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Prostitution er en del af samfundet. I århundreder har den i sine mange forskellige former levet 

sit liv – ofte langt ude på samfundets kant. Men hvordan skal vi i dag forholde os til prostitution? 

Skal den bekæmpes eller accepteres? Hvad mener politikere og myndigheder? Hvad mener den 

brede befolkning? Og hvad mener de prostituerede selv? Netop i disse år er der hede diskussio-

ner om prostitution, der splitter debattørerne op i uforsonlige lejre, der hver for sig hævder at tale 

kvindernes sag, tage moralsk stilling og repræsentere et anstændigt menneskesyn. 

SEX TIL SALG I STORBYEN tager ikke stilling i denne kamp om meninger. Men bogen går tæt på, 

hvordan prostitutionen i praksis, på godt og ondt, spiller sammen med det øvrige samfundsliv. Et 

samspil, der samtidig er stærkt præget af den løbende debat om prostitution og ikke mindst den 

regulering, der til skiftende tider fra myndighedernes side bliver sat i værk over for den.

Bogen dykker ned i to perioder, hvor prostitutionen – nationalt som internationalt – har stået højt 

på den samfundsmæssige dagsorden. Dels undersøges den københavnske udvikling i 1800-tal-

lets sidste halvdel, hvor prostitutionen blev forsøgt holdt i meget faste rammer gennem en regle-

mentering og et omfattende kontrolsystem. Dels undersøges udviklingen på Vesterbro gennem 

de seneste årtier, hvor man via byfornyelse og tiltrækning af resursestærke beboere, har forsøgt 

at komme prostitutionen til livs ad mere indirekte vej. I begge perioder undersøges det på gade-

niveau, hvordan udviklingen var for de prostituerede og for beboerne i nabolaget. 

Hverken i slutningen af 1800-tallet eller igennem de seneste årtier har myndighederne imidlertid 

haft det store held med at styre udviklingen – en omstændighed, der diskuteres løbende gennem 

bogen.
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INTRODUKTION

En fjern verden. Et liv, der foregår i det skjulte og med skæbner, vi ikke kender til. Kun de færreste 

kender til prostitutionens verden. 

 Alligevel er de fleste bekendt med det væld af brogede betegnelser, der knytter sig til prosti-

tution: luder, bordelmutter, kunder, gadepiger, luderkarle, alfonser, trækkerdrenge, glædespiger, 

offentlige fruentimmer. For ikke at tale om de uudgrundelige navne på det, som sælges: fransk, 

dansk, græsk, svensk, superfransk… Ja, til trods for distancen, så er prostitutionen mærkeligt nær-

værende for mange af os. Vi ved godt, hvad det handler om. Vi ved, i hvilke områder man kan finde 

den, og vi ser hvordan kvarterer præges af den. Vi bladrer hurtigt forbi siderne i bestemte aviser 

og magasiner, som annoncerer den med en invitation til den skjulte verden gennem et udvalg af 

forskellige seksuelle ydelser. Prostitutionen eksisterer som en realitet midt iblandt os, den er til 

stede i sin skjulte pågåenhed hele tiden.

 Prostitution handler kort fortalt om udveksling af en seksuel ydelse for penge eller andre mod-

ydelser. Og uanset om dette anses for ulovligt, tilladt, moralsk anstødeligt eller acceptabelt, så 

betyder forbindelsen til noget så alment som den menneskelige seksualitet formentlig, at det er 

meget få, der ikke ser på området med en ganske stor grad af nysgerrighed. Hvad foregår der 

egentligt? Hvad er det for nogen mennesker, som sælger sex? Og hvem er køberne? Hvordan ser det 

ud, hvor det foregår? Hvad får parterne ud af det? Og hvorfor er det overhovedet til?

 Skulle man høre til dem, for hvem området ligger helt fjernt, har man næppe kunnet undgå al-

ligevel at bemærke, at prostitutionen i netop disse år står meget højt på samfundets dagsorden. 

Der debatteres, og der søges mening og svar. Medierne kører programmer om alt fra bagmænd, der 

scorer store fortjenester på bordeldrift og menneskehandel, til skildringer af prostituerede i selv-

valgt prostitution. Debatten præges desuden af mere overordnede spørgsmål som: Er det en uac-

ceptabel indskrænkning af frihed at forbyde prostitution eller at kriminalisere sexkøberne, som det 

er sket i Sverige og Norge? Eller er en sådan lovgivning tværtimod en sikring af sårbare kvinders fri-

hed, kvinder der ikke kan siges at have foretaget et frit valg, da prostitutionen blev deres livsbane? 

Og hele denne italesættelse af området er ikke kun et dansk fænomen, den genfindes over store 

dele af verden. Ligesom det i øvrigt har været tilfældet tidligere, som f.eks. da udbredelsen af den 

kristne syndsopfattelse og synet på utugt i den sene middelalder indebar en generel fordømmelse 

af prostitutionen, eller da kampen mod kønssygdomme i 1800-tallet i en lang række lande førte 

til en omfattende regulering af prostitutionen. I 1999 blev prostitution afkriminaliseret i Danmark, 

uden at dette dog på nogen måde har afsluttet debatten om den. 

Foregående side: 
Massageklinik på  
Åboulevarden 1982.
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Helsingørsgade 1905. Der er mindst syv bordeller i gaden 
på dette tidspunkt, men som det fremgår, er det ikke på 
alle tider af døgnet, at gaden bærer præg af den prosti-
tution, den danner rammen om. Ved andre lejligheder sy-
dede gaden af aktivitet (se eksempelvis billedet, s. 47).



8 S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

INDGANGSVINKEL  OG FOKUS

På én gang peger prostitutionsområdet således både på noget helt overordnet og noget meget 

konkret og nærværende. At se prostitution i et kulturhistorisk perspektiv kan imidlertid være så 

meget. Det kan være redegørelser for prostitutionens forskellige former, undersøgelser af begre-

ber og skiftende sprogbrug på feltet, lange empiriske oversigter over prostitutionens historiske og 

geografiske udbredelse, undersøgelser af prostitutionsmiljøer – f.eks. kunderelationer, indbyrdes 

modsætninger og relationer – undersøgelser af myndighedernes måde at forholde sig til området 

på, måden at diskutere prostitutionen på, mønstre i prostitueredes livshistorie osv. osv. Og alt kan 

gøres i både fortidige og nutidige kontekster. Skal man bevæge sig ind på dette felt skal der med 

andre ord vælges ud og vælges fokus. 

 Vi har valgt at se nærmere på prostitution ud fra tre forskellige perspektiver:

•  Italesættelsen – dvs. hvordan bliver der talt om prostitutionen i givne samfundsmæssige kon-

tekster, hvem taler og på hvilken baggrund?

•  Reguleringen – dvs. hvordan sætter myndighederne konkret ind med foranstaltninger og ini-

tiativer i deres bestræbelse på at give prostitutionen en samfundsmæssig plads; hvis de da 

overhovedet gør noget?

•  Praksis – dvs. hvordan manifesterer prostitutionen sig fysisk i samfundet i givne kulturelle mil-

jøer og kvarterer, og hvordan sameksisterer den kulturelt med byens øvrige liv og borgere?

”Holmensgade 9 og 11. 
To ludere i dørene me-
dens en matros passerer 
forbi”. Holmensgade 
var et af de strøg, hvor 
prostitutionen foregik 
meget åbenlyst. Maleri 
af Valdemar Neiiendam, 
Københavns Bymuseum. 
Ca. 1900. 
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De tre perspektiver er forskellige, men det er tesen her, at der kan gives en relevant indsigt i prosti-

tutionen i vores samfund ved at undersøge, hvordan de elementer, som er omdrejningspunkter i de 

tre perspektiver, indbyrdes er sammenhængende: 

 Prostitutionen er i samfundet i en eller anden form (praksis), den er til debat (italesættelsen) 

og den er underlagt en eller anden form for lovgivning (reguleringen). Det giver til gengæld ikke 

mening at sige, at praksis kommer ’før’ italesættelse – praksis er afhængig af måden, man overho-

vedet kan sætte ord på dette område i en given samfundsmæssig sammenhæng. Lige såvel som 

lovgivning og regulering ikke blot er reflekser af italesættelse, men selv er med til at skabe et sprog 

på området – og praksis både påvirker og påvirkes af lovgivning og regulering. Formentlig er det en 

relevant treenighed, uanset under hvilken samfundsmæssig orden prostitutionen udspiller sig. 

 Med de tre perspektiver er det med andre ord hensigten at få en kulturhistorisk forståelse af, 

hvordan vi overhovedet forstår og kan tænke prostitutionen, hvordan den helt konkret udspiller sig 

iblandt os og endelig hvilken samfundsmæssig plads den har været tildelt. Med kulturhistorisk me-

nes således endvidere, at vi ikke har en socialpolitisk eller psykologisk indgangsvinkel til feltet og 

således f.eks. ikke søger de svar, som efterlyses i debatterne. Disse har i vidt omfang et skjult eller 

åbent formål om at afklare, hvad der er skidt og/eller godt ved prostitutionen – det gælder i forhold 

til den samfundsmæssige moral, det gælder i forhold til øvrige borgere, det gælder i forhold til 

andre kvinder, og det gælder i forhold til de prostituerede selv. Vi afstår fra en sådan stillingtagen, 

men fremlægger synspunkterne, ser på, hvordan de gives plads i forskellige kontekster og hvilken 

betydning, de får for den måde, prostitutionen kan eksistere på1.

Også i dag er der 
massage klinikker, der er 
meget eksponerede til 
gaden. Her er det Bjelkes 
Allé på Nørrebro, 2010. 
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TID OG STED

Trods denne indsnævring og fokusering i et potentielt uendeligt bredt felt skal der mere til, hvis de 

relevante sammenhænge skal kunne udforskes ordentligt. Vi har derfor udvalgt to perioder, der er 

velegnede til dette formål. 

 Det drejer sig for det første om perioden sidst i 1800-tallet, hvor talen om prostitution er yderst 

artikuleret og debatterne heftige. Det er de, bl.a. fordi en af den praktiserede prostitutions følge-

virkninger, nemlig udbredelsen af veneriske sygdomme, bliver betragtet som et stadig mere alvor-

ligt samfundsproblem. Striden går i vid udstrækning på den reguleringspraksis, der gør sig gæl-

dende i tiden – endog fra 1874 til 1906 i form af en egentlig reglementeret prostitution. Vi ser her 

på italesættelsen og den regulering, myndighederne forsøger at kontrollere området med – begge 

dele med klare internationale paralleller – samt på, hvordan prostitutionen i praksis udspiller og 

udvikler sig i tilknytning hertil. Vi holder os her – som i resten af bogen – først og fremmest til den 

københavnske kontekst. Konkret foretager vi en undersøgelse på mikroplan, hvor vi følger udvik-

lingen i to gader fra 1850 til 1906. Der er tale om to gader, der i større eller mindre grad er præget af 

prostitution, især i form af bordeller. Hvilket præg sætter dét på nabolaget? Hvordan forholder de 

andre beboere sig til prostitutionen? Hvordan ændrer gaderne sig gennem de godt halvtreds år?

 Den anden periode, der bliver behandlet særligt indgående, er de seneste årtier frem til i dag. 

Igen ser man en heftig debat på prostitutionsområdet – med klare internationale referencer og tæt 

forbundet med en lidenskabelig debat om potentielle reguleringstiltag på området. For at få et em-

pirisk tæt greb om prostitutionens praksis i bymiljøet har vi her lavet en afgrænsning til Vesterbro, 

Ligesom i tidligere 
perioder er der også i 
dag massagekliniker, 
der næsten ikke syner i 
gadebilledet. Her ses kun 
de helt blændede vinduer 
til massageklinik i Peter 
Fabersgade på Nørrebro. 
Man skal hen til dørte-
lefonen, hvorpå der står 
’Pigerne’, for at få rede 
på, hvad der gemmer sig 
i kælderetagen.
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en bydel der bærer på en god del prostitutionshistorie. Her undersøges det, hvilken betydning det 

har haft, at det københavnske bystyre gennem den omfattende byfornyelse af Vesterbro fra 1990 

og frem meget bevidst har forsøgt at løfte områdets sociale profil og som led heri bl.a. forsøgt at 

komme en del af prostitutionen i kvarteret til livs.

 Såvel i slutningen af 1800-tallet som i slutningen af 1900-tallet frem til i dag har vi således en 

situation, hvor der i forbindelse med samfundsmæssig debat om prostitution foretages konkrete 

bymæssige reguleringstiltag i sammenhæng med at prostitutionen praktiseres i skiftende former 

og med vekslende intensitet i sin stadige afhængighed af de rammer, som samfundet skaber om 

dens udøvelse. 

 I begge perioder er der således gode vilkår for at undersøge sammenhængen mellem italesæt-

telse, regulering og praksis – dvs. det, der i bogens konkluderende afsnit er kaldt prostitutionen 

mellem meninger, myndigheder og medborgere.

 Som perspektivering i forhold til såvel 1800-tallets koncentrerede og regulerede bordelmiljøer2 

som til nutidens debat og reguleringstiltag omkring prostitutionen er der endelig foretaget et felt-

arbejde vedrørende prostitutionen i dag i Amsterdam, hvor prostitutionen er tilladt og reguleret i 

detaljer, og hvor debatten om denne løsning de senere år er blusset op igen. Samtidig giver case 

studiet af den amsterdamske prostitution mulighed for at se på sammenhængen mellem de tre 

perspektiver italesættelse, regulering og praksis i en helt kondenseret form, der kan relateres til 

konklusionerne fra såvel 1800-tallets som nutidens danske materiale. 

 Det skal nævnes, at der er aspekter af prostitutionen, som ikke er inddraget her. Det skyldes 

ikke, at disse er ligegyldige eller uinteressante, men at vi har været nødsaget til at begrænse vort 

fokus for at kunne arbejde med komparation på tværs af tid og geografi. Det gælder mandlig prosti-

tution, som vi ikke kommer ind på i det følgende, og det gælder trafficking, som vi berører i tilknyt-

ning til karakteristikken af udviklingen på Vesterbro i de seneste årtier og som element i debatten 

om prostitution, men som vi ikke systematisk undersøger udviklingen af. 

 Med interessen for at se såvel på de mere overordnede måder at forstå og tale om prostitutio-

nen som på den helt daglige praksis på feltet er det nødvendigt at udnytte et meget bredt udvalg 

af kilder. Hertil kommer, at det er meget forskellige kildemæssige muligheder, der byder sig i de to 

perioder, som vi særligt skal se på. 

 I slutningen af 1800-tallet forefindes til rekonstruktion af italesættelsen den samtidige debatlit-

teratur og lovstof. Hvad angår undersøgelsen af prostitutionen i byrummet – og de prostitueredes 

liv blandt de øvrige københavnere – benytter vi først og fremmest folketællinger i seks forskellige 

tidssnit fra 1850 til 1906 tilligemed borgerhenvendelser vedrørende prostitutionen til det køben-

havnske bystyre. 

 Til undersøgelsen af vore dages prostitution er videnskanalerne langt flere og endnu mere bro-

gede. For at få indsigt i italesættelse og regulering trækkes der på webdiskussioner, erfaringer fra 

deltagelse i konferencer, interviews, embedsmandsredegørelser og meget andet. Til udforskningen 

af prostitutionens plads i bymiljøet og blandt byens borgere er det særligt resultater af interviews 

og feltstudier udført i 2008 og 2009, der har etableret det nødvendige råmateriale. Hertil kommer 
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tv-dokumentarudsendelser fra de seneste årtier, nyere og tidligere bydelsundersøgelser m.v.

 Vi bestræber os på at fokusere på de samme temaer og sammenhænge i de to perioder, men det 

siger sig selv, at det forskelligartede materiale, der er til rådighed, betyder at de to dele af bogen 

ikke får helt samme karakter. Eksempelvis kan man via 1800-tallets folketællinger langt mere detal-

jeret end i dag kortlægge udviklingen i beboer- og husholdssammensætningen i de københavnske 

gader. Til gengæld kan muligheden i den seneste periode for at interviewe folk danne grundlag for 

et mere facetteret billede af prostitutionen end det, der kan skabes i perioden før mands minde. 

 Ud over materiale som det ovennævnte trækkes der selvsagt også på den generelle kulturhisto-

riske viden om prostitution, en viden, som nedenstående afsnit vil give et overblik over.
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LITTERATUR, MATERIALE OG ITALESÆTTELSE

Prostitution er så langt fra ubeskrevet i faglitteraturen. Men der er tale om skrifter af en meget 

blandet karakter, og en stor del af litteraturen reflekterer ikke over sin egen placering i et faghisto-

risk univers. Blandt de egentligt forskningsprægede publikationer kan man tale om to hovedsyns-

punkter i forklaringen på, hvorfor prostitution er så udbredt: Et funktionalistisk, hvor prostitutionen 

anskues som et fænomen, der nødvendigvis – forklaret med den mandlige biologi – må findes i 

ethvert samfund, en sikkerhedsventil, der skal reguleres, men som ikke kan eller bør undertrykkes. 

Det andet er et feministisk, hvor prostitutionen begrundes med kvinders underordnede position 

i samfundet, og hvor man ikke anerkender det funktionalistiske perspektivs udgangspunkt i, at 

mænds biologi er grundlæggende anderledes end kvinders3. 

 Ser man på, hvordan den kulturhistoriske prostitutionslitteratur fordeler sig empirisk og tema-

tisk, kan man – med en vis forenkling – inddele feltet i tre typer: 

 Der er de store kulturhistoriske oversigtsværker som med meget brede pennestrøg og (ofte no-

get vilkårlige) pluk af eksempler understøtter synspunkter og sammenhænge. En stor del af denne 

litteratur bygger på en funktionalistisk grundantagelse.

 Der er dernæst de studier, der fra et socialpolitisk perspektiv søger en kortlægning af feltet, 

gerne med henblik på målrettede initiativer i forvaltningen af prostitution. Disse studier adskiller 

sig fra de ovennævnte, dels ved typisk at være langt mere præget af og forholde sig eksplicit til den 

aktuelle socialpolitiske diskurs, dels ved at være primært samtidige og dermed gøre brug af andre 

former for materiale end de arkiv- og litteraturbaserede studier. Det gælder først og fremmest brug 

af interviews og observationer i prostitutionsmiljøet. En stor del af dem er præget af et kritisk fe-

ministisk perspektiv, og ikke mindst i forhold til de brede historiske oversigtsstudier er der et langt 

kraftigere præg af social indignation i mange af disse studier; prostitution er et udtryk for vold og 

undertrykkelse.

 Endelig er der de historiske punktstudier, der ud fra et mere snævert materiale går i dybden 

med særlige perioders eller særlige områders forholden sig til og forvaltning af prostitution. Disse 

studier er ofte koncentreret om prostitutionen i tidligere samfundsmæssige sammenhænge. Blandt 

danske studier kan nævnes Pedersen 2000, Hartmann 1967, Moldam 1968. Den førstnævnte ind-

skriver sig i en større faghistorie omkring den reglementerede prostitutions periode fra 1874 til 

1906, der skal spille en væsentlig rolle i de følgende kapitler4. Her er også flere samtidige studier 

relevante5. Helt central i nærværende sammenhæng er Hartmanns Boliger og bordeller om den 

københavnske prostitutions skiftende udbredelse og karakter fra midten af 1700-tallet til midten 

af 1900-tallet6. Disse studier præsenteres ikke yderligere her i litteraturoversigten, men tages i 
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Vinduesprostitution var 
kun tilladt på en del af 
Holmensgade, i Lille og 
Store Brøndstræde samt 
i Didrik Badskærsgang. 
Holmensgade, ca. 1900.

Baghusene blev også 
brugt til prostitutionen. 
Her er en af de prostitu-
erede foreviget i gården 
til Holmensgade 11. 



15S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

fornødent omfang op i de følgende kapitler, hvor de kan bidrage med en empirisk perspektivering. 

 Ud over de forskningsprægede publikationer er der et voksende udbud af biografier og beret-

ninger fra folk, der selv befinder sig i branchen, ligesom debatten på internettet er eksploderet 

gennem de senere år – ikke mindst i lyset af den standende diskussion om, hvordan prostitutionen 

skal reguleres.

 I det følgende præsenteres først den funktionalistisk prægede prostitutionshistoriske ind-

gangsvinkel, dernæst udfordringen fra den feministiske indgangsvinkel – og dennes spaltning i 

to helt modsatte positioner gennem de seneste årtier – og endelig fremvæksten af nye genrer og 

medier: biografier, beretninger og weblogs.

DEN FUNKTIONALISTISKE PROSTITUTIONSHISTORIE

’Prostitutionshistoriker’ – et begreb der er opfundet til lejligheden – forekommer at være en rele-

vant betegnelse for en række af forskere, der har sat sig for at give en indsigt i prostitution igennem 

tiderne. Konstanten i studierne er selve prostitutionsforholdet, at der er tale om en relation, hvor 

to parter udveksler sex for en ydelse. Dette forhold undersøger prostitutionshistorikerne herefter i 

forskellige samfund i forskellige perioder. Studierne er mange, og de fordeler sig over flere århund-

reder. Blandt de fremtrædende er William S. Sanger History of Prostitution fra 1858, George Ryley 

Scott A history of prostitution fra 1936 og i en opdateret udgave fra 1968, trebindsværket Prostitu-

tion and Society 1962-68 og Luco Bassermann Det ældste erhverv. Prostitutionens kulturhistorie 

fra 19687.

 For prostitutionshistorikerne er det væsentlige fokus ikke, hvorfor der tilsyneladende findes 

prostitution stort set i alle samfund. Det er et givent udgangspunkt, der ikke stilles yderligere 

spørgsmål til. De deler i det store og hele synspunktet, at baggrunden for prostitutionen skal findes 

i mandens sexualdrift. Scott siger det helt utvetydigt. 

 ”The fundamental cause of female prostitution does not rest with the woman at all; it rests with 

the male animal. It is a biological cause. This is never stated bluntly, but it is admitted by implica-

tion.” (1936:17)

 Denne grundlæggende biologisme står ikke i modsætning til, at studierne samtidig er kultur-

relativistiske. Der er netop et ønske om både at beskrive og – i de bedste af dem – forstå, hvorfor 

prostitutionen udfolder sig forskelligt i varierende samfundsmæssige sammenhænge. Det bringer 

forfatterne vidt omkring – fra oldtidens registrering, over middelalderens badstuer til udbredelsen 

af bordeller – parlour houses – i forbindelse med koloniseringen af Amerika. 

 Flere af de brede prostitutionshistorier er skrevet i efterkrigstidens bølge mod større frigørelse 

og kombinerer den funktionalistiske grundantagelse om, at prostitutionen ikke er til at komme 

uden om, med en mere eller mindre eksplicit holdning om, at det gælder om at tildele den en mere 

accepteret plads i samfundet8. Denne position bliver for alvor udfordret i 1970erne i forbindelse 

med, at kvindebevægelsen vinder indpas9.
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UDFORDRINGERNE FRA FEMINISMEN – OG DENS INDRE BRYDNINGER 

Der er siden sidst i 1970erne og op til i dag skrevet et væld af feministisk litteratur om prostitution. 

Vi vil her skitsere de mest centrale teser og brydninger inden for kategorien. Traditionel feminisme 

bliver som regel forbundet med den såkaldte ’kritiske feminisme’, som brød frem i kølvandet på 

ungdomsoprøret og kvindefrigørelsen sidst i 1960erne. De kritiske feminister har ikke nødvendig-

vis korrektioner til en overordnet historie om prostitution gennem tiderne – som dén prostituti-

onshistorikerne repræsenterer – ud over, at de formentlig vil lægge mere vægt på at analysere, 

hvordan samfundets specifikke forholden sig til prostitution er udtryk for konkrete patriarkalske 

dominansformer. Deres bidrag er imidlertid primært rettet mod den til enhver tid aktuelle situation 

på prostitutionsområdet.

 Kritiske feminister anskuer prostitution som en udløber af, at samfundet rummer ulige magtfor-

hold mellem mænd og kvinder. Kvinder er underordnet mænd i en patriarkalsk magtstruktur, et for-

hold, der er helt integreret i samfundets diskurser, psykiske og sociale praksisser og institutioner. 

Prostitution er ifølge de kritiske feminister et udtryk for, hvordan den patriarkalske dominans har 

henvist kvinder og kvindelig seksualitet til en marginal og underordnet plads i samfundet. Dette 

ses også i reklamer, pornografi med videre, hvor kvindekroppen behandles og opfattes som en han-

delsvare. Mænds socio-økonomiske magt inkluderer en ret til at købe en kvindekrop for at tilfreds-

stille den seksuelle lyst; også selv om det sker på kvinders bekostning. Henriksen og Springborg, 

der i 1988 lavede en interviewbaseret undersøgelse af prostituerede og deres forhold, står som 

eksponenter for denne position i debatten:

 ”…prostitution er kvindeundertrykkende, men vi vil dertil føje, at den også er udtryk for foragt 

for kvinder – både direkte fra kundens side og indirekte fra samfundsside. Ofte er der også tale om 

selvforagt fra kvindens side”10

 I den kritiske feminisme betragtes prostitution som et fænomen, der tydeligt viser mænds do-

minans over kvinder. Prostituerede befinder sig i bunden af magthierarkiet, de mangler ofte ma-

terielle og emotionelle ressourcer og lider hårdt under en offentlig stigmatisering. De oplever få 

andre muligheder for overlevelse end at sælge deres kroppe til andres seksuelle brug. Flere kritiske 

feminister fremhæver en sammenhæng mellem kvinder i prostitution og ofre for tidligere seksuelle 

overgreb11. De hævder desuden, at mænd ofte organiserer de forhold, kvinder prostituerer sig un-

der, og tjener store summer på kvindernes prostitution. De kritiske feminister fremhæver, at hele 

sexindustrien er gennemsyret af holdninger med et degraderende og undertrykkende kvindesyn, 

som har kvinden som et objekt – for mænds lyst. Dette ses som en del af andre selvreproducerende 

diskurser om magtforholdet mellem kønnene, som repræsenterer det patriarkalske syn på mænd 

og kvinder. 

 Prostitution er altså en konsekvens af magtstrukturen, samtidig med at den genskaber og be-

styrker den. Prostitution er derfor at anskue som et rent kulturelt fænomen, og ikke et naturgivent 

tidløst fænomen, som kan kobles til den menneskelige biologi, som funktionalisterne hævder12. 

De kritiske feminister vil bryde ud af magtforholdet mellem mænd og kvinder. De vil kæmpe imod 



17S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

stigmatisering af kvinder generelt og af prostituerede. Og på den baggrund maner de til en boykot 

af prostitutionen. Mænd skal tvinges ud af deres dominans og kvinder generobre et ligeværdigt 

magtforhold13.

 Dette syn på prostitution har imidlertid ikke fået lov at stå alene. Særligt siden 1990erne er fe-

minister med nærmest den modsatte dagsorden begyndt at vinde terræn. De kæmper ligeledes for 

kvinders ligestilling med mænd, men med hensyn til prostitution er de dybt uenige med de kritiske 

feminister. De mener, at prostitution skal ses som et frit valgt erhverv truffet af den prostituerede, 

og at det skal accepteres ligesom alle andre valg af erhverv. De hævder, at den kritiske feminisme i 

sig selv er kvindeundertrykkende, fordi den ser kvinder som ofre og i forlængelse heraf vil fratage 

kvinder retten til at sælge sex. De mener, at selv om nogle kvinder i prostitution er ressourcesvage, 

skal det ikke generelt farve synet på prostitution og kvinder i prostitution. Der skal i stedet skelnes 

i praksis mellem frivillig og ufrivillig prostitution. Kun ved at betragte prostitution som et reelt er-

Et kig ind til to prostitu-
erede i et af Holmens-
gades bordeller. Det er 
formentlig bordelvært-
inden, der sidder med 
strikketøjet til højre. Ca. 
1900.
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hverv med rettigheder og pligter kan man ændre ved stigmatiseringen af 

prostituerede og give kvinder i prostitution redskaber til at være stærke 

og selvstændige kvinder14.

 Flere kvinder der selv er eller har været i prostitution, er blandt de for-

fattere, der understøtter dette feministiske syn på prostitution. De føler, 

at deres rettigheder og interesser modarbejdes i den kritiske feminisme i 

kvinders navn. Jill Nagles værk fra 1997 er en antologi, der rummer fortæl-

linger fra en række kvinder med forskellige erfaringer fra den amerikan-

ske sexbranche – strippere, pornostjerner såvel som prostituerede. Nagle 

fremhæver vigtigheden af, at kvinder i sexbranchen selv bliver hørt:

 ”… theorizing is mostly done by non-prostitutes (see for example, 

Patemann 1988). To momentarily Marxist headgear, one could argue that 

the production of feminist discourse around prostitution by non-prosti-

tutes alienates the laborer herself from the process of her own representa-

tion”15

 Begge disse feministiske forståelser af prostitution er i dag vidt ud-

bredt i både den forskningsmæssige og mere brede debat. De kritiske fe-

minister debatterer imod de grupper, som fremhæver prostitution som et 

fænomen, der skal accepteres som en del af samfundet (hvad enten det så 

er biologisk eller kulturelt betinget). De argumenterer for kriminalisering 

af prostitution og en anerkendelse af, hvad de mener, er prostitutionskun-

dens ansvar. Den anden gruppe feminister argumenterer imod dem og for 

en fuld legalisering af prostitution som vejen til kvinders fulde ligestilling 

på dette område. I dag synes dikotomien kondenseret ind til et spørgsmål 

om at se prostitution enten som uacceptabelt ’overgreb’ eller som regu-

lært ’arbejde’ – ”prostitution as abuse” over for ”prostitution as work” – 

og det er om dette striden står. Denne modsætning og ikke mindst, hvad 

den indebærer for den samfundsmæssige regulering af prostitutionsom-

rådet, vender vi tilbage til.

BIOGRAFIER OG BERETNINGER

Ovenstående er alt sammen at betragte som faglitteratur, men i et billede 

af, hvordan man taler om prostitution i dag, er der grund til at fremhæve 

en form for litteratur, der bliver mere og mere markant i disse år: de pro-

stitueredes egne stemmer. Bøgerne viderebringer ræsonnementer og fø-

lelser og indeholder informationer om, hvordan det er at sælge seksuelle 

ydelser, hvem kunderne er, hvor mange kunder man har, hvor det sker, 

Prostitueret i et kammer, der gør et mistrøstigt indtryk. 
Om billedet er fra et bordel eller om der er tale om et 
privatboende offentligt fruentimmer vides ikke; ej heller, 
hvor i København det er. Ca. 1900.
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hvad der sker, hvad det koster osv. Hermed får man et væsentligt indblik i, hvordan og på hvilke 

forskellige måder prostitution udfolder sig. Et andet element i bøgerne er de refleksioner, som 

kvinderne gør sig – om at være i prostitution, om at starte i det, om at holde op og mere generelt 

om deres liv. De giver altså indsigt i, hvilke praktiske og emotionelle omstændigheder netop disse 

prostituerede befinder sig i, og hvad der kan have ligget til grund for den levevej, de har valgt.

 Den slags bøger er udbredt internationalt, men her vil vi blot omtale et par danske repræsen-

tanter. Odile Poulsens Hustler. Min tid i prostitution, skrevet under pseudonymet Nikki, fortæller 

om forfatterens liv som prostitueret i bedrestillede miljøer, hvor både klinik- og escortprostitution 

udgjorde en del af arbejdsmarken. Bogen beskriver den rus, der kunne være en ledsager til dette 

liv, mens hun var i det: om mange penge og et stort forbrug, spænding og varierende oplevelser 

med kunder. Hun fortæller om, hvordan hun opnåede en personlig bekræftelse gennem kunderne 

og i sin rolle som den prostituerede Nikki samtidig med, at hun mærkede samfundets stempling 

af hende som uacceptabel. Odile Poulsen stod først senere frem som forfatter af bogen og har i 

den seneste udgave indført et efterskrift. Hun fortæller her, hvordan seksuelle overgreb i hendes 

barndom påvirkede hende i retning af at søge et liv som prostitueret. Hun argumenterer for, at det 

er umoralsk at købe sex, da udbyderne af det ofte er dybt mærket både psykisk og fysisk af deres 

fortid og af de psykologiske og fysiske konsekvenser, som et liv i prostitution medfører. Hun an-

skuer nu køb af sex som voldtægt og er aktiv fortaler for et kritisk feministisk syn på prostitution og 

kriminalisering af køb af sex. 

 En anden biografisk bog er BlondAnett – en massagepiges dagbog, som er skrevet i biografisk 

form, men af forfatteren Morten Brask, som hovedpersonen har fortalt sin historie til. Denne bog 

indeholder de samme nøgterne beskrivelser af miljøet og livet som prostitueret som Poulsens bog. 

BlondAnett fortæller om sine følelser og overvejelser om sit liv i prostitution. Bogen giver flygtige 

indblik i hendes barndom præget af en fraværende mor og en stedfar, der i flere udplukkede eksem-

pler viser mangel på sympati for hende som barn. BlondAnett betragter sin indtræden i prostitution 

som et valg, der var godt for hende og tilbød hende nogle gode muligheder. Hun fremhæver penge-

ne som et stærkt aktiv, men også mødet med nogle dejlige mennesker og gode oplevelser gennem 

salget af sex. Hun mener, hun udbyder en service, og finder det tilfredsstillende at gøre dette godt. 

BlondAnett fremhæver, at det er dybt problematisk og dobbeltmoralsk, at prostituerede skal betale 

skat og arbejdsmarkedsbidrag af deres indtægt som prostitueret, når det ikke er anerkendt som er 

erhverv med dertil hørende rettigheder. Det stigmatiserer prostitution, mener hun, og det påvirker 

livet for de prostituerede, for hvem omgivelsernes stigmatisering hører til de mest negative træk – 

det er bl.a. det, der fordrer, at man må holde sin beskæftigelse skjult og ikke kan snakke åbent om 

den. Hun er her helt på linje med fortalerne for en fuld anerkendelse af prostitution som erhverv.

WEBLOGS 

Stemmerne fra prostituerede – og fra lægmænd, der blander sig i debatten om prostitutionens 

fremtidige status – ses ikke mindst i det nye medie, internettet. Man skal ikke lede længe for at 

finde hede diskussioner om det ene eller andet syn på prostitution. Herudover kan man finde tek-
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ster af mere biografisk karakter på weblogs (eller blogs) og lignende, som giver et indblik i prosti-

tueredes hverdag, følelser og holdninger. Et eksempel på en weblog er på siden luder.smartlog.dk. 

Loggen fortæller om en prostituerets liv fra hendes eget synspunkt. Der fortæller på hudløs vis med 

tekst og kunstneriske billeder om oplevelser, som giver et sjældent indblik i, hvordan seksuelle 

forhold mellem prostituerede og kunder opleves og kan viderefortælles. Ud over om sine følelser, 

svarer hun på spørgsmål om sit privatliv og kommenterer på de ting, der rører sig i prostitutionsde-

batten. Forfatteren debatterer ivrigt i den politiske debat og fremstår som billedet på den ressour-

cestærke prostituerede, som selv har valgt prostitution som en del af sit liv. Hun argumenterer for 

fuld legalisering af prostitution i tråd med flere politiske debatgrupperinger. Det er karakteristisk, 

at siden indgår i et bredere diskussionsmiljø – med en mangfoldighed af gensidige henvisninger til 

chatfora – hvor nye tiltag på prostitutionsområdet og synspunkter omkring trafficking, lovgivning, 

nye undersøgelser m.v. løbende tages op til debat16.

 Fra de historiske oversigtsværker til websider er der et stort svælg og det eneste fællestræk er, 

at der er tale om måder at tale om prostitution på. De forskellige italesættelser fungerer på princi-

pielt forskellige præmisser qua deres forskellige primære formål. Et oversigtsværk over prostituti-

onshistorien skal kunne noget andet end en debatterende webside. Og til dels også noget andet 

end en kritisk feministisk analyse af prostitutionsforholdene i samtiden. Ikke desto mindre er der 

et samspil mellem de forskellige måder at tale om prostitutionen på. Den politiske dagsorden – der 

bl.a. skal udmønte sig i reguleringstiltag i forhold til prostitutionen – synes helt sammenvævet med 

såvel de stemmer, der høres inden for forskningen, og stemmerne i den brede offentlighed. Stem-

mer der i flere tilfælde er uforenelige. Det gør ikke prostitutionsområdet mindre broget i dag, end 

tilfældet var i slutningen af 1800-tallet. 
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RIDS AF PROSTITUTIONENS HISTORIE

Før vi går i dybden med henholdsvis perioden i slutningen af 1800-tallet og vores egen samtid er det 

nærliggende at fremdrage nogle hovedtræk i særligt den europæiske prostitutions historie. Denne 

har vi bl.a. adgang til i kraft af ovennævnte prostitutionshistorikere. I det følgende korte rids skeler 

vi ikke til deres funktionalistiske udgangspunkt, men søger blot fra deres værker at uddrage nogle 

centrale milepæle i prostitutionshistorien. I gennemgangen inddrager vi også danske forhold, som 

især er behandlet af Troels Troels-Lund, Hugo Matthiesen og Grethe Hartmann.

 

Oldtidens og middelalderens regulering

Oldtidens bysamfund kendte til prostitution, ofte i en velorganiseret statskontrolleret form og i 

forskellige grader af eksklusivitet17. Kirkens syndsbegreb var oldtiden fremmed og den statskon-

trollerede prostitution – ved siden af en mindre synlig ikke-reguleret prostitution – bredte sig ud 

over Europa op mod middelalderen således, at der de fleste steder i Europa var offentlige kvinder, 

skattepligtige som enkeltpersoner eller som aktive i bordeller, tilgængelige i bestemte kvarterer18.

 I middelalderen fastholdtes på mange måder dette system af regulering af bordeller og prosti-

tution, dog nu med et mere moralsk fordømmende syn på udøvelsen. Kirken var selvsagt kritisk 

over for prostitutionen, men man anså den for nødvendig for samfundets funktionsduelighed. Man 

henholdt sig til Augustins læresætning: ”Udrydder man skøgerne af det menneskelige samfund, 

får liderligheden frit spil”19. De kirkelige og statslige retningslinjer tog udgangspunkt i dét. Pro-

stitutionen blev organiseret i en laugslignende form og forsøgtes ad den vej holdt under ordnede 

forhold. Det gav samtidig skatteindtægter til gengæld for udstedelse af licenser o.lign. Ofte skulle 

de prostitueredes klædedragt have særlige kendemærker såsom røde huer eller slør eller krav om 

at de holdt sig til særlige kvarterer og huse20. Meget af reguleringen foregik ved at indrette bordel-

ler – i Danmark kaldet horehuse, jomfruhuse eller badstuer21.

 

Reformation, syfilis og fordømmelse

I 1500-tallet kom der et grundlæggende brud med opfattelsen af prostitution. Det skyldtes først og 

fremmest, at man begyndte betragte visse sygdomme som kønssygdomme – et begreb, man ikke 

tidligere havde forholdt sig til. Og det var syfilisepidemierne, der blev katalysator i denne udvikling. 

Sygdommen truede alle klasser af befolkningen. Bordellerne blev set som smittespredere og blev 

moralsk fordømt. Der blev nu indført straf for prostitution ud over Europa, typisk i form af pisk eller 

fordrivelse fra byen. Dødsstraf for gentagne prostitutionsdomme blev også indført, men det er uvist 

i hvilket omfang de blev realiseret. Ifølge Scott bevirkede denne holdningsændring imidlertid ikke 
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en begrænsning af prostitutionen, men at den blev forvist til hemmelige 

steder. Syfilis blev første gang bemærket i Danmark i sommeren 149522. 

