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Undervejs i vores projekt har vi kunne klarlægge for-

skellige sydhavnsgrupperinger. Disse grupperinger 

kan defineres ud fra deres forskellige baggrunde og 

deraf værdi- og normsæt - habitus. Man skal selvføl-

gelig altid være bevidst om, at denne type inddeling 

kan virke som kassetænkning, når man taler om 

mennesker - hvilket den også er - men vi mener dog 

stadig, at denne overordnede analyse af beboergrup-

perne gør sig gældende i bydelen. Der er selvfølgelig 

beboere, der placerer sig mellem flere af de definere-

de grupperinger og enkelte, der har bevæget sig fra 

en gruppering til en anden - vi har selv mødt nogle 

- men overordnet kan man tale om seks forskellige 

grupperinger.

SYDHAVNENS
GRUPPERINGER

1. maj fejring i Karens Minde 
er et tidspunkt på året, hvor 
alle grupperingerne mødes.
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Denne grupperingen er en del af Sydhavnens oprin-

delige arbejderklasse og tæller både indfødte - ofte i 

flere generationer - og beboere gennem mange år. 

De er en stor del af det stærke nære lokale fællesskab 

i bydelen, hvor de kender mange, og som betyder 

meget for dem. De er en vigtig aktør i bydelens be-

boerarrangementer såsom loppemarkeder og faste-

lavn. Kommunens tiltag i bydelen og udviklingen 

falder ofte ikke i så god jord hos denne gruppering, 

der langt hen ad vejen helst ser tingene bevaret som 

de er. De er generelt ikke så glade for kommunen og 

systemet, hvilket kan ses i sammenhæng med grup-

peringens historie med en placering lavest i sam-

fundet, hvor systemet ofte ikke var til megen hjælp. 

Denne gruppering kan være alle aldre, da der er flere 

sydhavnsfamilier i den, hvor børnebørn, forældre og 

bedsteforældre alle bor i bydelen. Dog er aldersgrup-

pen 50 år og op efter mere genkendelige ift. denne 

grupperings karakteristika, da de yngre medlem-

mer også er mere påvirket af resten af byens miljøer 

på samme måde som alle andre unge. Man finder 

grupperingen i alle boligområderne, men som oftest 

i lejeboligerne i Bavnehøj og Frederiksholm grundet 

deres lavere uddannelsesmæssige og økonomiske 

ressourcer. 

DE GAMLE  
ARBEJDERE

I 1970’erne fik en del af tidens unge øjnene op for 

de skæve boligformer i Sydhavnens haveforenin-

ger, som spillede godt sammen med tidens ånd. På 

denne måde skete der et indryk af unge og akade-

mikere i haveforeningerne, der ellers tidligere var 

beboet af arbejderklassen, og de er blevet boende lige 

siden. Grupperingen har stadig referencer til 70’er 

ånden i deres udseende og værdier med fællesskab, 

frihed og rummelighed. Aldersmæssigt ligger de 

mellem midt 50’erne og op i 70’erne. De er ofte mere 

ressourcestærke på det økonomiske og uddannelses-

mæssige plan end de fleste andre sydhavnere og har 

generelt i højere grad tilvalgt en alternativ livsstil end 

andre skæve eksistenser i bydelen. Grupperingen er 

i nogen grad lukket om deres eget stærke fællesskab 

i haveforeningerne, hvor de hjælper hinanden og 

har forskellige kultur- og fritidstilbud. De er gode til 

at forene sig og kæmpe for egne mærkesager såsom 

bevar Tippen og bevar Karens Minde. De sætter stor 

pris på naturen og kulturen i bydelen og er en vig-

tig aktør i kulturlivet omkring kulturhuset Karens 

Minde. De er engageret som beboerrepræsentanter 

i det mere officielle Sydhavnen såsom lokaludvalget 

og Områdefornyelsen. Grupperingen bor som sagt i 

haveforeningerne, og flere har flyttet rundt mellem 

forskellige huse.

