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 Borgerpanelundersøgelse  

Kulturtilbud og kulturhuse i Indre By  

Gennemført 6-10. januar 2017 

 

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om kulturtilbud i Indre By 

 

Baggrundsfakta:  

Spørgeskemaundersøgelsen har været udsendt elektronisk til de 4.242 medlemmer af Indre By Borgerpanel 

i perioden 6.-10. januar 2017. Undersøgelsens første 4 spørgsmål handler om alder, køn og bopæl. 

 1.954 medlemmer af borgerpanelet har besvaret undersøgelsen. 

 93,6 % af disse bor i Indre By, svarende til 1.829 borgere, mens 6,4 % bor uden for bydelen. Borgere 
med bopæl uden for bydelen tilbydes ikke resten af spørgsmålene i undersøgelsen. 

 Af dem, der har svaret, er de 22,3 % i alderen 45-54 år, 20,4 % er i alderen 55-64 år, 19,6 % er i 
alderen 65-74 år, 17,6 % er i alderen 35-44 år, 13,3 % er i alderen 25-34 år, 3,7 % er 75+ år, 3 % er 
18-24 år og 0,3 % er 15-18 år.  

 53,2 % af besvarelserne er fra kvinder, 46,7 er fra mænd, mens 0,1 % har besvaret spørgsmålet 
med ’andet’. 

 26,3 % af besvarelserne er fra Frederiksstaden & Nyboder, 24,1 % af besvarelserne er fra 
Middelalderbyen, 16,3 % af besvarelserne er fra Nansensgadekvarteret, 14 % af besvarelserne er 
fra Øster Farimagsgadekvarteret, 8,7 % af besvarelserne er fra Gammelholm & Nyhavn, 5,5 % af 
besvarelserne er fra Østerport, mens 5,1 % af besvarelserne er fra Metropolzonen. 

 Når man sammenligner antal indbyggere i de forskellige kvarterer med antallet af besvarelser, kan 
man se, at Nansensgadekvarteret er overrepræsenteret, mens Østerport er underrepræsenteret i 
besvarelserne. 

 

5. Brug af kulturtilbud den sidste måned: 
1.514 besvarelser 

 48,4 % har været til udstillinger 

 40,4 % har været til koncerter 

 38,3 % har været til arrangementer og events 

 36,1 % har været til forestillinger 

 18,1 % har noteret ”andet” 

 13 % har været til foredrag 

 11,2 % har været til undervisning (dans, musik mv.) 

Gennemgående kommentarer: 

 Som kommentar til punktet ”andet” har flere nævnt julemarkeder, biograf og bibliotek. 
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 Mange nævner, at der ikke gives et retvisende billede af kulturbrug i december, hvor alle har travlt 

med juleforberedelser. 

 

6. Aldersgrupper der overses i de kulturelle tilbud: 
1.064 besvarelser 

 29,8 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til de 30-50-årige 

 29,4 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til børn 

 27,3 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til børnefamilier 

 27,2 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til de 55-70-årige 

 23,3 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til unge under 30 år 

 18,4 % mener, at der mangler kulturelle tilbud til de ældre 

 

7. Ønsker for lokale kulturelle tilbud i Indre By 
1.438 besvarelser 

I en prioritering af kulturelle tilbud i Indre By bliver følgende forslag prioriteret med den største procentdel 

førsteprioriteter øverst: 

Gratis arrangementer inden for forskellige kulturgenrer 

33,4 % har det som 1. prioritet. 

28,5 % har det som 2. prioritet.  

Professionelle arrangementer inden for forskellige kulturgenrer 

30,8 % har det som 1. prioritet. 

20,2 % har det som 2. prioritet. 

Sportsfaciliteter 

20,9 % har det som 1. prioritet.  

15 % har det som 2. prioritet. 

Aktiviteter rettet mod lokalområdet såsom folkekøkken 

19,3 % har det som 1. prioritet. 

21,8 % har det som 2. prioritet. 

Lokaleleje 

16,6 % har det som 1. prioritet. 

18,4 % har det som 2. prioritet. 

Foreningsfaciliteter 

9,3 har som 1. prioritet. 

11,7 % har det som 2. prioritet. 
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Et uformelt, sociale mødested 

9,3 % har det som 1. prioritet. 

13,7 % har det som 2. prioritet. 