Sygdommen spredte sig hurtigt og skræmte befolkningen med sine vold-

somme symptomer og dødelige konsekvenser23. I forlængelse af reforma-

tionen og i tråd med udbredelsen af en kristen syndsopfattelse indebar 

syfilissens forbindelse til et utugtigt kønsliv en fortolkning af sygdommen 

som en guds straf til syndere, og i kølvandet på dette en voldsom frygt 

for og modstand mod prostitution. Prostituerede blev betragtet som syg-

domsspredere – materialiseringen af det syndige menneske. Modstanden 

udviklede sig til lovgivningsmæssige forbud mod utugt, og jomfruhuse og 

badstuer blev lukkede. Der blev i Christian IIIs love fra 1537 også slået 

hårdt ned på ægteskabsbrud, som i praksis gik hårdt udover prostitu-

erede, hvis kunder ofte var gift. Både manden og kvinden blev straffet 

med døden – manden skulle halshugges og kvinden puttes i en sæk og 

druknes24. I 1582 blev det vedtaget i København, at prostituerede skulle 

udvises fra byen på livstid. Hvis de kom tilbage til byen blev de pisket på 

kagen – tredje gang uden nåde25. I Kong Christian Vs Danske Lov fra 1683 

kunne mænd, der blev taget i horehuse, straffes med fængsel. Hartmann 

karakteriserer 15- og 1600-tallet som de mindst tolerante århundreder i 

Danmark gennem tiderne26. Op gennem 1700-tallet blev tendensen, at lo-

vene mod prostitution generelt blev håndhævet mindre strengt. Prostitu-

tion blev i højere grad tolereret inden for nogle bestemte rammer, og der 

udviklede sig på ny koncentrerede bordelmiljøer. 

 

1800-tallets pragmatisme og 1900-tallets abolitionisme

I slutningen af 1700-tallet ændrede den offentlige holdning til og praksis 

omkring prostitution sig endnu en gang – denne gang i retning af en of-

fentlig regulering som en måde at kontrollere veneriske sygdomme på. 

Napoleon indførte i starten af 1800-tallet det første effektive registre-

rings- og kontrolsystem for prostituerede, ikke mindst for at beskytte sine 

soldater, og systemet udviklede sig gennem de kommende årtier. England 

indførte i 1864 en lovgivning, som opfordrede prostituerede til frivillige 

medicinske undersøgelser, og kort efter blev officiel registrering af pro-

stituerede også indført27. Noget lignende var sket tidligere i mange andre 

lande28, herunder også i Danmark – mere herom i kapitlet Lovmæssig for-

malisering af reguleringspraksis, s. 30. Systemet i England mødte senere 

modstand og blev ophævet i 1886. Samme tendens til ophævning af regu-

lering af prostitution sås over det meste af Europa i de kommende årtier 

og ind i det 20. århundrede – det betød blandt andet lukning af bordeller29. 

En stille stund i et af Helsingørsgades bordeller.  
Ca. 1900.
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Fremtrædende i denne udvikling var i mange tilfælde såkaldt abolitionistiske grupper, der var imod 

enhver form for regulering, fordi der heri indikeredes en samfundsmæssig accept af prostitutionen. 

Et markant udtryk for den holdning, der blev toneangivende gennem det 20. århundrede, var, at 

Folkeforbundet – den sammenslutning af lande, der blev dannet efter 1. Verdenskrig for at skabe en 

international retsorden – i en erklæring fra 1929 fordømte alle stater, der tillod bordeller30. Denne 

tendens holdt sig de følgende årtier op gennem det 20. århundrede. Scott angiver, at der i 1968 

blot var to europæiske regulationistlande tilbage – Tyrkiet og Østrig – der stadig havde en form for 

tilladt prostitution31. Imidlertid så det, i lighed med indgrebene tidligere i historien, ikke ud til, at 

bordellukningerne og den manglende samfundsmæssige regulering op gennem det 20. århund-

rede mindskede aktiviteterne på prostitutionsområdet, selv om de blev mindre synlige32.

 1960ernes seksuelle frigørelse fik også betydning for den generelle holdning til prostitution, 

der i stigende omfang blev tolereret33. Men det er imidlertid først inden for den seneste snes år, 

at der for alvor er kommet et samfundsmæssigt fokus på prostitution som et område, der ikke kan 

være mere eller mindre overladt til sig selv. I dag skyldes dette imidlertid ikke – som vi senere skal 

komme mere ind på – en bekymring for spredning af kønssygdomme som i 1800-tallets regule-

ringsperiode, men er snarere en følge af et kompleks af spørgsmål om kriminalitet, kvindesyn og 

moral. 
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PROSTITUTIONEN 
I  SLUTNINGEN AF 
1800-TALLET
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I  GE N N E MGANGE N AF måden at tale om prostitutionen 

på historisk og nutidigt er det blevet strejfet, hvordan man 

som følge af de skiftende holdninger har reguleret områ-

det. I det følgende skal vi se nærmere på, hvordan prosti-

tutionen har manifesteret sig i det københavnske byrum 

for halvandet hundrede år siden og udgjort en brik i et spil 

mellem myndigheder – såvel lovgivere som politi – og andre borgere. Prostitution er ikke blot et 

moralsk, køns- og seksualpolitisk anliggende, men også en levet praksis, der foregår bestemte 

steder og lever side om side med det øvrige liv i almindelige beboelseskvarterer. I den sidste halv-

del af 1800-tallet regulerede staten prostitutionen ud fra klare retningslinjer i form af lovgivning 

og regulativer, som politi og lægestand udøvede deres embede i forhold til. Vi skal derfor i første 

omgang dels se på reguleringen af området, dvs. myndighedernes konkrete anvisninger på, hvor-

dan, af hvem og ikke mindst hvor prostitutionen måtte praktiseres, dels se på måder, man i samti-

den kunne tale om og diskutere prostitutionen som fæno-

men. Dernæst dykker vi ned i det københavnske byrum og 

undersøger, hvordan prostitutionen sameksisterede med 

byens øvrige liv. Vi kigger i detaljen på udviklingen i to ud-

valgte bordelgader for at få et billede af, hvordan denne 

sameksistens tog sig ud.

Didrik Badskærsgang var en af de gader, der var udpeget 
til at måtte huse bordeller ifølge politiregulativet fra 
1877. Billedet er et udsnit af et postkort, der stammer 
fra serien ”Fra det mørke København”, som må tænkes 
at være møntet på udenbys købere. Serien er således 
et godt billede på, hvordan offentligheden ikke blot i 
København, men landet over forbandt visse dele af ho-
vedstadslivet med socialt armod og omgangsformer, der 
ikke tålte dagens lys. Ca. 1905.

Forrige side: Det er angiveligt et par prostituerede 
kvinder, der her ses i selskab med søfolk fra den russiske 
flåde. Vi er i værtshuset Det Røde Hav i Holmensgade. 
Det var ikke tilladt de prostituerede at shanghaje 
kunder på værtshuse og danseetablissementer, men at 
det foregik, vidner talrige sager i politiets protokoller 
om. Kvinden nærmest på billedet til venstre er Svenske 
Mathilde, formentlig en indvandrer, der har søgt lykken i 
København. Også opvarteren i baggrunden synes at være 
indvandret, han kaldes i hvert fald Tyske Herman.
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ITALESÆTTELSE OG REGULERING

UOFFICIEL  REGULERING OG KONTROL  I  DANMARK I  1800-TALLET

1600- og 1700-talles modstand mod prostitution havde primært været moralsk begrundet. Hermed 

blev en pådragelse af en kønssygdom først og fremmest anset som en Guds straf til syndere. Hen 

mod 1800 veg denne kirkepolitiske indstilling for en rationalistisk opfattelse, hvor det sundheds-

mæssige trådte i forgrunden. Det kom bl.a. til udtryk ved kongelige reskripter i 1773, 1788 og 1790, 

hvor Danmark – som det første land i Europa – indførte fri behandling for kønssygdomme og fri 

forplejning for dem, der ikke selv kunne betale34. 

 Hvad angår prostitutionen, så var den i starten af 1800-tallet stadig ulovlig. Men den accept af 

området, der i praksis gjorde sig gældende, koblet med den vedvarende frygt for veneriske syg-

domme, medførte indførelsen af en række reguleringstiltag. Regulering blev indført i København 

gennem en politiplakat af 9. marts 1809 udformet i overensstemmelse med en kongelig resolution 

fra måneden før. Det gjordes her gældende, at kvinder, der var smittet skulle melde sig på poli-

tikammeret, for at ”forebygge og standse Udbredelsen af den veneriske Smitte”. Der blev lovet 

anonymitet og fri behandling til alle, som frivilligt lod sig undersøge.

 Reguleringen blev således i praksis udført af politiet med det formål at kontrollere prostitutio-

nen og dermed formindske udbredelsen af veneriske sygdomme gennem løsagtige kvinder. Hvis 

de prostituerede ikke fulgte politiets regelsæt nøje, risikerede de at blive straffet for prostitution. 

Hvis de fulgte politiets regler blev de – trods det formelle forbud mod prostitution – ikke straffet og 

var således fri til at udøve prostitutionen inden for de givne rammer. Det var som nævnt i det tidlige 

1800-tals Europa ikke unormalt at gennemføre sådanne foranstaltninger. Flere steder var lignende 

regulativer udstedt – alle med samme formål: at komme udbredelsen af kønssygdomme til livs35. 

 Kontrol og regulering tog til op gennem 1800-tallet, stadig i mere eller mindre uformelle former, 

altså uden officiel lovgivningsmæssig hjemmel. I 1840erne skulle prostituerede lade sig indskrive 

som ”offentligt Fruentimmer”. Som indskrevet offentligt fruentimmer figurerede man på politiets 

liste over prostituerede og indvilligede i at lade sig undersøge ved en læge – fra 1841 to gange må-

nedligt og fra 1844 en gang ugentligt36. Man skulle i øvrigt følge politiets anvisninger og regler og 

tage ophold i et bordel37. Disse steder blev kaldt ”offentlige huse”, bordeller var jo ikke tilladt. De 

blev drevet af en af politiet godkendt ”værtinde” under særlige vilkår. Værtinden skulle sørge for 

driften af det offentlige hus og at de prostituerede fulgte forskrifterne. Hvis de indskrevne offent-

lige kvinder ikke mødte frem til lægebesøgene kunne de straffes med fængsel eller straffeanstalt. 

Hvis en prostitueret viste sig at være smittet med en kønssygdom, blev hun foruden anvist behand-
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ling opfordret til at angive smittens kilde, så den pågældende mand kun-

ne gennemgå en undersøgelse. På den måde havde politiet kontrol over, 

hvilke kvinder der fungerede som prostituerede, hvor de boede, hvordan 

de måtte opføre sig og ikke mindst med, at de blev regelmæssigt under-

søgt for veneriske lidelser. 

 Kontrollen med de prostituerede voksede, og fra 1853 var de tvungne 

lægeundersøgelser nu skærpet til to om ugen. Dr. S. Engelsted, som fra 

1856 var reservelæge på Almindeligt Hospitals nye afdeling for hud- og 

veneriske sygdomme, opgjorde i 1861 udviklingen i antallet af offentligt 

indskrevne fruentimmer i København gennem 1850erne, udregnet ud fra 

antal visitationer. Tallet på 173 offentlige fruentimmer i 1850 var i 1859 

kommet op på 267, en stigning på mere end halvtreds procent38. Der kom 

nu et forøget fokus på at få angivet de såkaldt ’hemmeligt’ prostituerede, 

dvs. de kvinder, som prostituerede sig, men ikke var registreret i kontrol-

systemet og derfor udgjorde en særlig farlig smittekilde. Problemet i at 

tvinge disse kvinder til at lade sig registrere som offentlige fruentimmer 

var, at de i mange tilfælde prostituerede sig for at have en ekstra indtægts-

kilde, der supplerede et regulært arbejde. Hvis man lod dem indskrive 

med dertil hørende anvisning om at bo i et offentligt hus, dømte man dem 

således til et liv i prostitution. Frem for at straffe kvinder for prostitution, 

som lovgivningen egentligt dikterede, indebar den uskrevne praksis på 

grundlag af det uofficielle regulativ altså mulighed for at dømme kvinder 

for prostitution ved at tvinge dem til at fortsætte i prostitution – nu på fuld 

tid i bordeller og underlagt lægevisitationer. Samtidige kilder vurderede, 

at en prostitueret i et offentligt hus havde omkring 10-15 kunder dagligt, 

mens de ’hemmeligt’ prostituerede ofte havde under en kunde dagligt39.

 For at undgå at tvinge deltidsprostituerede til fuldtidsprostitution blev 

de uformelle registreringsprocedurer udvidet med en ny praksis. Man fik 

nu som indskrevet offentligt fruentimmer et hvidt kort med to ugentlige 

tider for undersøgelse og var pålagt at bo i de offentlige huse, som politiet 

kunne kontrollere. Kvinder, som politiet mistænkte for at være i ’hemme-

lig’ prostitution, fik i stedet et grønt kort, som kun gav tilhold til at lade sig 

undersøge regelmæssigt, men ikke nogle regler om bolig. Ulempen ved 

det grønne kort set ud fra et reguleringsperspektiv var således, at politiet 

ikke havde kontrol med hvor disse prostituerede opholdt sig40.

To visitationsstole, der stammer fra Vestre Hospital 
(senere Rudolph Berghs Hospital), hvor mange af de 
prostituerede blev undersøgt for kønssygdomme. Den 
ene stol, der er med fløjlsbetræk, snorekantning og 
indstilleligt ryglæn skal angiveligt have været beregnet 
til den finere del af de prostituerede. Den mere simple 
trappestigemodel skal have benyttet til kvinderne fra 
hovedstadens bordeller. Stolene blev indleveret til Uni-
versitetets Medicinsk-Historiske Museum (nu Medicinsk 
Museion) i 1908 og 1909 (jf. Hartmann 1967).
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LOVMÆSSIG FORMALISERING AF REGULERINGSPRAKSIS

Det uofficielle regulativ og de uskrevne regler medførte en praksis, som viste sig problemfyldt at 

ensrette i de forskellige dele af København. Der var i sidste ende op til den enkelte politibetjent at 

vurdere, hvornår reglerne blev overtrådt tilstrækkeligt til, at der skulle straffes for det, og derved 

udmøntede reguleringspraksissen sig forskelligt i forskellige dele af København. Dr. S. Engelsted 

var en af de personer, som fremhævede, at politifortolkningerne af prostitutionsreguleringen var 

for vilkårlige, og han understregede nødvendigheden af at indføre en lovbaseret regulering af pro-

stitution, så den kunne udføres mere konsekvent af dertil egnede personer. Dette skulle således 

også sikre lovhjemmel til den eksisterende praksis41.

 Den 20. januar 1863 blev et forslag om et regulativ – i tilknytning til den nye politilov – vedrøren-

de tilsynet med løsagtige kvinder vedtaget i Folketinget med 52 stemmer mod 25. Det blev efterføl-

gende stadfæstet af kongen og implementeret42. Tre år senere blev Borgerlig Straffelov stadsfæstet 

og sikrede yderligere politikontrollens lovgivningsmæssige hjemmel gennem mulighed for tiltale 

og straf. Her hedder det ifølge § 180 at: ”Fruentimmer som imod Politiets Advarsel søge Erhverv 

ved Utugt, straffes med Fængsel”. § 180 åbenbarede på denne vis, at ikke alle prostituerede skulle 

straffes for deres forbrydelse, men kun de som prostituerede sig imod politiets advarsel. Politiet 

kunne nu i henhold til lovgivningen vurdere, hvorvidt de mente at prostituerede var til fare for be-

folkningen og bestemme, hvordan ikke-strafbar prostitution så ud. Politiets kriterier for, hvornår 

prostitution kunne udøves uden straf, var de samme som i praksis var blevet fulgt i årevis – at de 

prostituerede lod sig indskrive som offentligt fruentimmer, lod sig underkaste de to ugentlige un-

dersøgelser, enten tog bolig i et bordel eller fik særlig tilladelse til at bo for sig selv og i øvrigt nøje 

fulgte politiets regler for god prostitutionsopførsel.

 

1874-loven

Den 10. april 1874 blev Lov om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse 

vedtaget. Denne stadfæstede yderligere politiets mangeårige vurderingspraksis og gav hjemmel til 

at påbyde kvinder under mistanke for løsagtighed at lade sig lægeundersøge og dernæst tvangsind-

skrive som offentlige fruentimmer. Hvis politiet havde mistanke om, at en kvinde drev prostitution 

uden at være indskrevet som offentligt fruentimmer med de dertil hørende regler, fik hun først en 

advarsel. Hvis hun endnu en gang faldt i politiets søgelys, skulle hun straffes med fængsel og blev 

tvunget til at lade sig undersøge. Allerede her kunne kvinden tvangsindskrives som offentligt fruen-

timmer, hvad enten hun var smittet med en venerisk sygdom eller ej, og underlægges visitationer. 

Typisk blev hun dog først tredje gang tvangsindskrevet og nøjedes med anden gang at få en straf og 

underkaste sig lægeundersøgelser seks måneder frem. Under tvangsindskrivningen blev hun dog 

ikke pålagt at tage bolig i et offentligt hus, men måtte bo privat under forudsætning af, at der blev 

givet tilladelse til det af husejeren. Politiet forbeholdt sig dog ret til at pålægge kvinden at bo i et 

offentligt hus, hvis ”hendes senere Opførsel gjør en saadan Forholdsregel nødvendig” (§ 6). Det er 

svært at vide, hvor mange kvinder, der reelt blev tvangsindskrevet, da udsigten til indskrivning har 
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fået flere kvinder til frivilligt at melde sig hos politiet. Man kan i dr. Edv. 

Ehlers’ data fra politidirektørens årsberetninger se, at der netop i 1874 

skete et voldsomt spring i tallet over nyindskrevne offentlige fruentimmer. 

Fra at have ligget mellem 48 og 68 de seneste tre år hoppede tallet nu op 

til 132. I de efterfølgende år stabiliserede tallet for nyindskrevne offentligt 

prostituerede sig til omkring 75-80 personer årligt43.

1877-regulativet

Loven af 1874 blev i København tre år efter suppleret med Regulativ for 

Politiets Tilsyn med offentlige Fruentimmer i Kjøbenhavn af 9. Marts 1877, 

som udpenslede et omfattende regelsæt for offentligt indskrevne prosti-

tuerede. Dette var egentligt det regulativ, der tilbage i 1863 var blevet lagt 

op til, og som altså havde været undervejs i fjorten år. I regulativet af 1877 

blev der skelnet mellem to grupper af offentligt indskrevne fruentimmer: 

Dem, der havde tilladelse til at bo for sig selv, og dem, der var pålagt at 

bo i offentlige huse. Den første gruppe var primært de kvinder, der var 

indskrevet efter loven af 1874, samt prostituerede, der ved god opførsel 

havde gjort sig fortjent til en tilladelse til at bo privat. Tilladelse til at være 

’privatboende’ kunne således gives til prostituerede som et privilegium, 

hvis man nøje overholdt politiets regelsæt, ligesom en fratagelse af til-

ladelsen kunne bruges som en straf. De prostituerede som boede for sig 

selv skulle lige så vel som dem i offentlige huse have politiets tilladelse til 

at skifte bolig og desuden efterleve alle de øvrige regelsæt. Det var ikke 

unormalt for en del kvinder at leje lejligheder i såkaldte private bordeller 

på dagsbasis til høje priser.

 Det specificeredes i regulativet også helt konkret, i hvilke gader of-

fentlige huse måtte ligge, og hvilke vilkår der gjaldt for tilladelse til at 

blive værtinde. Værtindelicens blev fortrinsvist givet til tidligere prosti-

tuerede, som havde overholdt de eksisterende regler. Værtinderne skulle 

blandt andet holde politiet opdateret med, hvilke kvinder de husede, 

holde bordellerne rene, sikre, at de prostituerede dukkede op til under-

søgelserne, og sørge for reglementeret opsætning af jalousier i husene 

(en af bestemmelserne i regulativet påbød sådanne i stueetagen). Politiet 

fastsatte også den pris, som kvinderne skulle betale for kost og logi – en 

pris som lå langt over det gængse huslejeniveau i tiden44. Værtinder for 

privatboende offentlige fruentimmer var ikke underlagt samme stramme 

restriktioner, men fungerede blot som udlejere.

Ane Jensine Jensen er i 1896 blevet sat under politiets 
tilsyn med henvisning til prostitutionsloven fra 1874. 
Hun skal nu møde til lægeundersøgelse hver onsdag på 
stationen samt oplyse, hvis hun forandrer bopæl – vel 
at mærke ved personligt fremmøde. Af dokumentet 
fremgår det, at hun netop har udstået en straf på 8 dages 
”simpelt Fængsel” (der tildeltes ved milde lovbrud) for 
overtrædelse af løsgængeriparagraffen.
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Adfærdsregulering 

Regulativet gik uhyre konkret til værks i anvisningerne på, hvordan de prostituerede kunne prak-

tisere, og hvordan de skulle opføre sig. Det gjaldt på den ene side forholdene i deres private liv, 

hvor det bl.a. var forbudt den prostituerede at have sit barn hos sig efter dettes fyldte fjerde år, at 

have andres børn hos sig overhovedet, at have kæreste, at have besøg af mindreårige mænd, at 

have andre fruentimmer i logi. Hertil kom at politiet havde fuld adgang til de offentlige kvinders 

hjem, dag som nat. På den anden side gjaldt det de prostitueredes færden og liv i byrummet og i 

forhold til hovedstadens øvrige indbyggere og desuden en række krav til at opføre sig anstændigt 

på offentlige steder. Det indebar bl.a., at den prostituerede skulle opføre sig sømmeligt, ikke måtte 

anråbe nogen, ikke måtte opholde sig i vinduer og gadedøre eller på gader og fortove45, ikke måtte 

færdes i flok, ikke være gæst på beværtningssteder, kun måtte indtage plads i teatre og på andre 

offentlige forlystelsessteder på pladser, der var særligt tilladt af politiet, ikke vise sig på bestemte 

gader senere end klokken 12 middag. Dertil kom, at kvinder fra offentlige huse slet ikke måtte fær-

des på gaden efter mørkets frembrud, at de skulle søge om tilladelse til at rejse ud af byen i mere 

end 24 timer og at de – før sådan en tilladelse ville blive givet – skulle lade sig lægeundersøge, og 

endelig at de prostituerede ikke måtte opsøge kunder ved eventuelle økonomiske udeståender, 

men i stedet bede politiet om dets mellemkomst. De prostituerede skulle til enhver tid have en 

kontrolbog med sig, hvor det blev registreret, hvorvidt de overholdt reglerne.

 De registrerede kvinder kunne til enhver tid forlade prostitutionen ved for eksempel at få et lov-

ligt erhverv eller komme tilbage til deres forældre. Det betød dog ikke, at de blev slettet af politiets 

sagsakter, og de var stadig underlagt politiets kontrol. De registrerede kvinder kunne først anmode 

om at blive slettet som registrerede offentlige fruentimmer, hvilket som regel blev efterkommet, 

hvis de forlod byen eller blev gift46. Pedersen viser dog, at mens der gennemsnitligt var 134 årlige 

udskrivelser, blev gennemsnitligt 69 af disse kvinder genindskrevet i de følgende år. Enten fordi de 

var flyttet tilbage til byen eller fordi ægteskabet ikke havde fungeret og kvinden havde genoptaget 

sin tidligere levevis47.

 Med det detaljerige regelsæt for prostitution blev kontrollen og reguleringen fuldt lovliggjort. 

Det skal understreges, at prostitutionen i sig selv ikke var blevet lovlig, blot kontrollen med den, 

hvilket i praksis betød, at der kom specifikke retningslinjer for, under hvilke vilkår prostitution blev 

accepteret.

REGULERINGENS VENNER OG FJENDER

En samfundsmæssig regulering som den, der blev prostitutionen til del i 1800-tallets anden halv-

del, opstod ikke af ingenting, men i et konglomerat af stemmer og meninger, der brødes i den 

offentlige og politiske debat. Efter grundlovens indførelse var kilderne til en sådan brydning af 

synspunkter blevet betydelig bredere end tidligere og fagpersoner, interessegrupper og almindelig 

borgere gav deres mening til kende.
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ANDREA MATHILDE 
SANDBERG

Som led i politiets kontrol og forsøg på at 

regulere prostitutionsområdet oprettedes 

protokoller med portrætter af kvinder i pro-

stitution. Billederne stammer fra forskellige 

atelierer, og antagelig er der tale om portræt-

ter, som kvinderne selv har fået lavet, og som 

de har overdraget til politiet i forbindelse 

med deres ind- eller udskrivning som offent-

lige fruentimmer. Her ses for- og bagside af 

fotografiet af Andrea Mathilde Sandberg. Vi 

ved ikke, hvor lang en karriere som prostitu-

eret Mathilde Sandberg har haft, men hun ar-

bejder i bordellet i Magstræde nr. 20 i 1880, 

hvor en 50-årig værtinde driver stedet med 

fire prostituerede.
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Abolitionister

Det var ikke alle, der tog godt imod den formaliserede reguleringspraksis. 

Fra 1860erne var en markant gruppe modstandere mod prostitutionsregu-

lering, abolitionisterne, begyndt at vinde frem med den engelske kvinde 

Josephine Butler som fortaler48. Abolitionisterne anskuede regulering af 

prostitutionen som umoralsk. Usædeligheden skulle bekæmpes og ikke 

indirekte accepteres ved at blive underkastet regulering. De fremhævede 

endvidere det uretfærdige i, at kun kvinder blev underlagt kontrol og ikke 

prostitutionskunderne. De gik ind for fuld ligestilling af mænd og kvinder 

på alle områder.

 Danske tilhængere af dette syn på prostitution dannede i 1879 For-

eningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed. Foreningen udgav et må-

nedligt blad, hvor tilhængerne ytrede deres meninger og diskuterede sa-

ger om usædelighed. Deres politiske og moralske standpunkt var et krav 

om, at al regulering og kontrol med prostitution skulle afskaffes. 

 

Reglementarister

Som abolitionisternes modsætning stod reglementaristerne, som i det 

store hele repræsenterede de folk eller faggrupper, som havde været med 

til at indføre prostitutionsreguleringen. De fremhævede, at regulering af 

prostitution var nødvendig for at kontrollere udbredelsen af veneriske 

lidelser. Som et uundgåeligt onde skulle prostitutionen kontrolleres, så 

vidt det var muligt, således at utugten begrænsedes. Prostitutionen skulle 

desuden isoleres til særlige områder af byen, så befolkningen så vidt mu-

ligt kunne undgå kontakt med den. En holdning, der har været praktiseret 

frem til i dag og spiller en fremtrædende rolle internationalt i de nyeste 

lovtiltag på området. 

 I det følgende fremhæves nogle enkelte personer, som stod særligt 

stærkt frem og farvede den civile og politiske debat, for at give et indtryk 

af, hvorledes diskussionerne formede sig49. I den ene position, reglemen-

taristerne, var der flere læger, der havde en anerkendt erfaring inden for 

det veneriske område, som stod frem. Den omtalte S. Engelsted var en af 

de personer, der vedvarende som autoritetsfigur talte for prostitutions-

reguleringen. Han henviste til sine erfaringer som læge og støttede sine 

argumenter med statistik og referencer til internationale undersøgelser. 

Hans bog Om Foranstaltningerne mod udbredelsen af veneriske Sygdom-

me i Kjøbenhavn blev udgivet i 1861 og opnåede hurtigt ekspertstatus i de 

politiske diskussioner. Engelsted var udpræget funktionalistisk indstillet 

og placerede grundlæggende kilden til prostitution hos mænd. Han frem-

Lille pjece fra 1894 med vedtægter fra Forening imod 
Lovbeskyttelse for Usædelighed – ”en Afdeling af et 
internationalt Forbund til Bekæmpelse af Prostitutionen, 
særlig af Statens Ordning af den, som lovordnet eller 
taalt Næringsvej”, som der står i indledningen.
Pjecen er gengivet i 1:1.
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hævede, at hvis ikke manden manglede herredømme over sine drifter og lidenskaber, ville kvinden 

ikke tage det første skridt ind i prostitutionen. Derudover var det mandens egoisme og mangel 

på æresfølelse, som overlod kvinden til nød og elendighed. Med hensyn til kvinderne, der endte i 

prostitution, pegede han på årsager som mangel på dannelse, lyst til pynt, utilstrækkeligt erhverv 

samt nød og elendighed50.

 Selv om Engelsted således ikke havde intention om at fratage mænd deres ansvar for såvel 

prostitution som udbredelse af veneriske lidelser, var det hos de kvindeligt prostituerede han så en 

mulighed for at sætte ind med kontrol:

 ”vi [nødes] dog til – naar Resultatet af Undersøgelserne skal være direkte praktiske Foranstalt-

ninger – for Øieblikket saagodtsom at see bort fra Mændenes Virksomhed, og næsten udelukkende 

at henvende vor Opmærksomhed paa Fruentimmerne, fordi de ere de eneste, som under vore nu-

værende Samfundsforhold kunne underkastes nogen Kontrol”51

Regulering og personlig frihed

Det var imidlertid ikke alene de sundhedsmæssige sider af prostitutionen, der lå ham på sinde, 

men også spørgsmålet om personlig frihed for de berørte kvinder. Han understregede det pro-

blematiske i, at de indgreb i friheden, som tolerancen overfor prostitutionen var forbundet med 

(når kvinderne blev tvangsindskrevet), ikke blev accepteret af den offentlige mening. Han mente 

derfor, at det skulle understreges offentligt, at indgrebet i den personlige frihed gennem mulighed 

for tvangsindskrivning af kvinder som offentlige fruentimmer var en nødvendighed i kampen mod 

udbredelsen af de veneriske sygdomme. Han vægtede så at sige kontrollen med sygdommene hø-

jere end den personlige frihed i denne sag, og betragtede tvangsindskrivning som en nødvendig 

foranstaltning for fuld og effektiv implementering af kontrollen, da kvinderne ellers blot kunne 

nægte at følge politiets regler og tilsyn. Dette spørgsmål om på den ene side indgriben for at sikre 

kontrol med de veneriske lidelser og regulering af usædeligheden og på den anden side kvindernes 

personlige frihed var et gennemgående diskussionsspørgsmål i debatten. 

 Trods abolitionismens tilsynekomst fortsatte støtten til Engelsteds strengt reglementaristiske 

syn på prostitution i årtier frem. I 1896 udkom Bidrag til Diskussionen af Prostitutionsspørgsmålet 

og året efter Fortsatte Bidrag til Diskussionen af Prostitutionens Spørgsmål skrevet af en anden 

læge, Edv. Ehlers, som i store træk støttede Engelsteds synspunkter og fremhævede kontrol og iso-

lering af smittefarlige individer som den rette fremgangsmåde. Ehlers fremhævede ganske vist det 

urimelige i, at kun kvinderne blev underlagt kontrol, hvilket han henførte til en langvarig tradition 

for at straffe kvinderne og lade mændene gå. Ikke desto mindre bevirkede prostitutionskontrollen, 

at prostitutionen ikke løb løbsk:

 ”Sæt vi en skønne Dag her hjemme skrider til at ophæve Kontrollen, saa skulle de gode Bor-

gere snart faa at føle, hvilken Udvikling, hvilken Trivsel, hvilken Ugenerthed Prostitutionen skal 

udfolde.”52

 Ehlers præsenterede særligt i den første bog et indgående kendskab til forholdene blandt de 

danske prostituerede og drog mange sammenligninger med prostitutionen i andre lande. Med an-
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dre ord var han på ingen måde uvidende om de dilemmaer, som en accept af prostitution førte med 

sig, men betragtede grundlæggende regulering som den eneste mulighed for at kontrollere prosti-

tutionsproblemet.

Voksende modstand mod reglementarismen

Axel Proschowsky var praktiserende læge og en af de debattører i samtiden, som var rygende uenig 

med Engelsted og Ehlers. Han udgav i 1884 foredraget Den legale, autoriserede og reglementerede 

Prostitution. Foredrag holdt i Discussionsclubben, hvori han beskrev årsagerne til prostitution:

 ”Skulde jeg kortelig angive de Aarsager, der er de mere eller mindre væsentligt betingende for, 

at Prostitutionen finder Sted i et Samfund, så er de følgende. Först og fremmest Kvindens under-

ordnede Stilling i Samfundet [forfatterens udhævning], det at Kvinden hidtil altid er bleven betrag-

tet som et lavere Væsen, der mere eller mindre bør undergives Manden, af hvilken Opfattelse nød-

vendigvis maa følge hos Manden, en vis Mangel paa virkelig Agtelse for Kvinden, og hos Kvinden, 

Mangel paa Selvfølelse”.53

 Endvidere redegjorde han for, hvorledes dette forhold uundgåeligt førte til en materiel forskel 

på kvinder og mænd, hvorfor mændene kunne købe kvinders gunst. Fra denne årsag, fattigdom og 

nød, hidrørte andre årsager som ringe intellektuel udvikling hos den fattige, dårligt stillede kvinde, 

mangel på stolthed og værdighed samt en higen efter åndløse forlystelser54. 

 Proschowsky rettede en skarp kritik mod prostitutionsreguleringen og dens fortalere. Han men-

te, at reguleringen i bund og grund var umoralsk og et voldsomt indgreb i den personlige frihed. 

Han fremhævede, at dette overgreb gik ud over fattige og værgeløse kvinder, og i sig selv indebar 

en hyklerisk dobbeltmoral55:

 ”Hele Systemet er nemlig et grovt Indgreb i den personlige Frihed… Man kan næppe forestille 

sig et större Indgreb i den personlige Frihed end det, at Staten tvinger sine Samfundsmedlemmer 

til at have én bestemt Levevej, i dette Tilfælde Prostitutionen, eller noget mere irrationelt, end at 

Staten først straffer vedkommende for at have søgt Erhverv ved Prostitutionen, og dernæst selv 

tvinger vedkommende til at leve af samme efter Loven strafbare Handling [forfatteres egen udhæv-

ning]”56 

 Proschowsky afviste helt hygiejnehensyn som begrundelse for prostitutionskontrollen. Han 

mente, at reguleringen aldrig ville kunne foretages effektivt nok til at fungere efter hensigten, og 

kritiserede den medicinske behandling, som kvinderne fik. Han henviste yderligere til statistik om 

mænd der var smittet med kønssygdomme fra hans egen lægepraksis, hvor langt størsteparten var 

smittet af registrerede offentlige fruentimmer. Han understregede desuden, at ideen om kontrol i 

sig selv var moralsk foragtelig:

 ”…Reglementeringen af Prostitutionen [siges] stadig af Systemets Tilhængere … at ske foruden 

af hygiejniske Hensyn tillige af moralske, idet den reglementerede Prostitution skulde danne en 

slags Aflöbsrende for hele Prostitutionen i Almindelighed, så at altså denne skulde concentreres 

på nogle forholdsvis få Kvinder, der, som Systemets Tilhængere udtaler sig, må lide for hele Sam-

fundets Skyld, medens de øvrige Kvinders skulde beskærmes for at tilfalde Prostitutionen.”57
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Bordelværtinden og to af 
de prostituerede kvinder 
spejder mod gaden. Hol-
mensgade, ca. 1900.
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 Han afviste, at man kunne betragte prostitution som et ’nødvendigt onde’ idet det indebar en 

hyklerisk modsigelse. Han påpegede, at når staten etablerede en legal prostitution, gjorde den 

det fordi den anså det for et gode – ikke et gode for samfundet som sådan, men et gode for de 

bedrestillede i samfundet, hvis ulykkelige konsekvenser ramte svage og hjælpeløse. Proschowsky 

slog fast, at prostitutionskontrollen burde ophæves helt og holdent. Han fremhævede, at vejen til 

at mindske prostitutionen var en bedring af de sociale forhold samt en grundlæggende forbedring 

af kvindens sociale og økonomiske ligestilling i alle henseender.

 Proschowsky lå med disse holdninger tæt op af abolitionisterne i Foreningen imod Lovbeskyt-

telse for Usædelighed. I 1880 udtalte et kvindeligt bestyrelsesmedlem fra foreningen på et møde 

om reguleringssystemets urimelighed, ikke mindst anskuet fra et kvindeperspektiv:

”Saa indførte de et System efter Mønster fra fremmede Lande, hvorefter der ikke spørges om Mænd 

og deres Delagtighed i Lasten… Han som i de fleste Tilfælde er Fristeren, Forføreren, og altid Kjø-

beren, som ligesaa fuldt som Kvinden bærer Sygdomme og Smitte omkring sig? – saa svarer man 

os …at man ikke kan bringe ham ind under de samme Bestemmelser med Hensyn til Lægeundersø-

gelse… fordi han, som det siges, ikke vil finde sig deri”58

 

Reguleringens tilbagetog

Som det skete i mange andre lande i årtierne omkring 1900, blev det modstanderne mod reglemen-

tarismen – og den indirekte accept af prostitutionen – der endte med at definere den samfunds-

mæssige holdning til prostitutionen.

 I 1895 blev det bestemt, at offentlige fruentimmer ikke længere kunne henvises til at bo i et 

offentligt hus, og i 1901 blev tilladelsen til at holde bordel ophævet. Med Oktoberloven i 1906 blev 

politireguleringen og kontrollen efter loven af 1874 endeligt ophævet, hvormed der blev sat punk-

tum for den reglementerede prostitutions periode. 

 Herefter hørte prostitutionen formelt under løsgængerlovgivningen. Kvinderne kunne stadig 

pålægges at møde regelmæssigt til medicinske undersøgelser, ligesom de nu kunne straffes med 

bøder og fængsel. Med få forandringer har dette været den lovgivningsmæssige situation indtil 

lovændringen i 1998-99, som har tilladt at tjene penge som prostitueret59.

OVERVÅGNING OG REGULERING SOM MIDDEL  TIL  EN ACCE PTABEL 
PROSTITUTION

Selv om det, som er kaldt den reglementerede prostitutions periode, altså officielt kun varede fra 

1874 til 1906, var hele 1800-tallet præget af regulering af prostitution i større eller mindre grad – og 

en regulering, der foregik mere eller mindre officielt. At det var politiet, der skulle udføre regulerin-

gen i praksis, vidner om, at prostitution blev betragtet som et fænomen, der forstyrrede offentlig 

ro og orden. Med prostitution som et ’nødvendigt onde’, en samfundets overtryksventil, måtte de 

formelle forbud mod prostitution blive omgået frem for at blive håndhævet. Prostitutionen skulle 



39S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

i stedet kontrolleres og dermed holdes inden for nogle bestemte rammer. Med andre ord var der 

en klar sammenhæng mellem en grundlæggende funktionalistisk holdning til prostitutionen som 

uomgængelig og den regulering, som området i praksis blev forlenet med.

 Udover at kontrollere prostitutionens udtryksformer i byrummet og dermed det præg, den satte 

på byen, indebar reguleringen retningslinier for, hvordan man opførte sig som en acceptabel pro-

stitueret. Politiets konkrete vurderinger af, om man prostituerede sig på en korrekt måde funge-

rede samtidig som en slags dannelse. ’Den gode prostituerede’ fulgte nøje politiets regler – boede 

hvortil hun var blevet anvist, holdt sig selv og sin bopæl ren, klædte sig tækkeligt, havde ikke 

kæreste, var punktlig og disciplineret, gik pligtskyldigst til lægeundersøgelser og holdt sig fra de 

pæne borgeres offentlige rum. Disse rammer om prostitutionen blev udarbejdet som forholdsreg-

ler, der gjorde prostitution som et nødvendigt onde acceptabel – uden at den hermed var lovlig. Og 

overvågning og straf var de redskaber, som blev taget i brug for at realisere kontrollen af prosti-

tutionen og de prostitueredes dannelse. At politiets beføjelser strakte sig så langt som til adgang 

til de prostitueredes bolig når som helst, viser, hvor vidt denne overvågning var tænkt. Alle dele af 

de prostitueredes liv skulle være lige så gennemsigtige for politiet, som de skulle være skjult for 

omgivelserne. 

 Italesættelsen af prostitutionsområdet fik således en grundlæggende betydning for de vilkår, 

som prostitutionen i praksis kunne udfolde sig under side om side med byens øvrige liv. Men re-

guleringssynspunktet stod, som vi har set, ikke alene. Dilemmaet mellem kontrol og det enkelte 

individs ret til frihed var konstant tilstedeværende, og diskussionsparterne var delt i to klare grup-

per med principielt forskellige måder at angribe prostitutionsproblematikkens udformning i den 

konkrete politik på.