70’ER TILFLYTTERNE
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Denne type unge er efterkommere af tidligere syd-

havnsgenerationer og er som oftest i alderen 20-35 

år. De er født og opvokset i bydelen og har valgt at 

blive boende - eller flytte tilbage - efter, at de er ble-

vet voksne. Selvom grupperingen i princippet også 

kan være børn af de gamle arbejdere, er de som oftest 

børn af 70’er tilflytterne og opvokset i haveforenin-

gerne. Dette gør også, at en stor del af grupperingen, 

udover at bo i lejeboligerne rundt om i Sydhavnen, 

ofte flytter tilbage til haveforeningerne, når de selv 

stifter familie. I modsætning til 70’er tilflytterne er 

de en meget større del af det brede lokale naboskab i 

Sydhavnen, fordi de har gået i skole i bydelen og som 

sagt bor i et større område af bydelen. Grupperingen 

identificerer sig stærkt med og føler en stor stolthed 

over at være sydhavnere, og den lokale fodboldklub 

FREM er en vigtigt ramme for dette. De er ofte skepti-

ske overfor udefrakommende initiativer og udvik-

linger. Flere er, udover at være engageret i noget af 

det samme kulturliv som 70’er tilflytterne i havefor-

eningerne og Karens Minde, også aktører i nye lokale 

kulturtiltag såsom den nye bydelsfestival Stay True 

og kulturstedet Sydhavnsgade. 

DE UNGE INDFØDTE
Sydhavnen har en lang historie med at være hjem for 

samfundets mest udsatte borgere, og det er ofte den-

ne grupperingen folk uden for bydelen associerer 

med bydelen. Denne type sydhavner er kendetegnet 

ved at have udfordringer med misbrug, sygdom og 

andre sociale problemer. De er ofte en del af det høje 

antal borgere på overførselsindkomst i bydelen. Det 

stærke lokale fællesskab er af denne grund også en 

vigtig faktor for dem. Denne gruppering bliver ofte 

beskrevet negativt af folk udenfor bydelen, men det 

interessante ved den er, at den på trods af dens ofte 

økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, 

har og har haft stor social og kulturel værdi indadtil 

i bydelens liv og fællesskab. Udover deres sociale liv 

i byrummet på gader og pladser og i det store fæl-

lesskab, der skaber værdi, har denne gruppering, 

især tidligere, spillet en rolle  i tilblivelsen af bydelens 

forskellige arrangementer såsom juletræstænding. 

Denne gruppering er vigtig for Sydhavnens ånd i 

den forstand, at det er denne, der på den ene side er 

et stærkt symbol på mangfoldigheden, rummelig-

heden og skævheden, og på den anden side spiller 

en rolle i det stærke lokale liv og fællesskab. Gruppe-

ringen består både af oprindelige beboere og nye til-

flyttere, der enten er blevet anvist af kommunen eller 

selv er havnet i bydelen ofte pga. den større tolerance 

overfor det skæve og udsatte. Denne gruppering er 

som oftest bosat i de almene boliger i Bavnehøj og 

Frederiksholm.

SYDHAVNENS 
MANGFOLDIGHED 
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Denne gruppering består af tilflyttere indenfor de 

sidste ti år i aldersgruppen 50-70 år. Grupperingen 

sætter pris på kulturlivet og naturen i bydelen og er 

en del af samme fællesskaber som 70’er tilflytterne 

omkring Karens Minde og i deres boligområder. De 

bor som oftest i Musikbyen i andels- og ejerboliger, 

grundet deres lidt stærkere økonomiske ressourcer, 

men man finder dem også i lejeboligerne. De er ofte 

veluddannede, og engagerede som beboerrepræsen-

tanter i det mere officielle Sydhavnen såsom lokalud-

valget og Områdefornyelsen. 

DE ÆLDRE  
TILFLYTTERE

Denne gruppering består af tilflyttere indenfor de 

sidste ti år i aldersgruppen 20-35 år. De er glade for 

bydelen, men oplever oftest ikke en større tilknyt-

ning til eller engagement i stedet. De værdsætter 

bydelens karakter med fællesskab og mangfoldig-

hed, men efterspørger også mere byliv. De er bosat i 

både Musikbyens andels- og ejerboliger, men også 

i lejeboligerne, og er i begge tilfælde endt mere eller 

mindre tilfældigt i bydelen. Dog kan man sige, at den 

del, der bor i andels- og ejerboliger, som oftest på et 

eller andet plan i lidt højere grad har tilvalgt bydelen, 

men som oftest kun grundet de lave boligpriser, fordi 

de har skulle investere deres penge i boligen. Grup-

peringen har ikke særlige økonomiske ressourcer, 

men har eller er ofte i gang med uddannelser. De er 

i højere grad end resten af bydelens grupperinger 

vendt ud mod resten af København fremfor ind i 

bydelen og indgår derfor oftest ikke i det lokale nære 

bydelsliv og naboskab.

DE YNGRE
TILFLYTTERE