Muligheden for selv at arrangere kulturaktiviteter 

3,2 % har det som 1. prioritet. 

6,9 % har det som 2. prioritet. 

Andet 

1,7 % har det som 1. prioritet. 

2,1 % har det som 2. prioritet. 

 

Gennemgående kommentarer 

 Mange mener, at der er rigeligt med arrangementer i Indre By og vil hellere have fred og ro 

 

 Mange mener, at der er rigeligt med kulturtilbud rettet mod turister og besøgende, men at der 

skal være mere lokalliv med fokus på beboerne i Indre By  

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Jeg mener at der bør sættes fokus på fællesskab og måder hvorpå man kan samle mennesker 

og ikke bare som publikum. Der er lidt for mange arrangementer i byen som larmer, fylder og 

kun samler publikum men ikke skaber fællesskab og samhørighed.” 

- ”Er meget misundelig på cafeen i Christianshavns Beboerhus, som serverer lækker billig mad 

flere gange om ugen og folkekøkkener på Nørrebro.” 

- ”Et socialt mødested hvor alle er velkommen.” 

- ”Et sted som Folkehuset Absalon i Indre By ville være fantastisk” 

 

 Mange mener, at Indre By mangler sportsfaciliteter 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Der er stort set ingen ting børn kan gå til i indre by. Ingen sport, ingen svømmehaller eller 

andre haller og ingen foreninger. Østerbro og Vesterbro er meget mere velforsynede.” 

- ”Der mangler generelt sports faciliteter f.eks. svømmehaller. Der er blevet bygget så mange nye 

boliger, men ikke en eneste sportsfacilitet; svømmehal / gymnastik hal” 

- ”Det bør være muligt at låne/leje skolers sportshaller.” 

 

8. Har Indre By behov for et lokalt kulturhus? 
1.738 besvarelser 

 26,6 % er meget enige 

 30,5 % er enige 
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 23,3 % svarer hverken eller 

 7,4 % er uenige 

 5,5 % er meget uenige 

 6,7 % ved ikke 

 

Gennemgående kommentarer 

 Mange mener, at der allerede er et kulturhus i Indre By 

Særligt i kommentarfeltet fra Nansensgadekvarteret går denne kommentar igen. 

 

 Mange mener, at Kulturhuset Indre By ikke opleves som et kulturhus for hele Indre By  

Dette handler primært om borgere med bopæl uden for Nansensgadekvarteret. 

  

  Mange har forslag til forbedringer af Kulturhuset Indre By og ønske om en bedre kommunikation 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Altså, det er der jo i Nansensgade, men af en eller anden grund ved jeg bare aldrig, hvad der 

foregår.” 

- ”Indre by kulturhus kan godt trænge til en udvidelse og renovering. Det virker noget træt og 

nedslidt og ikke så imødekommende.”  

- ”Jeg tror, at der er et kulturhus i nærheden på Nansensgade - her har jeg et par enkelte gange 

været til koncert og til musikøveaftener. Jeg ved faktisk ikke hvad huset ellers bruges til.” 

- ”Kulturhuset i Ahlefeldtsgade har aldrig formået at positionere sig som et fælles sted for 

områdets beboere. Det blev lidt bedre med skaterbanen, men medborgerhuset skal åbnes mere 

ud mod pladsen, evt. med en glas-facade eller vinduer i den store sal. Afholdelse af badminton-

turneringer/bordtennis, danse-arrangementer mm.” 

- ”Vi har et kulturhus i Nansensgade, men jeg savner information om aktiviteter fra dem. Jeg må 

indrømme, at jeg ikke aner, hvad der sker. Jeg savner et sted som er et miks af Copenhagen 

Street Food og et kulturcenter - hvor man kan spise og være aktiv samtidig.”  

- ”Vi har et kulturhus, men det måtte gerne være mere aktivt - herunder aktivt inddrage borgerne 

i dets drift.” 

