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Med sin placering mellem søerne og den indre 
bys parker kunne Nansensgade-kvarteret være 
et af de bedste boligområder i byen.
Men boligforholdene i kvarteret er så ringe, 
at det tværtimod er et af de dårligste kvarterer. 
Således har boligkommissionens oversigt fra 
1963 vist, at af de 3339 boliger i området, er 
de 1026 kassable.
Selv kommunen har da osse indset, at der skal 
saneres i Nansensgade. I 1964 vedtog borger
repræsentationen, at der skulle foretages en 
total byfornyelse i området. Man vedtog en 
dispositionsplan, og følges den, bliver kvarte
ret ikke til at kende igen.

Hvad vil der ske? Bliver der bygget nye bo
liger til en leje, som kvarterets nuværende be
boere kan betale? Bliver der åbne områder og 
institutioner for de gamle og børnene i kvar
teret? Bliver Nørre Søgade en fredelig og spæn
dende promenade? Vil man bevare kvarterets 
værdifulde stemning og miljø? Overvejer man 
at spørge beboerne, hvordan de vil have, at 
deres kvarter skal se ud?
Selvfølgelig skulle det være sådan. Og selv
følgelig er det det ikke. Dispositionsplanen vil 
gøre hele Nansensgade op til Vendersgade til 
et rent erhvervsområde (!), og resten af kvar
teret bliver dækket af blandet erhvervs- og 
boligbyggeri. Dispositionsplanen giver endvi
dere private kapitalejere frit slag til at fore
tage saneringen, og da der er flest penge i at 
bygge dyrt, bliver de få boliger velhaver-boli
ger. Endelig har borgerrepræsentationen som 
bekendt vedtaget, at der skal bygges en 54 m 
bred motorvej ned langs søerne.

Det mest groteske er, at vi almindelige men
nesker, som disse planer rammer, ikke er ble
vet spurgt. Hen over hovedet på os bestemmer 
borgmestre og embedsmænd -  og de følger ka
pitalejernes interesser, som naturligvis må være 
at skabe profit for sig selv og ikke tage hensyn 
til os og vores trivsel.
Nansensgade burde saneres. I stedet bliver den 
ødelagt. Spekulanterne ønsker det, og rådhus- 
byrokraterne giver dem lov.
Men hvad siger de mange? Hvad siger vi, som 
det går ud over?

Overgiver 
Nansensgade sig?



Dispositionsplanen

Områder for erhverv

Områder for bolig- og erhvervs
bebyggelse
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