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AF ESBEN HOUBORG & CECILIA RAND

I perioden fra 1990 til omkring 2008 gennemførte 
Københavns Politi med større eller mindre intensitet 
en stressstrategi, som skulle fjerne stofbrugerne fra 
Vesterbro. Dette skete samtidig med, at en række lav-
tærskeltilbud (væresteder, sundhedstilbud mv., som 
ikke kræver visitation) ydede omsorg og services for de 
selvsamme stofbrugere. Fra omkring 2008 begyndte 
Københavns Kommune, lokalpolitiet på Vesterbro og 
forskellige dele af civilsamfundet at samarbejde om 
en mere sammenhængende politik med henblik på at 
skabe en bedre sameksistens mellem stofmiljø og lokal-

samfund. I 2012 vedtog Folketinget en ændring af ’Lov 
om euforiserende stoffer’, som gjorde det muligt for 
kommunerne at etablere stofindtagelsesrum.  I forlæn-
gelse heraf blev stofindtagelsesrummet ’Skyen’ etable-
ret i 2013 på Mændenes Hjem i Istedgade, og i 2016 
blev stofindtagelsesrummet ’H17’ etableret på Halm-
torvet. Men allerede forud for disse officielle stofindta-
gelsesrum havde frivillige på Vesterbro i 2011 etableret 
’Fixelancen’, som var et mobilt stofindtagelsesrum. 
Etablering af de kommunale stofindtagelsesrum kom 
til at indgå som vigtige elementer i forsøget på at lave 
en sammenhængende politik i forhold til stofmiljøet. 
Dog i tæt sammenhæng med en afkriminalisering af 

STOFMILJØET PÅ VESTERBRO     
 og politikken i forhold til det
I over 40 år har der eksisteret en åben stofscene på Indre Vesterbro i København, som gennem tiderne har 
været genstand for forskellige politikker og strategier. Center for Rusmiddelforskning har undersøgt området.
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brugere af stofindtagelsesrummene mht. besiddelse af 
illegale stoffer til eget forbrug på Indre Vesterbro, ekstra 
gaderengøring, udvikling af et mere dialogorienteret 
politiarbejde i forhold til stofbrugerne og opsøgende 
arbejde (læs de to andre artikler i dette nummer af 
STOF, som omtaler ordningen ’Din betjent’). 

Center for Rusmiddelforskning har fulgt udviklin-
gen på Vesterbro siden 2014, og i 2017 blev der gen-
nemført en større undersøgelse, som denne artikel 
omhandler.

Beboerundersøgelsen
I juli måned 2017 gennemførte Center for Rusmid-
delforskning en spørgeskemaundersøgelse blandt over 
500 beboere på Indre Vesterbro samt lavede interviews 
med 33 Vesterbro-beboere fra 2014 til 2017. Spørgs-
målene, der blev stillet, handlede om, hvor tilfredse 
og trygge beboerne var i forhold til at bo på Indre Ve-
sterbro samt en række spørgsmål om deres oplevelser 
i forhold til stofmiljøet (herunder fund af sprøjter og 
kanyler, stofindtagelse i det offentlige rum, stofsalg, 
uro og larm fra stofmiljøet mv.) og i hvilket omfang, de 
følte sig generet af sådanne oplevelser. Beboerne blev 
desuden spurgt om deres holdninger til Skyen og H17, 
ligesom de i et fritekstfelt fik mulighed for at beskrive 
og uddybe oplevelser, erfaringer og holdninger i for-
hold til stofmiljøet og politikken i forhold til det. 

Det overordnede indtryk af beboernes oplevelser, 
erfaringer og holdninger er, at et flertal er positivt ind-
stillede over for etablering af stofindtagelsesrum på 
Indre Vesterbro, at stofindtagelsesrummene og de øv-
rige tiltag har formindsket det aftryk, som stofmiljøet 
har på lokalmiljøet som helhed, men at der samtidig 
er bestemte steder i området, hvor stofmiljøet fylder 
meget, og hvor beboerne føler sig mere generede end 
i området som helhed. Vores overordnede indtryk er 
også, at trods den positive indstilling til en sameksistens 
mellem stofmiljø og lokalsamfund og til stofindtagel-
sesrummene, så er der også en del konkrete proble-
mer og udfordringer, som en del beboere ønsker, at 
myndighederne håndterer. En dobbelthed, som både 
rummer en positiv indstilling over for den overordnede 
hensigt med politikken og påpegningen af konkrete 
problemstillinger. En beboer udtrykker i undersøgel-
sen fra 2017 dobbeltheden på denne måde: 