 

9. Kender du Kulturhuset Indre By? 
1.745 besvarelser 

 67,4 % kender ikke Kulturhuset Indre By 

 31,2 % kender Kulturhuset Indre By 

 1,4 % har besvaret med ’ved ikke’ 

Det afhænger meget af, hvor i Indre By man bor, om man kender Kulturhuset:  
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 72,1 % af beboerne i Nansensgade kender Kulturhuset Indre By 

 26,1 % af beboerne i Middelalderbyen kender Kulturhuset Indre By 

 24,2 % af beboerne i Metropolzonen kender Kulturhuset Indre By  

 24,2 % af beboerne i Øster Farimagsgade kvarteret kender Kulturhuset Indre By 

 23,9 % af beboerne i Gammelholm og Nyhavn kender Kulturhuset Indre By 

 22,6 % af beboerne i Frederiksstaden og Nyboder Kulturhuset Indre By 

 8,8 % af beboerne i Østerport kvarteret kender Kulturhuset Indre By 

 

Spørgsmål 10-12 er rettet til borgere, der har svaret, at de kender Kulturhuset Indre By.  

 

10. Skal aktiviteter i Kulturhuset Indre By målrettes borgere i Indre By? 
541 besvarelser 

 39 % er meget enige 

 38,1 % er enige 

 16,5 % svarer ’hverken eller’ 

 4,3 % er uenige 

 1,1 % er meget uenige 

 1,1 % ved ikke 

 

Gennemgående kommentarer 

 Mange mener, at aktiviteterne i Kulturhuset Indre By især skal rette sig mod borgerne i Indre By, 

men at det skal være åbent for alle og ikke kun for Indre Bys borgere 

 

 Mange mener, at Kulturhuset Indre By ikke fungerer som bydelens medborgerhus 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Jeg mener ikke Kulturhuset på Charlotte Ammundsens plads henvender sig til Indre Bys 

beboere.” 

- ”Jeg oplever ikke, at det er et kulturhus for mit lokalområde. Det ligger for langt væk for at være 

lokalt forankret.” 

- ”Jeg synes ikke længere om stedet, der er blevet en sportshal med grim og larmende skaterpark 

udenfor.” 

- ”Jeg var mere til arrangementer i medborgerhuset da jeg var lille. Synes det føles meget lukket 

og måske lidt ekskluderende? Og mørkt. Ikke indbydende.” 

 

11. Hvordan benytter du Kulturhuset Indre By? 
528 besvarelser 
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 34,8 % Arrangementer og events 

 33,7 % Benytter ikke Kulturhuset Indre By 

 26,3 % Café 

 20,8 % Udendørsområder 

 20,6 % Lokaleleje 

 16,1 % Forestillinger og foredrag 

 15,5 % Sportsfaciliteter 

 9,8 % Undervisning 

 5,9 % Andet 

 4,9 % Folkekøkken 

 

Gennemgående kommentarer 

En tredjedel af de adspurgte borgere, som kender Kulturhuset Indre By, bruger slet ikke kulturhuset. 

Begrundelserne kan grupperes i to grupper: 

 Mange mener, at kulturhuset virker mere som et kulturhus for Nansensgadekvarteret, og/eller at 

det opleves for langt væk fra deres egen bopæl til at være et lokalt kulturhus 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Har en fornemmelse af, at det i høj grad er et "Nansensgade-sted". Vi har brug for steder, der 

også kan rumme andre subkvarterer i indre by.” 

- ”Bruger ofte Kulturhuset, men savner kulturhuset er en større del af lokalområdet.”  

- ”Det hører ligesom til Nansensgade, tænker jeg. Men det er jo dumt. Men hvad kan man gøre.” 

- ”Ikke efter at vi er flyttet fra Nansensgadekvarteret. Jeg kan se, at det er vigtigt for mig, at 

beliggenheden er lokal.” 

- ”Jeg benytter ikke kulturhuset så meget. Huset virker lukket om sig selv, og jeg er i tvivl om, om 

det kun er Nansensgade-kvarteret, det er beregnet til.” 

- ”Man skal opsøge kulturhuset for at finde ud af hvad der foregår. Kulturhuset skulle stå for et 

månedsblad for området, være hjertet i området, det er det overhovedet ikke.” 

- ”Når man bor i Gammelholm / Nyhavn området, så er det så langt væk fra det nuværende 

kulturhus Indre By, at kulturhuset slet ikke opleves lokalt. Måske kunne det opleves anderledes, 

hvis Indre by Kulturhus "markedsførte" deres arrangementer lokalt på biblioteker og i 

lokalaviser etc. Der mangler langt mere synlighed for kulturhuset.” 

 

 Mange mener, at Kulturhuset Indre By ikke er indbydende og hyggeligt 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Vælger andre medborgerhuse pga. udbud, manglende information om aktiviteter og at der 

ikke er en varm, venlig atmosfære.” 