Kælderbeværtningen 
Nordpolen i Vognma-
gergade. Det ser ikke 
ud til at de tilstede-
værende er vant til at 
blive fotograferet, men 
værtshusholderen får 
da hilst til fotografen. 
Hele kvarteret omkring 
Vognmagergade, Åbenrå, 
og Brøndstræderne, der 
senere blev saneret, var 
meget præget af prosti-
tution og værtshuse. I 
samtiden kaldtes det by-
ens mest degenererede 
kvarter. Ca. 1910.
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PROSTITUTIONEN I BYRUMMET 1850-1906

Prostitutionsdebatten var, som vi har set, snævert sammenknyttet med den regulering og de kon-

trolforanstaltninger i forhold til prostitutionen, som myndighederne satte ind med i 1800-tallets 

sidste halvdel. Det betød ikke blot noget for de prostituerede selv – under hvilke former kunne de 

praktisere på en samfundsmæssig acceptabel vis, og hvad skulle foregå upåagtet af myndighe-

derne – men også for byen: Hvilken plads tildeltes prostitutionen? Hvor kunne den foregå? Hvordan 

kunne den praktiseres? Hvordan indvirkede dens tilstedeværelse på de øvrige københavnere? 

 Der er lavet glimrende studier af de overordnede træk i prostitutionens lokalisering i Køben-

havn. Først og fremmest Grethe Hartmanns imponerende kortlægning i Boliger og bordeller, hvor 

hun på grundlag af det store materiale, der ligger i politiets arkiv på Landsarkivet for Sjælland, har 

registreret prostitutionsadresser i forskellige tidssnit, bl.a. 1850 og 1905, der stort set svarer til 

årstallene, der indrammer den periode, der undersøges her. Nogle af konklusionerne er suppleret 

af Merete Bøge Pedersen, der – delvis på baggrund af et andet materiale60 – på enkelte områder har 

korrektioner til Hartmanns billede. Alt i alt betyder disse to arbejder, at vi har et ganske detaljeret 

billede af de kvarterer, i hvilke prostitutionen florerede.

 I det følgende skal først hovedtrækkene i dette billede trækkes op. Herefter skal vi dykke ned i 

to udvalgte gader og følge deres udvikling fra 1850 til 1906. Gaderne indgik i myndighedernes be-

stræbelser på at planlægge og regulere i forhold til prostitutionsområdet, idet de begge var blandt 

de udpegede bordelgader, og vi skal se på, hvad denne status kom til at betyde for gaderne: hvad 

betød det for disse gaders sociale og kulturelle profil, at prostitutionen vandt fodfæste i mange af 

opgangene? Endelig skal vi se på, hvordan københavnerne i det hele taget forholdt sig til prostitu-

tionen som en del af den daglige virkelighed i det lokale kvarter. 

DET GENERELLE BILLEDE

Hartmann opgør antallet af registrerede offentlige fruentimmer i 1850 til 23661. Områderne med 

offentlige huse, hvor de registrerede prostituerede boede, lå særligt i Øster Kvarter, dvs. områ-

det omkring Nikolai Kirke med Admiralgade, Dybensgade, Laksegade, Nikolai Plads, Bremerholm 

(tidligere Holmensgade), Vingårdsstræde og Lille Kongensgade. De strakte sig videre til Købma-

ger Kvarter med området Ny Østergade, Grønnegade, Ny Adelgade, Pistolstræde, Gammel Mønt 

og fortsatte ind i Rosenborg Kvarter, dvs. ved området omkring Møntergade, Vognmagergade, 

Pilestræde, Landemærket og Åbenrå. Også området omkring Kompagnistræde og Farvergade var 
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Udbredelsen af pro-
stitution i København 
i 1850. En rød prik 
angiver adressen for 
hver to prostituerede. 
Der har dannet sig visse 
koncentrationer af pro-
stitutionsadresser: I 
Holmensgadekvarteret 
tæt ved Kgs. Nytorv samt 
Brøndstrædekvarteret 
nordvest herfor. Efter 
Hartmann, 1967.

Udbredelsen af prostitu-
tion i København 1905. Et 
halvt århundrede senere 
er der sket en markant 
koncentration omkring 
(nogle af ) bordelgaderne 
(der er tegnet op med 
en fed rød streg). Bl.a. 
ses udviklingen tydeligt 
i Adelgade-Borgergade-
kvarteret, ikke mindst 
omkring Helsingørsgade, 
og i Magstrædekvarteret. 
Efter Hartmann, 1967 
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udprægede prostitutionsområder ligesom området omkring Teglgårds-

stræde og Skt. Pederstræde samt Skt. Annæ Vester Kvarter, dvs. området 

omkring Adelgade, Borgergade. Også i Store Kongensgade og Bredgade 

optrådte adresser for offentlige huse.

 I det omtalte politiregulativ fra 1877 blev det specificeret, hvilke gader 

de offentlige huse måtte ligge i:

 ”Saadanne offentlige huse maa, uden Magistratens Samtykke, ikkun 

tilstedes i efternævnte Gader: Lille Brøndstræde, Didrikbadskjærsgang, 

Dybensgade, Farvergade, Gaasegade, Helsingørsgade, Holmensgade 

(mellem Lille Kongensgade og Vingaardsstræde), Hummergade, Knabro-

stræde, Magstræde, St. Gertrudsstræde, Tornebuskegade og Vognmager-

gade. Naar en gade engang er bleven fri for saadanne offentlige huse, 

maa nye ikke etableres uden Magistratens Samtykke” .

 Disse gader stemmer relativt godt overens med Hartmanns kortlæg-

ning af prostitutionskvarterer i 1850, og der er ingen tvivl om, at man be-

vidst har forsøgt at isolere den reglementerede prostitution til de områ-

der, hvor den allerede havde vundet fodfæste. Det er her igen en vigtig 

pointe, at den rolle og plads som prostitutionen blev tildelt, ikke kun var 

et spørgsmål om direktiver oppefra, men i ligeså høj grad et spørgsmål om 

tillempning af reguleringen i forhold til en eksisterende praksis. 

 I politiregulativet blev det som nævnt endvidere specificeret, i hvilke 

gader de prostituerede ikke måtte færdes på bestemte tidspunkter. Der 

var her tale om alle stadens hovedgader, som var ulovlige for prostituere-

de at benytte efter klokken 12 middag62. Amaliegaderne og Amalienborg 

Slotsplads måtte aldrig passeres. 

Gadernes forskellige profil

Der var angiveligt i de forskellige prostitutionsgader klare forskelle på de 

prostituerede som solgte seksuelle ydelser. Politimanden Nils Boesen63 

fortæller, at de yngre og kønneste boede i Dybensgade og Hummergade, 

ofte som privat logerende, de lidt ældre boede i Farvergade, Gåsegade og 

Magstræde, Adelgade, Borgergade og Prinsensgade. ”Veteranerne” bo-

ede i Helsingørgade, Didrik Badskærsgang og Lille Brøndstræde i offent-

lige huse64. Tilsvarende var der ifølge Boesen store variationer i prisen på 

de seksuelle ydelser, hvor Boesen synes at antyde, at prisniveauet falder 

med kvindernes alder. Det skulle således ligge i den absolut øvre ende 

i Dybensgade, mens det modsatte gjaldt områderne med ’veteranerne’. 

Pedersen angiver ud fra sit kildemateriale, at prisniveauet på samleje med 

en prostitueret i perioden svingede mellem 1,90 og 15,10 kroner. Priserne 

Prostitutionskvartererne blev – som vi kender det i dag 
– generelt forbundet med et letfærdigt og udskejende 
liv. Værtshuset ”Det Røde Hav” lå i Holmensgade 21 – en 
af bordelgaderne. Manden i døren er værtshusholder 
Niels Hansen, der ejede ejendommen og værtshuset. 
Kvinden ved hans side er servitricen og husassistenten 
Frederikke.
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varierede ifølge hende i de forskellige kvarterer med Dybensgade og i Holmensgade i toppen af 

skalaen, mens Sct. Annæ Vester Kvarter og Vesterbro lå i bunden. Dette betød imidlertid ikke, at der 

ikke kunne registreres store prisforskelle internt i de forskellige kvarterer65.

 Også huslejerne vekslede i de forskellige kvarterer66, således at der også her må antages at 

være en sammenhæng mellem kvarter, boligstandard og pris. Pedersen konkluderer, at de prostitu-

erede gennemgående havde bedre indtægtsmuligheder end forskningen – især Hartmann samt de 

samtidige undersøgelser af Ehlers – hidtil har antaget; om end der er store indbyrdes forskelle. Da 

Pedersen har siddet med kildemateriale, der systematisk knytter sig til den enkelte prostitueredes 

livsløb forekommer hendes konklusioner på dette punkt at være overbevisende. 

Prostitutionens former

Prostitutionen kunne altså dels findes på bordellerne, dels hos privatboende offentlige fruentim-

mer – foruden naturligvis hos de (endnu) ikke indskrevne prostituerede. Når det gælder prostitu-

tionen uden for bordellerne på faste, for kunderne velkendte, lokaliteter, kan der skelnes mellem 

forskellige måder at kontakte kunderne på. Ehlers nævner følgende vifte, der samtidig også for 

ham repræsenterer den skjulte – ikke-regulerede – del af prostitutionen: Gadeprostitutionen, hvor 

kunderne blev shanghajet på gaden ved trækkeri, hvilket altså som nævnt ikke en gang var til-

ladt de indskrevne prostituerede undtagen på nogle få strøg; avertissementprostitutionen, hvor 

der blev opnået kontakt til kunden gennem notitser i aviser eller blade, ifølge Ehlers en form, der 

havde et meget begrænset omfang i 189667; prostitution, hvor kontakten blev sluttet i de offentlige 

Den offentlige forargelse 
over promiskuiteten i 
prostitutionskvartererne 
kommer fint til udtryk i 
dette motivkorts frem-
stilling af nattescenerne 
i Gothersgade. Ikke 
mindst skinner bekym-
ringen for moralen hos 
de yngre generationer 
igennem i teksten: ”…et 
smukt Syn for forbipas-
serende Fædre med Søn-
ner og Døtre, samt for 
Forlovede”. Bemærkel-
sesværdigt er det også, 
at man slet ikke kan fore-
stille sig enlige kvinder 
passere gennem gaden. 
Gothersgade hørte i 
øvrigt ikke til de officielle 
bordelgader. Det har man 
tilsyneladende set stort 
på. Ca. 1900.
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danselokaler, gerne med gratis adgang , men hvor der ”betales for Dan-

sen”, som Ehlers lakonisk meddeler68; beværtningsprostitutionen, hvor 

en café nærmest fik karakter af en børs for salg af prostituerede69; samt 

endelig butiksprostitutionen, gerne beliggende i smågaderne til de store 

færdselsstrøg – i forbutikken forhandledes detailvarer som blomster, ci-

garetter m.v. samtidig med at kunden blev stillet i udsigt, at man kunne til-

byde et bedre udvalg i baglokalet. Der var således mange måder at slutte 

kontakt på og hertil kom selvfølgelig diverse lokkemidler i form af demon-

strativt tøj, frække øjekast og udfordrende bevægelser. Hvad angår selve 

leverancen af den seksuelle ydelse var det mest almindelige, at det skete 

på den prostitueredes adresse70 – dette gjaldt dog ikke butiksprostitutio-

nen, hvor butikken nærmest fik karakter af et smugbordel71. Når kontakten 

var foretaget i forlystelsesetablissementer kunne den seksuelle ydelse le-

veres i baglokaler eller kabinetter i tilknytning til disse72.

 

Lokaliseringen omkring 1900

Med lovene af 1895 og 1901 ophørte politiets mulighed for at bestemme 

over, hvor de prostituerede boede, mens de stadig var registrerede. Hart-

mann har derfor kigget på de prostitueredes adresser i 1905 for at se om 

der herefter skete en forskydning i forhold til de kvarterer, der var i brug i 

1850. I politiets register for 1905 er der optaget 171 offentlige fruentimmer 

med i alt 550 registrerede adresser – altså omtrent tre adresser pr. prosti-

tueret. Ud fra dette materiale konkluderer Hartmann, at 86% af de regi-

strerede prostituerede stadig boede inden for voldene tæt ved de gamle 

prostitutionskvarterer, 14% var flyttet til forstæderne (bl.a. brokvarterer-

ne) og syntes ikke koncentreret et særligt sted, når bortses fra Knudsgade 

(nuværende Eskildsgade) på Vesterbro, hvor der var registreret hele tyve 

adresser. I de gamle prostitutionskvarterer var der sket et ryk fra Øster 

Kvarter og Landemærket til Sct. Annae Vester Kvarter og Magstræde. Ve-

stergadekvarteret var helt udgået som betydningsfuldt prostitutionskvar-

ter. I alt 58,4% boede i de tidligere reglementerede prostitutionsgader, 

hvilket kan tyde på, at myndighedernes bestræbelser på koncentration af 

prostitutionen havde betydning også efter at de var ophørt73. Som nævnt 

supplerer Pedersen på nogle områder Hartmanns billede af prostitutio-

nens lokalisering. Pedersen angiver bl.a., at gadeprostitution var udbredt 

på Strøget og den del af Vesterbrogade, som lå nærmest Hovedbane-

gården (der i den reglementerede prostitutions periode lå, hvor Palads-

biografen ligger i dag). Pedersen fremhæver derudover Vesterbro som et 

prostitutionskvarter allerede fra 1800-tallets sidste årtier74.

Ifølge oplysningerne på dette billede fra Møntergade 
spejder herren efter en af de lokale prostituerede. I givet 
fald må det være efter en af de privatboende prostitu-
erede, da Møntergade ikke hørte til bordelgaderne. Ca. 
1901.
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ET NÆRSTUDIE AF TO KØBENHAVNSKE GADER 1850-1906 

Magstræde og Helsingørsgade er begge beboelsesstrøg med dybe rødder i den københavnske to-

pografi. Magstræde med en historie, der går tilbage til middelalderbyen tæt på stranden. Mange af 

husene – bygget i starten af 1700-tallet – overlevede branden i 1795. Helsingørsgade er yngre. Den 

er en del af Christian d. 4’s udvidelse af København fra Østervold til Kastellet. Helsingørsgade – der 

blev saneret og sløjfet i 1950erne – lå i den vestre ende af det såkaldte Nykøbenhavn, der ligger 

tættest på den gamle by, dvs. nær den nuværende Gothersgade. Her forbandt den Borgergade og 

Adelgade. Husene blev opført på et lille grundareal og etagerne var fra starten relativt lavloftede. 

Hertil kom mange tilbygninger og etageforøgelser i forbindelse med overbefolkningsperioderne ef-

ter brandene i 1728 og 1795, som gaden overlevede75. Begge gader er – i lighed med andre af byens 

strøg – interessante i en undersøgelse af prostitutionen i det københavnske byrum i anden halvdel 

af 1800-tallet. Begge var de nemlig blandt de gader, der af myndighederne blev udpeget til at være 

særlige bordelgader, og altså strøg, hvortil politiet kunne henvise kvinder, der blev indskrevet som 

offentlige fruentimmer. De to gader kom således til at rumme flere ’offentlige huse’ i den reglemen-

terede prostitutionsperiode. 

 Baggrunden for at gå i dybden og i detaljen med to strøg ud af de mange gader og kvarterer, der 

præges af prostitution i denne og andre perioder, er, at det gør det muligt at se gaden og beboerne 

’indefra’ og dermed se tilstedeværelsen af prostituerede som blot én bestanddel i et broget og 

mangfoldigt billede, i en mere almen social sammenhæng. Hvor beskæftigelsen med arkivalierne 

i politiarkivet ser prostitutionen i et panoptisk lys, får vi gennem en rekonstruktion af gadernes 

beboermasse mulighed for at få indblik i andre dele af den kulturelle kontekst omkring prostitu-

tionen. Hvem var de andre beboere i opgangen og gaden? Hvilken social profil havde de? Hvilke 

former for hushold var der tale om – var det erhverv, familier, enlige eller andet? Og sker der en 

udvikling på disse områder? 

 Man kan have en formodning om, at tilstedeværelsen af prostitution vil influere på naboerne 

og gadens beboere. De vil måske søge væk fra området eller forsøge at få indflydelse på, hvem der 

flytter ind i gaden. Omvendt kan det også være, at prostitutionen fungerer relativt uafhængigt af de 

nærmeste naboer, at de nære naboer accepterer prostitutionen og lever med den som en given del 

af hverdagen. Måske er de medborgere, der forsøger at komme prostitutionen til livs i et nabolag, 

ikke selv beboere i de gader, hvor den rent faktisk foregår?

  

Kilder og fremgangsmåde

Når vi bevæger os ind i disse gader, er det generelt til en kildemæssigt tavs verden. Når der ikke 

ligger eksplicitte udsagn om synet på opgangs- og gadelivet, bliver den metodiske fremgangsmåde 

mere indirekte. Her har vi først og fremmest valgt folketællinger, der giver synkrone øjebliksbil-

leder af befolkningssammensætningen der, hvor man dykker ned. Tællingerne kommer med ca. ti 

års intervaller i perioden fra 1850 til 1906, hvor den reglementerede prostitutions periode ophører. 

Gennem folketællingerne foretager man en vandring lejlighed for lejlighed, opgang for opgang, 



46 S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

Postkort fra Magstræde 
set mod Knabrostræde. 
O. 1905.
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Selv om Helsingørsgade ikke lå i den centrale del af 
København, var der ikke langt til Nyhavn – og indtil flere 
sømænd har fundet vej dertil. Der er godt med leben og 
sammenrend af både unge mænd, drenge og børn. 
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gennem forhuse, sidehuse og baghuse, frem ad gadens ene side og tilbage langs den anden side. 

Med principielt totale beboerregistreringer for hvert eneste hushold og logerende får man et godt 

billede af en kulturelt sammensat verden, hvad angår husholds- og familieformer, aldersfordeling 

og erhvervsgrupper. Når så tilmed dette synkrone billede kan ses i et udviklingsperspektiv gennem 

en fortløbende række af tællinger, har man et godt redskab til at få greb om kulturel forandring og/

eller kontinuitet. I det følgende har vi benyttet folketællingerne fra 1850, 1860, 1870, 1880, 1890 

og 1906.

 En sådan diakron komparation, hvor samme miljø ses i tidssnit, der afløser hinanden i et krono-

logisk forløb, nødvendiggør et afgrænset empirisk felt – ellers bliver materialet alt for omfattende. 

Ud fra dette nære og afgrænsede felt kan man imidlertid godt sige noget om nogle mere almene 

tendenser, når man blot holder sig for øje, ud fra hvilke kriterier feltet – i dette tilfælde de to gader – 

er valgt. Analysen af udviklingen i de to gader kan således give en generel indsigt i, hvad det vil sige 

for en gades sociale sammensathed, at prostitutionen bliver en meget markant nabo for beboerne 

– men ikke noget om f.eks. udbredelsen af prostitution generelt i København. Udvalget af to gader 

er således begrundet af behovet for at kunne give et nærbillede af en del af hovedstadens liv. Men 

hvad er derudover baggrunden for at vælge netop Magstræde og Helsingørsgade? 

 For det første er begge gader rent kvantitativt overskuelige. De har omtrent tyve opgange hver 

og gennemsnitligt henholdsvis omtrent 350 og 400 beboere ved hver af de seks folketællinger, der 

er set på her. Det er således knap 5000 beboere, der er gennemgået – et trods alt overskueligt tal, 

når der er tale om en kombination af detaillerede studier med en kortlægning af mere overordnede 

mønstre. 

 For det andet ved vi fra sundhedspolitiets protokoller i årene omkring henholdsvis 1850 og 

190576, at begge gader oplever en forøgelse i antallet af prostituerede i perioden – som nævnt er de 

begge blandt de officielle prostitutionsgader, som politiet henviser prostituerede til. På baggrund 

af denne forøgelse i antallet af offentlige fruentimmer er der mulighed for at undersøge ovenstå-

ende spørgsmål om, hvad prostitutionens eksistens midt i dagliglivets byrum – eventuelt – betyder 

for den øvrige nære beboermasse.

 For det tredje skyldes valget, at de to gader angiveligt befinder sig i hver sin ende af prostituti-

onsgadernes rangstige. Ifølge flere forfattere er Magstræde et fint kvarter, mens Skt. Annæ Vester 

kvarter, som er det kvarter, Helsingørsgade henhører under, er mindre attraktivt for prostitutions-

kunderne. Disse forskelle vender vi tilbage til, ligesom vi afslutningsvis i denne del ser, hvordan 

prostitutionen mere generelt udspillede sig mellem på den ene side myndighedernes regulering og 

på den anden side de øvrige københavnere. 

 Et væsentligt spørgsmål er naturligvis om man kan forvente, at folketællingen vil give trovær-

dige oplysninger om de prostituerede kvinders erhverv. Det synes i vidt omfang at være tilfældet – i 

hvert fald fra 1860, hvor de første benævnelser af ”offentlige fruentimmer” dukker op. Betegnel-

serne varierer: ”offentlig”, ”offentlig Fruentimmer”, ”offentlig Pige”, ”Glædespige”, ”til Prostitu-

tionen”, men refererer til det samme: En prostitueret, der er indskrevet som offentligt fruentimmer. 

Herudover vil der i folketællingernes lister gemme sig flere kvinder, der i praksis fungerer som 



49S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

hel- eller halvprostituerede, men ikke er indskrevne, disse vil typisk være 

ugifte og registreret med et erhverv, der ikke er knyttet til en bestemt ar-

bejdsplads, så som syerske, rengøring eller lignende. Der var formodentlig 

også et lille fåtal af gifte kvinder, der ernærede sig ved prostitution, men 

de er stort set umulige at identificere i en folketælling. Undervejs gør vi 

os overvejelser over, om nogle af kvinderne uden angivelse af prostitution 

som erhverv kan formodes reelt at være helt eller delvist prostituerede. 

Det er særligt i de tidlige tællinger – før 1874-loven, der for alvor knæsæt-

ter en formaliseret praksis – at disse overvejelser er relevante.

 Fremgangsmåden i den følgende analyse af udviklingen i de to gader 

består i – for hver enkelt gade – at se først på situationen i 1850, dernæst 

undersøge billedet i 1906 og endelig følge den udvikling, der har gjort sig 

gældende mellem de to ydernedslag. Gennemgangen af Helsingørsgade 

bliver mest udtømmende, mens den efterfølgende undersøgelse af Mag-

stræde kan være mere summarisk og forholde sig til de konklusioner, der 

allerede er opnået. 

H E LSI NGØRSGADE I  1850

Den 1. februar 1850 registreres 577 personer på de matrikler, der hører un-

der Helsingørsgade. I tællingen registreres det, om folk bor i familier eller 

er logerende. Det sidste vil sige, at de har indlogeret sig hos familierne, 

men ikke hører til husholdet, således som det f.eks. er tilfældet med en 

tjenestepige eller lærling. 522 af Helsingørsgades beboere fordeler sig på 

139 familier. Hermed er den gennemsnitlige husholdsstørrelse på under 

fire personer, hvilket er en klar indikator på, at der ikke er tale om store 

håndværkerhushold, ligesom der naturligvis er meget langt til de store 

hushold, der kendes fra gårde på landet. Generelt er husholdene i tæl-

lingen ensbetydende med familier, der består af forældre og børn. Kun 

i et par tilfælde optræder en far eller mor til en af forældrene, så det er 

tydeligvis ikke en udbredt praksis at bo tre generationer i samme lejlig-

hed. Derimod optræder der en del enker og enkemænd, der bor alene eller 

eventuelt sammen med et af deres børn. Antallet af folk, der er registreret 

som logerende, er 5577. Det er bl.a. i denne gruppe, at man kan have for-

modning om, at der skjuler sig kvinder, der lever helt eller delvis af prosti-

tution. Disse kan imidlertid også optræde i rækken af familier som ugifte 

mødre eller som voksne børn hos en aldrende forælder.

 

Beboerprofilen

Lad os starte med en mere almen karakteristik af Helsingørsgade for på 

Helsingørsgade set fra Adelgade ca. 1898.
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den måde at få en fornemmelse af, hvilken social kontekst vi befinder os i. Erhvervsstrukturen er her 

væsentlig – som et supplement til kendskabet til den typiske form for hushold eller familie. 

 Helsingørsgade er ikke en gade der hører til i hovedstadens øvre sociale ende. Langtfra. At døm-

me efter beboerne i de i alt tyve opgange på gadens to sider er det imidlertid heller ikke – omkring 

1850 – tale om en gade, der er dybt forarmet og allernederst på den sociale skala. En meget stor 

del af fædrene i familierne er håndværkssvende, det vil sige udlært inden for et bestemt håndværk. 

En kategori, der i de følgende årtier, bl.a. med laugenes ophævelse, ændrer betegnelse til faglærte 

håndværkere, hvilket de derfor også vil blive betegnet som i det følgende. Knap fyrre af familiefæd-

rene er faglærte – hovedparten er skomager- og snedkersvende, men lejlighederne rummer også 

husfædre, der er skrædder-, hattemager-, bødker-, smede-, klejnsmede-, tøjmager-, maler-, kob-

bersmede-, sadelmager-, murer-, bødkersvende m.fl. 

 Dertil kommer, at en meget stor del af de 55 logerende i tællingen hører til i denne kategori. Her 

er især tale om skomager-, skrædder-, tøjmager- og snedkersvende. Altså typisk unge mænd uden 

familie, der lejer sig ind hos familierne i Helsingørsgade. 

 Ud over ovennævnte arbejdere rummer Helsingørsgade også familiefædre, der er ufaglærte, be-

tegnet arbejdsmænd. Dem er der tyve af i 1850. Halvt så mange er alene og bor som logerende. 

 Helsingørsgade rummer imidlertid ikke blot familiefædre og logerende, der går på arbejde for en 

løn som ufaglærte eller faglærte. Gaden tæller også en del folk, der lever af deres egen bedrift. Her er 

to tøjmagermestre, en lysestøber, tre høkere, en brændevinsbrænder, to værtshusholdere, en sned-

kermester, en smedemester, fem skomagermestre, to skræddermestre og en klejnsmedemester – og 

sågar to guldsmedemestre. Af disse har kun brændevindsbrænderen, en enkelt skomagermester, ly-

sestøberen og klejnsmedemesteren henholdsvis tjenestefolk og læredreng tilknyttet familien. Med 

andre ord er der altså tale om små håndværksmestre og forretningsbestyrere, ikke egentlige fabri-

kanter el.lign.

Strejftur gennem opgangene

Lad os gå en tur igennem gaden og få et kort indtryk af de forskellige huse og opgange. Vi starter på 

matriklen nærmest Borgergade på siden med de ulige numre.

 Nr. 3 – der bebos af blot 21 personer – har et forhus i to etager, hvor en brændehandler med sin 

familie bebor stueetagen, mens 1. salen kun har en enkelt beboer – en 38-årig ugift kvinde, der an-

giveligt har småhandel som sin næringsvej. Her er et af de tilfælde, hvor man ikke kan udelukke at 

midlerne suppleres med indtægter fra prostitution, men det er umuligt at afgøre.

 I sidehuset bor to faglærte arbejderfamilier. Baghuset huser i en enkelt lille lejlighed en arbejds-

mand med familie, en kvindelig slægtning, der som blot 26-årig sidder som enke og lever af håndar-

bejde samt en logerende snedkersvend. 

 Opgangen ved siden af rummer som det eneste en skomagermester med familie – i folketællin-

gen er han benævnt læderbutikindehaver. Her har vi en af de få familier med en enkelt tjenestepige. 

 Nr. 7 er efter beboernes stillingsbetegnelser at dømme blandt de lidt pænere opgange i gaden. I 

stueetagen finder vi lysestøber Poulsen, der også har råd til en tjenestepige. Etagen ovenover bebos 
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Kort over Helsingørsgade 
fra 1888 (fra Berggreens 
Karré planer). Bygnin-
gerne i den mørkeste nu-
ance er i bindingsværk. 
De rødlige er grundmu-
rede, mens de lyseste er 
træbygninger.
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af en overvagtmester, på 2. salen en snedkersvend med to logerende håndværkersvende, mens 3. 

salen bebos af dels en enlig skomagermester og to logerende skomagersvende, dels af en mand, 

der nyder pension efter sin far. 

 Ved siden af i nr. 9 bor der folk i fem etager – fra kælder til tredje sal. De i alt 35 personer består 

primært af familier, hvor husfaderen er faglært eller ufaglært arbejder. For i alt fem kvinders ved-

kommende kan det ikke udelukkes, at de – ud fra deres stilling i husstanden (logerende) og erhverv 

(”Syjomfru”, ”vadsker for Folk” o. lign.) – har indtægter fra prostitutionen.

 Nr. 11 har en spækhøker med familie i stueetagen. På 1. salen er der forskellige forhold, der 

tyder på, at der er tale om en lejlighed, der i praksis er et fungerende bordel78. Tre unge kvinder 

– på 19, 20 og 24 – er betegnet logerende, og ellers er der kun omtalt en 40-årig ’husmoder’. Den 

19-årige Eriksmine Haraldine Helgesen har i 1849 været indlagt for venerisk smitte. Denne konstel-

lation med en ældre kvinde og tre unge kvinder ligner til forveksling i lille skala mønstret fra de 

egentlige bordeller, som senere dukker op i gaden, så her er der næppe tvivl om aktiviteterne. 2. 

salen bebos af to familier, kvisten af to enlige ældre kvinder samt en mor med sit barn. Sidstnævnte 

er ’frasepareret vaskekone’.

 Nr. 13 er igen præget af faglærte og ufaglærte arbejdere i henholdsvis et forhus og et baghus. 

Opgangen ved siden af – nr. 15 – præges af en lidt højere social status. Her bor gadens anden guld-

smedemester i forhuset, på 1. salen en ældre mand, der ’lever af sit hus’ og som har en ung guld-

smedesvend som logerende. I etagerne ovenover bor en smedemester og flere svendefamilier. 

 I nr. 17 bor der endnu en høkerfamilie med tjenestepige og ellers i etagerne ovenover og i bag-

huset primært familier af enten faglærte eller ufaglærte håndværkere.

Aflåsede persienner var 
obligatorisk i bordeller-
nes stuevinduer til gaden 
ifølge 1877-regulativets 
§26 – og værtinden 
skulle have nøglen til 
bordellet i forvaring. Den 
prostituerede overtræder 
til gengæld §12 ved at 
opholde sig i gadedøren. 
Helsingørsgade 6, før 
1900.

Bagsiden af bordellet i 
Helsingørsgade 23, 1898.
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 Nr. 19 er en lignende opgang både i for- og baghus. Det samme gælder nr. 21. Begge steder 

er der enkelte enlige kvinder, der står som ernærende sig ved syning eller håndarbejde, og som 

altså kan have tilknytning til prostitutionen også. I sundhedspolitiets journaler er der året efter en 

enkelt kvinde, indlagt for venerisk smitte, der bebor denne opgang. Med andre ord får man i disse 

opgange som i flere af de andre, et lille strejf af kvinder, der kan befinde sig i gråzonen mellem hel- 

eller halvprostitution. 

 Nr. 23 huser i stueetagen en brændevinsbrænder, der har tre kvinder på hhv. 24, 29 og 32 år som 

’tjenestefolk’. Der er næppe tvivl om, at disse ikke er involveret i prostitution, men blot at brænde-

vinsbrænderen er relativt formuende, som det er typisk i denne periode79. Familien tæller i øvrigt 

brændevinsbrænderens kone og tre små børn, samt hans moder. Resten af husnummeret – både i 

for- og baghus – er den sædvanlige sammensætning af arbejderfamilier og logerende svende. 

 På gadens anden side – i nr. 4 – rummer 1. salen en tøjmagermester, der desuden har ikke min-

dre end tre tøjmagersvende under tag samt en tjenestepige. Stueetagen er formentlig værksted. 

Den øvrige beboermasse ligner i øvrigt det kendte mønster. Dog er der en bemærkelsesværdig 

sammensætning i stuen til højre. Her har en 51-årig enke fået den usædvanlige betegnelse ’spise-

værtinde’ og hun suppleres af to ’tjenestepiger’ på henholdsvis 18 og 35 år. Der kan være tale om en 

form for spisested, men det er ikke utænkeligt, at der også her skjuler sig en bordelagtig aktivitet.

 Nr. 6 følger gadens typiske mønster af faglærte og ufaglærte arbejderfamilier, og det samme 

gælder den næste række af opgange i gaden med deres forhuse og baghuse. Enkelte enlige kvinder 

kan måske være beskæftiget ved prostitution, men det er ikke til at vide. At de ikke alle er prostitu-

erede, er der derimod ingen tvivl om.

Det kendes ikke mange 
illustrationer fra bordel-
lernes indre. Disse to 
billeder fra Helsingørs-
gade nr. 8 er da også fra 
1950erne, optaget i for-
bindelse med saneringen 
af kvarteret. Hele denne 
opgang fungerer som 
bordel helt tilbage fra 
før 1870 og frem til den 
regulerede prostitutions 
ophør efter århundre-
deskiftet. Kammeret til 
højre har således været 
beboet – og benyttet – 
af en af de i bordellet 
boende offentlige fruen-
timmer. De indskrevne 
prostituerede havde hver 
en kontrolbog med navn 
og bopæl og – hvis de var 
henvist til et offentligt 
hus – nummeret på det 
værelse, de beboede i 
bordellet.
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 Det er først i nr. 20, at billedet ændrer sig lidt. Ud over en værtshusholder i stueetagen rummer 

bygningen en fuldmægtig ved toldboden samt en sukkermester. Her er der tale om et lille forvarsel 

om denne matrikels omdannelse til sukkerfabrik nogle årtier senere.

En almindelig og jævn københavnsk gade

Det overordnede indtryk af Helsingørsgade i 1850 er en befolkningstæt gade præget af jævne folk 

af arbejderstanden. At der er temmelig mange logerende giver vidnesbyrd om, at de fleste kvadrat-

meter bliver udnyttet til beboelse. De logerende bor ikke kun hos enlige uden børn, der er også 

flere steder, man har suppleret indtægterne med en logerende, selv om man er både forældre og 

har børn. Enkelte erhvervsbetegnelser peger i retning af en vis social sammensathed, hvor der også 

er håndværksmestre med en relativt høj social status såsom guldsmede samt tilsyneladende mere 

velstående næringsdrivende som høkere og brændevinsbrændere med tjenestefolk i husstanden.

 Hvad angår eventuel prostitution i gaden, ved vi fra andre kilder, at adresser i Helsingørsgade 

nævnes som hjem for kvinder, der mistænkes for utugt i denne periode. En række kvinder i gaden 

kan høre til en sådan kategori, men kun i et enkelt tilfælde synes det hævet over enhver tvivl, at der 

drives en bordellignende virksomhed – nemlig på 1. sal i nr. 11. Om der er det samme på færde hos 

’spiseværtinden’ med de to tjenestepiger i nr. 4, er et åbent spørgsmål. 

 Helsingørsgade må alt i alt siges at ligge på linje med et utal af andre københavnske gader, hvor 

beboerne er jævne folk og med en begrænset social sammensathed. Ved at inddrage forholdene for 

hovedstaden, kan man komme lidt nærmere en karakteristik af Helsingørsgade. 

Beboerne i Helsingørsgade i forhold til de øvrige københavnske gader

Når man sammenligner billedet af erhvervsprofilen for Helsingørsgades forsørgere med det gene-

relle billede i København,80 springer det i øjnene, at folk i håndværk og industri (såvel mestre som 

svende) samt arbejdsmænd udgør en betydelig større andel – næsten 90% – i Helsingørsgade81.

  I resten af hovedstaden er andelen det halve. Helsingørsgade savner til gengæld helt andre 

grupper. Man har stort set ingen beboere inden for de såkaldt immaterielle civile erhverv82 og kun 

en enkelt – en logerende løjtnant – inden for de immaterielle militære erhverv83. Andelen af tyende 

er også mindre end i hovedstaden som helhed. Det samme gælder andelen af ’pensionister mm.’84

 Der er ikke noget overraskende i, at Helsingørsgade adskiller sig fra hovedstaden generelt. 

Endvidere skal man være opmærksom på, at der næppe er en eneste gade, der i sig selv afspejler 

den gennemsnitlige erhvervsfordeling for København. Visse erhvervsgrupper vil overvejende høre 

til i bestemte områder og gader, der til gengæld har en mindre andel af de grupper, der fylder op-

gangene i Helsingørsgade. Men det er bemærkelsesværdigt, at Helsingørsgade rummer meget få 

inden for de immaterielle erhverv samt meget få, der lever af deres formue. Det bekræfter billedet 

af en økonomisk set jævn gade med en relativt lille social sammensathed. Hvor der er forskelle er 

det inden for de produktive erhverv, det der i tidens eget sprog hedder ’de som leve af Produkters 

Forædling eller Forarbeidning’. 
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JENSINE MIKKELSEN 

Jensine Mikkelsen blev som 20-årig indskre-

vet som offentligt fruentimmer i 1869, men 

synes ikke i øvrigt at have haft noget udestå-

ende med politiet. I 1890 fungerer hun som 

værtinde for tre prostituerede i bordellet Hel-

singørsgade nr. 14. Opgangen bebos i øvrigt 

af to ældre enker på de to øverste etager, 

begge har logerende til at bidrage til husle-

jen. Enken på 4. sal har en ung kvinde med 

sin 5-årige dreng boende – kvinden har været 

gift, men er ifølge folketællingen ”forladt”.
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H E LSI NGØRSGADE S OM DAN N E LSE 1850-1906

Vi springer nu godt et halvt århundrede frem i tiden og kaster blikket på Helsingørsgade d. 1. fe-

bruar 1906. Er der sket nogen forandringer i gaden? Og hvis der er, hvilken karakter har forandrin-

gerne så?

Færre beboere

Ja, der er sket noget. Mildt sagt – faktisk er gaden dramatisk forandret. Beboerantallet er faldet 

voldsomt. De samme adresser, der i 1850 rummede ikke mindre end 577 beboere, huser nu blot 

206 personer. 

 Lad os først undersøge, hvad denne kvantitative forandring dækker over. I anden halvdel af 

1800-tallet sker der massive forandringer i den københavnske topografi og demografi. Med flyt-

ningen af demarkationslinjen om byen helt ind til søernes indre grænse i 1852 sker der en massiv 

boligudbygning i hovedstadens brokvarterer, der betyder, at den overfyldte tidligere fæstningsby 

får mindsket befolkningstætheden en smule. Tusindvis af mennesker flytter ud i de nye områder. 

Selv om det sker samtidigt med, at byens samlede befolkningstal i øvrigt er støt stigende på grund 

af indvandring fra land og provinsbyerne, mindskes befolkningstallet inden for de gamle volde fra 

130.827 i 1860 til 86.020 i 191185. I St. Annæ Vester Kvarter – som Helsingørsgade hører under – re-

duceres det samlede beboerantal med næsten en tredjedel fra 1860 (33.206) til 1911 ((24.109). En 

del af forklaringen på befolkningsnedgangen i Helsingørsgade er således etableringen af alterna-

tive beboelsesmuligheder gennem det halve århundrede. Til dette billede hører, at flere af matrik-

lerne overtages helt eller delvis af erhverv, hvilket også er et almindeligt fænomen i denne periode. 

HELSINGØRGADE. 
Erhvervsfordeling, 
forsørgere, o. 1850
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Den gamle nr. 20/22 er allerede i starten af 1870erne blevet omdannet til et stort fabrikskompleks, 

en sukkerfabrik. Ligeledes er der ikke mere privat beboelse i gadens modsatte ende, hvor tidligere 

adresserne Helsingørsgade 3 og 5 lå. Disse matrikler er lagt ind under det kæmpestore kompleks 

under Københavns Belysningsvæsen, der i 1892 sattes i drift som byens første kommunale elværk. 