’Min oplevelse af at blive generet er ærlig, men den 
er IKKE et udtryk for et ønske om, at mit nabolag skal 

”ryddes” for alle stof/misbrugs-relaterede problemer, med 
mindre de udsatte mennesker får et andet og mindst lige 
så godt tilbud et andet sted.’ (beboer 2017) 

Når vi ser på forholdet mellem stofmiljø og lokal-
samfund, tegner der sig et billede af, at der i vid ud-
strækning er tale om to parallelverdener, som har me-
get lidt kontakt med hinanden, og hvor kontakten ofte 
er foranlediget af, at man er mere eller mindre tvunget 
til at forholde sig til hinanden. 

Holdninger til stofindtagelsesrummene
Det var omkring 60% af respondenterne i spørgeske-
maundersøgelsen blandt beboerne, der var positive i 
forhold til både stofindtagelsesrummene Skyen og 
H17, mens en væsentlig mindre andel var negativt 
indstillet. I respondenternes uddybende kommenta-
rer og i vores interview blev der formuleret forskellige 
begrundelser for de positive holdninger til stofindta-
gelsesrummene: Det drejede sig især om stofbrugernes 
mulighed for at indtage deres stof i trygge, rolige og 
sterile rammer, hvor den fornødne omsorg og profes-
sionalisme er til stede. Og at stofindtagelsesrummene 
trækker de mest ubehagelige og uværdige aspekter af 
stofmiljøet: stofindtagelsen - specielt ved injektion – 
væk fra det offentlige rum, hvorfor det bliver lettere at 
dele det offentlige rum med stofbrugerne. At stofind-
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’Min oplevelse af at blive generet er 
ærlig, men den er IKKE et udtryk for et 
ønske om, at mit nabolag skal ”ryddes” 
for alle stof/misbrugs-relaterede 
problemer, med mindre de udsatte 
mennesker får et andet og mindst lige 
så godt tilbud et andet sted.’ (beboer 2017) 
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ORDET ’STOFSCENE’ bruges til at beskrive grupper af stofbrugere, som mødes for at bruge og for at købe og sælge stoffer. Stofscener 

kan variere i størrelse, synlighed og med hensyn til deres placering. Betegnelsen ’åben stofscene’ blev først anvendt i Tyskland i 

1990’erne til at beskrive situationer, hvor offentligheden blev konfronteret med stofbrug og stofsalg (Bless, Korf & Freeman, ”Open 

Drug Scenes: A cross-National Coplarison of Concepts and Urban Strategies”, European Addiction Research, 1995,1: 128-138)

tagelsesrummene medvirker til at minimere stofaffald. 
Og at velfærdsstaten bør have tilbud til denne udsatte 
gruppe borgere.  

I de mere negative udlægninger blev der peget på, 
at stofindtagelsesrummene tiltrækker stofbrugere, og 
at manglende kapacitet betyder, at grupper af stofbru-
gere kommer til at fylde meget uden for stofindtagel-
sesrummene. Ligeledes blev der udtrykt en oplevelse 
af, at grupperne af stofbrugere uden for stofindtagel-
sesrummene skaber en stemning, der kan opleves som 
aggressiv og utryghedsskabende, og at områderne bli-
ver skæmmet af affald, både stofrelateret og alminde-
ligt ’husholdningsaffald’ og urin, afføring mv. 

Stofindtagelsesrum og tilbud til stofbrugere er så-
ledes på den ene side noget, som de fleste er positivt 
indstillede over for. ’… al slags omsorg, inklusion og 
normalisering af de svagest stillede er afgørende for et 
samfund’ (beboer 2017); ’ … det er vigtigt, at vi kan 
favne alle og give stofmisbrugere trygge og sikre ram-
mer’ (beboer 2017). Men på den anden side stilles der 
af nogle beboere spørgsmål ved den praktiske imple-
mentering, herunder placeringen af stofindtagelses-
rummene. En beboer udtrykker det på denne måde: 
’Vi accepterer alle de stakler, der er. Men når der står 
20-40 stakler i en gruppe, så er de langt mere ’truende’ 
end ’stakkels’.’ (beboer 2017).  