- ”Jeg synes, det er et kedeligt sted og at det er alt for kommunalt og ucharmerende.” 
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- ”Fordi jeg ikke aner hvilke arrangementer de har og når man går forbi emmer det desværre ikke 

ligefrem af, at man bare skal komme ind og sige hej. Virker altid lidt som om man skal være 

medlem eller tilmeldt.” 

- ”Huset er nedslidt og nusset, minder mere om en varmestue end et kulturhus. Som ramme ideel, 

men stand og aktiviteter i huset kunne have gavn af en markant opgradering!” 

- ”Synes lokalerne i Kulturhuset generelt savner noget hygge.” 

 

12. Én idé til gennemførelse i Kulturhuset Indre By? 
278 besvarelser 

 Mange mener, at Kulturhuset Indre By mangler en hyggelig og mere hjemlig stemning som 

Absalon på Vesterbro og Christianshavns Beboerhus  

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Det er længe siden jeg har været der, men husker det som et sted med en ret kommunal vibe. 

Lidt for meget idrætshal til min smag.” 

- ”Det skulle indrettes hyggeligere og mere hjemligt.” 

- ”Det skulle være som en dagligstue hvor man føler at man kan komme og sludre lidt med de 

lokale.” 

- ”Et hverdagsmødested for alle aldre. Som Absalon på Sdr. Boulevard.” 

- ”Et socialt mødested for indre bys borgere.” 

- ”Det skulle indrettes hyggeligere og mere hjemligt. Der skulle laves et lille bibliotek og være 

mulighed for brug af pc. Der skulle laves et legerum.” 

 

 Mange mener, der skal være en bedre markedsføring af kulturhusets aktiviteter i hele Indre By 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Bedre annoncering af specielle aktiviteter, der i dag er nærmest hemmelige” 

- ”Bedre markedsføring overfor hele Indre By” 

- ”Større åbenhed og mere kommunikation om mulige tilbud og aktiviteter, for de gange jeg har 

været der, har jeg oplevet at det er så meget lukket.” 

- ”Bedre oplysning og gennemsigtighed i, hvordan det kan anvendes. Det er som en lukket klub.” 

 

 Mange har idéer til aktiviteter i Kulturhuset Indre By 

Her er et udpluk: 

 

- Folkekøkken er det ønske, der går igen flest gange 

- Værksteder (øvelokaler, kunst, foto, film, træ, skriveværksted mm.) 

- Flere små kulturhuse i de enkelte kvarterer af Indre By 

- Undervisning til børn (teater, musik, skateboard, rullehjul, cykling, børnerytmik mm.) 

- Sport (Indendørs fodbold, yoga, dans, gymnastik, boldspil, løbehjulsbane, rullehockey, parkour) 

- Koncerter 

- Foredrag (lokalpolitik, debatter) 
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- Loppemarkeder 

- Kreative workshops (tegning, medier, lego, computerspil) 

- Hyggeligt samvær (bridgeklub, brætspil, kortspil, skak, quiz)  

- Kulturudveksling med mennesker fra fremmede kulturer 

- Tilbud til mødre på barsel, hvor de kan mødes uanmeldt med andre 

 

 

Spørgsmål 13-15 er rettet til borgere, der ikke kender Kulturhuset Indre By. 

13. Skal aktiviteterne i et kulturhus i Indre By målrettes Indre Bys borgere? 
1194 besvarelser 

 31,2 % er meget enige 

 38 % er enige 

 17,3 % svarer ’hverken eller’ 

 4,9 % er uenige 

 2,3 % er meget uenige 

 6,2 % ved ikke 

 

Gennemgående kommentarer 

Mange mener, at aktiviteterne i et kulturhus Indre By især skal rette sig mod borgerne i Indre By, men at 

de ikke ønsker at udelukke resten af byens borgere i aktiviteterne 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen:   

- ”Det er klart at indre bys borgere må være primær målgruppe; men andre skal da også være 

velkomne.” 

- ”Et kulturhus skal selvfølgelig være for alle, men afspejle de lokales behov og interesser.” 

- ”Hårfin balance mellem at være åben/udadvendt/lukket/samlende.” 