Det dækker nu hele området fra Adelgade til Borgergade, således at baghusene i Helsingørsgades 

ulige husrække støder op til værkgrunden. Lige over for – i nummer 4 – bor der heller ikke folk 

mere, hele huset er nu et lille motorværksted. 

 En del af befolkningsnedgangen i Helsingørsgade kan således forklares med beboelseshuses 

omdannelse til erhvervsvirksomhed86 samt muligheden for alternativ beboelse – en mulighed, der 

foreligger over alt i Københavns gamle gader i denne periode. Som det ses af tallene for St. Annæ 

Kvarter sker der her en generel mindskning af befolkningstætheden. Det er dog næppe hele forkla-

ringen. Vi bliver klogere på, hvad der yderligere kan haft indflydelse på antallet af beboere, når vi 

går over til at se på det egentligt interessante i Helsingørsgades udvikling, nemlig de mere kvalita-

tive aspekter, såsom beboernes erhvervsmæssige profil, sociale status, husholdsformer m.v.

 

Andre beboere

Det viser sig her, at forandringerne ikke er mindre dramatiske. For det første, og væsentligt i nær-

værende undersøgelse, er at lejlighederne rummer et meget stort antal prostituerede. I alt er 31 

unge kvinder angivet som offentlige fruentimmer. Hertil skal tilføjes de 3-4 ’værtinder’87, der driver 

deciderede bordeller88 – i flere af disse er der desuden tilknyttet en ’rengøringskone’, der går til 

hånde og holder rent. Når hertil yderligere kommer en halv snes kvinder, der, dømt ud fra deres 

alder, familie- og erhvervsmæssige situation, kan være helt eller delvis prostituerede, er der altså 

tale om at Helsingørsgade er massivt præget af prostitutionen. 

 I flere af opgangene – både i for- og eventuelle side- og baghuse – er der bordelvirksomhed i 

alle etager. Det gælder i nr. 9, 11, 23, 6, og 8. I nr. 10 og 14 er der også næsten udelukkende prostitu-

erede på adressen. Det afgørende spørgsmål er her, hvad denne udvikling har betydet for sammen-

sætningen af gadens øvrige beboere. Har de øvrige beboere, der ikke er involveret i prostitutionen 

på nogen måde, samme karakter, som vi så et halvt århundrede tidligere, eller er der også her sket 

en forandring?

 På to fronter er forandringen fundamental: Den sociale profil er blevet væsentligt forringet, og 

andelen af familier, evt. med børn, er faldet helt markant. 

 Den sociale profil først: I 1850 så vi en del mestre – også inden for mere prestigefyldte brancher 

end skomageri og skrædderi – ud over de mange faglærte og ufaglærte arbejdere. Det billede er 

helt forandret i 1906. I de – langt færre – opgange, hvor der bor folk, der ikke er relateret til prosti-

tutionen, er der stort set ikke andet end faglærte og ufaglærte arbejdere. Tilmed er en meget stor 

del af dem arbejdsløse. Her er stort set ingen selvstændigt næringsdrivende. Nogle gæstgivere, en 

detailhandler og nogle skomagere summer stort set billedet op. Hvad der er mest interessant, når 

man kigger på disse beboere, er imidlertid ikke deres erhverv. Det er derimod deres familiemæs-

sige stilling. En overordentlig stor del af dem er nemlig ugifte og barnløse. Henholdsvis 23, 19 og 
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13 personer er logerende i gæstgiverierne i nr. 7, 16 og 21. Men også på andre adresser – bl.a. i 

bordellerne – er der mange enlige. Helsingørsgade er simpelthen blevet næsten tømt for familier. 

Det er nærmest kun i nr. 13, 15, og 19, at man kan tale om et nogenlunde normalt beboelses- og 

familiemønster. Og i disse huse bor der så endda ikke ret mange. Med til billedet af de massive 

forandringer, som Helsingørsgade har gennemgået siden 1850, hører nemlig også, at en meget 

stor del af lejlighederne simpelthen står tomme. Og her er så endnu en forklaring på de langt færre 

beboere i forhold til situationen midt i 1800-tallet. 

 Set under et ligner Helsingørsgade en gade i frit socialt fald gennem den sidste halvdel af 

1800-tallet. Gaden husede efter alt at dømme enkelte prostituerede i 1850 – et halvt århundrede 

senere er den totalt domineret af bordeller og prostitution. Meget tyder på, at myndighedernes 

udpegning af Helsingørsgade til prostitutionsstrøg har haft en markant betydning for gadens ud-

vikling.

Fra almindeligt beboelsesstrøg til bordelgade

Men hvordan går det til i praksis, når en københavnsk gade gennemgår en forslumringsproces, 

som det sker med Helsingørsgade i sidste halvdel af 1800-tallet? Hvordan kommer prostitutionen 

ind og overtager pladsen og billedet fra det øvrige liv i en sådan gade? Vi har kun få og spredte 

vidnesbyrd om, hvad folk selv har tænkt og ment om udviklingen, så vi må i store træk stille os 

tilfreds med at kunne efterspore, hvad der konkret er sket i de forskellige opgange gennem det 

halve århundrede. 

 Hvad angår de helt overordnede tendenser i den periode, der ligger imellem 1850 og 1906, så 

HELSINGØRGADE. 
Antal af beboere og  
prostituerede, 1850-1906
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sker faldet i antallet af beboere og stigningen i antallet af prostituerede nogenlunde jævnt at døm-

me efter folketællingerne 1850, -60, -70, -80, -90 og 1906 – jf. også ovenstående figur. Fra tælling til 

tælling bliver der færre og færre beboere i gaden, men de prostituerede bliver flere. Dog eskalerer 

udviklingen fra 1880 og frem. 

 Fra 1850 til -80 falder beboerantallet med halvandet hundrede personer – eller omtrent en fjer-

dedel – fra de oprindelige knap sekshundrede personer. Faldet foregår jævnt på de tredive år. Fra 

1880 sker faldet betydeligt hurtigere. På de 26 år frem til 1906 falder beboerantallet med næsten to 

hundrede og halvtreds personer til de afsluttende godt to hundrede personer. 

 De prostitueredes andel af beboerne stiger markant i perioden. Det erindres, at der kan gemme 

sig prostituerede bag nogle af de betegnelser, der optræder i folketællingen. Disse usikre angi-

velser ligger på mellem ti og tredive personer i hver tælling, og de er selvsagt svære at inddrage i 

nærværende sammenhæng, så her har vi udelukkende medtaget de kvinder, der har betegnelser, 

der klart angiver at de er prostituerede. 1860-tællingen er den første, der opererer med prostitution 

under kategorien erhverv. Ved denne tælling er der 6 prostituerede i gaden, ti år efter er tallet 17, i 

1880 18, i 1890 25 og i 1906 er der 35 registrerede prostituerede inklusive eventuelle bordelværtin-

der. Ser man på andelen af prostituerede i forhold til gadens samlede beboerantal, er udviklingen 

som følger: 1860 er forholdet 1:74 (dvs. 1 prostitueret for hver 74 beboere), i 1870 1:30, i 1880 1:25, 

i 1890 1:13 og i 1906 1:6. Tendensen er helt markant. Næsten hver femte beboer er prostitueret (eller 

værtinde) i 1906, således er andelen af prostituerede i forhold til 1860 simpelthen forøget til mere 

end det tidobbelte.

 Prostitutionens gradvist øgede betydning i Helsingørsgade sker på forskellige måder. Der er 

Formentlig den samme 
forsamling på nær en 
som på billedet s. 62. 
Drengens tilstedeværelse 
er antagelig i strid med 
reglementet, der forbød 
de prostituerede at have 
børn under fire år boende 
hos sig. Værtinder måtte 
have egne børn op til syv 
år boende. Helsingørs-
gade, ca. 1905.
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adresser (9, 23, 6, 8, 14), der langsomt overtages nærmest helt af prostitutionen. Der er bordel-

lerne med en værtinde – og nogle hvor der ikke er en værtinde, i hvert fald ikke hjemmehørende 

på adressen. Og der er de såkaldt ’privatboende offentlige fruentimmer’, som det hedder i tiden; 

altså prostituerede, der bor privat til leje og i hvert fald tilsyneladende ikke er tilknyttet et egentligt 

bordel. 

Når prostitutionen overtager opgangen

Lad os se på tre af de adresser – Helsingørsgade nr. 14, 6 og 8 – hvor prostitutionen helt kommer til 

at dominere ejendommen.

 Nr. 14 ligger midt i gaden, er en fire fags bygning med stue, 1., 2. og 3. sal samt et baghus med 

stue og 1. sal. I 1850 fordeler de i alt 26 personer sig på 6 familier og fem logerende: her er murer-

svende, skomagersvend, kobbersmedesvend, sadelmagersvende fordelt både som familiefædre 

og logerende. Kun en enkelt person, en ’tjenestepige’ på 17 år – der bor hos en 30-årig murersvend, 

hans 32-årige kone og deres to små børn i husets stueetage til gaden – kan eventuelt være en 

ung kvinde, der helt eller delvist er prostitueret. I 1860 er billedet stort set uændret. Godt tredive 

personer fordeler sig på adressen i familier af faglærte og ufaglærte arbejdere og logerende enlige 

mænd eller kvinder et eller andet sted i deres voksne livsbane. Ti år efter er der heller ikke sket 

meget – klientellet ligner det, der har beboet adressen gennem de foregående årtier, uden at der 

dog nødvendigvis er tale om de samme personer. Man flyttede uhyre meget i København, og der er 

få gengangere, når man springer ti år i tid. I 1870 er der også en enkelt person, som eventuelt kan 

tænkes at ernære sig ved prostitution. I den ene lejlighed på 2. sal til gaden bor en ’pensioneret’ 

enke med sin 22-årige datter, uden at det fremgår, hvad sidstnævnte har som erhverv. Også i 1880 

er billedet overordnet set uændret hvad angår sammensætningen af beboerne erhvervsmæssigt 

og familiemæssigt. Det samlede antal på 32 personer er også stort set uændret i forhold til de 

foregående årtier. Det har imidlertid alt sammen ændret sig markant ti år senere. Lejlighederne 

i nr. 14 rummer nu kun i alt 11 personer. Stuen og 1. sal i forhuset er nu bordel. Her sidder den 

40-årige ’Verdende’, dvs. værtinde, med tre offentlige kvinder på 28, 32 og 33 år. På 2. sal sidder 

en enlig kvinde, der angives som gift, men i øvrigt ikke er opgivet med noget erhverv. Det er ikke 

usandsynligt, at hun i praksis er en del af bordelvirksomheden, men blot ikke er indregistreret som 

offentligt fruentimmer. På etagen ovenover bor en 55-årig enke med to mandlige logerende. Og på 

kvisten endnu en enke – 64 år – med en 27-årig ’forladt’ kvinde og hendes 3-årige barn. Også her 

kan der være tale om en kvinde, der er helt eller delvist i prostitutionen, men det behøver ikke at 

være tilfældet. Med andre ord, de mere regulære familier er forsvundet fra opgangen og har givet 

plads for bordelvirksomhed, og hvad der må antages at være udsatte enkeltindivider, der ikke har 

mange alternativer at vælge imellem i valg af bolig. Hvad der foregår i baghuset, vides ikke. Der er 

ikke angivet nogen beboere i huset, måske indgår det i bordelvirksomheden eller står tomt og ube-

boet. Billedet er nogenlunde uændret i 1906. I forhuset stue, 1. og nu også 2. sal er der bordel med 

fem registrerede prostituerede 21 til 27 år. På 3. sal bor nu en havnearbejder med sin kone og barn, 

mens 4. sal huser en 76 årig enke på alderdomsunderstøttelse, og en logerende, den 36-årige Anna 
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Jensen, der angiveligt ernærer sig som tjenestepige i ’H. Perssons Enkes Hus’. H. Perssons Enke er 

husets ejer og altså også inkassator af en del af bordellets omsætning i form af husleje. Det er ikke 

utænkeligt, at den 36-årige Anna også går til hånde i Helsingørsgade 14. 

 Helsingørsgade nr. 6 kan opvise en lignende historie. Huset er lille og bebos i 1850 og 1860 

næsten udelukkende af familier, der ernærer sig ved farens erhverv som skræddersvend, tøjma-

gersvend, tømmersvend, snedkersvend og skomagersvend eller arbejdsmand. I 1860 er baghuset 

ikke i anvendelse og de 41 personer, der samlet beboede adressen i 1860 er fra dette år og frem 

reduceret til under tyve. Endnu i 1860 er der altså ikke sket nogen kvalitativ forandring i beboer-

nes sammensætning. Ti år efter ses de første registrerede prostituerede. I stuen bor to offentlige 

fruentimmer på 22 og 24 år. Bordelværtinden på 42 år bebor 1. salen sammen med sin mand, en 

sadelmager på 45 år. I øvrigt bebos de øvre etager af ægtepar, et enkelt med børn, hvor husfædre-

nes erhverv er henholdsvis nålemagersvend, arbejdsmand, smedesvend og skomager. Siden 1860 

er baghuset kommet lidt i brug igen – i henholdsvis stuen og på 1. sal lever to 23-årige offentlige 

fruentimmer. Allerede her i 1870 må denne adresse have været meget præget af prostitutionslivet. 

Indgangen til gaden – se billedet 52 – er således blevet brugt ikke blot til at lede kunder til stue og 

førstesal, men også igennem bygningen til baghuset. Ikke desto mindre bor der ikke mindre end 

fire familier, der næppe har haft nogen direkte tilknytning til prostitutionen. Disse familier fordeler 

sig med to på 2. sal, to på 3. sal i de bittesmå lejligheder. Det er ikke så overraskende, at denne 

sameksistens er forsvundet i 1880. Her er hele huset til gaden – baghuset er tilsyneladende igen 

Helsingørsgade 1905. En 
kvinde passerer rækken 
af bordeller i nr. 6, 8, 10 
og 14. Hun befinder sig 
ud for nr. 4.
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gået af brug – omdannet til bordel. I alle tre etager. Der er nu kun fem personer på adressen. En ny 

bordelværtinde på 39 år huserer over fire unge kvinder i prostitutionen, en på kun 17 (den yngste af 

de i folketællingerne angivne kvinder), en på 18 og to på 23 år. De er i folketællingen registreret en 

ad gangen ud for hver etage. Om dette dækker over et egentligt tilhørsforhold til hver etage eller 

om bordellet snarere skal anskues som et hele, hvor hver person kan udføre sine ydelser over det 

hele, vides ikke. Men Helsingørsgade nr. 6 fører en omtumlet tilværelse. Ti år senere – i 1890 – er 

bordelværtinden væk igen. Muligvis står stueetage, 2. og 4. etage tomme, da folketællingen ikke 

nævner nogen beboere på disse. Eller også er prostitutionen fortsat, uden at de praktiserende er 

registreret på adressen. Men ikke blot er bordelværtinden væk, der er rykket nye beboere ind i 

huset. På 1. sal bor en vicevært og hans kone, og 3. sal deles mellem en bagersvend og hans kone 

samt fem logerende. Den ene af disse er smedesvend, mens de fire øvrige tiltrækker sig ekstra op-

mærksomhed her. De er nemlig unge ugifte kvinder, to på 25 og to på 32 år, der ikke er angivet med 

nogen beskæftigelse. Det er sandsynligt, at de indgår i den prostitutionsvirksomhed, som huset 

har rummet gennem årtier, og som muligvis også i praksis stadig foregår i stueetagen og måske på 

2. og 4. sal. I 1906 står i hvert fald de tre nederste etager i huset i prostitutionens tegn. I stueetagen 

en 28-årig kvinde, på 1. sal to kvinder på henholdsvis 20 og 24 år, og oven over to kvinder på 23 og 

28 år. På 3. sal bor en 39-årig havnearbejder – på datoen for folketællingen indlagt på kommuneho-

spitalet – og hans kone. Og baghuset er kommet i brug igen. Her bor bordellets 66-årige værtinde 

med sin mand, en 68-årig forhenværende slagter.

 Helsingørsgade nr. 6 er et eksempel på en adresse, der ganske tidligt får et markant præg af 

prostitution, men hvor man samtidig får et indtryk af den omskiftelighed, der præger branchen. 

Der er eksempelvis ikke en eneste genganger fra tælling til tælling. Både de prostituerede og bor-

deldriverne er skiftet ud. Samtidig er det også interessant, hvordan københavnere, der ikke har 

Det er formentlig hele 
staben fra et af Helsin-
gørsgades bordeller, der 
er samlet her. Værtinden 
sidder bagest til venstre. 
Ca. 1905.



63S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

direkte tilknytning til prostitutionen – i hvert fald ikke ud fra de informationer, folketællingerne 

giver adgang til – lever i og med den praktiserede prostitution. De flytter ind, hvis der bliver ledigt 

på adressen, de bebor en ejendom, der må have været præget af prostitutionslivet de fleste af 

døgnets timer, idet de prostitueredejo opholdt sig på adressen, også når de ikke praktiserede. 

Imidlertid er der vel næppe tvivl om, at det er fra Københavns meget dårligt bemidlede grupper at 

prostitutionsnaboerne rekrutteres. I hvert fald er der ikke noget i deres erhvervsbetegnelser, der 

tyder på andet.

 I Helsingørsgade nr. 8 er der ingen prostitution i 1850, men husets beboere får prostituerede i 

opgangen allerede i 1860, og fra 1870 er hele adressen et rent bordel. Værtsparret, der også ejer 

ejendommen, betegnes i 1860 og 1870 blot ved mandens erhverv – skomagermester. I 1880 er han 

imidlertid gået bort, og hans 70-årige enke, der residerer på 3. salen, er nu opført som værtinde 

– en rolle hun utvivlsomt har haft sammen med sin mand gennem mindst tyve år. Ja, og endnu læn-

gere tilbage har hun ernæret sig som bordelmutter. Det er hende, der er den 40-årige ’husmoder’, 

der driver 1. salen i nr. 11. Helt frem til 1906 kører ejendommen som bordel i alle etager. Nogen 

andre beboere føler ikke trang til at flytte ind. Bemærkelsesværdigt er det, at den ene af de fire 

prostituerede – Alfrida Camelia Stripp – er født i gaden seksogtyve år tidligere, et forhold, der nok 

vil bekræfte tidens debattører om det uholdbare i, at børn vokser op i et prostitutionsmiljø. 

 Der er også opgange uden eller med kun få prostituerede. I disse forekommer der ikke desto 

mindre en markant udskiftning af beboerne.

 Nr. 7 synes som nævnt tidligere at ligge i Helsingørsgades socialt set pænere ende. Det er her 

lysestøberen bebor stueetagen i 1850. Ti år efter er lysestøberen stadig på denne adresse, og de 

øvrige etager – samt baghuset, der ikke omtales i 1850 – bebos af håndværkersvende med familier 

samt en instrumentmager og hans kone. I 1870 er lysestøberen væk, og vi får den eneste angivelse 

af offentlige fruentimmer på adressen. I forhusets stueetage bor to prostituerede på 27 og 31 år 

som såkaldt ’privatboende’ offentlige fruentimmer. Også på kvisten i baghuset bor et indskrevet 

offentligt fruentimmer på 22 år. Hun bor sammen med en 29-årig enke, der har opgivet håndarbejde 

som sin beskæftigelse, så der er en vis sandsynlighed for, at der er tale om en prostitueret, der blot 

ikke er indskrevet. De øvrige nitten beboere på adressen hører alle hjemme i familier af faglærte 

eller ufaglærte arbejde. Det ser ud til, at prostitutionen forsvinder fra denne adresse – men det 

samme gør beboerne. 1906 er huset omdannet til et logihus for rejsende.

 Der er også – få – adresser i Helsingørsgade, der er nogenlunde stabile, hvad angår antallet af 

beboere. Det gælder nr. 15, 16 og 21. Ser man imidlertid på, hvilke beboere de rummer, er forandrin-

gen også her markant. I nummer 15 bor bl.a. bestyreren af bordellet i nr. 23, og de fleste beboere 

er arbejdsløse eller har ’tilfældigt Arbejde’. Nummer 16 er omdannet til gæstgiveri og huser i 1906 

tyve personer, samtlige er arbejdsløse. Også nr. 21 er blevet værtshus med logerende.

 Den højkonjunktur, der præger 1890erne, er gået sporløst hen over Helsingørsgade. Og gaden 

har undergået en fundamental forandring, dels ved at den er blevet domineret voldsomt af prostitu-

tion, dels ved at den øvrige beboermasse ud over at være mindsket drastisk er blevet mindre socialt 

og familiemæssigt sammensat.
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MAGSTRÆDE 1850

I 1850 registreres 422 beboere i Magstræde. 370 af dem hører hjemme i hushold (som denne fol-

ketælling kalder ’familier’), dvs. primært ægtefolk (eventuelt med børn) men også enlige (der også 

kan have et eller flere børn) der bor i egen lejlighed. Logerende er der 52 af; enkelte af disse kan 

også bestå af ægtefolk, eventuelt enlige med børn. 

 Den gennemsnitlige familiestørrelse er lidt højere end i Helsingørsgade (knap ti procent), hvil-

ket ikke er meget, men i praksis et udtryk for, at nogle af Magstrædes hushold er af en lidt anden 

karakter end i Helsingørsgade.

 

Store mestre og hushold

Først et overordnet billede af Magstrædeborgernes beskæftigelse. Også Magstræde rummer man-

ge familier, hvor husfaderens beskæftigelse er svend inden for et håndværk – det, der senere svarer 

til at være fagudlært. Her er skomagersvende, snedkersvende, klejnsmede- og smedesvende m.fl. 

Men det er bemærkelsesværdigt, at disse erhverv udgør en betydelig mindre andel af gadens bebo-

ere. Det samme gælder andelen af arbejdsmænd, som kun udgør en fjerdedel af, hvad tilfældet er i 

Helsingørsgade. Til gengæld er der forholdsmæssigt lidt flere mestre, og frem for alt ser det ud til, 

at en del af disse Magstrædes mestre er af en mere solid kaliber end i Helsingørsgade. Det er blandt 

disse, at man finder flere større hushold, hvor der er knyttet flere personer til familien. Det gælder 

f.eks. hos klejnsmedemester Jens Nicolay Wessing i Magstræde nr. 4. Den 56-årige Wessing, der i 

øvrigt selv ejer huset, har, foruden sin 33-årige kone, sin 26-årige søn (der er anført som klejnsme-

demester og formentlig fungerende i bedriften) og sin 23-årige datter boende. Hans brodersøn på 

17 år er i lære som klejnsmed og bor i huset ligesom to øvrige lærlinge på 20 og 21. Også en 20-årig 

tjenestepige er knyttet til husholdet. Derudover bor to klejnsmedesvende i huset som logerende. 

Formentlig arbejder de også for Wessing. Også lidt længere henne ad gaden, i nr. 10, er husholdnin-

gen betydelig. Den 32-årige brygger Jens Westberg – der, som Wessing, selv ejer huset, han driver 

sin virksomhed i – har ingen børn med sin 43-årige kone, men har til gengæld knyttet fem mandlige 

tjenestefolk og en enkelt tjenestepige til sit hushold. Også en 80-årig enke af familien og dennes 

44-årige ugifte datter bor i lejligheden. I øvrigt råder hans mor over 1. salen, hvor hun lever af mid-

lerne efter sin afdøde mand, der tidligere stod for bryggervirksomheden. Her bor også hans søster 

og hans bror, der er student. Også til dem er der knyttet en tjenestepige. I det næste hus, nr. 12, 

gør en tilsvarende situation sig gældende. Hos 32-årige brændevinsbrænder Gradsted bor ikke blot 

hans kone og tre små børn, men også to tjenestepiger og tre tjenestekarle. Denne form for store 

mesterhushold så vi ikke i Helsingørsgade, hvor de få tjenestekarle og -piger, der arbejdede for 

deres udlejer, var knyttet til værtshusholderne og brændevinsbrænderen. Helsingørsgade husede 

enkelte mere markante mestre, bl.a. to guldsmede og tøjmagermestre. Sådanne har Magstræde 

også, men hertil kommer en kunstdrejer og i nr. 9 en (enke efter) en ’Chokolade og Lakfabriquer’, 

Treschow. Sidstnævnte har også sin 51-årige stedsøn boende, der ’lever af sin Moders Underhold’. 

Enkefru Treschow ejer huset, så formentlig er det her fabrikationen er foregået tidligere.

Kort over Magstræde fra 
1888 (fra Berggreens 
Karré planer). Bygnin-
gerne i den mørkeste nu-
ance er i bindingsværk. 
De rødlige er grundmu-
rede, mens de lyseste er 
træbygninger.
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Akademikere og embedsmænd

Men det er ikke kun i forbindelse med andelen og karakteren af mestre 

og svende, at Magstræde har en anden profil end Helsingørsgade. Gaden 

bebos derudover simpelthen af mennesker af en helt anden karakter. Her 

springer først og fremmest mennesker knyttet til lærergerningen, åndsli-

vet eller videnskaben i øjnene. Oven over enken i nr. 9 bor på 1. sal den 

33-årige botaniker A.S. Ørsted, ’Magister Artium’, oprindelig plejesøn hos 

den berømte jurist og politiker Anders Sandøe Ørsted (bror til H.C. Ør-

sted). Over ham bor en ugift 74-årig præst89. Ved siden af, i nr. 7, bor en 

41-årig ugift ’Cand. Philosophie’, der er ’Lærer ved de offentlige Skoler’ 

som logerende hos en enke efter en tøjmager i husets stueetage. På 1. 

sal bor der en, der er ansat i Undervisningsministeriet. I gadens modsatte 

ende, i nr. 18, bor ’Candidatus. Philosophiæ og Literat’ E.C. Monrath i stue-

etagen med kone og to børn. Sådanne mennesker var helt fraværende i 

Helsingørsgade.

 Det samme gælder folk knyttet mere til administration og embeds-

stand. Her huser Magstræde i nr. 19 en 24-årig handelsfuldmægtig og 

hans 19-årige lillebror, der er kontorist. Begge bor hos deres mor på 1. 

sal. De har næppe nogen særlig indbringende beskæftigelse, men tegner 

ikke desto mindre en profil, der ikke var repræsenteret i Helsingørsgade. 

Det gælder også husfædrene i nr. 6, 2. sal og nr. 8 på 1. sal i sidehuset, 

henholdsvis ’Kammerlakei’ og ’Kgl. Staldkarl’. [skriv om nr. 6 – gadens for-

nemste ejendom, stilfuldt indrettet med vægmalerier. En af stuerne over-

tages senere af Nationalmuseet. I nr. 14, bor den 37-årige enkemand og 

’Fuldmægtig under Finantsministeriet’ Meyer på 2. sal sammen med sin 

4-årige søn og tre medlemmer af hans afdøde kones familie, hvor af den 

ene også arbejder i finansministeriet. I stuen bor en ’Regnskabsfører ved 

det 1. Artillerie Regiment’. Til disse folk i offentlige embeder hører også 

bedemand Johansen i nr. 12, hvor han som enkemand bebor 1. sal med 

sine to døtre på 17 og 23 år og både tjenestekarl og –pige. 

 

En finere gade

Magstræde hører ikke til Københavns velstående gader, men set i forhold 

til Helsingørsgade er den betydelig mere socialt og kulturelt sammensat 

med en højere andel af finere og mere velstående borgere. Det skyldes 

formentlig, dels at gaden har dybere rødder i den københavnske topogra-

fi, dels – og formentlig mere væsentligt – at lejlighederne er større og af en 

noget bedre kvalitet. En anden forskel er, at de borgere, der i Helsingørs-

gade hørte til i den finere ende af skalaen – guldsmede f. eks. – alle hørte 

Det tidligst kendte fotografi fra Magstræde. Billedet 
er fra 1868, altså før den reglementerede prostitutions 
periode. 
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NATALIE BRODERSEN

Natalie Brodersen driver i en periode bor-

del i Magstræde, og er her værtinde for bl.a. 

Thora Mortensen (se billederne side 71 og 

73). Natalie Brodersen blev født i 1851 som 

datter af en murersvend og dennes hustru. 

Hele familien tog til København umiddelbart 

efter hendes konfirmation. Hun mistænkes 

første gang for løsagtighed i 1868, hvor hun 

er flyttet fra forældrene, selv om hun hævder 

at leve af at ”pantsætte sine Klædningsstyk-

ker”. Politiets mistanke bestyrkes af, at hun 

er ”venerisk”, hun er ramt af syfilis. Hun fø-

rer herefter en omflakkende tilværelse, bor 

hos forældrene i perioder og anholdes med 

mellemrum af politiet. I sommeren 1868 ind-

rømmer hun, at hun ”i længere Tid er gaaet 

på Træk og har ladet sig bruge til Utugt for 

Betaling navnlig i Lysthusene i Haven på 

Østerbro”. Det sidste refererer formentlig til 

den ejendom i Adelgade, hvor hun er blevet 

anholdt ”hos nogle derboende Mandfolk”. 

Angiveligt har hun været til dans i ”Prindsen” 

aftenen før. Hun bliver indført som offentligt 

fruentimmer den 21. juni 1869.
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under produktionslivet. Der var slet ingen akademikere, som vi finder en del af i Magstræde. Man 

kan have en formodning om, at denne kulturelle gruppe – som ikke nødvendigvis er velstående – 

føler det mere naturligt at bo i byens gamle kvarterer, med et mere broget og sammensat socialt og 

kulturelt liv, kvarterer som formentligt også er blevet anset for lidt finere.

 Hvis vi sammenligner med det generelle billede for hovedstaden, ses det, at andelen af folk i 

immaterielle civile erhverv er større, ligesom folk, der lever af formue er nogenlunde det samme, 

begge dele i modsætning til Helsingørsgade. Også Magstræde er dog en gade med mange perso-

ner, der er inden for håndværk og industri, mens antallet af arbejdsmænd er mindre end i Helsin-

gørsgade. Relativt flere – både i forhold til hovedstaden generelt og til Helsingørsgade – arbejder 

inden for handel og omsætning.

Prostitutionen omkring 1850

Men hvordan forholder det sig med prostitutionen i denne periode af Magstrædes liv? Grethe Hart-

mann nævner, at 8 indskrevne offentligt fruentimmer har angivet en adresse i Magstræde i løbet af 

1850. Alle er i Magstræde 16. Blandt de registrerede beboere 1. februar – ifølge folketællingen – er 

der kun en enkelt, der kan være involveret i prostitution, en 27-årig ugift kvinde, der bor som den 

eneste ’logerende’ på husets første sal. Derudover er der – som i Helsingørsgade – knap en snes 

kvinder, der muligvis er involveret i prostitution at dømme ud fra den alder de har, at de er alene 

(eventuelt med et eller flere børn) og er angivet med beskæftigelser som eksempelvis ’Haandar-

beide’ eller ’Syening’, der ikke involverer andet end hjemmet som arbejdssted. Med andre ord sæt-

ter prostitutionen ikke noget voldsomt præg på gaden i midten af 1800-tallet.

MAGSTRÆDE. 
Erhvervsfordeling, 
forsørgere, o. 1900
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MAGSTRÆDE S OM DAN N E LSE 1850-1906

Hvis udviklingen fra 1850 til 1906 var overvældende i Helsingørsgade gæl-

der det ikke mindre for Magstræde. Beboertallet falder på de godt halv-

treds år til 126 fra de næsten fire gange flere, der boede i gaden i 1850. 

Også her er der sket det, at der er matrikler, der er gået af brug som bebo-

elsesejendomme. Det gælder nr. 2, 10 og 14. Dette kan dog langt fra alene 

forklare forandringen. Folk er simpelthen flyttet fra lejlighederne over de 

halvtreds år og andelen af familier er faldet drastisk. 

 Inddrager man det generelle billede for den gamle bys ældre del,90 sker 

der fra 1860 til 1911 næsten en halvering. Så fraflytningen fra kvartererne 

omkring Magstræde er større end tilfældet ude omkring Helsingørsgade, 

hvilket også er en afspejling af, at flere beboelseslejligheder omdannes til 

forretninger og anden erhvervsvirksomhed i dette område. Hvor antallet 

af beboelseslejligheder i St. Annæ Øster og Vester Kvarter var uforandret 

fra 1875 til 1906, sker der i samme periode en reduktion i den gamle bys 

ældre og yngre del fra 14.822 til 10.695. Selv om disse generelle demo-

grafiske og beboelsesmæssige forandringer er væsentlige at holde sig for 

øje, giver de ikke hele svaret på udviklingen i Magstræde.

 Der er faktisk kun få af Magstrædes adresser, der ligner billedet fra 

1850. Det gælder f.eks. nr. 6 og 9, hvor der også i 1906 bor familier, even-

tuelt med børn, på alle etagerne. Men det er kun nr. 6, der stadig bærer 

lidt præg af fornemhed. En ’Ingenieur og Smedemester’ bebor stueetagen 

– uden dog at han selv driver virksomhed her – og længere oppe i byg-

ningen finder vi, foruden familier hvor faderen er smedesvend, også en 

forgylder. I baghuset er der dog udelukkende arbejdsmænd og kvinder, 

der beskæftiger sig med syning eller ’Haandgerning’. Der er flere familier, 

der driver detailhandel. Det gælder i nr. 3 (gørtler), 9 og nr. 17, der er hør-

kræmmer. Men de store mesterhushold er stort set forsvundet91, ligesom 

også de ganske mange relativt prestigefyldte erhverv, som kendetegnede 

Magstræde i 1850. Der er næsten kun arbejdende folk tilbage, og socialt 

set gør gaden nu et kummerligt indtryk. Der er langt flere arbejdsmænd 

end faglærte arbejdere, der dominerede i 1850, og mange er arbejdsløse. 

Magstræde nr. 4 er et grelt eksempel på gadens udvikling. I 1850 husede 

adressen klejnsmedemester, skomagermester, klejnsmedesvend og tøm-

rersvend. Nu er kælderen ledig, i stuen og på 1. sal bor tre logerende unge 

kvinder på 23, 26 og 27 år, de to lejligheder på 2. sal står tomme, mens 

den ene lejlighed på 3. sal bebos af en 57-årig avissælger, hans nabo er et 

73-årigt fattiglem. Baghuset er udlejet til en fabrikant, der bruger det som 

værksted.

Magstræde, ca. 1900. Ejendommen nærmest med flere 
åbentstående vinduer – Magstræde nr. 20 – var indrettet 
som bordel i stort set alle etager, det samme gjaldt de to 
næste ejendomme. I dag rummer nr. 16 et fint spisested.
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Prostitutionen omkring 1900

Magstræde har simpelthen gennemlevet en social deroute af dimensioner. Menneskene er blevet 

færre, den materielle standard er dalet. Men ét erhverv har været i markant fremgang, og det er 

prostitutionen. Gaden tæller ikke mindre end 32 prostituerede. Det vil med andre ord sige, at hver 

fjerde beboer er prostitueret92. Hertil kommer så 4-6 bordelværtinder og et antal rengøringshjæl-

pere i bordellerne. Magstræde nr. 7, 19, 16, 8, 18 og 20 er bordeller, de tre første udelukkende 

beboet af de prostituerede og en eventuel bordelværtinde93. Kigger man nærmere på de tre sidste 

er billedet dog næsten det samme. I nr. 20 rummer stue, 1. sal og 2. sal fem prostituerede på fra 

18 til 31 år, men beboerne på 3. sal er et ægtepar, hvor manden er 48 og kvinden 56. Man kan have 

en formodning om at de i praksis er værter i bordellet. Manden, der er malersvend, er i hvert fald 

arbejdsløs. Den eneste anden beboer i opgangen er en arbejdsløs 58-årig snedkersvend. I nr. 18 

er den eneste beboer ud over de fem prostituerede kvinder mellem 19 og 36 år og deres værtinde 

en arbejdsmand uden arbejde. I nr. 8 bor, foruden de tre prostituerede på 26, 27 og 30 år og deres 

48-årige værtinde, to ’Vaagekoner’ samt en rengøringskone, der formentlig i større eller mindre 

omfang indgår i bordelvirksomheden, samt tre arbejdsløse og enlige mænd, en arbejdsmand, en 

tømrersvend og en murersvend.

 Ud over de adresser, der over en kortere eller længere periode forvandles til bordeller, er der 

også opgangene, hvor der tilsyneladende ingen prostitution foregår. Det interessante er, om udvik-

lingen i resten af gaden spiller ind på beboersammensætningen på disse adresser, således at også 

de oplever en kvalitativ forandring i den sociale og kulturelle profil.

MAGSTRÆDE. 
Antal af beboere og  
prostituerede, 1850-1906
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Udviklingen i opgange uden prostituerede

Fælles for alle de opgange, der ikke huser prostituerede, er en kraftig re-

duktion i antallet af beboere. Det vil sige, at når folk flytter – hvilket man, 

som det er set, gør meget i København i denne periode – bliver fraflyt-

tede lejligheder i mange tilfælde ikke beboet igen, eller de nyere beboere 

repræsenterer en anden husholdsform. De er enlige eller meget få, hvor 

der tidligere var familier med børn, evt. udvidede hushold, i lejlighederne. 

Spørgsmålet er dertil om eventuelt nye beboere også udgør et andet so-

cialt klientel. Lad os kort se på de fem opgange 6, 12, 9, 15 og 17 – hvordan 

udvikler beboersammensætningen sig på disse adresser gennem sidste 

halvdel af 1800-tallet, mens naboejendommene støt bliver stadig mere 

befolket af offentlige fruentimmer og bordelværtinder.

 Den fornemme adresse Magstræde nr. 6, der husede 55 personer 

i 1850, 84 i 1860, 94 i 1870 (en stigning, der skyldes et stort antal me-

get børnerige familier), 67 i 1880 og 59 i 1890, ender med at have blot 

30 beboere i både for-, side- og baghus i 1906. Forhuset har aldrig været 

præget af meget fornemme folk, snarere velstående folk inden for hånd-

værkerstanden. Og her er der faktisk meget stor kontinuitet gennem det 

halve århundrede med metalstøbermester, snedkermester, drejermester, 

urtekræmmer, stolemagermester, smedemester. Helt frem til århundrede-

skiftet bor ejeren selv på 1. sal i forhuset. Men også i 1906 bærer forhuset 

præg af stor kontinuitet med – som nævnt – smedemester, smedesvende 

og forgylder i forhuset. Og et beboerantal nogenlunde på niveau med 

tidligere. Den store forandring er sket i side- og baghus, hvor antallet er 

reduceret voldsomt og hvor udviklingen er gået i retning af, at der efter 

århundredeskiftet næsten kun sidder enlige mænd og kvinder. Det er til-

syneladende svært at tiltrække nye, unge beboere, ikke mindst familier. 

At beboerne i opgangene bag forhuset stort set alle er ufaglærte, er der til 

gengæld ikke så meget nyt i – det har gennem alle årene været den mest 

iøjnefaldende sociale profil i disse opgange. 

 Magstræde 12 er også en af de adresser, hvor prostitutionen ikke har 

vundet indpas. Adressen har altid været præget af brændevinsbrænder-

virksomheden, og beboelse har der kun været i forhuset, hvor også bræn-

devinsbrænderen har sin bolig – i længere perioder er det også den givne 

virksomhedsejer, der er ejer af huset. 1. salen er gennem årene præget 

af folk, der skiller sig lidt ud på den sociale rangstige. I 1850 er det som 

nævnt en bedemand, i 1870 en musiklærer, i 1880 en stabssergent i gar-

den, der endnu sidder der ti år efter. I 1906 er husfaderen en ’Agent’, der 

bor alene med sin kone. Husets eneste øvrige beboere er husets 52-årige 

Thora Mortensen og en anden fra Natalie Brodersens 
bordel i Magstræde har klædt sig på til en spadseretur på 
gaden. Det var kun i enkelte af bordelgaderne, at det var 
tilladt de prostituerede at trække. Magstræde var ikke 
en af dem.
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ejer og hendes 70-årige husbestyrerinde.