Generelle forbedringer     
og lokale belastninger

I vores interviews med beboere og i spørgeskemaun-
dersøgelsens svar tegner der sig et billede af, at etab-
leringen af stofindtagelsesrum har ført til en generel 
minimering af stofindtagelse i det offentlige rum og en 
deraf følgende minimering af stofrelateret affald. Det 
samme fremgår også af Sundhedsministeriets evalu-
ering af stofindtagelsesrummene i Danmark fra 2015. 
Imidlertid er det også sådan, at selvom stofmiljøets af-
tryk på lokalmiljøet generelt er blevet mindre, er der 

Figur 1: Svar fra beboerne på spørgsmålene: 
Hvad er din indstilling til stofindtagelsesrummet Skyen? 
Hvad er din indstilling til stofindtagelsesrummet H17?

SKYEN H17

Meget positiv 31% 31% 

Positiv 31% 29% 

Hverken positiv eller negativ 16% 14% 

Negativ 6% 5% 

Meget negativ 7% 6% 

Ved ikke 9% 14% 
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steder, hvor beboerne ikke har oplevet en forbedring. 
Desuden er der beboere, som oplever et større aftryk 
fra stofmiljøet end tidligere. De meget lokale variatio-
ner kommer tydeligt frem, når vi sammenligner, hvor-
dan beboere fra forskellige gader svarer i spørgeske-
maundersøgelsen. Således ser vi fx, at mens det er 
13% af alle respondenter på Indre Vesterbro, der har 
set stofindtagelse i det offentlige rum dagligt eller flere 
gange dagligt de sidste to måneder, så gælder det i ste-
det 67% af respondenterne fra Lille Istedgade og 27% 
af respondenterne fra både Eriksgade og Reventlows-
gade. Det samme billede viser sig, hvis det drejer sig om 
stofrelateret affald. Her var det 3% af alle respondenter, 
der havde fundet stofrelateret affald dagligt eller flere 
gange dagligt de sidste to måneder, mens det samme 
gjaldt 33% af respondenterne fra Lille Istedgade og 
13% af respondenterne fra Eriksgade. Vi skal her tage 
forbehold for, at antallet af respondenter i visse gader 
var lavt, bl.a. pga. et lavt antal ejendomme i disse gader. 
Imidlertid understøttes dette også af interviews med 
fagprofessionelle, som vi i nogle tilfælde har fulgt på 
gaden, samt af vores egne observationer i forbindelse 
med feltarbejde på gaderne på Indre Vesterbro i maj 
og juni 2017. 

Stofscenens sociale aspekter
I 2015 gennemførte Københavns Kommune en spør-
geskemaundersøgelse på Indre Vesterbro, hvor bebo-
erne - ligesom i undersøgelsen foretaget af Center for 
Rusmiddelforskning - blev spurgt om deres oplevelser 
af forskellige aspekter af stofmiljøet, herunder stof-
indtag i det offentlige rum, fund af sprøjter og kany-
ler samt larm, uro og sammenstimlen af stofbrugere. 
Resultaterne af henholdsvis kommunens og vores un-
dersøgelse ligner hinanden mht. stofindtag i det offent-
lige rum og fund af sprøjter og kanyler. I kommunens 
undersøgelse var det 22%, der havde fundet kanyler 
flere gange dagligt inden for de sidste to måneder, og i 
Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse var det 
18%. I kommunens undersøgelse var det 31%, der 

havde observeret stofindtag på gaden flere gange om 
ugen inden for de sidste to måneder, i Center for Rus-
middelforsknings undersøgelse var det 38%. 

Der er dog væsentlig forskel på de to undersøgelser 
mht., hvor ofte beboerne har oplevet larm, råb og sam-
menstimlen af stofbrugere inden for de sidste to må-
neder. I kommunens undersøgelse var det 50%, der 
havde oplevet dette mere end en gang om måneden, 
og 34%, der havde oplevet det en eller flere gange om 
ugen. I Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse 
var det 65%, der havde oplevet det op til flere gange 
om måneden, mens det var 48%, der havde oplevet 
det en eller flere gange om ugen. Disse forskelle mht. 
beboernes oplevelser af uro, larm mv. i forbindelse med 
sammenstimlen af stofbrugere kan hænge sammen 
med etableringen af H17. Erfaringen fra etableringen 
af Skyen, H17 og Café Dugnad (en café for mennesker, 
som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofsce-
ne på Indre Vesterbro, red.) er nemlig, at etableringen 
af sådanne tilbud har betydning for, hvor stofbrugere 
opholder sig, og hvordan de bevæger sig rundt i områ-
det. Når der er blevet etableret et nyt tilbud, er der også 
opstået nye steder, hvor stofbrugere opholder sig, og 
der er opstået nye bevægelsesmønstre, som betyder, at 
nye beboere kommer i berøring med stofmiljøet. 