 

14. Hvordan kunne du forestille dig at benytte et kulturhus i Indre By? 
1.161 besvarelser 

 62,5 % Forestillinger og foredrag 

 55,3 % Arrangementer og events 

 47,3 % Café 

 43,4 % Folkekøkken 

 40,5 % Lokaleleje 

 35,1 % Sportsfaciliteter 

 34,6 % Undervisning 

 24,1 % Udendørsområder 

 12,2 % Jeg kunne ikke forestille mig at benytte et kulturhus i Indre By 
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 3,5 % Andet 

 Mange har uddybende kommentarer med ideer til aktiviteter i et kulturhus Indre By.  

Her er et udpluk: 

 

- Folkekøkken 

- Hyggeligt samvær (banko, bridge) 

- Arrangementer (koncerter, kunstudstillinger, byttemarked) 

- Kreative værksteder (øvelokaler, rammeværksted, cykelværksted, maker space, strik, 

elektronik, stoftryk, syværksted, keramik) 

- Sport (for ældre, bordtennis) 

- Bog- eller filmklub (filmfremvisninger, poesi aftener) 

- Foredrag og debat (historie, arkitektur, politik) 

- Tumleplads til små børn 

- Lokaleleje 

- Et sted for unge og ældre 

 

15. Én idé til gennemførelse i et kulturhus i Indre By? 
477 besvarelser 

 Mange har ideer til aktiviteter i et kulturhus i Indre By.  

Folkekøkken og fællesspisning er det, der bliver nævnt flest gange, ligesom mange gerne vil have et 

hus i stil med Absalon på Vesterbro, hvor der er gode hverdagsaktiviteter og værksteder af 

forskellig slags. 

Citater fra borgerpanelundersøgelsen: 

 

- ”Vi har brug for uformelle steder til beboerne” 

- ”Et kulturhus som Absalon” 

- ”Et multi-hus med mulighed for alle aldersgrupper m. bl.a. fællesspisning, gymnastik for ældre 

og med svømmehal i bunden” 

- ”Aktiviteter der samler på tværs af kulturer” 

- ”Aktiviteter til børn og unge, et uformelt mødested” 

- ”Bare noget der skaber øget oplevelse af fællesskab” 

- ”Et sted hvor det der rør sig kan blive diskuteret” 

- ”Bredt multikulturelt mødested med dygtige folk tilknyttet, der også er gode til får udbredt 

kendskab, tiltrække både kunstner og publikum og får skabt et socialt og kulturelt fristed for 

byens folk” 

- ”Det skulle være et billigt folkekøkken hvor man kan få god og billig mad i hverdagen samt få en 

masse nye venner og bekendtskaber” 

- ”Et kulturhus med værksteds/hobby faciliteter” 

- ”Et kulturhus skal skabe kendskab mellem borgere i indre by og kendskab skaber venskab. Vi er 

rummelige, sociale og festlige mennesker i indre by, men mangler et fælles rum” 

- ”Et værksted hvor alle med kreativ virkelyst kan komme og arbejde sammen eller alene” 
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- ”Bredt multikulturelt mødested med dygtige folk tilknyttet, der også er gode til at få udbredt 

kendskab, tiltrække både kunstnere og publikum og få skabt et socialt og kulturelt fristed for 

byens folk” 

- ”Jeg ville kigge ud på Absalon på Vesterbro og lade mig inspirere” 

- ”Jeg synes Absalons kirke på Vesterbro er et fedt initiativ - noget i den stil kunne være fantastisk 

i indre by” 

 

 Mange har en holdning til placering af huset, der både handler om en central placering i Indre By, 

placering ved havnen, i sammenhæng med et bibliotek og i gamle fine huse med sjæl  

 

- ”At der var udendørs cafe i smuk have” 

- ”At vi fik et smukt og smukt beliggende kombineret kulturhus og bibliotek, hvor der er trygt at 

komme” 

- ”En smuk gammel bygning som emmer af historie kunne være dejligt som et kulturhus” 

- ”Et factory som hos Andy Warhol på Manhattan” 

- ”Placering af kulturhus, flyttes til BLOX, eller i området der omkring på Chr. Brygge” 

- ”Placering i en af de gode gamle Københavnerbygninger, som kunne være egnet dertil, f.eks. 

kunne det have været den gamle postgård” 

- ”Placering i Nyboder området” 

- ”Så skulle kulturhuset inddrage vandet/havnen. Københavns havn er ved at blive den største 

attraktion i København” 

 