 Også i Magstræde 15 og 17 er der nærmest tale om en affolkning, som 

her ledsages af et jævnt fald i beboernes sociale status, uden dog at no-

gen af beboerne på noget tidspunkt har skilt sig ud som specielt fremtræ-

dende. Nr. 17 er det lille 1600-tals hus, der tidligt får et bordel til nabo i 

tvillingebygningen nr. 19. Allerede i 1870 bor i nr. 17 foruden værtshushol-

deren i stueetagen og en skomagermesterenke på kvisten udelukkende 

tre arbejdsmandsfamilier, hvor opgangen tyve år tidligere husede bl.a. en 

kunstdrejer og senere også skrædder- og bagermester. I 1906 er der ikke 

andre beboere end hørkræmmeren med sin familie – der er dog råd til en 

barnepige til de fem børn mellem nul og otte år, en detailhandel i stuen 

og på kvisten en 60-årig enke, der driver grønthandel i kælderen ud til Ny-

brogade, og som har en mandlig hjælper i handelen boende. Nr. 15 huser i 

1870 familier af snedkersvende, typograf, skrædder og en ’Mekanikus’94. I 

1906 huses blot to familier, en arbejdsmand med kone og barn i stuen og 

på 2. sal en gæstgiver med kone og barn. 3. sal er ubeboet, på 1. sal bor 

en enlig arbejdsmand uden arbejde. 

 Nr. 9 er faktisk den eneste adresse, der opretholder omtrent samme 

beboerantal gennem det halve århundrede. Det var her A.S. Ørsted bo-

ede på 1. sal over en chokolade- og lakfabrikant. Imidlertid er den sociale 

og kulturelle profil af beboerne under løbende forandring gennem årene. 

Situationen er nogenlunde stabil indtil 1880, hvor der stadig primært er 

familier med ægtepar og børn i det høje og smalle hus, med stillingsbe-

tegnelser blandt husfædrene som arbejdsmand, politibetjent, malerme-

ster og lejetjener. En familie bebor hver af de fem etager med tre-værelses 

lejligheder, fra kælder til 3. sal. Alle ægtepar er relativt unge med en gen-

nemsnitsalder midt i trediverne. I 1890 og 1906 er husstandsoverhove-

derne – alle nye – betydelig ældre, og stillingsbetegnelserne af en lavere 

social status: mange arbejdsmænd, kusk, arbejderske, tjenestekarl. Med 

andre ord – trods det uforandrede beboerantal – en betydelig indskrænk-

ning i den sociale og kulturelle sammensathed og beboere med en lavere 

social status og højere alder. 

 Således består Magstrædes forandring ikke blot i, at den har fået 

offentlige fruentimmer som beboere. Der er samtidig blevet langt færre 

mennesker i gaden, men hvad der er det mest interessante er, at beboerne 

– med ganske få undtagelser – er af en anden art end midt i 1800-tallet. 

Der er langt færre familier og forholdsmæssigt langt flere personer fra by-

ens nedre sociale lag. Magstræde har – som Helsingørsgade – været på en 

stejl social rutsjetur gennem det halve århundrede fra 1850 til 1906. 

Interiør fra Magstræde 6, 1910. Magstræde var en socialt 
set sammensat gade – også selv om den gennemløb en 
social deroute i 1800-tallets anden halvdel. Magstræde 
6 husede i 1850 en ’kammerlakei’ og i 1906 en ’ingenieur 
og smedemester’. Billedet er fra en af de stuer inklusive 
vægmalerier, som Nationalmuseet overfører til sine 
samlinger i 1930erne.



73S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

Den prostituerede, Thora 
Mortensen, i Natalie 
Brodersens bordel i Mag-
stræde, fremviser diverse 
mærker på brystet. På 
sengen ligger en fjerpry-
det hat klar til en spadse-
retur på gaden.
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Helsingørsgade og Magstræde i forhold til hovedstaden generelt

Lad os afslutningsvis sammenligne det generelle billede i hovedstadens erhvervsfordeling omkring 

år 1900 med forholdene i Helsingørsgade og Magstræde95. 

Skal man først knytte nogle kommentarer til forandringerne i hovedstadens samlede erhvervs-

struktur, springer det i øjnene, at de militært tilknyttede erhverv fylder betydelig mindre i 1890 

end i 1855 – et resultat af den reduktion i garnisonen, der har været i perioden. Til gengæld er 

andelen af folk inden for handel og omsætning samt håndværk og industri (og her såvel faglærte 

som ufaglærte) vokset betragteligt – fra omtrent 45% i 1855 til omtrent 60% i 1890 – et resultat af 

industrialiseringens gennemslag. Derudover kan man blot notere sig, at antallet af forsørgere nu 

stort set er fordoblet i løbet af de 35 år – til ca. 150.000. 

 Når vi inddrager Helsingørsgade og Magstræde, skal man først og fremmest bemærke at tal-

grundlaget er meget begrænset – henholdsvis 40 og 38 husstandsoverhoveder96. Dog er det relativt 

højt i forhold til 1850, når man tænker på, hvor mange flere personer de to gader rummede den-

gang. Baggrunden for det er, at mange af husstandsoverhovederne – forsørgerne – i 1906 blot er 

sig selv eller står i spidsen af et meget lille hushold. Som nævnt bliver familierne færre og færre, 

og i 1906 optræder jo flere prostituerede end i 1850. Disse er blot optalt som én for hver opgang, 

hvor der optræder prostituerede – og dækker altså i mange tilfælde ’hushold’ med op til syv-otte 

personer (hvis værtinde og medhjælp regnes med). De prostituerede er som de eneste placeret i 

kategorien ’andet’. Denne dækker i det generelle københavnske talmateriale over personer under 

fattigvæsenet og i fængsler eller med uangivne erhverv97. Det er en anselig andel af husholdene, 

 
Erhvervsfordeling, 
forsørgere, o. 1900
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der repræsenteres af de prostituerede – ikke mindst når man tager i be-

tragtning, at flere af de optalte repræsenterer aktiviteterne i en hel op-

gang, hvilket jo ikke gælder de andre optalte forsørgere, der højest dæk-

ker en lille familie. En anden relativ stigning er sket i kategorien ’handel 

og omsætning’, hvilket dækker over ikke mindst gadernes gæstgiverier, 

beværtninger og forretninger, men også over flere forsørgere, der ernærer 

sig inden for det område. Der er relativt langt færre forsørgere inden for 

’håndværk og industri’, hvilket er et udtryk for et fald i andelen af faglærte 

på bekostning af ufaglærte. Alt i alt et billede på de to gaders sociale for-

vandling over godt et halvt århundrede. Fra jævne, men rimeligt ordinære 

og socialt sammensatte strøg, til socialt nedslidte og udifferentierede ga-

der helt domineret af prostitutionen.

BROLÆGGE RSTRÆDE – E N NABOGADE U DE N PROSTITUTION

Knap hundrede meter fra Magstræde løber parallelgaden Brolæggerstræ-

de. For at undersøge om forandringerne i befolkningssammensætningen 

i sidste halvdel af 1800-tallet i bordelgaderne Helsingørsgade og Mag-

stræde er så bemærkelsesværdige, som det er blevet konkluderet i det 

ovenstående, skal der her helt kort kastes et blik på Brolæggerstræde, der 

altså ligger i samme kvarter som Magstræde, men som ikke nogen steder 

angives at være præget af prostitution. 

 Beboerne i Brolæggerstræde – i alt 383 personer – er i 1850 en meget 

broget forsamling, dog med en klar overvægt af folk i samfundets fine-

re ende. Her finder man bl.a. en professor, højtstående militærfolk som 

oberst og generalmajor, bogtrykker, konditor, guldsmedemester, skræd-

dermester og sadelmagermester foruden flere bryggere, den ene den 

kommende storfabrikant I.C. Jacobsen. Som det er almindeligt i denne pe-

riode af byens historie, er gaden dog ikke forbeholdt ét socialt og kultu-

relt lag. I gaden, der også rummer urtekræmmer og værtshus, finder man 

også, ikke mindst i side- og baghuse, de sædvanlige arbejdsfolk i form 

af svende og arbejdsmænd og kvinder, der ernærer sig ved håndarbejde. 

Gaden, der ligner Magstræde, både hvad angår beliggenhed og udstræk-

ning, har altså også mange lighedspunkter med denne, når det kommer til 

beboernes sociale og kulturelle sammensætning.

 Imidlertid er den udvikling, som de to gader kommer til at gennem-

løbe frem mod århundredeskiftet, så vidt forskellig, som tænkes kan. Hvor 

Magstræde fuldstændig ændrer karakter, fastholder Brolæggerstræde 

fuldstændig sin sociale profil. Omkring år 1900 er antallet af beboere fal-

det til 136 som et led i den generelle udvikling i de ældre bydele med 

Et kig ned i den smalle og trange Magstræde fra ejen-
dommen på hjørnet af Vandkunsten og Frederiksholms 
Kanal, 1914.
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omdannelse af beboelseslejligheder til forretning og erhverv98. Imidlertid 

huser Brolæggerstræde fortsat grosserere, store håndværksmestre og fa-

brikanter, akademikere m.m., ligesom man her finder kontorer for fedeva-

reforretning, prokuratorer, frøforsyning o.a. 

 Det kunne med andre ord se ud til, at myndighedernes indgreb i by-

udviklingen i form af udpegningen af bordelgader, rent faktisk er af meget 

vidtrækkende betydning. I denne sammenhæng skal man dog igen erin-

dre, at udpegningen af bordelgader ikke foregik vilkårligt. Gaderne blev 

efter alt at dømme udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad der al-

lerede var en vis koncentration af prostitution. Magstræde havde dog ikke 

gjort meget væsen af sig i den sammenhæng midt i 1800-tallet. Hartmann 

nævner ét matrikelnummer, som i alt otte prostituerede havde henvist til 

i sundhedspolitiets protokoller i løbet af 185099. Der er imidlertid en lille 

ophobning af prostitutionsaktivitet i kvarteret omkring Magstræde. Kna-

brostræde og især Farvergade markerer sig kraftigere i materialet, men 

sagen er, at Brolæggerstræde ligger lige så tæt på Farvergade som Mag-

stræde gør, ligesom Knabrostræde er en sidegade til såvel Magstræde 

som Brolæggerstræde. Med andre ord synes der således ikke at være tvivl 

om, at myndighedernes udpegning af Magstræde bliver af afgørende be-

tydning for gadens efterfølgende udvikling. Der er flere andre gader, der 

i 1850 optræder med nogenlunde samme hyppighed i sundhedspolitiets 

protokoller, men som i modsætning til Magstræde ikke udpeges til bordel-

gade og ser ud til i 1905 – at dømme ud fra Hartmanns materiale – at have 

udspillet deres rolle som lokaliteter for prostitution100. 

 Således sætter prostitutionen sit præg på hovedstaden i afgrænsede 

områder, nogle opstået af sig selv og levende deres skjulte liv, andre skabt 

eller videreudviklet som et resultat af bystyrets bestræbelser på at styre 

strømmen af aktiviteter mellem udbydere og kunder. 

BORDELPROSTITUTIONEN I  BYENS GADER

Det er nogle markante historier om prostitutionen i byrummet, som Hel-

singørsgade og Magstræde fortæller. Fra beskedne indicier på praktise-

rende prostituerede omkring 1850 til en total dominans af bordeller et 

halvt århundrede senere – nogle som private bordeller, andre som offent-

lige huse. Og parallelt hermed en markant udtynding af andre beboere og 

en markant bevægelse i retning af en generelt lavere social status. Den 

stadig større andel af offentlige fruentimmer dækker over forskellige for-

Det er en form for escortvirksomhed, der åbenbares her, 
hvor en prostitueret i ”Falsk Amagertræk” angiveligt har 
en langt mere indbringende fortjeneste end de amager-
bønder, der sælger frugt og grønt på Højbro Plads.
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mer for prostitution. Hovedparten huses i bordellerne. De fleste af disse har en værtinde boende på 

adressen – som oftest vil der være tale om en tidligere prostitueret. I nogle tilfælde kan værtinden 

spores til en naboopgang i gaden, i andre er der tale om private bordeller uden en værtinde, og i 

atter andre er bordelværtinden gift. 

 Der er ingen nedgang i antallet af bordeller – tværtimod – efter at loven i 1901 forbyder bordel-

drift; dog bruges betegnelsen bordel ikke mere i folketællingen. Bordellerne er i de fleste tilfælde 

på højst en håndfuld offentlige fruentimmer101, og i løbet af perioden – efterhånden som gaderne 

tømmes for andre beboere – bliver det mere og mere almindeligt med bordel i hele opgangen, 

eventuelt med enlige eller ældre småkårsfolk i baghuse eller på kvisten. Det bliver endvidere stadig 

mere almindeligt med en tilknyttet rengøringshjælp – en beskæftigelse, der krævede godkendelse 

og registrering hos politiet. Forretningslivet i Helsingørsgade begrænser sig ved periodens slutning 

stort set til gæstgiveri og værtshus, mens dominansen af prostitution i Magstræde, med sin mere 

centrale beliggenhed, ikke hindrer tilstedeværelsen af fiske-, viktualie- og anden detailhandel. Det 

er ikke alle de prostituerede, der er knyttet til bordellerne – hvad enten disse er ”private”, altså 

uden værtinde, eller ”offentlige”. Nogle praktiserer tilsyneladende for sig selv, men i disse to gader 

er det et meget lille fåtal.

 I den godt halvtredsårige periode, der er undersøgt her, springer det markant i øjnene, hvor 

stor udskiftningen er blandt de prostituerede – også selv om der generelt blev flyttet uhyre meget i 

denne periode, ikke mindst blandt byens jævne borgere. Når der går ti år mellem hvert nedslag, er 

der stort set ikke en eneste genganger. Pedersen har som nævnt fokuseret en del på de prostituere-

des livsforløb og konstaterer, at der hvert år er mange, der udskrives som registrerede fruentimmer 

– pga. andet erhverv, bortflytning, ægteskab m.v. Imidlertid genindskrives mange igen – naturligvis 

Allerede i 1861 skriver Dr. 
P. Engelsted om, hvordan 
skoledrenge tjener penge 
på at lede fremmede 
søfolk fra Nyhavn til 
Holmensgade. Her kan 
man både kigge og bruge 
hyren på de offentlige 
fruentimmer. Ca. 1900.
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Der er arrangeret skovtur for et af de bordeller, der lever 
videre trods forbudet fra 1901. Det er den sidste sommer 
før den reglementerede prostitutions ophør i 1906. Aksel 
Jørgensen, privateje.
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ikke nødvendigvis til ophold på samme lokalitet som før102. En helt anden forklaring kunne være, at 

bordellerne i visse kvarterer eller gader var forbeholdt henholdsvis yngre og ældre prostituerede, 

således at der var tale om, at den prostituerede flyttede sig fra bordel til bordel alt imens hun blev 

ældre. Der er dog ikke stor sandsynlighed for, at det er tilfældet: Som nævnt er der i litteraturen 

forskellige udsagn om alder og prostitution, men de er modstridende. Hartmann nævner, at Far-

vergadekvarteret – herunder Magstræde – er for de modne prostituerede, mens Nils Boesen som 

tidligere refereret angav, at de yngste og kønneste var at finde i Dybensgade og Hummergade, 

ofte som privat logerende, de lidt ældre boede i Farvergadekvarteret, i Adelgade, Borgergade og 

Prinsensgade, mens de ældste hørte hjemme i bordellerne i bl.a. Helsingørsgade. Ifølge disse ud-

sagn skulle de prostitueredes alder i Helsingørsgade således ligge i den absolut øvre ende – og i 

hvert fald højere end i Magstræde. Det stemmer imidlertid langt fra med det billede, som det her 

gennemgåede materiale giver. Stort set samtlige offentlige fruentimmer i Helsingørsgade og Mag-

stræde er i 20erne. Gennemsnitsalderen i tællingerne fra 1870 og frem103 ligger på mellem 24 og 

25,5 år. Og dertil kommer, at der ingen nævneværdig forskel er imellem aldersprofilen i de to gader. 

Det forekommer i øvrigt, heller ikke sandsynligt, som Boesen ellers synes at antyde, at bordelpro-

stituerede, med denne relativt lave gennemsnitsalder, generelt skulle være væsentligt ældre end 

privatboende. 

 I tilknytning til alderen peger flere desuden også på prisen for samvær med de prostituerede. 

Heller ikke på dette punkt er udsagnene dog entydige. Pedersen når frem til, at prisen stiger med 

alderen104, mens Boesen peger på den nærmest modsatte sammenhæng105. Og under alle omstæn-

digheder kan nærværende billede af de prostitueredes alder ikke forklare den prisforskel, der 

angiveligt – som tidligere omtalt – er imellem Skt. Annæ Øster Kvarter (med Helsingørsgade) og 

Snarens Kvarter (med Magstræde). Hvis det står til troende, at man skulle betale mere som prosti-

tutionskunde i Magstræde end i Helsingørsgade skyldes det i så fald ikke kvindernes alder, men 

må formentlig henføres til Magstrædelejlighedernes standard – og antageligt også standarden på 

kvarteret som sådan såvel som den mere centrale beliggenhed.

 Det er som nævnt ikke alle bordelgaderne, der udvikler sig som Helsingørsgade og Magstræde. 

Andre sygner hen eller ændrer sig ikke markant i perioden. Der er formentlig tale om en vis selv-

forstærkende virkning, hvor det at prostitutionen og de første bordeller bider sig fast både virker 

befordrende på indretning af endnu et bordel og på andre beboeres tilbøjelighed til at flytte fra 

gaden; ikke mindst i en periode, der i forvejen er voldsomt præget af opbrud fra de gamle køben-

havnske kvarterer. Til gengæld er der absolut ingen tvivl om, at den politik, der føres fra myndighe-

dernes side i perioden, spiller en overordentlig stor rolle for, at gader som disse udvikler sig, som 

de gør. Udpegningen af bestemte strøg til bordelgader er naturligvis i sig selv en væsentlig grund 

ligesom henvisningen af indskrevne fruentimmer, bl.a. til at tage bopæl i et bordel, virker direkte 

forstærkende på udviklingen. Og man må sige, at det i tilfældene Helsingørsgade og Magstræde 

virkelig lykkes myndighederne at koncentrere prostitutionen inden for et begrænset område.
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DEN KØBENHAVNSKE PROSTITUTION MELLEM 
MENINGER,  MYNDIGHEDER OG MEDBORGERE

Myndighedernes regulering var på den ene side et udtryk for en anerken-

delse af prostitutionens eksistens og på den anden side et forsøg på at 

begrænse interaktionen mellem prostituerede og øvrige borgere mest 

muligt og koncentrere prostitutionen i udvalgte områder.

 På den ene side skulle den prostituerede altså finde sin plads og ud-

leve sin praksis i forhold til myndighedernes retningslinjer. Her skal kort 

gentages et udvalg af disse: Den prostituerede skulle undersøges to gan-

ge ugentligt; var hun angrebet af venerisk syge, skulle hun straks for egen 

regning til vogns sendes på hospital; undså hun sig for behandling blev 

hun anholdt og straffet; praktiserede hun i et offentligt hus, skulle hun 

finde sig til rette med en værtinde, der var godkendt af politiet; skulle 

hun fra byen i mere end et døgn skulle hun have tilladelse af politiet – og i 

øvrigt undersøges forinden; havde hun børn måtte de ikke bo med hende 

efter det fyldte fjerde år og en eventuel kæreste skulle bo et andet sted; 

hertil kom påbudene, der angik hendes færden i det offentlige rum, hvor 

hun skulle være sømmeligt klædt, opføre sig anstændigt, ikke måtte ’flok-

kes’, og ikke blive set bestemte steder.

 På den anden side stod de prostituerede i et forhold til hovedstadens 

øvrige borgere, der skulle leve med den prostitution, der foregik i byens 

gader og i byens øvrige offentlige rum, såsom forlystelsesetablissemen-

ter, beværtninger osv. Særlig denne relation – til medborgerne – skal der 

samles op på nedenfor.

Frivillige og ufrivillige møder med prostitutionen

Trods myndighedernes accept af prostitutionen ville man gerne begrænse 

den og man så naturligvis helst, at så få københavnske mænd som mu-

ligt havde prostitution som en fast ingrediens i deres liv. I forlængelse 

af reguleringen af prostitutionen, og dermed accepten, er det dog ikke 

overraskende, at myndighederne ikke havde held til at holde de af by-

ens borgere, der af egen vilje selv opsøgte prostitutionen, væk. Imidlertid 

var også de øvrige københavnere ikke blot vidende om prostitutionens 

tilstedeværelse, en stor del af dem blev også – ufrivilligt – berørt af den. 

Det kommer bl.a. til udtryk ved en del angiveri i perioden. I indskrivnings- 

og udslettelsessagerne for de offentlige fruentimmer ligger mange breve 

skrevet af enkeltpersoner, der beder politiet rette opmærksomheden på 

navngivne kvinder, som de har mistænkt for at føre et løsagtigt levned. 

I dette motivkort fra omkring 1900 harceleres der 
indirekte mod den regulerede prostitution. Den unge 
mand advares mod den kærlighed, der skal købes for 
penge, selv om myndighederne holder hånden under 
den – ”den er rigtignok autoriseret, men desuagtet 
farlig for Din Lomme og Din Sundhed”. Kvindens aktive 
forsøg på at hale manden inden for er i øvrigt ikke tilladt 
ifølge 1877-reglementet, hvor det hedder, at det er det 
offentlige fruentimmer forbudt ”…at følge efter Nogen, at 
tiltale eller kalde paa Nogen, enten ved ord eller tegn”.
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I nogle tilfælde var der tale om borgere, der blot søgte at komme prosti-

tutionen til livs, i andre tilfælde var der tale om kunder, der måske selv 

havde pådraget sig en kønssygdom og rettede politiets opmærksomhed 

mod en bestemt kvinde. I de tilfælde bad de gerne om forståelse for at de 

selv ville forblive anonyme. 

 Naboerne til prostitutionen i Helsingørsgade og Magstræde er tavse i 

kildematerialet. Vi har kun indirekte kunnet gisne om deres holdning ved 

at se på, om de valgte at blive boende tæt op ad den. Det gjorde de, som 

det er set, i meget vidt omfang ikke, og man kan gætte på årsagerne. Pro-

stitutionens tilstedeværelse i disse to gader må være blevet så massiv, 

at dagligdagen – og nattelivet – har været helt domineret af den. Der må 

have været en heftig trafik af folk uden bopæl i gaderne – politi på visita-

tion, kunder alene og gruppevis på vej til og fra opgangsdørene og til og 

fra de lokale beværtninger samt nysgerrige på visit. Hertil kom de prosti-

tueredes egen interesse i at markere sig i gaden trods påbudene om det 

modsatte. De har ikke holdt sig fra vinduerne, de har ikke undladt at råbe 

potentielle kunder an, og de har vist sig frem uden for bordellerne. Hvad 

angår det sidstnævnte finder man måske her en del af forklaringen på, 

at der tilsyneladende blandt bordellernes beboere også husedes en del 

skødehunde; disse har om ikke andet givet et påskud til at gå på gaden. 

Alt i alt må disse københavnske strøg have sydet og kogt af liv i mange af 

døgnets timer. En situation, der altså afstedkom fraflytning af familier og 

resursestærke beboere og fastholdelse primært af eventuelle erhvervs-

virksomheder og detailhandel, ikke mindst i form af beværtninger.

 

At være nabo til prostitutionen

Selv om beboerne i Magstræde og Helsingørsgade ikke har efterladt skrift-

lige vidnesbyrd om deres syn på tilstandene, så har vi fra andre af byens 

bordelkvarterer tilkendegivelser fra københavnere, der absolut havde en 

mening om, hvad det ville sige at være nabo til den myndighedsudpegede 

prostitution. I en del tilfælde gik en kreds af borgere sammen om en hen-

vendelse til den københavnske borgerrepræsentation eller andre offent-

lige myndigheder106. I disse skrivelser argumenterede man i utvetydige 

vendinger om det uholdbare i den massive koncentration af aktiviteter, 

der var forbundet med prostitutionen. Der var gerne to forhold, der blev 

fremdraget, dels den uheldige indflydelse, gadelivet fik på ejendomspri-

serne, dels det anstødelige i de aktiviteter, der foregik mere eller mindre 

åbenlyst og gerne med en del larm og ballade til følge. Desuden foreholdt 

man gerne myndighederne de potentielle skadevirkninger af prostitutio-

De københavnske borgere var ikke altid indstillet på et 
naboskab til prostitutionen – her er det en beboer, der 
jævnligt bliver overfuset af de prostituerede, der har ind-
rettet bordel i Abel Cathrinesgade nr. 7 på Vesterbro. Bre-
vet fra 1903 omhandler bl.a. kvinden Christine Tønnesen, 
f. 1881, og er stilet til politiet, der skulle sørge for at den 
reglementerede prostitution foregik forskriftsmæssigt. 
Af sagen fremgår i øvrigt, at Christine Tønnesen er en 
ret så farverig kvinde. Hun har opholdt sig i Hamborg en 
måned, og senere boet på hotel på Vesterbrogade under 
navnet Melitta Fleron. Senere har hun været i Christiania 
(Oslo) og optrådt som sangerinde.
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nen på nysgerrige og modtagelige unge mennesker. Nedenfor følger et uddrag af en henvendelse 

til justitsministeren vedrørende Hummergade – en af de gader, hvor politiet kunne udpege offent-

lige huse. Afsenderne er ejere og beboere og fra såvel sidegader som selve Hummergade:

 ”Det hænder næsten hver Nat, at der forekommer Optøjer, gående ud fra Prostitutionshuset 

tæt ved Admiralgade… Ofte forefalde Scener, der giver den største Forargelse – navnlig uforsvarlig 

ligeoverfor den opvoksende Ungdom. Dette Naboskab med Prostitutionen nedsætter ikke alene 

Ejendommenes værdi, men gør det næsten utåleligt for ordentlige Familier, at bo i denne både ved 

Sundhed og central Beliggenhed så bekvemme del af Byen…”107

 Noget lignende var på færde i en henvendelse fra ejendomsbesiddere i Studiestræde, der i 1881 

skrev til Borgerrepræsentationen om, hvordan prostitutionen – der hidtil kun havde haft til huse 

på to adresser i gadens ene ende (Studiestræde hørte ikke til de af myndighederne udpegede 

bordelgader) – nu var ved at få fodfæste i en ejendom i gadens modsatte ende ved Frue Kirke. Man 

beklagede sig dels over, hvordan denne udvikling ville få indflydelse på ejendomspriserne og ga-

dens sociale og kulturelle standard – ”Ejendomsbesidderne have, som Følge heraf, Udsigt til at lide 

betydelige Tab og navnlig vil dette blive følelig for Ejerne af de bedre Ejendomme, da respektable 

Folk ville betænke sig paa at bo i Prostitutionens umiddelbare Nærhed” – dels argumenterede man 

Lille Brøndstræde lå 
i kvarteret vest for 
Gothersgade, der var 
stærkt præget af prosti-
tution. Den var blandt 
de første gader, som det 
københavnske bystyre 
valgte at sanere kort ind 
i 1900-tallet. Postkort i 
serien “Fra det mørke Kø-
benhavn”, ca. 1905.
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med, at bystyret ikke kunne være tjent med, at gaden blev stadig mere 

præget af prostitution, idet den i forbindelse med de store ændringer i 

den københavnske infrastruktur blev et mere centralt forbindelsesled, 

end den havde været tidligere.

 Det sidstnævnte argument indgik også i den lange skrivelse fra grund-

ejere i Farvergade og den tilstødende del af Kompagnistræde – umid-

delbart ved siden af Magstræde – da de i 1900 skrev til borgerrepræsen-

tationen. I første omgang gjorde de gældende, hvor massivt gaden var 

domineret af den løsagtighed og promiskuitet, der ledsagede prostitutio-

nen:

 ”Denne Eiendoms [Farvergade 12, voldsomt præget af prostitution] 

Naboer og Gjenboer have faaet denne mindre behagelige Prostitution 

umiddelbart op til sig, og dette er saa meget mere generende, som Vin-

duerne er indrettede med Trækruder, saaledes at Kvinderne kunne ligge 

med Overkropppen ud af Vinduerne og raabe de forbigaaende Herrer an, 

hvad da ogsaa sker saavel ved Dag som ved Aften. I Farvergade benyttes 

nu følgende Eiendome til Ophold af privatboende offentlige Fruentimmer: 

No. 10, 12, 17 og 18. Derhos findes der nu i Gaden 2 Gjæstgiversteder, hvor 

Folk af de laveste Klasser (Mænd) søge tilflugt, navnlig Gjæstgiveriet No. 

12 og Holger Danske. Endvidere findes der nu i No. 13 et af Frelsens Hær 

indrettet Herberge, hvor Kvinder af de laveste Klasser optages. Tilstanden 

i Gaden er da ogsaa for Tiden særdeles slet, hvad den offentlige Orden 

og Velanstændighed angaar… Men hvad vi Undertegnede Grundeiere og 

Beboere i Farvergade ønske særlig at understrege, er de betydelige Gener, 

som følge af Prostitutionens Ophobning i Farvergade. Bestemmelserne i 

Regulativet for de offentlige Fruentimmere overholdes slet ikke. Særlig i 

No. 12 og 17 vise Fruentimmerne sig jevnlig, mere eller mindre paaklædte, 

for aabne Vinduer for at kalde paa eller gjøre Tegn til de forbipasserende 

Herrer, ligesom de fra de 2 Eiendomme raabe over til hinanden. Fruentim-

merne opholde sig jevnlig i Gadedørene til Eiendommene og patrouillere 

ugenert paa Gaden udenfor deres Boliger og indbyde til Utugt. De gaa 

jevnlig flere Ifølge frem og tilbage paa Gaden…”

 En henvendelse, som brevskriverne tilsyneladende ikke fik nogen re-

aktion på. To måneder efter prøvede de igen og – ud over at forholdene 

ikke var blevet bedre, bortset fra at den køligere årstid havde mindsket 

eksponeringen for åbne vinduer – argumenterede de nu tillige med, at ho-

vedstadens omdannelse havde gjort Farvergade til en mere central del af 

byen. Vestervold var sløjfet og det nye rådhus var under opførsel umiddel-

bart op til gaden – ”og vi nære den sikre Forvisning, at den høie Magistrat 

I tidens moralske motivkort skrabes den romantiserende 
fernis af den vare, der tilbydes kunderne til prostitutio-
nen. Den er – som det gøres særlig tydeligt i dette kort – 
kun et middel til at holde den prostituerede oven vande, 
herunder svare husleje til grådige udlejere, der tjener 
godt på hele systemet.
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ikke fremtidig vil tillade, at nye Bordeller indrettes i Gaden saa nær ved dens fremtidige Sæde”. 

Samtidig fik de påpeget, at det var lidt af en illusion, at privatboende offentlige fruentimmer – som 

de håbede politiet ville undlade at henvise til Farvergade – skulle udgøre et mindre problem end 

de egentlige offentlige huse (jf. også note 78): ”De ’private Bordeller’ [forvolde] efter vor Erfaring 

mindst lige saa mange Gener og Ulemper som de egentlige Bordeller”108. 

 Også dr. Edv. Ehlers var i øvrigt inde på, hvordan færdselsstrøg som Farvergade og Gothersgade, 

der tidligere lå helt afsides i byen, var ved at blive ”større Pulsaarer” – og han konkluderede, i sine 

overvejelser over reformering af reguleringen, at det var ”paa Tide, at den offentlige Prostitution 

flyttes fra Farvergade, inden vi tage det ny Raadhus i Brug; Prostitutionen bør henvises til mere øde 

Kvarterer”109. 

 Myndighedernes reaktion på disse henvendelser var generelt ikke opløftende for de foruret-

tede borgere. Generelt fastholdt man nødvendigheden af at acceptere prostitutionen, hvor den var 

blevet tildelt plads og havde vundet indpas, selvfølgelig med en betoning af, at forskrifterne for 

at praktisere burde overholdes. Et vægtigt og ofte gentaget argument var endvidere, at hvis man 

fjernede prostituerede fra ét sted – hvad enten de var private eller i offentlige huse – ville det skabe 

endnu større problemer at indlemme dem i et nyt kvarter af byen, hvor klagerne ville være mere 

berettigede. Ofte fik beboerne at vide, at de jo udmærket var bekendt med prostitutionens tilstede-

værelse, da de flyttede til gaden.

 Med andre ord havde myndighederne kun begrænset held med at adskille prostitutionen fra 

københavnerne og det øvrige byliv – og det var en problematik, der havde gjort sig gældende i 

hele den her behandlede periode. Allerede i 1861 gjorde Engelsted opmærksom på, hvordan de 

offentlige fruentimmer ikke overholdt de bestemmelser om deres adfærd, der også før regulati-

vet af 1877110 skulle følges. På et hovedstrøg som Østergade ”kan man om Aftenen, paa den Tid 

Færdselen er stærk, træffe offentlige Fruentimmer, ikke enkeltvis og rolige, men sædvanlig to eller 

flere i Selskab, høirøstede og uforskammede”. De prostituerede afholdt sig heller ikke dengang 

fra at vise sig i vinduerne, og det hjalp ikke med påbuddet om, at ruderne skulle være matte – ”da 

Fruentimmerne altid vide at indrette sig enkelte Dele af Vinduet til at vise sig i”. I forbindelse med 

vanskelighederne med at afsondre prostitutionen fra det øvrige byliv var den skadelige indvirkning 

på ungdommen en tilbagevendende bekymring. Engelsted omtalte også, hvordan han ofte modtog 

skoledrenge og lærlinge i sin praksis, der var smittet med en kønssygdom,111 og Ehlers supple-

rede i slutningen af århundredet med et par eksempler. Ét gik på, hvordan de prostituerede i Lille 

Brøndstræde lokkede skoledrenge indenfor og fremviste deres kønsdele for 50 øre. Et andet på, 

hvordan drenge fra skoler nær Holmensgade efter skoledagens ophør turede gennem gaden, hvor 

kvinderne – i modsætning til i de fleste andre bordelgader – havde lov til at sidde for gennemsigtige 

vinduer. De samme drenge tog sig i øvrigt også betalt for at lede fremmede sømænd fra Nyhavn til 

Holmensgade112.

Et svært regulerbart område

Således foregik der meget i den regulerede prostitutions periode, som langt fra var i overensstem-
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Et bordel i Didrik Badskærsgang aftenen før oktoberloven 
af 1906 træder i kraft og afslutter den reglementerede 
prostitutions periode. Måske er det kvindernes sidste 
aften som offentlige fruentimmer, der markeres med vin 
på bordet. Det er angiveligt bordelværtinden, der sidder 
i sofahjørnet. Som flere andre bordeller huser også dette 
flere skødehunde.
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melse med myndighedernes målsætninger. Området lod sig kun delvis kontrollere – særligt var tøj-

lesløsheden i bordelkvartererne et problem, og det var ikke muligt at påvise, at man til gengæld for 

den omfattende regulering oplevede store fremskridt i bekæmpelsen af kønssygdomme. Det blev 

således – ligesom over store dele af Europa – i sidste ende den abolitionistiske opfattelse, der blev 

bestemmende for den statslige regulering, og i oktober 1906 ophørte altså den reglementerede 

prostitutions periode. Allerede i 1895 var man ophørt med at henvise kvinder til offentlige huse og 

i 1901 havde man helt forbudt bordellerne, som den del af reglementeringen, der gav de største 

problemer og var udsat for mest kritik. 

 At bordellerne i 1901 ikke mere var accepterede indretninger havde efter alt at dømme ikke 

indflydelse på den praksis, der gjorde sig gældende. I Helsingørsgade og Magstræde – som andre 

steder, synes driften ligeledes at være fortsat uanfægtet; kun havde kvinden, der stod for bordel-

let nu ikke mere betegnelsen ’bordelværtinde’ eller ’værtinde’ som tidligere, men blev kaldt f.eks. 

’viceværtinde’, ’bestyrerinde’ eller lignende. Den endelige afslutning på reguleringssystemet fem 

år efter havde til gengæld – at dømme ud fra materialet i de to bordelgader – betydning for bordel-

lernes eksistens. I 1916 er der kun tegn på enkelte opgange med en sammensætning af beboere 

(unge kvinder angivet som syersker), der peger i retning af bordeldrift. På de fleste af de gamle 

bordeladresser er der flyttet nye beboere ind, der ikke ser ud til at have tilknytning til prostitutions-

området113. Dette skal imidlertid ikke tolkes i retning af, at prostitutionen i København mindskes 

med den nye lovgivning – blot at det vil være en alt for åbenlys lovovertrædelse, at det meste af 

en opgang er beboet af unge kvinder, der får jævnlige besøg af mænd døgnet rundt. Efter 1906 er 

prostituerede igen at betragte som kriminelle, der kan anklages efter løsgængeriparagraffen. Men 

naturligvis findes de, ligesom før den regulerede prostitutions periode, fortsat i rigt mål i hoved-

staden – i gaderne, på værtshusene, på dansestederne og i de private lejligheder, hvor kunderne 

finder frem til dem gennem annoncer. Der er ingen, der gør sig forestillinger om, at prostitutionen 

vil ophøre, blot fordi aktiviteterne nu ikke mere registreres og kontrolleres af myndighederne – men 

man får sendt et samfundsmæssigt signal om, at prostitution anses for uacceptabelt.

 Lægen J.S. Johnsson gør i 1925 status over tilstanden på prostitutionsområdet i Danmark og det 

manglende held, man havde med at kontrollere det såvel før, under som efter den reglementerede 

periode. Han benytter følgende lakoniske formulering: 

 ”Hvorvidt Forandringen [efter 1906-loven] politimæssigt og sanitært har været til Gavn ell. Til 

Skade, kan næppe endnu afgøres med Sikkerhed, og særlig er Statistikkens Anvendelse paa dette 

Omraade forbundet med store Vanskeligheder. Ligesom det tidligere var ret haabløst at ville bevise 

Kontrollens sanitære Nytte med Tal, er nu det samme Tilfældet, naar Kontrollens Bortfalden skal 

vurderes.”114 
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BOLETTE LUND 

Bolette Lund – her fotograferet mellem 1860 

og 1863 – levner bevarede kilder næsten in-

gen oplysninger om. Ifølge folketællingen 

tjener hun i 1880 til livets ophold som en af 

de prostituerede i bordellet i Magstræde 16, 

formentlig Magstrædes ældste bordel. I 1880 

drives bordellet af Caroline Mariager, gift 

med den 13 år yngre guldsmedsvend Søren 

Charles Edvard, der er ejer af hele ejendom-

men og formentlig søn af den guldsmede-

mester, der optræder i Københavns vejviser i 

1846. I 1890 er dette ægtepar fraflyttet adres-

sen og har overladt værtskabet af bordellet 

til en Elisabeth Andersen. I 1906 er guldsme-

desvenden død, overlevet af sin 13 år ældre 

kone. Sidstnævnte er fortsat husejer, men 

ikke alene. Ejerskabet deles med Elisabeth 

Andersen, der stadig fungerer som værtinde 

og bebor 1. sal. Hele huset er nu bordel med 

fem praktiserende kvinder. På Bolette Lunds 

tid i 1880 er hun en af blot to registrerede 

prostituerede i bordellet, selv om et par af 

de øvrige beboere – der angiveligt ernærer 

sig ved håndarbejde – muligvis også lever af 

prostitution.
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PROSTITUTIONEN 
I  NYERE TID
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I  DAG F LO R E R E R DE BATTE N om prostitution i et omfang og en intensitet, 

der kan minde om niveauet i slutningen af 1800-tallet. Også i dag deltager folk 

fra vidt forskellige sammenhænge: Meningsdannere fra forskellige interesse-

grupper, f.eks. kvindesagen, repræsentanter for forskellige fag – i dag snarere socialarbejdere, 

psykologer og samfundsforskere end læger – og politikere. Kun en gruppe er totalt ny i forhold til 

debatten i slutningen af 1800-tallet, nemlig de prostituerede selv. De stemmer, der for godt hun-

drede år siden besad anerkendte positioner inden for den samfundsmæssige debat som læger, 

præster, borgergrupper, politikere, har altså nu fået følgeskab af en røst af en principielt anden 

karakter, som udgør den ene af de to parter, der konstituerer prostitutionen som kulturelt forhold: 

den prostituerede selv. 

