvendt sig med interesse i at gøre no-
get lignende.  

Dette fører os over i en anden diskus-
sion, der løfter sig fra den konkrete pro-
blematik ved Hovedbanen over i spørgs-
målet om, hvad det er for et samfund og 
offentligt rum, vi ønsker. Umiddelbart 
kan det virke som en behagelig løsning 
at flytte de generende elementer ud af 
vores lokalmiljø, men på længere sigt er 
dette ikke en holdbar løsning. Måske 
kunne en kommunikation baseret på en 
større grad af respekt og hensyn til alles 
interesser medføre et frugtbart samar-
bejde - og forhåbentlig en mere perma-
nent løsning på problemerne. 
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