Åbne stofscener er et bymæssigt fænomen, der ud-
fordrer lovgivning, regler og almindelige normer for 
brug af det offentlige rum og menneskers omgang med 
hinanden der

Vi har nævnt, at det betyder meget for mødet mel-
lem stofbrugere og omgivelser, at stofindtag i det of-
fentlige rum er blevet minimeret. Men som vi også har 
bemærket, er der noget, der tyder på, at flere beboere 
oplever uro og larm mv. forbundet med grupper af stof-
brugeres ophold og brug af det offentlige rum. I spør-
geskemaerne og i vores interviews med beboerne er der 
flere af beboerne, der bemærker en aggressiv stemning 
i området, som er affødt af stofbrugeres konflikter med 
hinanden. Der er også flere beboere, der fortæller om 
en oplevelse af, at stofbrugerne kan være uberegnelige, 
og at man ikke kan regne med, at de følger de alminde-
lige normer for social omgang i det offentlige rum samt 
- mere alvorligt - en oplevelse af, at stofbrugerne ofte 
handler i affekt og dermed ikke har kontrol over, hvem 
de udøver vold imod, eller hvilken slags vold de udøver: 

’For de ved ikke, hvem de bruger det imod, for de 
er så affekt-ustabile … de ved ikke, om de slår dig oven 
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Åbne stofscener er et bymæssigt 
fænomen, der udfordrer lovgivning, 
regler og almindelige normer for brug 
af det offentlige rum og menneskers 
omgang med hinanden der. 
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i hovedet med en skumbanan eller en brosten, de gør 
det bare’. (beboer 2017). 

Dette betyder, at nogle beboere føler sig hæmmet i 
deres færden i en sådan grad, at de føler sig nødsaget til 
at vælge andre, alternative ruter, når de færdes på Indre 
Vesterbro, og fx bruge bagtrappen i stedet for fortrap-
pen, gå over på den anden side af gaden, hvis de skal 
passere stofbrugere og undgå øjenkontakt for at undgå 
kontakt med stofbrugerne og pushere om køb og salg 
af stoffer. Det er dog vigtigt at bemærke, at der også er 
beboere, som eksplicit giver udtryk for, at de ikke lader 
sig påvirke af stofmiljøet. 

Parallelle verdener

Vesterbro er et tæt befolket område, hvor stofbrugere 
og beboere må dele det offentlige rum. På trods af dette 
er der meget lidt kontakt mellem stofbrugere og beboe-
re. I både spørgeskemaundersøgelsen og interviews har 
vi spurgt beboerne om deres kontakt med stofbrugere 
og deres oplevelser af deres møder med stofbrugere 
for at få viden om, hvordan stofscene og lokalsamfund 
sameksisterer. Disse undersøgelser samt vores obser-
vationer af det sociale liv på Vesterbro viser, at der i 
høj grad er tale om parallelle verdener, som der ikke er 
meget kontakt imellem. I spørgeskemaundersøgelsen 
svarer 35% af respondenterne, at de aldrig taler med 
stofbrugere, og 16% svarer, at de taler med stofbru-
gere mindre end en gang om ugen, og 32% taler med 
stofbrugere endnu sjældnere. En beboer forklarer det 
på denne måde:  ’… for lige som jeg undgår narkoma-
nerne, så undgår de også mig. Det er helt tydeligt. Det 
på trods af, at vi ligesom er i samme område, så kom-
mer vi ikke de samme steder og har ikke øjenkontakt. 
Det er en underlig parallelverden.’ (beboer 2017). 