 Det nye er ikke nødvendigvis, at debatten også indeholder spredte tilkendegivelser fra pro-

stituerede – det har de trods alt også gjort tidligere i meget begrænset omfang, om end dette ikke 

var tilfældet i slutningen af 1800-tallet. Det banebrydende nye er, at prostituerede i dag synes at 

have opnået en egentlig anerkendt taleposition – en stemme, der fordrer og får plads i det samlede 

kor af røster i forhold til prostitutionsområdet. Dette skyldes ikke mindst, at der i 2008 blev dannet 

en forening af aktive – eller tidligere aktive – prostituerede: Sexarbejdernes Interesseorganisation, 

i daglig tale SIO115. Hermed er der skabt en formaliseret ’part’, der giver sin mening til kende, når 

f.eks. journalister indsamler og præsenterer synspunkter omkring prostituti-

onsspørgsmål. SIO udsender også selv pressemeddelelser, og er generelt en 

meget aktiv bidragsyder i debatten.

Foregående side: 
Massageklinik i Saxo-
gade, 1982

Prostitueret på værtshus 
på Nørrebro, 1970. 
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”SEXK AMP PÅ ISTEDGADE” 

Med sin velkendte betoning af det pikante bruger Ekstra Bladet denne overskrift til at fortælle om 

to begivenheder i de københavnske gader søndag d. 8. marts 2009. Det er kvindernes internatio-

nale kampdag, og situationen er, at to grupper har anmeldt demonstrationer – demonstrationer 

med komplet modsatte budskaber. Det, som kampen står om, er ikke sex som sådan – her er den 

fyndige overskrift misvisende – men hvorvidt sex skal kunne købes lovligt. Den ene gruppe siger 

klart nej – det er 8. marts Initiativet. Den anden siger klart ja – det er Feministisk Initiativ. 

 Førstnævnte starter på Rådhuspladsen kl. 14. I talerne tordner gruppen mod den danske lov-

givningspassivitet, der står i modsætning til forbud mod køb af seksuelle ydelser, der er indført i 

Sverige, Norge og Finland (hvor forbudet alene gælder handlede kvinder). Her er indlæg bl.a. af SFs 

Villy Søvndal og Socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz Theil. Der er ingen tvivl om budskabet. 

Kravet om kriminalisering af sexkøb fremstår ukritiseret og mødes af applaus og højlydte tilfreds-

hedsytringer fra de fremmødte. De omtrent hundrede demonstranter vokser støt til et par hundrede 

og efter en lille time bevæger demonstrationen sig ad Vesterbrogade, igennem Vesterbro for at 

ende på Enghave Plads, hvor der bliver holdt flere taler. 

 Samtidig med vandringen ud ad Vesterbrogade samles den anden gruppering, Feministisk Ini-

tiativ i samarbejde med Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO). De starter deres moddemon-

stration ved Hovedbanegården og bevæger sig ud ad Istedgade – parallelt med og samtidig adskilt 

fra deres opponenter på Vesterbrogade. Vandringen ledsages af slagord som "Staten ud af vores 

trusser, det er vores egne kusser", og forbipasserende får tilbudt handouts med gruppens vigtigste 

budskaber – først og fremmest, at kriminalisering af sexkøb vil tvinge prostitutionsområdet til at gå 

under jorden, føre til en forråelse og flere overgreb. Blandt modtagerne er også nogle udenlandske 

gadeprostituerede, der studerer pamflettens engelsksprogede side. Også denne demonstration, 

der tæller omtrent tyve personer, ender i Istedgades modsatte ende ved Enghave Plads, dog først 

efter at området er forladt af den anden gruppe demonstranter.

 Kamp om prostitutionen og kamp om byrummet – på én og samme gang en våd martsdag i 

2009. De to demonstrationer udtrykker i kondenseret form den kamp om italesættelse og regule-

ring af prostitution, der er nok så levende i det nye årtusinde. 

 

Demonstration fra 
Københavns Rådhus-
plads, 8. marts 2009. 
På Kvindernes inter-
nationale kampdag 
demonstrerer 8. marts 
Initiativet for forbud 
mod sexkøb efter 
samme model som i 
Sverige. 

Pernille Rosenkrantz-
Theil, Socialdemokra-
terne, taler fra demon-
strationsvognens lad. 
En modstander af bud-
skabet om ”kriminali-
sering af sexkunder” 
har fundet vej blandt 
tilhørerne. Øjeblikke 
efter at billedet blev 
taget blev denne mand 
meget håndfast bedt 
om at forlade demon-
strationen af en anden 
mand, der var mødt 
frem sammen med sin 
kone. 

Moddemonstrationen 
fra Feministisk Initiativ 
starter fra Hovedbane-
gården og bevæger sig 
ud ad Istedgade. Som 
det ofte ses, når det 
handler om prostituti-
on, er det under en vis 
mediebevågenhed.

Foran værestedet 
Reden anerkendes 
medarbejderne for 
deres sociale arbejde, 
men skoses kraftigt for 
at gøre alle kvinder i 
prostitution til ofre. 

Foran Station City tales 
imod rufferiloven, hvor 
budskabet er at loven 
– og politiets måde at 
håndhæve den – gør 
det besværligt for 
kvinder i prostitution 
at drive et ellers lovligt 
erhverv.
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ITALESÆTTELSE OG REGULERING 

Debatten i dag og i 1800-tallet

Inden vi nærmere ser på nutidens italesættelse af prostitutionen, er det værd kort at se på, hvilke 

temaer, der er fremme i dag. Er der paralleller til 1800-tallets sidste årtier, eller er emnerne ander-

ledes og nye? Svaret er ikke entydigt. Der er både fællestræk og bemærkelsesværdige forskelle i 

interessen for prostitution. 

 Først og fremmest er det markant, at den sundhedsfaglige dagsorden fylder meget lidt i dag. 

1800-tallets frygt for, at veneriske sygdomme skulle få en nærmest epidemisk karakter, har ikke 

nogen parallel i den nutidige debat, efter at aids er røget af den samfundsmæssige dagsorden. 

Kondomet fungerer som en praktisk løsning på problemer af denne sundhedsmæssige karakter 

og uddeles gratis i miljøer, der vurderes særligt udsatte for seksuelt overførte sygdomme. Selv 

om mere håndfaste sundhedsmæssige problemer ikke negligeres, går nutidens bekymring langt 

mere på psykiske og moralske følgevirkninger af prostitutionen. Her samler interessen sig både 

om konsekvenserne for de prostituerede selv og for samfundet som sådan. Det første fyldte ikke 

meget i 1800-tallet, mens det sidste jo også i høj grad var på dagsordenen dengang: kan samfundet 

moralsk acceptere og rumme prostitutionen? 

 Til de klare forskelle fra dengang hører vor tids meget store fokus på kriminalitet i tilknytning 

til prostitution. Det har i årevis gjort sig gældende i forhold til stofmisbrug og stofafhængige pro-

stitueredes store indtjeningsbehov i den sammenhæng, men igennem de senere år er interessen 

blevet suppleret med en meget dominerende fokusering på trafficking, altså handel med kvinder, 

der udnyttes til prostitution. Trafficking var også på dagsordenen omkring år 1900 – betegnelsen 

dengang var ’hvid slavehandel’ – men det var slet ikke som i dag et tema, der vedholdende blev 

inddraget i prostitutionsdebatten. 

 Endelig springer det i øjnene, at argumentationen om kvindens ret til at bestemme over sin 

egen krop fylder overordentlig meget i dag. Kvindens frihed var også på dagsordenen i slutningen 

af 1800-tallet – dengang primært i relation til dilemmaet, om man fastholdt kvinder i prostitution 

og fratog dem deres frihed gennem kravene til registrering og fast bopæl. I dag går debatten dels 

på mulighederne for at drive prostitution, dels på grænsen mellem den enkeltes krop og omgivel-

serne. At frihedsargumentet på disse punkter imidlertid langt fra bruges entydigt er en anden sag, 

som vi uddyber nedenfor. 

 

Nye medier og rammer

På endnu et par områder er det værd at bemærke nogle klare forskelle mellem dengang og nu, som 
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ikke så meget handler om selve temaerne og indholdet i diskussionen, men om formen og de ram-

mer, den foregår i. 

 Hvad angår formen, foregår diskussionen fra en langt bredere kommunikationsplatform. Stem-

merne lyder fra et stort felt af medier, fra litteratur og styrelsesrapporter over aviser og læserbreve 

til tv og internet. Det har medført, at tonen generelt er langt mindre formaliseret sammenlignet med 

debatten i historiske lægeskrifter og aviser. Ikke mindst webdiskussionerne foregår, som det også 

er velkendt fra andre områder, i en helt anderledes fri debattone, end det ellers har været tilfældet, 

og giver mulighed for, at flere forskellige debattører nemt kan deltage som eksempelvis interes-

serede borgere.

 Hvad angår de mere generelle rammer for diskussionen, er det vigtigt ikke at overse en af de 

markante forskelle fra dengang til nu. 1800-tallets samfund var bornert, og alt hvad der henhørte til 

seksualitet og kropslighed hørte privatsfæren til. Kontrasten til i dag kan næsten ikke være større. 

Der er porno på almindeligt udbredte tv-kanaler, internettet tilbyder det samme døgnet rundt, ma-

gasiner og aviser viser gerne helt eller delvis afklædte kroppe. I det hele taget er nøgenhed og 

seksualitet eksponeret vidt og bredt. Betegnelsen ’seksualiseringen af det offentlige rum’ rammer 

ganske godt denne situation, der naturligvis også er med til at give diskussioner i dag om prosti-

tution en noget anden karakter end den, vi så i slutningen af 1800-tallet, hvor den foregik i et langt 

mere afgrænset diskursivt rum.

KRIMINALISERING ELLER LEGALISERING

Debatten om prostitution er således hed her i det første årti af det nye årtusinde. Deltagerne deler 

sig i to klare grupper. Disse er så indædt uenige med hinanden, at diskussionen får en næsten ag-

gressiv karakter. Den bliver ofte vendt personligt mod de debattører, der repræsenterer opponen-

tens synspunkt. 

 

Fortalere for kriminalisering

Den ene gruppe argumenterer ud fra et overvejende kritisk feministisk syn på prostitution – demon-

strationen på Rådhuspladsen 8. marts 2009 var arrangeret af folk af denne observans. De frem-

hæver igen og igen, at prostitution er vold imod kvinder, og at de prostituerede ikke har truffet et 

reelt valg om at være i prostitution. For dem indebærer tilstedeværelsen af prostitution og en sam-

fundsmæssig tolerance heraf, at kvinder bliver opfattet som en vare, der kan købes af dem, der har 

råd, og at kvinder herved fastholdes i en nedværdigende og underordnet rolle i forhold til mænd. 

Prostitution anskues simpelthen som et moralsk og samfundsmæssigt uacceptabelt fænomen. Den 

manglende indgriben ses blot som et udtryk for en misforstået beskyttelse af en form for seksua-

litet, som ikke hører hjemme i et civiliseret samfund, der stræber efter lighed mellem kønnene. 

Argumentet om, at de færreste vil bryde sig om at se deres egen datter i prostitution, bruges ofte 

til at understrege det unaturlige i at anerkende den. De mener, at vejen ind i prostitution typisk er 
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forbundet med en overskridelse af personlige grænser i en tidligere livsfase, og hævder at mange 

prostituerede har været udsat for grov fysisk eller psykisk omsorgssvigt, mange simpelthen ofre 

for seksuel udnyttelse.

 Gruppen argumenterer for forbud imod køb af sex. De medgiver, at det formentlig ikke er reali-

stisk at komme prostitutionen til livs, men ligesom det gælder andre samfundsmæssigt uaccepta-

ble fænomener – såsom spritkørsel, tyveri og mord – skal der lovgives imod det alligevel, så man 

dermed sender et samlet signal om at der er tale om tildragelser, som samfundet fordømmer. De 

ser et forbud mod køb af sex, som en ansvarliggørelse af prostitutionskunder, som de mener mis-

bruger et andet menneske i en ulykkelig situation. Hvis efterspørgslen mindskes, vil prostituerede 

som konsekvens blive tvunget ud af prostitution. Gruppen arbejder desuden for en styrket social 

indsats for at hjælpe prostituerede og prostitutionskunder.

 Hovedmodstanderne til denne gruppe identificeres dels som dem, der romantiserer prostitutio-

nen, som det ses f.eks. i Ekstra Bladet, i skønmalende tv-udsendelser om prostituerede og i spil-

lefilm (blandt de ofte fremhævede eksempler er Pretty Woman), dels hele sexindustrien bestående 

af folk, der tjener penge på prostitution ved alfonseri, rufferi og menneskehandel. Endelig fremstår 

gruppen i skarp opposition til prostituerede, der ikke accepterer et billede af sig selv som ofre og 

taler for en accept af området. Blandt de fremtrædende aktører inden for det kritisk feministiske 

syn på prostitution er organisationen Reden, som er en del af KFUKs Sociale Arbejde. Den tidligere 

leder af Reden, Dorit Otzen, har gennem de seneste mange år medvirket i utallige tv-programmer 

og artikler, og er et kendt ansigt inden for debatten. Andre kendte frontfigurer er eksprostituerede 

som den tidligere omtalte forfatter Odile Poulsen.

 

Modstandere mod kriminalisering

Den gruppe, der opponerer imod de synspunkter, som Reden er fortaler for, har et fundamentalt 

andet syn på prostitution. Det var eksponenter for denne fløj, der startede deres demonstration på 

Istedgade den 8. marts 2009. Denne gruppe mener, at prostitution skal anerkendes som et erhverv 

på lige fod med andre erhverv og derfor understøttes med nogle bedre vilkår. De fremhæver, at 

prostitueredes valg om at prostituere sig, skal respekteres. De anerkender, at nogle træffer dette 

valg på baggrund af nogle dårlige sociale forhold, men fastholder, at deres valg ikke desto mindre 

skal respekteres, da man ellers ikke anerkender de prostituerede som voksne og selvstændige 

mennesker. De afviser ikke, at der kan være problemer i tilknytning til prostitutionsmiljøet, men 

mener, at disse ikke kan henføres til prostitutionen i sig selv, og i stedet må betragtes som sociale 

problemer og angribes som sådan. De hævder, at de som prostituerede selv sætter grænser og selv 

bestemmer, hvad de vil være med til – hvilket ikke udelukker afprøvning af egne grænser. At sælge 

en seksuel ydelse i et afgrænset tidsrum er ikke det samme som at sælge sig selv. De mener, at 

det er patroniserende generelt at sætte prostituerede i en offerrolle – og at man lige så godt kan 

argumentere for, at det er prostitutionskunden, der må betale og forhandle for at få sex, der er i en 

sårbar og udsat situation, når han møder op hos den prostituerede116. 

 Gruppen arbejder blandt andet for muligheden for at give licens til bordelindehavere for at 
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sikre, at de prostituerede ikke udnyttes af mellemmænd, der drager fordel af, at prostitution ikke 

er anerkendt som legalt erhverv, selv om det ikke er ulovligt hverken at sælge eller købe sex. De 

understreger, at den nuværende manglende anerkendelse af prostitution som erhverv og den heraf 

afledte rufferilovgivning, som straffer folk, der tjener på andres prostitution, er med til at kriminali-

sere feltet og medvirker til en generel stigmatisering af området. 

 Gruppen er sammensat af forskellige debattører, herunder er særligt to grupper, der er frem-

trædende i den nutidige debat. Det er den nævnte SIO, som blev dannet i foråret 2008 som en 

interesseorganisation, der udgøres af prostituerede og kæmper for rettigheder og anerkendelse af 

prostitution som et legalt erhverv. SIO fremhæver, at de selv er eksperter i deres eget liv, og at deres 

stemmer skal høres. De tæller i sommeren 2009 godt et halvt hundrede medlemmer, og repræsen-

tanter derfra deltager i debatter i aviser og politiske fora. De afviser kategorisk udtalelser om, at 

prostitution skader den prostituerede, og at de prostituerede ikke selv kan sætte deres grænse. De 

mener, at kritiske feminister har et nedværdigende syn på prostituerede og ikke anerkender dem, 

men i stedet arbejder imod deres interesser. De fremhæver, at de selv er feminister og forsvarer 

deres ret til at sælge sex.117 En anden væsentlig aktør i denne gruppe er foreningen Seksualpolitisk 

Forum, som blev dannet året inden SIO. Seksualpolitisk Forum blev startet af en række folk, som 

har været aktive debattører igennem længere tid og beskriver sig selv som et bredt netværk af for-

Billedpornografien er 
netop blevet frigivet 
og der satses på såvel 
danske som udenlandske 
kunder. Istedgade, 1968.
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fattere, akademikere, journalister, antroprologer, jurister m.m. Det erklærede formål med Seksual-

politisk Forum er at få skabt en mere forskningsbaseret viden og diskussion af prostitution. Deres 

politiske manifest involverer bl.a.: fuld legalisering af og anerkendelse af sexarbejde som lovligt 

erhverv med fagforening, A-kasse og faglige rettigheder; statslig kontrol med og licensgivning til 

bordeller; nytænkende socialt arbejde, herunder social, psykologisk, faglig, retslig og sundheds-

mæssig rådgivning og støtte; udvidet politiefterforskning af trafficking og bagmænd; oprettelse af 

støttecentre for prostituerede samt mere uvildig forskning om prostitution i Danmark.118 SIO støtter 

i vid udstrækning Seksualpolitisk Forums politiske målsætninger. Medlemmerne af Seksualpolitisk 

Forum og SIO diskuterer også internt med hinanden, diskussioner som ikke blot handler om hold-

ninger, men handler om strategi for, hvordan de bedst når de fælles politiske mål, de har. Eventuelle 

dybere modsætninger119 holder man internt for at fastholde en skarp profil.

 

Den offentlige kampplads

Groft sagt synes synspunkterne i den offentlige debat om prostitution ikke at have udviklet sig de 

seneste år. Det er de samme temaer, der diskuteres, og de samme argumenter, der bruges. Der 

har generelt været en voldsom interesse for prostitution i medierne. Debatten blusser særligt op i 

perioder med kampagner, der sætter fokus på et særligt aspekt af prostitution. 

 Trafficking har i den forbindelse været et af de helt store emner. Alle deltagere i diskussionerne 

er enige i spørgsmålet om trafficking og fastholder, at det er etisk forkasteligt at tvinge andre men-

nesker i prostitution. Den tvang, der er kernen i trafficking-problematikken, og det faktum, at det 

handler om udenlandske kvinder, adskiller denne debat fra den mere principielle prostitutionsde-

bat120. Traffickingkampagnerne motiveres således af et ønske om oplysning til folk, men omhandler 

ikke en mere principiel kamp mellem to standpunkter, som den generelle prostitutionsdebat gør.

 Med Seksualpolitisk Forum og SIO er også den gruppe, der ser prostitution som et arbejde ble-

vet forankret i debatten – de er organiserede, deres udtalelser koordinerede, og de har specifikke 

forslag til politiske tiltag. Hvor der hidtil har været en mere uformel gruppering blandt aktører med 

disse holdninger, bliver de altså nu kanaliseret gennem formelle talerør. De blander sig i debatten 

med en hurtighed og konsekvens, som fremhæver de kontrasterende standpunkter i diskussionen, 

og forstærker den diskursive polarisering. Dette vidner om en forankring som en anerkendt samlet 

gruppe, som den anden gruppe opnåede længe før gennem institutionen Reden, der fungerede 

som den organiserede fortaler for disse standpunkter. Reden har i årevis haft en klar kommunika-

tionsstrategi, som understøtter vejen til deres politiske mål. Redens politiske mål er forblevet de 

samme, og deres kommunikation af synspunkter synes heller ikke at have ændret sig.

 Begge grupper bruger den offentlige scene som kampplads. Det er her de mødes, fremfører 

deres synspunkter og argumenterer imod hinanden. Offentligheden er et middel til at blive hørt – 

ikke kun af modstanderne, som nok allerede er afskrevet som uomvendelige, men af andre interes-

serede tilhørere. Uden for offentligheden er tonen mellem de to grupper mildest talt anstrengt – så 

anstrengt, at der slet ikke synes at foregå dialog. Det offentlige rum er altså blevet en præmis for 

begge grupper i bestræbelserne på at få spredt deres budskab. 
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DEN INTERNATIONALE DEBAT –  OG REGULERING

Det er interessant, at den polaritet, der præger Danmark, også ses internationalt og deles over 

flere kontinenter – ligesom 1800-tallets italesættelse og prostitutionsregulering så langt fra var et 

isoleret dansk fænomen. På den ene side indtager mange debattører den position, at prostitution 

gør kvinderne til ofre, og at et prostitutionsforhold skal betragtes som et overgreb mod kvinden. 

På den anden side er der den position, der mener, at prostitution skal ses og anerkendes som et 

erhverv som alle andre. I den engelsksprogede debat kendes denne modsætning som ’prostitution 

as abuse’ respektive ’prostitution as work’. 

 Skal denne polaritet relateres til den tidligere omtalte modsætning mellem et funktionalistisk 

standpunkt over for et feministisk er der ikke nødvendigvis en entydig parallel. Med en grund-

læggende funktionalistisk indstilling kan man således anse prostitution for at være både overgreb 

og erhverv. Imidlertid vil der formentlig være flest inden for ’prostitution as work’-kategorien, der 

anser prostitution som en uomgængelig del af en samfundsindretning, mens holdningen, at pro-

stitution ene og alene er kulturbestemt og et spørgsmål om, at samfund og moral er indrettet på 

mandspræmisser, formentlig har relativt flere fortalere inden for ’prostitution as abuse’-kategorien. 

Mediebilledet fyldes i dag af en debat, der forholder sig meget konkret til regulativer og lovgivning, 

og her har polariteten mellem prostitution ’as abuse’ og ’as work’ fået en markant og vidt udbredt 

gennemslagskraft.

Hvorfor så skarpe fronter?

Det er et godt spørgsmål, hvad der er baggrunden for, at denne diskursive polaritet i dag ser ud til 

at blive mere og mere dominerende? Hvorfor var denne modsætning ikke fremtrædende for 20, 30 

eller 50 år siden? Der er ingen tvivl om, at en væsentlig forklaring ligger i, at prostituerede selv har 

organiseret sig og optræder med en samlet stemme. Det betyder, at spørgsmålet om prostitutionen 

som levevej – altså ’prostitution as work’ – naturligt kommer helt i forgrunden. Dette svar flytter 

imidlertid blot spørgsmålet et andet sted hen, nemlig til, hvad der er baggrunden for, at de prosti-

tuerede i stigende omfang organiserer sig, ikke blot i Danmark, men verden over? 

 Det spørgsmål er ikke enkelt at svare på. Der har gennem det meste af det 20. århundrede været 

en generel modvilje mod at acceptere prostitutionen formelt – f.eks. som man gjorde i slutnin-

gen af 1800-tallet, og i de fleste vestlige lande har der været lovgivning mod prostitution, om end 

den er blevet tolereret i meget vid udstrækning. I denne situation har det ligget fjernt at etablere 

organisationer og stå frem med en klar stemme. Gennem de sidste par årtier har der imidlertid 

internationalt været en tendens i retning af såvel afkriminalisering som øget regulering121. En del 

af baggrunden for denne forandring kan være den helt overordnede styrkelse af kapitalismen og 

liberalismen som sammenbruddet af østblokken førte med sig – og hermed også en markant frem-

gang for opfattelsen af vestlige frihedsrettigheder som uomgængelige og almengyldige. Altså med 

andre ord: Human rights og ret til fri næring, også for prostituerede. I den sammenhæng er det in-

teressant, at prostitution – forudsat den er frivillig og ikke generer udenforstående – i Europarådets 
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resolution 1579 fra 2007 betragtes som et anliggende, der må accepteres fra samfundets side122, 

samtidig med at samfundet så vidt muligt skal forsøge at skabe ordnede forhold på området. Mere 

jordbundne sammenhænge spiller også en rolle: først hiv/aids-problematikken og siden den vok-

sende trafficking har medvirket til at gøre det åbenlyst, at der er behov for nøjere regulering og 

statslig beskæftigelse med området. 

 Dette er i hvert fald nogle sammenhænge, der kan forklare såvel tendensen til at tale om fri-

hedsrettigheder og bestræbelserne på en nøjere regulering. Men det forklarer ikke i sig selv, at 

prostituerede i flere og flere lande skaber deres egne organisationer.

Hvorfor organisationer for prostituerede?

Ét svar på denne tendens er den svenske lov om kriminalisering af købere af sex fra 1999. Dette er 

naturligvis en utilstrækkelig forklaring inden for et sammensat og komplekst diskursivt felt – og 

derfor også kun en del af en større sammenhæng. Men den svenske udmøntning af loven har på 

meget konkret vis eksponeret muligheden – de prostituerede ville sige risikoen – for at kappe linen 

til prostitutionens eksistensbetingelser. Set i det lys er der fra de prostitueredes side tale om en 

overlevelseskamp, og det er netop i den slags situationer at individuelle aktører smedes sammen, 

så de kan optræde som en anerkendt part med en samlet stemme. En sådan situation kan befordre 

en dannelse og homogenisering af interesser såvel indadtil som udadtil, så man fremstår som for-

handlingsduelig part i det diskursive univers – og hermed også i forhold til de politikere, der i sidste 

ende spiller en hovedrolle i udformningen af ens livsbetingelser. 

 Denne sammenhæng bekræftes af det svar, som blev givet til en af denne afhandlings forfattere 

på en konference om prostitution123: På spørgsmålet om, hvordan det kan være at prostituerede 

over store dele af verden organiserer sig, svarede en af de tilstedeværende prostituerede kort og 

godt: ”Fordi sexarbejdere aldrig har oplevet så massiv modstand før”. Med dette svar henviste hun 

til den vedholdende forfægtelse af synspunktet om prostitution ’as abuse’ i medier og fra mange 

politikere. I en sådan situation er der forudsætninger for at samle tilstrækkelig meget kraft fra et 

broget og meget sammensat miljø af sexarbejdere til en fælles stemme. 

Til 1. maj i Paris 2009 
demonstrerer en fransk 
prostitutionsorganisa-
tion på linje med øvrige 
arbejderforeninger.



101S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

 Den aktuelle situation på prostitutionsområdet er således fyldt med paradokser. I 1999 fjernede 

man i Danmark mange års kriminalisering af den sælgende part i prostitutionsforholdet, en krimi-

nalisering som dog aldrig var blevet strengt håndhævet. Men for dem, der vil prostitutionen til livs, 

har denne afkriminalisering forstærket kampen for at kriminalisere køberne, som det blev gjort i 

Sverige i 1999 og ti år efter også i Norge. 

 Således fyger argumenter for frihed, rettigheder og moral både fra den ene og den anden lejr 

og gør det vanskeligt for politikerne at bestemme sig for, hvilken form for samfundsmæssig stilling 

man skal tage til spørgsmålet, og dermed også hvilken form for regulering, der er den mest hen-

sigtsmæssige. Sådanne dilemmaer er man ikke alene om i Danmark, og vi skal kort give en oversigt 

over forskellige former for lovgivning og regulering, der tages i brug på den internationale scene i 

disse år for at kontrollere prostitutionen. Dette med henblik på, dels at se, hvordan den herskende 

italesættelse og den til enhver tid gældende samfundsmæssige regulering hænger sammen, dels 

for at se om der herigennem også gives en nøgle til at forstå præmisserne for, hvordan prostitution 

eksisterer i byrummet på forskellig vis.

Italesættelse og regulering internationalt 

Geetanjali Gangoli og Nicole Westmarnland, begge fra School for Policy Studies, University of Bri-

stol, redigerede i 2006 en antologi om forskellige indgangsvinkler til prostitution internationalt. 

Her gennemgås lovgivning og regulering i en række europæiske og asiatiske lande. Regulering og 

lovindgreb kan sættes ind på forskellige måder, der ikke nødvendigvis udelukker hinanden: Over 

for den prostituerede, over for kunden og/eller i forhold til organiseringen omkring prostitutionen. 

Redaktørerne skelner mellem følgende mulige måder at forholde sig reguleringsmæssigt til feltet: 

Prohibition og abolition, der anser prostitution som ulovlig i alle sine former, toleration, der anser 

prostitution som et nødvendigt onde, der skal kontrolleres for den offentlige ordens og anstæn-

digheds skyld, legislation, hvor prostitution tillades under statens kontrol, og hvor prostituerede 

får licenser, mod at de opfylder forskellige betingelser såsom minimumsstandarder med hensyn til 

alder og sundhed, og endelig decriminalisation, hvor der er tale om en fjernelse af foranstaltninger, 

Demonstration for ret-
tigheder til prostituerede 
som led i kampen mod 
trafficing.



102 S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

der kriminaliserer aspekter af prostitutionen, såsom forbud mod trækkeri og bordeldrift – hvilket 

gør en skelnen mellem påtvungen og frivillig prostitution påtrængende124. 

 Der er mange forskellige løsninger på den politiske regulering af prostitutionen i de lande, som 

de forskellige forfattere kigger på. 

England og Wales

I England og Wales er lovgivningen gennem de senere år blevet indrettet med henblik på at re-

ducere gadeprostitutionen af hensyn til bybilledet og naboerne til prostitutionen, ligesom vi så 

eksempler på i 1800-tallets Danmark. I disse lande har det altså ikke så meget været selve prostitu-

tionsforholdet, der er blevet kriminaliseret, men omgivelserne omkring prostitutionen, og der har 

i den sammenhæng også været bestræbelser på at flytte prostitutionskvarterer fra beboelses- til 

industriområder. I debatten har ikke blot politikerne været på banen, men også borgerforeninger, 

der har peget på ulemper i boligområder som følge af prostitutionen. Her er alt fra forøget frygt for 

kriminalitet til faldende huspriser og dårlig livskvalitet nævnt.125 Også her er der heftige debatter 

mellem fortalere for henholdsvis prostitution ’as abuse’ og ’as work’126.

 

Frankrig

I Frankrig er det til gengæld – med en lov fra 2002 – de prostituerede, der straffes. Der slås hårdt 

ned på trækkeri, mens kunden går fri, med mindre der er tale om åbenlyst sårbare prostituerede. I 

det lovforberedende arbejde var der også et forslag om, at man ikke måtte klæde sig udfordrende 

og bruge påklædningen som lokkemiddel (ligesom det var tilfældet i 1874-loven i København). 

Denne del af det oprindelige lovforslag medførte dog så omfattende protester, at den bortfaldt. 

Også i Frankrig er der betydende grupper, der taler for at gøre prostitution til erhverv på lige fod 

med andre, således at man, ligesom andre, der betaler skat, opnår almindelige sociale rettighe-

der, ret til pension m.v.127. Lovgivningen mod trækkeri angiver, at det i høj grad er prostitutionen i 
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103S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

bybilledet, man søger at komme til livs – i øvrigt som et led i en øget fokus på sikkerhed, hvor der 

generelt slås ned på tiggeri og løsgængeri. Også i Frankrig har man forsøgt at fjerne prostitutionen 

fra særlige beboelses- og erhvervsområder, bl.a. på baggrund af lokal beboermodstand. I Paris har 

der efter 2002-lovens indførelse været en 40% nedgang i gadeprostitution, hvilket har fået kritikere 

til at hævde at prostituerede gøres til kriminelle frem for at blive set som ofre128. 

 

Sverige

Sverige har som nævnt tidligere valgt den modsatte tilgangsvinkel til skyldsplaceringen i prostituti-

onsforholdet. Her har man i 1999 som det første land i verden kriminaliseret sexkøberen. Forbuddet 

var led i en større lovgivning om vold mod kvinder og er således direkte udsprunget af et stand-

punkt om prostitution ’as abuse’129. Effekten er på mange måder som i Frankrig – den synlige del 

af prostitutionen er blevet stærkt reduceret. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at prostitution 

er mindre udbredt130, men lovgivningen sender – ligesom i Frankrig – et signal om, at prostitution 

betragtes som en uacceptabel del af samfunds- og bybilledet.

Det er ikke blot i vestlige lande, at prostitution er et punkt på den offentlige dagsorden, og hvor 

man forsøger at regulere dens tilstedeværelse og de former, den udøves under. Det vil vi her give 

et par eksempler på. 

Indien

I Indien har man siden afkolonialiseringen haft en overvejende tolererende holdning til prostitu-

tionen. I 1993 lanceredes en lov, der tillader prostitution og bl.a. giver den prostituerede mulighed 

for at få kompensation, hvis hun er udsat for tvang eller kunden nægter at overholde bestemte 

hygiejniske standarder131. Bordelejere er ifølge loven forpligtet til at sørge for ordentlige sundheds-

forhold, månedlige sundhedstjek og behandling i et officielt anerkendt regi. Disse forholdsregler 
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skyldes så langtfra alene en omsorg for de prostituerede, men er også et spørgsmål om så vidt 

muligt at kontrollere området, som anses for et problem for den offentlige moral – jf. også beteg-

nelsen på loven fra 1993: Prohibition of Immoral Traffic and Empowerment of Sexual Workers Bill. 

I praksis er lovgivningen i Indien således ikke specielt fordelagtig for prostituerede, omsorgen for 

deres sundhed skyldes først og fremmest en bekymring for at veneriske sygdomme breder sig for 

meget132. Hvad angår den fysiske tilstedeværelse af prostitutionen, blev der med den engelske ko-

lonialisering oprettet særlige prostitutionskvarterer – red light districts. Den engelske hær skabte 

regulerede zoner særlig ved militære indkvarteringssteder, jernbanestationer og arbejderkvarterer 

i de store bycentre – dette ud fra en betragtning om, at man blev nødt til at imødekomme unge 

mænds seksuelle behov. I dag er der stadig mange sådanne prostitutionskvarterer i de store byer i 

form af et velorganiseret og internt reguleret bordelsystem. Andre steder i landet, også i landområ-

derne, foregår prostitutionen mere uformelt og ureguleret133.

 

Pakistan

Nabolandet Pakistan valgte efter afkolonialiseringen en mere fordømmende form i forhold til pro-

stitutionen. Her er man særligt gået efter at komme den mest synlige del af prostitution til livs, 

nemlig selve prostitutionskvartererne. Den øgede islamisering af landet har i de senere år igen 

forstærket denne tendens med lukning af red light districts; resultatet er tilsyneladende ikke en 

formindskelse af prostitutionen, men at den spredes til mindre synlige områder134.

 

Taiwan

I Taiwan er prostitution ikke forbudt ifølge straffeloven, men derimod ifølge Social Order Main-

tenance Act, hvor prostitution kriminaliseres135. I praksis indebærer det en forfølgelse af især de 

prostituerede, der er involveret i den såkaldte body-selling sektor, der foregår ved gadetrækkeri 

og i illegale bordeller. Prostituerede i den anden gren af den taiwanesiske prostitution, såkaldt 

pleasure-selling (en bred vifte af mere personlige ydelser, der er skræddersyet til kundens ønsker), 

har et langt større spillerum, idet deres ydelser ikke på samme direkte måde er anført i loven. Igen 

er det altså i høj grad den synlige og umiddelbart påtrængende del af prostitutionen, der gribes ind 

overfor i praksis. 

 

Thailand

Thailands prostitution er lovlig. I den ’øvre’ ende af markedet findes prostitutionen i synlige mas-

sageklinikker, der kan være både meget eksklusive og mere ydmyge. Barprostitutionen i særlige 

gader af storbyerne med liveshows og prostitution bliver ofte omtalt over for turister. Denne del 

af den thailandske prostitution har givet landet et ry for at være et internationalt stoppested for 

sexturisme. Også i mindre eksponerede kvarterer foregår denne type prostitution og henvender 

sig i højere grad til thaier. I den ’nedre’ ende af markedet er der bordeller, hvor kunderne vælger 

kvinder, der sidder bag et vindue med et nummer på. Prostitutionsstederne er legale, så længe de 

er registrerede af myndighederne136.
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Afslutningsvis kan der være grund til at omtale to lande, der er blevet kendt for at være meget to-

lerante i forhold til prostitutionen, med henholdsvis lovliggørelse af store dele af området, nemlig 

Holland, og deregulering af området, New Zealand. 

 

Holland

Holland ophævede i 2000 et næsten hundrede år gammelt forbud mod bordelvirksomhed og tilla-

der i dag bordeller og ansættelse til prostitution gennem et licenssystem. Enhver form for tvungen 

prostitution, alfonseri eller handel med mennesker er fortsat strafbart. I relation til prostitutionens 

plads i byrummet er det interessant, at bordellerne skal placeres væk fra skoler og kirker137. Det er 

de lokale myndigheder, der står for kontrollen og reguleringen. Erfaringerne fra Holland er blan-

dede138. 

 Der er siden ophævning af forbuddet mod bordelvirksomhed kommet mere ordnede forhold i 

den regulerede del af branchen. Samtidig er der sket det, at kriminelle prostitutionsformer flytter 

fra den regulerede sektor – bordellerne – til f.eks. gadeprostitution, private adresser og escort; bl.a. 

gælder det en del handlede kvinder. I flere hollandske byer forsøger myndighederne nu at afvikle 

deres ’red light districts’ – til fortrydelse for De Rode Draad (Den røde tråd), den hollandske orga-

nisation af sexarbejdere139. I et senere perspektiverende kapitel ser vi, baseret på erfaringer fra et 

feltarbejde i 2009, på nogle af erfaringerne med de koncentrerede bordelmiljøer i Amsterdam og på 

den genopblussede diskussion af den amsterdamske model.

 

New Zealand

New Zealand er det land, der er gået videst i forhold til prostitutionsområdet. Med The Prostitution 

Reform Act, blev prostitution i det store og hele helt afkriminaliseret i 2003. Lovgivningen består i 

udstedelse af licenser til bordeller og escortbureauer, tilladelse – uden registrering – til såkaldte 

SOOBs (’small owner-operated business’ med fire personer eller derunder), tilladelse – uden re-

gistrering – til individuel prostitution, tilladelse til gadeprostitution. Hvad angår prostitutionen i 

byrummet er det op til de lokale myndigheder at regulere lokaliseringen og sætte grænser i forhold 

til markedsføringen. Lovgivningen blev i øvrigt gennemført med mindst mulig margin, 60 stemmer 

mod 59, og det lovforberedende arbejde foregik under markante meningsudvekslinger over alt i 

mediebilledet mellem modstandere og tilhængere af deregulering – nøjagtig ligesom debatten om 

prostitution i andre lande.

 Den nye lov blev evalueret af en kommission i 2008 med overvejende positive konklusioner140 – 

som dog ikke nødvendigvis deles af dem, der var modstandere af loven. De involverede i branchen 

anslås at have fået forbedret deres forhold, og sexindustrien er ikke vokset i perioden. Deregu-

leringen har altså – ifølge evalueringen – ikke ført til en vildtvoksende branche med uacceptable 

tilstande, som en del kritikere forudså. En del af baggrunden for dét, er imidlertid at man samtidig 

med loven indførte en meget restriktiv immigrationslov for at undgå at tiltrække store kontingenter 

migrantarbejdere til området141. 

 Interessant i nærværende sammenhæng er især implementeringen af loven i den lokale sam-
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menhæng, i de enkelte byområder. For mange lokale forvaltninger gjaldt, at de aldrig tidligere hav-

de kendt til eller taget stilling til prostitutionen i deres område. Generelt var tilbagemeldingerne 

fra lokalt hold i forbindelse med evalueringen positive. De fleste beklagelser fra lokalbefolkningen 

drejede sig om tilstedeværelsen af et bordel i en ikke-henvist zone. Også de mindre SOOBs havde i 

nogle tilfælde foranlediget beboerklager, fordi de lå i et beboelseskvarter. I flere tilfælde havde de 

lokale myndigheder forsøgt at få disse flyttet til de områder, hvortil de store bordeller var henvist – 

det vil sige især industri- eller forretningskvarterer. Denne fremgangsmåde bifalder man imidlertid 

ikke fra statens side på grund af den begrænsede sikkerhed sådanne steder, og fordi man mener, 

at sådanne små bedrifter – ofte drevet fra eget hjem – skal drives på lige fod med anden småvirk-

somhed. Holdningen er altså – ikke helt ulig 1800-tallets danske prostitutionslovgivning – at man 

må leve med prostitutionen. 

Status i Europa

Skal man gøre en afsluttende status over situationen i vores egen del af verden er den, at hoved-

parten af de 46 europæiske lande, der er medlem af Europarådet, har en kriminaliserende tilgangs-

vinkel til prostitutionen, der enten er prohibitionistisk (17 lande), hvor såvel prostituerede som 

alfonser bliver retsforfulgt, eller abolitionistisk (20 lande), hvor alfonser og ruffere snarere end 

de prostituerede selv bliver retsforfulgt. 9 lande har en regulationistisk (eller legalisatorisk) til-

gangsvinkel, hvor hovedvægten lægges på at regulere området snarere end at forbyde eller fjerne 

prostitutionen142.

 

Status i Danmark

Med lovgivningen i 1999 blev det i Danmark afkriminaliseret udelukkende at tjene penge som pro-

stitueret forudsat man betaler skat og moms under normale vilkår for selvstændige erhvervsdriven-

de143. Massageklinikker er tilladte, så længe der ikke er nogen, der tjener på andres prostitution. I 

så fald er der i juridisk forstand tale om bordeller, hvor en eller flere vil kunne dømmes efter ruffe-

riparagraffen. Prostituerede er imidlertid ikke berettigede til ydelser, der forudsætter tilknytning til 

arbejdsmarkedet (som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge eller orlovsydelser), og trods lovændringen 

er den officielle danske holdning, at ”afkriminaliseringen [ikke] skal indebære at prostitution i øv-

rigt skal anses for et lovligt erhverv”144.

 Den uklare samfundsmæssige stillingtagen i forhold til prostitutionsområdet betyder, at der 

ikke er meget konkret regulering af de mange aspekter, der knytter sig til at udøve prostitution – 

såsom placering af massageklinikker, annonceringsformer, områder for gadeprostitution osv.

 Men der er ikke desto mindre gennem de seneste år i forlængelse af den internationale polari-

serede italesættelse kommet et stigende partipolitisk fokus på prostitutionsproblematikker, hvor 

statens principielle måde at forholde sig til prostitution på er til debat. De politiske partier tager nu 

langt klarere stilling til deres prostitutionspolitik, og både Enhedslisten og SF – og fra 2010 også 

Socialdemokraterne – erklærer sig i det store hele for tilhængere af forbud mod køb af sex efter den 

svenske model. Det Radikale Venstre tager ikke så markant et skridt i debatten, men arbejder med 
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en principiel forståelse af prostitution som et socialt problem. De borgerlige partier fastholder en 

liberal forståelse af prostitution som et erhverv, og at prostitueredes frie valg om at sælge seksu-

elle ydelser skal accepteres. 

 De manglende retningslinjer fra statslig side indebærer, at der på lokalt plan kan blive truf-

fet særlige forholdsregler i forhold til området. Den københavnske borgerrepræsentation startede 

i 2006 en kampagne mod prostitution og besluttede sig bl.a. for at afvige fra Servicestyrelsens 

vejledning om brug af prostituerede til handicappede145. Begrundelsen var, at prostitution skal 

anses som et socialt problem, der ikke indirekte skal accepteres, men angribes politisk. I denne 

kampagne indgår også andre budskaber, bl.a. at man opfordrer ansatte i Københavns Kommune 

til at afholde sig fra at konsultere prostituerede samt et forbud mod annoncering for sexydelser i 

magasinet Copenhagen this week146. Alt sammen tiltag, der af mange prostituerede opfattes som 

en konsekvent bekæmpelse af deres livsbetingelser147. 

PROSTITUTIONSFORMER I  VOR TID

Det foregående har handlet om, hvordan prostitutionen i dag ligesom i slutningen af 1800-tallet 

gøres til genstand for debat blandt de aktører, der forsøger at få indflydelse på, hvordan området 

kan reguleres, og dermed under hvilke vilkår prostitution kan have en samfundsmæssig plads. I 

det følgende vender vi blikket mod prostitutionens praksis herhjemme. Hvordan ser den egentlig 

ud i vor tid, hvilke former optræder den i, og hvordan indgår prostitutionen i en konkret lokal sam-

menhæng blandt andre borgere og deres daglige gøren og laden?

 Det var de samme spørgsmål, vi undersøgte i slutningen af 1800-tallet, og der kan indlednings-

vis være grund til i overordnet form at undersøge, om prostitutionens praksis har undergået nogle 

grundlæggende forandringer gennem de sidste godt hundrede år, eller om der i store træk er tale 

om et uforandret felt. Billedet bliver naturligvis kun oversigtligt. Prostitutionsområdet er både me-

get bredt og meget broget, og store dele af prostitutionen foregår mere eller mindre skjult. Det 

følgende forsøg på et overblik baserer sig dels på feltarbejde udført i 2005, 2008 og 2009 og på 

nutidige undersøgelser og rapporter. Herunder særligt Nell Rasmussens Prostitution i Danmark ud-

givet af Servicestyrelsen i januar 2007, hvor der samles op på mange af de nyere undersøgelser og 

gives et bredt og samlet indblik i prostitution i nutiden samt Redegørelse om prostitution i Køben-

havn fra samme år udgivet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Efter den overordnede 

karakteristik dykker vi ned i den københavnske kontekst og fokuserer særligt på Vesterbro som et 

byområde, der om noget forbindes med prostitution. 

 Den synlige prostitution er senest opgjort til 5.500 personer af Servicestyrelsen. Dette tal er 

bl.a. baseret på optælling af prostitutionsannoncer i aviser og på udvalgte hjemmesider samt erfa-

ringer fra opsøgende socialarbejde og politiet. Den synlige prostitution indebærer de mest gængse 

prostitutionsformer, som vil blive gennemgået nedenfor. 

 Den usynlige prostitution, de såkaldte mørketal, omhandler i høj grad mandlige og transsek-

I dag er massageklinik-
ker – i modsætning til i 
1800-tallet – spredt ud 
over byen, dog med kon-
centrationer på Vesterbro 
og Nørrebro. Myndighe-
derne har ingen syste-
matisk målsætning om at 
begrænse klinikkerne til 
særlige nabolag, ligesom 
nutidens mobilitet og 
mulighed for annonce-
ring bl.a. på nettet sætter 
meget få begrænsninger 
for, hvor køber og sælger 
kan mødes. Bemærk at 
der kun er få klinikker 
på Frederiksberg, hvilket 
formentlig kan hænge 
sammen med en højere 
husleje end på Vesterbro 
og Nørrebro. Kilde: 
Servicestyrelsen 2008. 
Listen over lokaliseringer 
er lavet ud fra søgninger 
i aviser og andre offent-
lige medier.
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suelle prostituerede, men også kvindelige prostituerede, som får kontakt med kunderne på en an-

den vis end gennem de mere traditionelle annoncer. Kontakten kan for f.eks. etableres gennem 

bekendtskaber, chat på nettet, online dating-portaler og sex- og swingerklubber. Mørketallene in-

debærer også prostitution for gaver eller lignende – et fænomen som synes at forekomme blandt 

unge som middel til konkrete materielle goder.

 De mest gængse former for (den synlige) prostitution i dag er148 klinikprostitution, escortprosti-

tution, prostitution i eget hjem, barprostitution, annonceret prostitution i sex-klubber samt gade-

prostitution.

Klinikprostitution

Klinikprostitution er den meste udbredte prostitutionsform i Danmark i det 21. århundrede. Ser-

vicestyrelsen anslår, at der var omkring 3.200 klinikprostituerede i Danmark i 2005-2006. Tallet 

vurderes ud fra konkret viden om klinikker samt annoncer i aviser, magasiner m.m. Som nævnt er 

klinikkerne siden loven i 1999 lovlige, så længe der ikke er tale om egentlig bordeldrift, hvor en eller 

flere personer indkasserer fortjenesten fra prostituerede i et slags ansættelsesforhold. 

 Brugen af selve betegnelsen massageklinik vandt hævd i perioden, hvor prostitution var ulov-

ligt, og skulle udadtil angive en legal beskæftigelse – jævnfør også navnene på ydelserne: dansk, 

svensk, fransk, græsk m.v. I branchen bruger man hovedsaligt betegnelsen bordel og der er da 

også i mange tilfælde tale om, at det er som sådan bedrifterne køres. I det følgende benytter vi her 

betegnelsen klinik eller massageklinik i overensstemmelse med praksis i de fleste undersøgelser.

 Massageklinikker er en relativt ny prostitutionsform. I en oversigt over prostitution fra 1968, 

hvor Bent Moldam angiver en række forskellige prostitutionsformer, nævnes massageklinikprosti-

tution ikke specifikt. Men han har en kategori, velhaverluderne, som dækker luksusprostitution fra 

finere privatboliger, altså dengang en mere eksklusiv form for prostitution. Inden for klinikprosti-

tutionen har der gennem de seneste årtier været en kraftig stigning. Det store skred synes at være 

sket sidst i 1970erne og i starten af 1980erne. Således påpeger Socialforskningsinstituttets rapport 

fra 1990, at der tilsyneladende stadig ikke fandtes massageklinikker i Aalborg i 1977. Allerede i 

1990 er massageklinikker den mest udbredte form for prostitution i hele København, og i dag er 

massageprostitutionen ligeledes den klart dominerende prostitutionskategori – den udgør næsten 

70% af den samlede prostitution.

 Servicestyrelsen vurderer, at der i 2009 var 499 klinikker fordelt over hele Danmark, ofte kon-

centreret om større byer. I København er der klinikker i alle dele af byen, også i yderområderne. Det 

er typisk områder med lav husleje, som tiltrækker klinikkerne. Nogle af klinikkerne fremstår diskret 

f.eks. i et hus, mens andre er placeret i kælderværelser tydeligt eksponeret til gaden. Et rødt lys (se 

eksempelvis billedet side 143) er et gammelkendt tegn på, at salg af sex foregår. Klinikker findes 

i alle standarder; nogle er snuskede og beskidte med dårlige bad- og toiletforhold, mens andre er 

luksuriøst indrettet og gør en dyd ud af renlighed. Nogle klinikker har flere prostituerede ’på vagt’ 

ad gangen, mens andre kun har en på vagt ad gangen. Mange af klinikkerne tilbyder bestemte slags 

prostituerede, i forskellige størrelser, farver og aldre, og reklamerer med bestemte ydelser for for-
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Et eksempel på et 
’menukort’ med ydelser 
og priser er dette fra 
klinikken Club Erotica på 
Nørrebro i København fra 
september 2010. Priserne 
vurderes at ligge i det 
gængse leje for mere 
eksklusive massagekli-
nikker i hovedstaden. 
Som det fremgår betaler 
kunderne 100 kroner i 
entré, som typisk går til 
udlejeren af lokaler. Når 
der tages penge i entré 
fra kunderne – frem for 
eksempelvis procentvis 
af de prostitueredes 
indtjening – er det 
formentlig for at undgå 
at kunne dømmes efter 
rufferiparagraffen, der 
forbyder at man tjener 
penge på andres prosti-
tution. Da der imidlertid 
i en sag i 2010 under stor 
mediebevågenhed blev 
fældet dom for rufferi 
over for den tiltalte Anni 
Brinch (også kendt som 
Fønsby), fandt dommeren 
ikke, at det var en formil-
dende omstændighed, at 
indtjeningen stammede 
fra entreindtægter. 

skellige kvinder. Der er forskellige priser på ydelserne på forskellige klinikker. 

 Mange prostituerede er på flere klinikker, gerne i forskellige områder. De får typisk booket de-

res kunder gennem en telefondame, som fortæller kunderne, hvem der har tid. Kunderne kan som 

regel også se de prostitueredes profil med mål, vægt, beskrivelse og gerne billede på klinikkens 

hjemmeside, hvor der ofte også kan findes en oversigt over, hvem der har vagt hvornår. På denne 

type klinik er der som regel flere værelser til at tage imod kunder samt et rum indrettet specifikt til 

dominans med lænker, piske, bænke og andre redskaber. Der er også et venteværelse, hvor kun-

derne kan få en kop kaffe, når der er kø ved de prostituerede.

 Der er ikke åbent tilgængelige informationer om massageklinikkernes organisation, prispoli-

tik, interne arbejdsdeling m.m. Det følgende baserer sig derfor på uformelle oplysninger, der ikke 

nødvendigvis gælder generelt, men dog giver et indtryk af billedet. Telefondamen, der tager imod 

kundernes opkald, bliver typisk betalt af de prostituerede, der er på vagt. Der fastsættes eksem-

pelvis et minimumsbeløb for hver prostitueret, og så afregnes resten som en procent af kvindens 

indtjening, efter at vagten er slut. Et minimumsbeløb kan f.eks. ligge omkring 400 kroner for en halv 

vagt, der typisk varer fra 10 til 16, og 800 kroner for en hel vagt, der varer fra 10 til 22 plus procenter 

af indtjeningen. Leje af værelser foregår nogle steder for faste beløb pr. halve eller hele vagt og 

andre steder gennem procentvis afregning af indtægten og/eller entréen til udlejeren. Udlejerne er 

typisk kvinder, da der er tendens til, at de ikke bliver straffet så hårdt som mænd for rufferi, hvis de 

bliver taget af politiet. 

 Nogle prostituerede har lejet og indrettet egne lokaler til deres klinikarbejde. Her foregår leje-
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målet som almindelig erhvervslejemål uden mellemmand. Mange prostituerede har oparbejdet en 

fast kundekreds. Derudover finder de nye kunder primært gennem internettet og reklamer. Kunden 

booker som regel sin aftale, specificeret med ønske om ydelse, pr. e-mail, via telefonopkald eller 

sms149. 

 Hvor stor en del af de prostituerede, der er momsregistrede som selvstændige, er det ikke mu-

ligt at godtgøre150. Omvendt kan det med en vis sikkerhed vurderes, at klinikprostituerede udgør 

den største gruppe af momsregistrede prostituerede. En fordel ved at være momsregistreret som 

klinikprostitueret er, at man kan trække udgifter fra i skat som f.eks. husleje, kondomer, glide-

creme, sexlegetøj, outfits m.m.

 

Escortprostitution

Mange klinikprostituerede kører også escort, hvor de tager ud på kundernes adresse. Escort er 

en nyere form for prostitution, der brød frem i 1970erne. Til en vis grad dækker escort det samme, 

som Bent Moldam i 1968 omtalte som fritids- og husmoderprostitution, samt den gruppe, der en 

overgang blev kaldt for callgirls. Callgirls blev typisk bestilt fra en bar eller gennem et hotel og var 

udbredt i 1970erne151, men allerede i 1990 var kategorien sammensmeltet med escortkategorien. 

Escortbegrebet forbindes også med kvinder, som er ’selskabsdamer’ til sammenkomster og lig-

nende.

Massageklinik, Eskilds-
gade 1, 1997. Vinduet 
tilbyder et lille glimt ind 
bag facaden, der indtil 
et par år ind i det nye 
årtusinde tilbød S/M: 
”Miss Vandal bringer dig 
via mange himmelske 
smerter direkte til Hel-
vede”, står der på skiltet 
til venstre. Der var også 
blide former, som det 
fremgår af skiltet i mod-
satte side: ”Få en ’date’ 
med elegante stilige 
’Susanne’. En drøm for 
den kræsne gentleman”. 
I dag er der massagekli-
nik med østeuropæiske 
kvinder, og vinduet er 
blændet. 
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 Escortservice er som regel dyrere for kunden end klinikprostitution. Kunden betaler her gerne 

for tid frem for ydelser – det er altså et konkret timebaseret salg af tid, hvor forskellige former for 

sex er inkluderet. En timepris for en escort starter i hovedstadsområdet typisk på ca. 2.000 kro-

ner152. Nogle escortprostituerede har en fast chauffør, som også fungerer som en sikkerhedsforan-

staltning. Chaufføren venter typisk i bilen, og hvis den prostituerede ikke vender tilbage eller giver 

lyd fra sig inden et aftalt tidspunkt, ringer han først til hende og dernæst efter hjælp, hvis hun ikke 

svarer.

Prostitution i eget hjem

Prostitution i eget hjem indebærer, som betegnelsen indikerer, at prostitutionen foregår i den pro-

stitueredes private hjem. Det er svært at vide, hvor udbredt denne form for prostitution er i dag, 

men i 2005-2006 blev der opgjort 144 kvinder, otte mænd og ni transvestitter, som annoncerer med 

betegnelsen privat153. Det er en prostitutionsform, der ikke kræver meget organisation, før den kan 

praktiseres. Det forekommer også, at prostituerede laver aftaler med faste kunder i deres eget 

hjem, mens de stadig arbejder i andre former for prostitution. 

Barprostitution

Der er ca. 13 barer med strip og prostitution i København. De er koncentreret omkring Vesterbro og 

Nyhavn. De prostituerede på barerne kan være af alle nationaliteter. Kunderne har gerne mange 

penge, og denne prostitutionsform synes at tiltrække mange forretningsmænd med besøgende. 

De prostituerede drikker her med kunderne, hvor deres job er at få kunderne til at bruge så mange 

penge i baren som muligt – det er modydelsen for, at de prostituerede har lov at have baren som 

arbejdsmark. Kunderne skal f.eks. bruge op til 3-4000 kroner, før en prostitueret må sælge ham 

seksuelle ydelser. Der er ofte aftrædelsesværelser i nærheden af baren, som kan bruges. 

 Som prostitutionsform er barprostitution speciel, idet kunden ikke nødvendigvis på forhånd har 

haft til hensigt at være sammen med en prostitueret. Forholdet indledes ofte af den prostituerede, 

hvilket normalt ikke er tilfældet, ligesom samværet ofte begynder i det små med kys og berøringer, 

førend der er indgået en aftale og før betaling. Også det står i modsætning til anden prostitution. 

Denne prostitutionsform er således velegnet til at få potentielle kunder, der i forvejen bevæger sig 

ind i byens promiskuøse miljøer, til at gå det sidste stykke. 

Prostitution i sex-klubber

Prostitution i sex- eller swingerklubber er et relativt nyt fænomen. Det indebærer, at klubberne 

bliver brugt til såkaldte annoncerede sex-parties. Der er gerne flere værtinder til et sex-party, som 

kan vare omkring fire timer, og som flere kunder kan købe adgang til. I den tid er der sex ad libitum. 

Et sex-party koster omkring 2200 kroner pr. kunde154. Ifølge en prostitueret, der tidligere har dre-

vet flere massageklinikker, er swingerklubber – såvel uden som med prostitution – blevet en hård 

konkurrent til massageklinikkerne155. Massageklinikkerne henvender sig dog fortsat til kunder, der 

ikke befinder sig godt ved den eksponering, som sex- og swingerklubberne indebærer.
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Gadeprostitution

Servicestyrelsen vurderer, at der var ca. 800 gadeprostituerede i Danmark i 2005-2006. Reden hav-

de i 2007 1400 besøgende på landsplan, hvoraf de 1086 var besøgende i København. 

 Gadeprostituerede byder sig til kunder på gaden på alle tider af døgnet og bliver samlet op af 

enten gående eller kørende kunder. Ydelsen aftales, før den prostituerede tager med kunden. De 

seneste år er det desuden blevet en udbredt praksis blandt de gadeprostituerede at give kunder 

deres mobilnummer, så de kan lave aftaler pr. telefon. Med faste kunder er der som udgangspunkt 

helt faste aftaler om ydelser og pris. Gadeprostitutionen kommer vi nærmere ind på i afsnittet om 

prostitutionen på Vesterbro. 

Monopoliseringer og gruppesammenhold 

Hvor mange altså både prostituerer sig på klinik og som escort, er de andre former for prostitution 

mere adskilt fra hinanden. Dog er escort- og barprostituerede også tilsyneladende indbyrdes inte-

grerede kategorier, og det kan formodes, at der også er overlap mellem disse og den forholdsvist 

nye kategori sex-klubber. Disse kategorier af prostituerede opfatter ikke sig selv som tilhørende 

samme gruppe prostituerede som gadeprostituerede, og de gadeprostituerede skelner på samme 

måde. Man konkurrerer på gaden ikke med de prostituerede på klinikker, barer og escort, men har 

sin egen kundegruppe. Da prostitution på gaden er billigere, appellerer det til en kundegruppe, 

som vil have sine ydelser så billigt som muligt. Kunderne hos klinik- og escortprostituerede betaler 

gerne ekstra for en vis eksklusivitet i ydelsen og ikke mindst for diskretion. De forskellige grup-

per prostituerede betragter således ikke hinanden som konkurrenter, og der foregår ikke åbenlyse 

magtkampe og lignende på tværs af grupperne.

 Men inden for grupperne er det en anden sag. Blandt de gadeprostituerede er der store kampe, 

som i bund og grund handler om kunder og fastholdelse af priser, jf. den senere gennemgang af 

gadeprostitutionen på Vesterbro. På klinikker ses lignende interne brydninger og kampe. Mange 

klinikker har konkrete retningslinier for minimumspriser for hver ydelse eller faste ’huspriser’. Man 

må som en helt grundlæggende uskreven regel ikke underbyde hinanden for at skaffe kunder. 

Udenlandske prostituerede

Et væsentligt skift i prostitutionsmiljøet, som i høj grad præger prostitutionen i dag – og dens frem-

træden i byrummet – er et stort antal af udenlandske prostituerede. Stikprøveundersøgelser af 

Ekstra Bladets annoncer i perioden 1989-2001 foretaget af Videns- og Formidlingscenter for Socialt 

Udsatte (i dag Sevicestyrelsen) viser, at andelen af annoncer for udenlandske prostituerede i pe-

rioden steg fra 4% til 45%. Annoncerne vurderes dog ikke at give et dækkende billede af omfanget 

af den udenlandske prostitution i Danmark. Tallet for udenlandske kvinder i prostitution i Danmark 

i 2009 er anslået til 2500; dvs. næsten halvdelen af den opgjorte synlige prostitution Danmark156. 

Det er typisk kvinder fra Sydøstasien, Østeuropa, de baltiske lande, Sydamerika og Vestafrika. 

 Den største nationale gruppe udenlandske prostituerede er thailændere, som ofte arbejder på 

klinikker i et velorganiseret system157. De thailandske prostituerede kom frem i billedet i Danmark 
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i 1980erne, og i 1990erne kom der et boom af thailandske klinikker. Tilgangen af østeuropæiske 

gadeprostituerede tog for alvor fart sidst i 1990erne med en overvægt af tjekkiske og senere ru-

mænske kvinder. De seneste par år har stigningen i denne gruppe prostituerede været markant, 

hvilket utvivlsomt hænger sammen med indlemmelsen af landene i EU, som har gjort det nemt for 

østeuropæerne at komme hertil158. Afrikanske prostituerede begyndte at fylde i gadeprostitutions-

billedet efter 2000, og i 2003 kom der er boom af nigerianske kvinder, som fortrinsvis kommer til 

Danmark gennem Italien159. 

 Mange af de udenlandske prostituerede kommer til Danmark på et turistvisum. De er således 

ikke tilknyttet det danske lægesystem og kender ikke til deres rettigheder i Danmark. Derudover 

har flere et begrænset kendskab til prævention og beskyttelse mod kønssygsomme. Rasmussen 

konkluderer derfor, at de udenlandske prostitueredes sundhedstilstand er dårligere end de danske 

prostituerede, der gerne er velinformerede og fast tilknyttet et offentligt lægesystem. I 2009 blev 

der etableret en sundhedsklinik i Reden International, hvor udenlandske kvinder anonymt kan få 

lægehjælp. 

Massageklinik på 
Åboule varden, 1982.
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 Det er en tilsyneladende almindelig praksis, at udenlandske kvinder, som kommer til Danmark 

for at prostituere sig, får hjælp til at komme herop og blive etableret. De betaler mellemmændene 

for dette og kommer dermed til at skylde penge, ofte flere hundrede tusinde, som skal tilbage-

betales af prostitutionsindtægten, før de kan komme ud af prostitutionen igen. Typisk sender de 

prostituerede de resterende penge fra indtægten til deres familie i hjemlandet. 

 Der findes også eksempler på kvinder, som bliver handlet til Danmark, den såkaldte trafficking. 

Traffickede kvinder er blevet ført ind i landet ofte ved tvang eller under falske forudsætninger og 

bliver tvunget til at prostituere sig. Dette kan foregå på mange måder. Nogle tror, de skal arbejde på 

en bar eller i et andet regulært job, men opdager i Danmark, at de skal være prostituerede. På det 

tidspunkt står de allerede i gæld til mellemmændene og kan føle sig nødsaget til at prostituere sig. 

Andre oplever at blive kidnappet eller lokket til landet og derefter voldtaget og tvunget til prostitu-

tion, mens de bliver holdt i fangenskab. En tilsyneladende udbredt fremgangsmåde for bagmæn-

dene, hvorved de kan fastholde de indtægtsgivende kvinder i prostitution og under kontrol, er at 

fratage dem deres pas, så de ikke kan rejse ud af landet. Ofte bliver kvinderne også truet med vold 

på deres familie, hvis de stikker af. Mange af kvinderne er desuden mærket af at opholde sig illegalt 

i landet og er derfor bange for at blive sendt tilbage til deres hjemland, hvor de ikke kan få beskyt-

telse for bagmændene. De fleste østeuropæiske kvinder kan dog lovligt opholde sig i Danmark, 

men Rigspolitiet skønner, at det er ca. 10% af de udenlandske prostituerede. Hvor mange kvinder, 

der er udsat for omstændigheder præget af trafficking vides ikke præcist. Reden Stop Kvindehandel 

er en NGO institution under KFUKs Sociale Arbejde, der yder støtte og hjælp til de traffickede kvin-

der. I projektets treårige prøveperiode fra 2003 til 2006 havde institutionen 70 kvinder, der opholdt 

sig i et beskyttet værested.  

Hos Reden Stop Kvinde-
handel kan kvinderne få 
en gratis sundhedsunder-
søgelse. I modsætning 
til 1800-tallets tvungne 
ugentlige visitation er 
undersøgelsen frivillig, 
og for de udenlandske 
prostituerede, der ophol-
der sig illegalt i landet, 
kan det være den eneste 
mulighed for at komme 
til lægen.
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VESTERBRO – ET KØBENHAVNSK BYOMRÅDE 
PRÆGET AF PROSTITUTION

Vesterbro har gennem mange årtier været præget af prostitution160. Vesterbros udvikling er derfor 

velegnet til at give et billede af, hvordan prostitutionen indgår i og spiller sammen med det øvrige 

byliv i et lokalområde. I kraft af en bevidst politisk, social og byudviklingsmæssig indsats har Ve-

sterbro endvidere gennemgået en markant forandring gennem de sidste par årtier – den såkaldte 

byfornyelse.

 Prostitutionens rolle i et bredere billede kan derfor følges under forskellige vilkår, nemlig før og 

efter byfornyelsen af Vesterbro, der for alvor tog fart i 1990erne. Denne problemstilling fordrer, at 

der udnyttes et forskelligartet udvalg af kilder. Som de vigtigste har vi benyttet rapporter, udgivel-

ser og undersøgelser vedrørende Vesterbros udvikling og byfornyelse161, tv-udsendelser, interviews 

med tidligere og nuværende prostituerede, politi og sociale myndigheder samt observationsstudier 

i området. 

VE STERBRO FØR BYFORNYELSEN

Vesterbro havde gennem 1960erne og -70erne undergået en kraftig forslumning. På en vis måde 

kunne udviklingen minde lidt om det, vi så i lille format i Helsingørsgade og Magstræde i slutningen 

af 1800-tallet – dog naturligvis uden at udviklingen så entydigt var knyttet til prostitutionen som i de 

to bordelgader. Folk i den socialt tunge ende var kommet til helt at dominere bybilledet.

 Gennem 1900-tallet havde Vesterbro udviklet sig med tæt beboelse i store boligkarreer med en 

stor andel af små lejligheder162. Beboermassen var præget af folk med lave indkomster, og da krisen 

satte ind i 1970erne blev mange vesterbroere arbejdsløse. Området var allerede på det tidspunkt 

desuden beboet af mange hjemløse, der i nogle tilfælde kunne finde husly i udtjente ejendomme, 

hvor lejligheder stod tomme. Vesterbro blev hertil forbundet med hårde stoffer, der var blevet et af 

samfundets alvorlige misbrugsområder fra midt i 1960erne. Handelen foregik både åbent og skjult, 

og stofmisbrugere var en del af gadebilledet. Eksempelvis udviklede Halmtorvet og hjørnet af Isted-

gade og Colbjørnsensgade sig fra midten af 1970erne som et område dybt præget af misbrugere; i 

starten typisk med brugere af morfin og amfetamin163. Endelig var der så prostitutionen og tilgræn-

sende dele af sexindustrien. Med pornografiens frivivelse i 1969164 skød pornoforretninger og -bio-

grafer frem i området i et omfang og en koncentration, som ikke fandtes andre steder i København. 
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Istedgade fotograferet 
mod hovedbanegården, 
1984. Som det kan ses af 
billedet, var Istedgade 
også dengang rig på sex-
butikker – en tendens 
som for alvor tog fart i 
dette område efter por-
noens frigivelse i 1969.
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 I 1989 udgav Vesterbro Lokalråd en hvidbog, der gav denne karakteristik af det, der omtaltes 

som ”landets fattigste bydel”: 

 ”Arbejdsløshedsprocenten er ca. 17% mod 11% i København som helhed. Over 20% af Vester-

bros befolkning må årligt henvende sig på bistandskontoret om kontanthjælp. 60% af de beskæf-

tigede er ufaglærte mod 49% i Københavns som helhed. Der er intet besynderligt i, at alle former 

for sociale tragedier, som er en følge af arbejdsløshed, fattigdom og dårlige boligforhold, hyppigst 

optræder på Vesterbro. Sådanne såkaldte fattigdomsghettoer kan man se i alle storbyer… Vester-

bro er blevet landet centrum for narko og prostitution”165

POR NOGRAF I  OG PROSTITUTION

Prostitutionen var koncentreret i området omkring Hovedbanegården og i udvalgte områder i ret-

ningen udad. De små billige lejligheder, som kvarteret rummede så mange af, indgik i aktiviteterne. 

Politimand Erik Hauervig karakteriserer situationen som han husker den fra først i 1960erne: 

 ”Der var tale om gadeprostitution i stor stil og i det hele taget nede omkring Gasværksvej, på 

stykket fra Istedgade ned til Halmtorvet og så hen ad Gasværksvej mod Viktoriagade. Der havde 

man mange små lejligheder i de gamle områder, hvor man opererede fra”

 Kundekontakten kunne foregå på mange måder – både ved aktiv opsøgning og direkte fra vin-

duerne: 

 ”Man støvede kunder op nede på værtshusene i gaderne – det var jo dengang Kødbyen var 

stor… og der var jo fjortendageslønninger, og der var jo mange steder hvor kvinderne hang i vin-

duet og søgte kunder – det gjorde de bl.a. også ovre ved Maria Kirkeplads oven over Non-stop [en 

nuværende pornobiograf, se billedet s. 138] … de sad bare i vinduerne – hele strækninger – og når 

Fragtmandshallerne, ca 
1975. For gadeprostitu-
erede, der ikke havde 
adgang til en lejlighed, 
var Fragtmandshallerne 
bag Halmtorvet et meget 
benyttet sted.
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der kom nogen forbi, så fik man en kommentar”166

 Pornografien kom til at sætte sit klare præg på bydelen. Der var en hel række lokaliteter, hvor 

man kunne komme ind og se liveshow – bl.a. Keyhole i Istedgade, Private Club i Herluf Trollesgade 

og Club Amour i Eskildsgade. Det var imidlertid langt fra, at alle de steder, der tilbød sexshow, også 

var tydelige i gadebilledet. Mange var interimistisk indrettet, idet situationen var, at pornografilov-

givningen ikke tillod ’levende’ show – disse lokaliteter havde således konstant udsigt til at blive 

lukket. Det var bevillingspolitiet, der havde tilsynet, og folk, der kendte til miljøet dengang, fortæl-

ler, at der var en stadig efterstræbelse efter disse ulovligheder – ”nej, hvor de jagtede det, det der 

bevillingspoliti, hold kæft, hvor de jagtede, ha-ha”, som en af udøverne husker167. De optrædende 

på deres side kalkulerede så med de bøder, der nu engang fulgte med. Sandra Day, der i 1970erne 

blev kendt for sine piskeshows i disse klubber, husker tilbage på en af disse aftener, hvor showet 

blev afbrudt af ordensmagten: 

 ”Jeg kan huske en gang dernede i nr. 15 [i Herluf Trollesgade], der kom bevillingspolitiet og 

stormede det. Der var låst, og så hamrede det på døren, og der havde jeg nogen fra Tyrol – sådan 

nogle tyskere med husmødre, det var lige før mændene havde korte bukser [læderhoser] på. Og de 

var så livlige og scenen det var sådan nogle madrasser lagt oven på hinanden, faktisk meget hyg-

geligt, men interimistisk. Og der blev hamret på døren, og de skruede bare højere og højere op. Så 

kom først hende med kassen, henover scenen, mens der var show på og ud ad bagdøren, ha-ha, og 

så kom dem, der bookede, og jeg fortsatte med showet og så kom bevillingspolitiet. Så blev det 

så standset, showet ikke… men jeg fik jo altså bøden, den kunne jeg jo lige så godt tage, da folk 

alligevel nemt kunne sige, hvem der havde optrådt”. 

 Der foregik også en del bondefangeri. Bl.a. praktiserede nogle af dem, der drev stederne, selv 

Øksnehallen i Kødbyen ved 
Halmtorvet, 2009. Efter at 
Den brune Kødby blev utids-
svarende i første halvdel af 
1900-tallet – og naboen Den 
hvide Kødby kom til – ryk-
kede bl.a. Fragtmandshal-
lerne ind på området. Hele 
dette område blev inddraget 
i byfornyelsen af Vesterbro 
og gennemgik en omfat-
tende ’mondænisering’. 
Indretningen af Øksnehallen 
som udstillingssted er et 
karakteristisk islæt i denne 
udvikling, hvor det tidligere 
prostitutions- og misbru-
gerområde har forandret 
fuldstændig karakter.
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Natklubben Chat Noir, der i en periode lød navnet Valen-
cia. Her kunne man se store og spektakulære shows efter 
mønster fra Moulin Rouge i Paris. I modsætning til, hvad 
der var tilfældet i de mange stripbarer med nøgendans 
og liveshow, foregik aktiviteterne her inden for lovens 
rammer – hvilket måske var baggrunden for at stedet 
måtte lukke på grund af for dårlig økonomi.
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at ringe til bevillingspolitiet, når det betalende publikum var kommet på plads – så blev forestillin-

gen standset inden den var gået i gang, og naturligvis uden at der reelt havde været indkøbt nogen 

til at optræde168. Ud over disse mere ydmyge og lyssky steder rummede Vesterbro også den mere 

eksklusive del af showudvalget. Her var Valencia på Vesterbrogade i særklasse med store spekta-

kulære forestillinger.

 ”Det var flot. Det var sådan noget med rigtige show fra hele verden – altså striptease show – 

med store rumskibe og en der kom ridende ind på en hest ude fra Vesterbrogade og klatrede op i 

en trapez og lavede striptease der. Det var så særprægede show, men se, det var jo en natklub, men 

det kunne altså ikke gå, fordi det blev beskattet…”169

 Der var generelt ikke knyttet bordelvirksomhed til disse forlystelsessteder, men det er klart, at 

de satte deres præg på bydelen og det var med til at influere på markedssituationen for de prosti-

tuerede i området. Som politimand Erik Hauervig formulerer det: 

 ”Der var mange liveshows, der trak kunder. Og det var jo specielt det der trak. Mange kunder 

blev lokket i – skal vi sige: fordærv – de blev gejlet godt og grundigt op, og så var de jo nemme 

ofre for nogen af de her kvinder… så havde man jo også de mange restauranter…eller værtshuse, 

dernede, hvor der var gang i ’musikken’”

 Det var ikke alene tilstedeværelsen af sexshow, pornobiografer og -butikker, der sikrede Ve-

sterbro et image som centrum for sexsalg. Det var også primært her, at den mest synlige af prosti-

tutionens mange former – gadeprostitutionen – hørte hjemme. Bent Moldam, der i 1968 lavede en 

karakteristik af prostitutionen i København, bekræfter billedet af gadetrækkeri særligt i områderne 

omkring Istedgade og Gasværksvej. Han bekræfter også, at kunderne herefter blev bragt med op i 

en af de billige lejligheder, der enten kunne tilhøre den prostituerede selv eller en alfons. Af og til 

foregik aktiviteterne i et hotelværelse, der var lejet på timebasis170. En prostitueret, der ønsker at 

være anonym, kom til København i starten af 1970erne og tilføjer, at også Colbjørnsensgade og Re-

verdilsgade var gader, der blev trukket fra i disse år. En anden prostitueret, der kom til København i 

1970erne, havde sin egen lejlighed – på Halmtorvet – og fortæller, hvor nemt det var, når kunderne 

selv kom til torvet, hvor der dengang ikke lå en politistation: 

 ”Altså jeg flyttede jo fra provinsen, der er jeg født og opvokset. Og så arbejdede jeg på en cho-

koladefabrik. Og så ham værkføreren havde en lejlighed til leje, som lå på Halmtorvet. Og dengang 

så Halmtorvet helt anderledes ud. Der var der et supermarked der, hvor politistationen ligger nu, 

og lige ved siden af politistationen havde jeg så min lejlighed. Og det var jo et herligt sted, for 

dengang der kom kunderne jo her, ikke”.

 I øvrigt var der rangopdelte strøg for gadeprostitutionen. Halmtorvet var stedet, hvor man star-

tede, mens udviklingen derfra kunne gå både den og den anden vej: 

 ”Istedgade, det var noget man skulle arbejde sig op til, altså gøre sig fortjent til at få lov til at 

komme der. Så nybegyndere, det var Halmtorvet ikke. Og Skelbækgade, det var simpelthen det 

laveste af det laveste… det var junkieluderne. Altså, hvis der var en eller anden fyr som brokkede 

sig over prisen, så sagde man at så kan du bare gå over i Skelbækgade fordi der er de ikke andet 

værd, altså der er de bare noget skod ikke” 



124 S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

 At avancere til Istedgade krævede tålmodighed, op til flere års erfaring fra gaden. Og stadig ri-

sikerede man, at man ikke blev accepteret og simpelthen smidt væk af de faste gadeprostituerede. 

En gadeprostitueret fortæller, hvordan hun blev mødt med afvisning, da hun forsøgte at bevæge sig 

ind i Istedgade: 

 ”Ja, ’det er min flise’, ligesom man ser beskrevet i bøgerne: ’Det er min flise, kan du så komme 

væk’. Jeg havde min vrøvl med en der hedder Vinnie, hendes mand var tjener på ’De fire årstider’, 

det var et værtshus, og dengang var det det værtshus, hvor alle kom, ik’. Og hun mente jo, at hun 

var noget særligt fordi hendes Holger var tjener, ik’. Og han ville jo bare have fred og ro, men hun 

var sådan en rigtig skrigekælling”. Historien endte i øvrigt i fordragelighed, fordi Holger fik ned-

dæmpet sin kæreste. 

 Allerede i 1960erne var bilprostitutionen kommet til. Kunderne kontaktede de prostituerede 

gennem bilruden og den prostituerede kørte med til fragtmandshallernes område eller til Sydhav-

nen, fortrinsvis bag H.C. Ørstedsværket171. Bilprostitutionen foregik fra Halmtorvet, et trafikalt knu-

depunkt, der var nemt at komme til og fra.