Vi har også spurgt beboerne om deres oplevelser af 
møder med stofbrugere i det offentlige rum. Her svarer 
10%, at de oplever møderne som positive, 49%, at de 

oplever dem som hverken positive eller negative, mens 
23% oplever dem som negative, og 11% oplever dem 
som meget negative. Årsagen til denne fordeling kan 
være, at beboerne hovedsagelig ikke har kontakt med 
stofbrugere, men når de så har kontakt, er det ofte en 
anledning, hvor de føler sig generede af stofbrugere. 
Det kan være, at stofbrugere har fået adgang til bebo-
ernes ejendomme, og hvor beboerne må bortvise dem. 
Det kan også være i forbindelse med møder med stof-
brugere i det offentlige rum, fx i forbindelse med, at 
man passerer et ’stofsted’ og oplever det som ubehage-
ligt, utrygt eller generende. 

Man lever sammen
Vesterbro er et område, hvor stofbrugere og beboerne 
lever sammen. Sådan har det været i mange år. Den 
nye tilgang og politik i forhold til stofmiljøet på Vester-
bro - med tiltag som stofindtagelsesrum, dialogbaseret 
politiarbejde m.m. - forsøger på en og samme tid at 
minimere de risici, som stofbrugerne udsættes for, og 
at forbedre forholdet mellem stofmiljø og omgivelser. 
Selvom der fortsat er store udfordringer, så har den nye 
politik for mange beboere og stofbrugere betydet en 
forbedring. Samtidig er der imidlertid også nogle be-
boere, hvis hverdag i høj grad er negativt præget af stof-
miljøet. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at trods 
gener, så er flertallet af beboerne på Vesterbro indstillet 
på at leve med stofbrugerne, men samtidig ønsker de 
også, at der bliver taget hånd om de konkrete proble-
mer, de oplever. Denne velvilje fra beboernes side må 
ses som et godt fundament for det fortsatte arbejde 
med sameksistensen mellem stofmiljø og lokalsam-
fund, og ved at tage beboernes problemer alvorligt kan 
denne velvilje sikkert bevares og udvikles yderligere. n
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Af ROBERT OLSEN M.fL.

Forandringer har der været mange 
af gennem 40 år, men i et område 
på godt og vel én kvadratkilometer 
finder man fortsat Danmarks stør-
ste narkoscene.

Én bydel har mere end nogen an-
den i Danmark været hjemsted for 
brug og forhandling af narkotika: 
Vesterbro. Alt er centreret i dette 
område. Her er Hovedbanegården, 
Københavns største hotelområde 
omkring Istedgade, talrige restau-
ranter og et af byens for tiden mest 
mondæne cafemiljøer på Halmtor-
vet. Øksnehallen med modeshows 
og livsstilsmesser. Landets største 
politistation. Byens tætteste kon-
centration af ’liveshows’, værtshuse 
og restauranter. Og en lang række 
steder, gader og pladser, som den 
dag i dag tilsammen udgør Vester-
bros stofmiljø. 

I 1980´erne og 1990´erne gen-
nemgik bydelen en omfattende 
byfornyelse. Boligerne på Vester-
bro var i gamle dage primært ud-
lejningsejendomme – mange i rigtig 
dårlig stand med forholdsvis lave 
huslejer. I dag består boligmassen i 
stort omfang af sanerede andels- og 
ejerboliger, og der har været store 
huslejeforhøjelser. Men trods by-
fornyelsen er det oprindelige miljø 
– herunder det subkulturelle nar-
kotikamiljø - stadig i fuldt vigør på 
Indre Vesterbro i området fra Ho-
vedbanegården i øst til Gasværksvej 
i vest og fra Vesterbrogade i nord til 
Ingerslevsgade i syd. Og som følge 

Vesterbro 
– historisk og nu
I et område på godt og vel én kvadratkilometer har 
Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum.

Jeg vil bo på Vesterbro
Blandt folk som jeg kan li’
Folk jeg kender
Og gamle venner
Jeg vil bo på Vesterbro

Teddy edelmann, 1972
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Du kan læse om Vesterbros   
historie som stof scene i STOF nr. 16: 
http://www.stofbladet.
dk/6storage/586/51/ 
stof16.36-42.pdf
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’… for lige som jeg undgår narko-
manerne, så undgår de også mig. 
Det er helt tydeligt. Det på trods af, 
at vi ligesom er i samme område, så 
kommer vi ikke de samme steder og har 
ikke øjenkontakt. Det er en underlig 
parallelverden.’ (beboer 2017). 