PROSTITUTION E N OG DE ØVRIGE BEBOE R E

En stor del af aktiviteterne blev accepteret fra politiets og myndighedernes side. Meget tyder på, 

at der desuden var en generel accept af tingenes tilstand fra de øvrige beboeres side. Det indre 

Vesterbro var i disse årtier et relativt socialt homogent kvarter, og man levede med stof- og alko-

holmisbrugere, hjemløse, trækkeri og anden prostitution som en accepteret del af miljøet. Som en 

gammel beboer formulerer det: 

 ”De [gamle vesterbroere] var mere tolerante og åbne over for, at man kunne godt bo i en ejen-

dom, hvor der var en der var fuld en gang imellem eller var lidt skør og råbte og skreg en gang 

imellem uden at stille krav om at vedkommende skulle smides på gaden”172

Stripbar på Istedgade  
34-36, 1974. 
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 I forbindelse med en undersøgelse i 1977 blev en vesterbroer spurgt om, hvordan de prostitu-

erede havde indgået i lokalmiljøet gennem hans barndom og ungdom i 1950erne og 1960erne.

 ”Dengang var de en del af samfundet… en gade uden en spritter eller en luder, det var jo sim-

pelthen bare utænkeligt, ik’? Luderne dengang, de levede tilbagetrukket i deres lejligheder; de gik 

faktisk aldrig udendørs. Gid de udendørs, så var det simpelthen fordi de var tvunget til det på en 

eller anden måde; ellers havde de os drenge til at hente deres præservativer og sådan noget. Vi 

tjente mange penge ved at gå i byen for de forskellige ludere, for der boede faktisk en luder i hver 

gård. Og alle vidste, at hun var luder – sådan var det bare. Og hun var lige så tit med til at drikke 

kaffe sammen med alle sladrekællingerne og sådan noget. Og der var ingen, der så ned på hende, 

fordi hun var luder”173

 Karakteristikken af gamle vesterbroere som meget tolerante og rummelige kan formentlig ikke 

stå alene. Der er også folk, der husker årtier tilbage, og advarer mod en romantisering af det gamle 

Vesterbro, der også var præget af misbrug og konflikter. Men at der har været en generel indbyrdes 

accept er formentlig rigtigt nok, og den relative sociale ensartethed blandt beboerne er formentlig 

den primære baggrund for det. Hvad angår prostitutionens plads i det billede, fanger følgende citat 

fra en prostitueret tiden og den sociale sammenhæng godt. På spørgsmålet, om det var et problem 

i forhold til opgangens øvrige beboere, at hun tog kunder med op i sin lejlighed, svarer hun: 

 ”Nej … overhovedet ikke. Det var sådan meget accepteret. I bunden af opgangen lå der en por-

noshop… Og det hele var porno porno porno... Dem der boede i opgangen: den ene lavede også 

penge på den måde, og så var der et par sømænd, og så var der et par mega alkoholikere. Altså, det 

var sådan noget med at hver fjortende dag, så blev vi evakueret, fordi de havde glemt en steg, og 

så havde de glemt at slukke for gassen ik’, så det var sådan noget med, puh, hver aften, når man 

lagde sig til at sove tænkte man: åh nej, bare de nu har slukket…”

 Den tidligere forstander for Mændenes Hjem giver en karakteristik af, hvordan den misbrugs-

Stripbaren Club 34 på 
Istedgade 34, 1981. 

Bordellet Club Amour i 
Eskildsgade 22, 1981. 
Bordellet eksisterer sta-
dig i dag (se billederne, 
s. 133). 
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prægede del af Vesterbro så ud i slutningen af 1980erne, og hvad der var 

en væsentlig del af baggrunden for, at man fra det københavnske bysty-

res side ville ind og forandre bydelen:

 ”I sen-firserne [er Vesterbro blevet] et endimensionelt miljø, hvor der 

er hvid heroin, og der er hvide danske som tager stoffer. Det er omkring 

det skarpe hjørne… oppe der omkring Halmtorvet. Hvor også prostitutio-

nen holder til, helt heroppe i den her ende af bydelen [mod Hovedbane-

gården]. Det er ligesom en del af et integreret dårligt hotelmiljø, dårlige 

restauranter, masser af pornobutikker og der lever miljøet i bedste velgå-

ende” 174

PROSTITUTIONEN UNDER BYFORNYELSEN AF 
VE STERBRO

Allerede før 1980 var man begyndt med saneringer og gårdrydninger på 

Vesterbro. Man ville af med de små lejligheder – heriblandt dem, der blev 

brugt til prostitution. Bygningerne blev ryddet for at blive bygget om. Det 

betød, at mange af de gamle gadeprostituerede gik over i klinikprostitu-

tion, der hidtil kun havde udgjort en meget lille del af prostitutionen. I 

nogle tilfælde fortsatte de prostituerede med at bruge lejlighederne til at 

tjene penge trods myndighedernes bestræbelser på at gøre lejlighederne 

helt ubrugelige:

 ”Man fjernede strøm, man fjernede vinduer, men der var mange af 

tøserne, der havde en gammel ildelugtende madras, der lå på en trap-

perepos, og der havde man stearinlys. Der gik man op ad trapperne med 

kunderne og tændte et stearinlys, og det var jo ikke den bedste parfume 

det stank af…”175

Byfornyelse frem for sanering

De københavnske politikere var imidlertid interesseret i at modernisere 

Vesterbro på en anden måde, end det havde været gjort f.eks. på Nør-

rebro igennem 1970erne. Her havde man gennem en hård sanering fået 

skabt et image af, at kommunen agerede uden hensyn til beboernes øn-

sker og uden ordentlige analyser af, hvad forandringerne ville føre til. På 

den baggrund blev begrebet ’sanering’ ændret til ’byfornyelse’. Lov om 

Byfornyelse og Boligforbedring blev gennemført i 1983 og afløste de tid-

ligere saneringslove176. Den nye lov sendte et signal om, at kommunen 

ville bestræbe sig på at istandsætte og bevare bygninger – frem for blot 
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Værelse i Colbjørnsensgade, 1991. De små lejligheder 
på det indre Vesterbro blev før byfornyelsen ofte brugt 
til prostitution. De var billige på grund af kvarterets 
tiltagende forslumring og lå belejligt, idet Halmtorvet var 
et centralt stede at opstøve kunder. Under byfornyelsen – 
hvor beboere blev flyttet ud af deres lejligheder – var det 
en kamp for myndigheder og husejere at hindre, at de 
blev benyttet af prostituerede og hjemløse. 
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at sanere – samt ikke mindst ønskede at inddrage beboermassen i de forandringer, der skulle gen-

nemføres. Hensigten var angiveligt, at byfornyelse skulle være et tilbud til beboerne og ikke en 

tvang, samt at man var indstillet på at acceptere forbedringer på et kvalitetsniveau, der ikke fik 

boligomkostningerne så meget i vejret, at de oprindelige beboere blev presset ud af kvarteret imod 

deres vilje. Helt konkret kunne det betyde, at relativt mange lejligheder kunne fastholdes i deres 

oprindelige størrelse – frem for at blive sammenlagt til større lejligheder – samt at der ikke nødven-

digvis blev indrettet f.eks. omkostningstunge vådrum, altså bad, i alle lejligheder177.

 Der er imidlertid ikke tvivl om, at man fra kommunens side havde et klart ønske om at skabe 

en mere socialt sammensat profil på Vesterbro. Andelen af resursesvage beboere skulle helst blive 

langt mindre, mod til gengæld at borgere med flere penge mellem hænderne – og gerne familier 

med børn – skulle føle sig tiltrukket af området og flytte ind i de renoverede lejligheder178. 

 

Prostitutionen og politiaktionen 1991

Byfornyelsen tog for alvor fart omkring 1990 – og det var ikke alene gennem renovering af boliger 

og andre rent fysiske tiltag, at man satte ind. I 1991 iværksatte man en politiaktion, der skulle få 

narkoen væk fra gaden, få kriminaliteten ned og i det hele taget sprede de sociale problemer, så 

de ikke optrådte så koncentreret på Vesterbro. Formålet var ikke en egentlig social indsats. Som en 

politimand formulerede det dengang: 

 ”Vi vidste så også godt, at det var jo ikke nogen løsning på det sociale problem med disse ca. 

3500 gadenarkomaner. Vi ville bare være med til at flytte det”179

 En anden politimand husker tilbage:

 ”Ideen med den [politiaktionen] var jo reelt at nedbringe det store antal stofmisbrugere og 

prostituerede ved at tvinge dem hjem til deres egne respektive kommuner”180

 Politiet parkerede en bus fast på Halmtorvet, hvorfra indsatsen blev styret. Tilstedeværelsen 

Halmtorvet under 
ombygning, august 
1999. Før omlægningen 
af Halmtorvet var denne 
rundkørsel præget af 
tæt trafik, heriblandt 
lastbiler med kurs mod 
Kødbyen og Fragtmands-
hallerne. Rundkørslen 
var et populært sted for 
gadeprostituerede, som 
enten tog deres kunder 
med op i små nærlig-
gende lejligheder eller 
kørte med kunden til et 
afsides sted. Trafikken på 
Halmtorvet er som følge 
af byfornyelsen stærkt 
reduceret, og det er nu 
heller ikke længere et 
samlested for gadepro-
stitution. 
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blev på den måde meget åbenlys og markant, og man kunne effektivt sætte ind med anholdelser 

og afhøringer samt tildeling af bøder og tilhold på gadeplan. Politiindsatsen betød i første omgang, 

at en del af det man ønskede at komme til livs, rykkede inden døre i tomme lejligheder, som der i 

denne periode stadig var en del af. Men politiet og boligejerne fulgte hurtigt trop og fik ’sikret’ disse 

lejligheder181. 

 I vidt omfang havde man held til at presse mange af de svage beboere ud af Vesterbro og 

det kunne mærkes i de tilgrænsende byområder. Eksempelvis kom der en tilstrømning af folk til 

Frelsens Hærs varmestue i Valby som følge af politiaktionen. Som en ansat her formulerede det i 

1992: 

 ”… vi kan godt mærke politiets razzia [på Vesterbro], at man har flyttet problemerne lidt ud i 

yderkanterne”182

 For de prostituerede, især naturligvis dem, der arbejdede på gaden, havde politiaktionen også 

voldsomme konsekvenser. Man fik høje bøder for at trække på Istedgade. Bødebeløbet afhang i 

øvrigt af, hvor høj en indtjening man havde. De højeste beløb var på 1300 kroner, mens bøderne 

– ligesom indtjeningen – var mindre på Halmtorvet183. I det hele taget blev det sværere at skaffe 

kunder: 

 ”Den måde de [prostituerede] bliver jagtet i gaden betyder de bliver meget mere bange. Kun-

derne bliver også meget mere jagtet. Kunderne bliver væk eller bliver spredt. Der bliver længere 

mellem kunderne”184

 Indsatsen mod narkotikaen ramte altså også de prostituerede, som måtte flytte deres tidligere 

grænser for at tjene nok til at skaffe stof:

 ”Nu hvor det er sværere at skaffe pengene til stoffer, så går de mere på kompromis, dels gør de 

det uden kondom, og dels gør de det billigere”185

 I den forbindelse røg også de faste indbyrdes prisaftaler, som de prostituerede havde indgået 

Halmtorvet 2009. Hvor 
der nu er pænt græs og 
træer, var der før byfor-
nyelsen en bunker med 
græs ovenpå, hvorpå 
misbrugere holdt til. 
Området blev dengang 
kaldt ’Nålepuden’, fordi 
der lå mange nåle og flød 
på græsset.
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med hinanden for at mindske konkurrencen186. I kølvandet på politiindsatsen blev der lavet en om-

fattende renovering af selve Halmtorvet. Torvet blev gjort mere åbent med udsyn til alle sider, så 

politiet nemt kunne overskue området. Og der blev lavet plads til cafeborde og sportsaktiviteter. 

Først i 1990erne tog man så yderligere det skridt at flytte politiets Station 1 – der tidligere havde lig-

get i vinklen mellem Nyropsgade og Gyldenløvesgade – til Halmtorvet, til den høje etageejendom, 

hvor den har ligget siden, i dag under navnet Station City. 

 Politiaktionen blev opfattet som en af mange bestanddele i en massiv indsats fra diverse myn-

digheders side imod det, der havde kendetegnet Vesterbro gennem årtier og især de træk, der 

havde gjort Vesterbro til et kvarter med en høj koncentration af misbrugsproblemer, kriminalitet, 

hjemløse og prostitution. 

 

Vesterbro med et nyt socialt klientel

Beboerne fik en vis indflydelse på byfornyelsen. Bl.a. betød en ganske bred modstand mod lej-

lighedssammenlægninger – og dermed højere husleje – at færre små lejligheder blev til tre- og 

fireværelseslejligheder end det havde været tilsigtet. Imidlertid fik byfornyelsen alligevel den kon-

sekvens, at beboermassen for en stor del ændrede grundlæggende karakter. Johannes Bertelsen, 

der var leder af projekt Sidegaden i 1991 gav en karakteristik af forandringerne, mens Vesterbro 

stod midt i dem: 

 ”Kommunen ønsker at få problemet [det sociale problem] ud af Vesterbro. Vi er jo i gang med 

nu at skulle byforny denne her del af byen, og der er ingen tvivl om, at man satser på, at det skal 

blive et pænere kvarter. Et kvarter, hvor der dels kan komme nogle flere turister og dels et kvarter, 

der kan tiltrække nogle mere velbeslåede mennesker, der kan betale en skat til Københavns Kom-

mune, som jo er en meget fattig kommune, som gerne vil slippe for samtidig at betale en masse 

penge ud til sociale tabere i form af narkomaner, alkoholiserede bumser, arbejdsløse osv. som 

præger kvarteret i øjeblikket” 187

 I det store hele rammer dette billede af kommunens hensigter rigtigt trods de eksplicitte er-

klæringer om borgerinddragelse. Og Bertelsens forudsigelser kom i vidt omfang til at svare til den 

udvikling Vesterbro tog. Mange af de oprindelige beboere flyttede ud og vendte ikke tilbage efter 

byfornyelsen, og der kom en væsentlig større andel af resursestærke borgere, herunder flere fami-

lier med børn til bydelen.188 Mange lejligheder blev i forbindelse med byfornyelsen solgt til andels-

lejligheder, og også det udelukkede folk med få midler.

 Vesterbro fik altså en ny type beboere og blev socialt og kulturelt mere sammensat. Det har be-

tydet, at man i dag indimellem ser nogle kultursammenstød, der var ualmindelige tidligere. En med-

arbejder fra Lokalcenter Vesterbro fortæller om modsætninger mellem gamle og nye i kvarteret:

 ”Vi har jo også dem [nye beboere], der vil have smidt nogle ud, fordi det lugter fra deres lejlig-

hed”189

 Modsætningerne kan også komme til udtryk i forbindelse med de mange cafeer, der i stor stil 

har erstattet Vesterbros mange gamle værtshuse. På cafeerne har kunderne ofte en anden bag-

grund end dem, der i årtier har levet deres liv på Vesterbro. Som en nuværende beboer karakterise-
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rer holdningen: 

 ”Man har jo ikke lyst til at se to grønlandske kvinder stå og kaste op lige inde ved siden af ca-

fébordene”

 Vesterbro er ikke totalt forandret. Men situationen var meget anderledes før saneringer og by-

fornyelse satte ind. 

 ”Der var jo [før byfornyelsen] almindeligt velfungerende mennesker, der ikke kunne bo i den her 

bydel mere, på grund af at den sociale nedslidning og forslumningen var for voldsom”190

 Når dette skudsmål sammenlignes med det aktuelle Vesterbro, bliver det tydeligt, at bydelen 

har ændret sig fundamentalt og på mange områder har gennemgået en markant ’mondænisering’ 

– både i det ydre med hensyn til boligstandard og gademiljø og hvad angår beboernes sociale bag-

grund. Ikke desto mindre rummer Vesterbro også i dag mange af de træk, der har kendetegnet by-

delen også førhen. Der er stadig mange udsatte grupper, der har en særlig tilknytning til Vesterbro, 

heriblandt stofmisbrugere, hjemløse – og prostituerede. 

 

PROSTITUTIONEN PÅ VE STERBRO I  DAG

De to absolut mest dominerende prostitutionsformer på Vesterbro i dag er den, der foregår i mas-

sageklinikkerne, og den, der indledes med en kontakt på gaden. Dem kigger vi på i det følgende. 

Både klinik- og gadeprostitutionen undergik store forandringer gennem de sidste årtier af det 20. 

århundrede, men hvordan udfolder disse to former for prostitution sig i dag på Vesterbro? Og hvor-

dan spiller de sammen med omgivelserne? Det falder uden for denne undersøgelses muligheder 

at lave en udtømmende kortlægning af prostitutionens praksis og sameksistens med borgerne i 

nabolaget, men ud fra vores materiale har vi mulighed for at give nogle bud på de forskellige måder 

som medborgerne kan forholde sig til prostitutionen på.

KLI N I KPROSTITUTION E N

”Før byfornyelsen var der femten bordeller her i gaden – nu er der tre tilbage”191

 Sådan beskriver en prostitueret Eskildsgade på Vesterbro i december 2008. Hun arbejder på 

en af de tilbageværende massageklinikker i gaden. Der er anslået omkring halvandet hundrede 

klinikker i København. Heraf ligger knap en fjerdedel på Nørrebro og en femtedel på Vesterbro. City-

området, Amager, Valby og Østerbro huser hver omtrent en tiendedel, det samme gælder Vanløse, 

Brønshøj og Husum set under et, mens Nordvestkvarteret står for lidt under en tyvendedel af det 

samlede antal klinikker.192

 Der er ikke gennem de seneste årtier blevet foretaget systematiske opgørelser over antallet af 

klinikker i København, så det er ikke muligt præcist at pege på udviklingstrækkene på Vesterbro. 

Det erindres, at klinikprostitution ikke var udbredt i 1970erne, men en prostitutionsform, der op-

levede en vækst især efter 1980. I 1989 blev antallet af klinikker i hele Storkøbenhavn opgjort til 

148193 – dvs. København, Frederiksberg og hele Københavns Amt, altså et langt større område end 
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i ovenstående opgørelse fra 2007 (jf. note 192). De fleste klinikker blev anslået til at have en til 

fire kvinder tilknyttet. Klinikerne var altså langt færre dengang, men Vesterbro var allerede det by-

område, hvor klinikkerne lå tættest, særligt i sidegaderne op til de strøg, hvor gadeprostitutionen 

foregik. 

 

Massageklinikkerne og naboerne

Med andre ord dækker det dramatiske fald i antallet af massageklinikker i Eskildsgade, som oven-

stående citat vidner om, ikke over et generelt fald – klinikkernes antal er faktisk generelt taget 

stærkt til. Des mere centralt er udsagnet i nærværende sammenhæng, fordi faldet i prostitutions-

aktiviteten så utvetydigt kædes sammen med byfornyelsen. Kvinden pegede under interviewet på 

to afgørende grunde til lukningen af de mange klinikker: For det første, at kommunen ikke accep-

terede klinikker i sine egne ejendomme, for det andet at de resursestærke beboere i de nyetable-

rede andelsboliger ikke behøvede den indtægt, som de kunne få ved at leje kælderetagerne ud til 

prostituerede.194 Ud over disse politiske og økonomiske begrundelser pegede hun endvidere på, at 

især de nye børnefamilier var oppe på mærkerne og modvillige over for at have klinikker i gaden. 

 ”De vil opleve Vesterbro, men deres børn må ikke opleve det, og så laver de det om…” 

 Hun understregede i øvrigt, at hun ikke selv oplever problemer med beboerne i den opgang, 

hvor hendes egen klinik, der havde fem-seks kvinder tilknyttet, har hjemme. Her har de fleste be-

boere boet i mange år. Klinikken ligger i øvrigt ikke skjult, men har udhængsskilt med navn, og hun 

hilser på beboerne, og de på hende. Hun oplevede således ikke, at de naboer hun kendte, så skævt 

til aktiviteterne – ”det er kun de skide børnefamilier”, som hun sagde, med henvisning til den mod-

vilje mod massageklinikker, hun i øvrigt kendte til. 

 Men det er altså ikke alle steder på Vesterbro, at eventuelle modsætninger mellem beboere 

og massageprostitution har ført til en udgrænsning af klinikker. Således er der stadig mange mas-

sageklinikker på Vesterbro – at dømme efter ovennævnte opgørelse, omtrent 30. En meget stor 

del af klinikprostitutionen og stigningen inden for denne gennem 1990erne skyldes en tilgang af 

thailandske kvinder. Formentlig er mere end tre fjerdedele af Vesterbros klinikker drevet af thai-

lændere.195 Og klinikkerne ligger nogle steder tæt. F.eks. er der en markant koncentration i Oeh-

lenschlægersgade, hvor klinikkerne visse steder ligger lige op og ned ad hinanden. Som tidligere 

nævnt er det meget forskelligt, hvordan klinikkerne tager sig ud – nogle er meget eksponerede i 

gaden, andre helt diskrete, nogle tiltrækker et meget broget klientel, andre har en mere snæver og 

diskret kundekreds.

 Brydningerne i forhold til de nye vesterbroere kommer naturligt nok de steder, hvor aktiviteter-

ne ikke kun foregår inden døre i ubemærkethed, og hvor der er åbenlyse uroligheder i tilknytning 

til klinikken. Som en politimand fra station 1 formulerer det: 

 ”Det er meget store gener for beboerne, det møder jeg gang på gang, hvor folk spørger, hvor-

dan kan man komme af med ditten og datten… de oplever lugtgener, de oplever fulderikker, der 

kommer alle 24 timer i døgnet, taxaer der stopper foran, de ringer på alle dørene, for de skal bare 

ind... og vandspild og alt det der”196

Massageklinikken Club 
Amour, Eskildsgade 22, 
2009. Døren er åben 
og signalerer, at der er 
ledigt. Club Amour har 
ligger på denne adresse i 
henved 40 år.

Entre med velkomst-disk, 
hvorpå der står et ’menu-
kort’ over de seksuelle 
ydelser der sælges i mas-
sageklinikken.

’Menukort’, 2010. 
Priserne ligger i den 
absolut billige ende for 
københavnske massage-
klinikker. Betegnelserne 
betyder som følger: 
Svensk (med hånden), 
fransk (oralt), spansk 
(mellem brysterne), 
dansk (almindeligt 
samleje).

Pornobiograf. I dette 
rum blev der tidligere – 
ulovligt – lavet liveshows 
på en lille interimistisk 
scene.

Venteværelse indrettet 
med stole fra Ikea.

Værelse klar til kunder.
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Diskretion og ubemærkethed

Politiet kender naturligt nok til episoder med optøjer og ballade – som de jo bliver kaldt ud til. Der 

er imidlertid store variationer i lokalmiljøets tolerance i forhold til klinikkerne. Nogle steder foregår 

aktiviteterne stort set i al ubemærkethed. Det er helt almindeligt, at der til klinikkerne benyttes en, 

eventuelt nylavet, separat indgang fra gaden, således at trafikken ind og ud af klinikken ikke fore-

går gennem opgangen. Dels for at beboerne ikke skal generes heraf, dels fordi de færreste kunder 

vil bryde sig om den eksponering, det ville indebære197. 

 Der er endnu en grund til, at klinikkerne stort set altid ligger i bunden af husene. Her er huslejen 

ofte lavest. Det vigtigste kriterium for en lokalisering af en klinik et bestemt sted er huslejen – jo 

lavere des mere attraktiv, fordi indtjeningsbehovet bliver desto mindre. Typisk er der tale om tidli-

gere forretningslokaler, hvis ikke slet og ret kælderrum. Og det er ikke alle andelsboligforeninger, 

der er opmærksom på muligheden for at få en massageklinik under vingerne. 

 ”Andelsboligforeninger har tit et tomt kælderrum, hvor de sælger det, og så kan de ikke komme 

af med den [klinikken] bagefter” 198

 Sandra Day, der havde klinik i Eskildsgade 1 fra starten af 1990erne til 2005, fortæller at hun 

ikke oplevede nævneværdige problemer med naboerne i gaden. 

 ”Der var da nogen jeg hilste på … altså, de var jo faktisk glade nok, det kørte jo stille og roligt, 

det var jo lydisoleret, spankingrummet. Det var lydisoleret, og der var jo aldrig ballade med mig, 

men hvis der var nogen, der sådan var forarget – ved du hvad, jeg kom faktisk ikke for at samle 

medlemmer til en strikkeklub!”

 Der er således meget store variationer i på den ene side, hvor meget klinikkerne er eksponeret 

og hvor meget aktiviteterne overhovedet mærkes uden for indgangsdøren og på den anden side, 

den tolerance, der udvises fra naboerne. Dette har selvsagt stor betydning for, hvordan de prostitu-

erede selv opfører sig i forhold til naboerne:

 ”Det er meget forskelligt. Nogen, når de kommer på deres prostitutionssted, så lukker de sig 

ind fra hoveddøren. Andre lister ind i gården, hen bag skraldecontainerne, og så lukker de sig ind 

ad bagtrappen. Og nogen, når det er om sommeren, så har de vinduet åbent ud imod gården og 

andre har sat lidt stole frem og bruger gården lidt også”199

 

Med skolen som genbo

Nogle steder forekommer en nærmest forbløffende sameksistens mellem massageklinikker og øv-

rige brugere af gaden. Fire af de førnævnte klinikker i Oehlenschlægersgade, der ligger stort set 

lige op og ned ad hinanden, er faktisk lokaliseret umiddelbart over for Oehlenschlægersgade Sko-

le. Når klinikkerne overhovedet ligger så tæt, skyldes det formentlig, at der er tale om gamle privat-

ejede ejendomme med lejelejligheder,200 men endnu mere interessant i nærværende sammenhæng 

er, at man tilsyneladende ikke fra skolens side opfatter tilstedeværelsen som et problem. Ifølge 

den administrative leder har spørgsmålet ikke været oppe på et eneste bestyrelsesmøde og er altså 

heller ikke blevet taget op af grupper af forældre eller lignende. I de lande, hvor man forsøger at 

regulere prostitutionsområdet samtidig med at det accepteres, er det ellers – som vi så i tidligere 
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afsnit – almindeligt, at man netop søger at undgå placeringer i nærheden af skoler og børneinstitu-

tioner. Men lige i dette tilfælde synes det tætte naboskab skolebørn og klinikprostitution altså ikke 

at føre til nævneværdige brydninger – selvom det selvsagt ikke kan udelukkes, at der er forældre 

der dagligt anfægtes af klinikkerne uden at have bragt det videre. Angiveligt er den mest synlige 

følge af klinikkernes tilstedeværelse den diskrete trafik af formummede mandspersoner, der luk-

kes ind ad gadedøren for at komme den anden vej et stykke tid efter201: 

 ”Det foregår jo meget diskret med, at folk kommer gående og går ind i et lille indhak og ringer 

på”

 Der er således en stor spændvidde i, hvordan det nye Vesterbro rummer klinikprostitutionen. 

For mange accepteres det som noget, der hører hjemme i kvarteret, andre lægger afstand til kli-

nikkerne og forsøger at komme af med dem – ikke mindst, når de kommer meget tæt på. Som én 

formulerer det: 

 ”Ja, det er jo spørgsmålet, hvor rummelig man er, når man har det lige under gulvbrædder-

ne”202

 Især på to områder synes der således at være potentielle konflikter mellem klinikerne og de lo-

kale beboere, nemlig når resursestærke børnefamilier oplever, at klinikkens aktiviteter er for åben-

lyse, og når der uden for visse klinikker jævnt hen opstår larm, råberi og voldsomme episoder.

 Til billedet af klinikprostitutionens praksis og sameksistensen med omgivelserne hører også 

det interne forhold klinikkerne imellem. De ligger jo i samme nabolag og konkurrerer i en vis ud-

strækning om de samme kunder, med mindre der er tale om tilbud af særlige ydelser. Generelt er 

der enighed om ikke at kapre kunder og underbyde hinanden, men det er klart, at der i tider med 

lille omsætning vil være tilbøjelighed til at bruge særlige midler til at kapre kunder. Når en kunde 

Thai-bordel i Oehlen-
schlægersgade, som 
angiveligt sameksisterer 
fredeligt med Oehlen-
schlægersgade Skole, 
der ligger umiddelbart 
overfor.
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ind i mellem går forgæves til en klinik, fordi der er optaget, og lister rundt i nærheden af indgangen, 

kan det være fristende for de prostituerede på en nærliggende klinik at komme med en tilnærmelse 

og søge at lokke ham indenfor. Dette er ikke velset. Omvendt kan man også henvise kunder, man 

ikke selv har kapacitet til, til andre klinikker203.

Nutidens bordelmiljøer i forhold til 1800-tallets

Imidlertid er klinikprostitutionen ikke særegen for Vesterbro, og selv om den koncentreres mere i 

visse områder end i andre, så er den ikke afhængig af at være lokaliseret bestemte steder. Moderne 

markedsføringsmuligheder og ikke mindst mobiliteten blandt de potentielle kunder har gjort det 

stort set ligegyldigt, hvor en massageklinik er lokaliseret. Dette står i modsætning til i slutningen 

af 1800-tallet, hvor bordelejerne havde en åbenlys interesse i dels at ligge tæt på kunderne, dels at 

være lette at finde for disse. Med internettet – og allerede fra 1970erne, annoncerne i Ekstra Bladet 

– er dette behov blevet opfyldt af andre midler end det umiddelbare fysiske nærvær. Kunderne kan 

i dag finde frem til klinikkerne og kan med moderne transportmidler hurtigt bevæge sig fra a til b. 

Både prostituerede og kunder kan i dag sælge og købe sex i områder langt fra deres private bolig. 

Det er således ikke unormalt for klinikprostituerede fra København at tage til Fyn og Jylland for at 

prostituere sig og omvendt. Derved opnås der en langt højere grad af anonymitet og mindre sam-

menblanding mellem privatliv og prostitutionsliv, end hvis de havde prostitueret sig nær deres lo-

kalområde. Det samme gælder kunder, som ikke ønsker at blive afsløret som prostitutionskunder. 

Der er derfor mange københavnske klinikkunder, der aldrig kommer på Vesterbro – der er masser 

af muligheder mange andre steder i hovedstaden. 

 
GADE PROSTITUTION E N 

Hvad der derimod stadig gør, at Vesterbro skiller sig markant ud fra andre københavnske bydele, 

er gadeprostitutionen. De gadeprostituerede er afhængige af tilknytningen til et særligt kvarter og 

bestemte strøg, så kunderne kan finde frem til dem. Og her er Vesterbro også efter byfornyelsen 

noget særligt. Der har tilmed været en voldsom udvikling på dette område gennem den sidste lille 

snes år, på grund af tilstrømningen af udenlandske kvinder, dels fra det afrikanske kontinent, dels 

fra de tidligere østbloklande. Gadeprostitutionen fylder rent kvantitativt blot en lille del af landets 

samlede prostitution, men er samtidig den prostitutionsform, der ses mest i bybilledet.

 De fleste danske gadeprostituerede er i dag misbrugere af stoffer af den ene eller den anden 

art. De vælger gaden som alternativ til en klinik, fordi det er fleksibelt at gå i gaden. De kan trække 

her og nu, når de har brug for penge til stoffer og skal ikke underlægge sig vagtskemaer og klinik-

regler. Det anslås, at en misbruger gennemsnitligt skal bruge 2-3000 kroner dagligt på stoffer204. 

Gadeprostitutionen foregår typisk i Istedgade, Colbjørnsensgade, Helgolandgade, Vesterbrogade i 

nærheden af Hovedbanegården, Vesterbro Torv, Sønder Boulevard og Skelbækgade205.

 I Skelbækgade samles de prostituerede typisk op af kunder, der kører i bil. De kører herefter til 

baneterrænet ved skinnerne i Sydhavnen. Et andet populært sted er parkeringspladsen øverst på 

storcentret Fisketorvet. Den seksuelle ydelse ordnes i bilen. Den prostituerede får pengene først og 

Østeuropæiske gade-
prostituerede på Helgo-
landsgade. De mange 
hoteller i gaden udgør en 
vigtig del af kundegrund-
laget. 2010.



137S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N



138 S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

bliver kørt tilbage til ’gaden’, som Skelbækgade kaldes blandt de prostituerede, når de er færdige 

med kunden. I Skelbækgade prostituerer både østeuropæiske, afrikanske og danske kvinder sig. 

De holder sig typisk et stykke fra hinanden i gadebilledet og fungerer som helt separate grupperin-

ger. 

 De østeuropæiske kvinder færdes gerne i mindre grupper og særligt i området omkring Skel-

bækgade, Istedgade og ved det tidligere værktøjsmagasin BOSCH på Sønder Boulevard. De fleste 

har bagmænd, som holder øje med at dem206. De seneste år har disse bagmænd tilknyttet østeuro-

pæisk prostitution sat et meget markant præg på Vesterbro. Bagmændene er velorganiserede ofte 

med baggrund i mafialignende organisationer i hjemlandet. Bagmændene har opdelt Vesterbro 

mellem sig, så de simpelthen råder over forskellige fysiske domæner. Leder af Reden International, 

Vibeke Lenskjold, karakteriserer situationen i foråret 2010: 

 ”Hele Vesterbro er jo nøje inddelt af bagmændene. Det vil sige, at de på et eller andet niveau 

i deres netværk taler sammen og fordeler områderne. Vi så det meget tydeligt i efteråret, da der 

var nogle bagmænd, der var blevet arresteret og de havde bl.a. Skelbækgade. Helt frem til på den 

anden side af jul – indtil dommen faldt – så vi stort set ingen kvinder fra Skelbækgade for det var 

deres område, og så går der sådan noget cowboy-gentleman ind over det, hvor ingen tager det 

område førend, der er faldet dom” 207

 Bagmændene styrer de prostituerede, som de har hentet herop, med hård hånd. De prostituere-

de skal typisk arbejde på bestemte tidspunkter og i bestemte områder, de skal aflevere et bestemt 

beløb pr. dag og bor i grupper i lejligheder arrangeret af bagmændene. Bagmændene samler gerne 

penge ind en eller to gange dagligt, hvor der afregnes med faste beløb uafhængigt af, hvor mange 

penge, kvinderne har tjent. I 2008 ligger det faste beløb, der afregnes til bagmænd på 2500-3000 

kroner. Hvis pengene ikke betales en dag, bliver de opkrævet næste dag. Når kvinderne arbejder, 

holder bagmændene øje med dem fra f.eks. biler eller lejligheder. Bagmændene har desuden ofte 

en kvindelig hjælper til at holde øje med de prostituerede og inkassere penge. Hun kaldes ’Mama’ 

og skal blandt andet sikre, at de prostituerede ikke fortæller for meget til nogen, når de f.eks. 

opholder sig på væresteder kun for kvinder – altså uden for de mandlige bagmænds umiddelbare 

Non-Stop på Istedgade 
– en bar med topløse 
servitricer. Non-Stop har 
desuden kabiner til leje, 
hvor der vises porno. 
Det koster 100 kroner for 
en halv time. Mange ga-
deprostituerede bruger 
disse kabiner til at tage 
kunder med ned i.
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rækkevidde. Der er stor respekt og frygt omkring Mama blandt de østeuropæiske prostituerede.

 Alfonsfænomenet synes at have været uddødt blandt danske gadeprostituerede i mange år. 

Traditionelt har alfonser været brugt som mellemmænd til at finde kunder og som en sikkerheds-

foranstaltning. Nogle har en kæreste eller ven til at holde øje med nummerplader på de biler, de 

kører med, og tage affære, hvis den prostituerede ikke kommer sikkert tilbage. Der er meget vold i 

gademiljøet, herunder voldtægter. Når de gadeprostituerede bliver udsat for vold, advarer de hin-

anden ved at fortælle om det og hænge beskrivelser af kunde og bil op på værestedet Reden. De 

prostituerede holder øje og hjælper på den måde hinanden. Alligevel vurderer de selv, at gade-

prostitutionsmiljøet er blevet farligere at færdes i, efter at prostitutionen er rykket ud i biler, og 

der ikke er alfonser til at beskytte dem. De kører gerne steder hen med kunderne, som er kendt af 

politiet. Politiet patruljerer regelmæssigt på disse steder og tjekker, at de prostituerede er der med 

kunderne af egen fri vilje. 

 På Istedgade foregår det meste af gadeprostitutionen oppe i enden nær hovedbanegården i 

nærheden af pornobiografen Non-Stop. Her hænger de prostituerede ud på gaden og venter på 

at blive opsøgt eller tager selv kontakt til forbipasserende mænd. En kunde kan så tage en pro-

stitueret med ned i en lejet kabine i Non-Stop. En kabine koster ca. 100 kroner for en halv time og 

indeholder en briks, en stol, en skraldespand og et tv, som viser porno. Alle nationaliteter af prosti-

tuerede bruger dette sted til prostitution208.

 På hjørnerne af Istedgade og henholdsvis Colbjørnsensgade og Helgolandsgade samt Vester-

brogade og Vesterbro Torv opsøger flere afrikanske kvinder kunder209. De afrikanske kvinder op-

træder ofte mere udfarende overfor forbipasserende mænd end de andre nationaliteter. Ydelserne 

finder typisk sted på nærliggende hoteller eller i Non-Stop-biografen. Andre pornobiografer der be-

nyttes til prostitution, er Blue Movie210, Hawai Bio på Vesterbrogade og en biograf i Kingosgade211. 

Der bruges også solarier i forbindelse med gadeprostitution.

 Priserne for gadeprostituerede varierer alt efter prostituerede, og gerne efter hvilken nationali-

tet de prostituerede er. Men de er generelt betydeligt lavere end på massageklinikkerne. Priserne lå 

i 2008 på et fast leje. De faste priser har ikke rykket sig meget gennem det seneste årti, men svin-

Østeuropæiske gadepro-
stituerede på Istedgade, 
2009.
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ger i perioder. I juli 2008 skulle gadepriserne efter sigende have nået et historisk dyk, da ’dansk’ 

(almindeligt samleje) blev solgt ned til 100 kroner. De prostituerede bemærker i den forbindelse en 

klar sammenhæng mellem priserne på seksuelle ydelser og priserne på hårde stoffer212.

 

Brydninger 

Som tidligere nævnt er der mange interne brydninger i gruppen af gadeprostituerede. Kampen i 

byrummet former sig klart omkring de forskellige nationaliteter af prostituerede. De danske prosti-

tuerede føler, at de udenlandske prostituerede presser priserne på markedet ned ved at underbyde 

de uofficielle prisrammer. Nogle tilbyder også dansk og fransk uden kondom – kaldt superdansk 

eller superfransk – for hundrede kroner ekstra213. Hvis der går rygter i miljøet om, at en kvinde går 

for langt ned i pris på gaden, bliver hun fysisk jaget ud af de andre prostituerede. Der kæmpes ikke 

kun om priser og ydelser på gaden, men også om deciderede domæner. Hvis de østeuropæiske 

prostituerede eksempelvis pludselig optager for meget plads i en gade, kan der opstå slåskampe 

blandt de danske og de østeuropæiske prostituerede. De østeuropæiske prostituerede beskyttes i 

den sammenhæng af deres bagmænd, som bruger vold og trusler214. Der er på den vis en kamp om 

det fysiske kunderum, som hele tiden udspiller sig, og hvor de forskellige grupper konstant skal 

beskytte deres domæner og holde dem ved lige.

 Der er – ligesom klinikkerne ind imellem oplever – konflikter mellem de gadeprostituerede og 

beboerne i prostitutionsgaderne på Vesterbro. Politiet oplever, at beboerne beklager sig over pro-

stitutionen. Typiske klager lyder, at det skaber uro i gaden med den konstante trafik, tilnærmelser 

til forbipasserende og højlydte skænderier. Uroen genereres ikke kun af prostitutionen, men ofte 

også af den strøm af stofsælgere, som findes i de samme gader. Beboere oplever ofte, at de selv 

eller bekendte bliver kontaktet af prostituerede eller stofsælgere. Henvendelserne fra beboerne 

håndteres af politiet blandt andet ved at foretage en synlig indgriben. Det gør de ved at antaste de 

prostituerede – og naturligvis også stofsælgere – og registrere dem. Da det ikke er ulovligt at sælge 

sex – hverken på gaden eller andre steder – kan prostituerede kun registreres eller anholdes med 

grund i andre lovovertrædelser. Det kan f.eks. være at have stoffer på sig, ved gadeuorden eller ved 

mistanke om, at de opholder sig illegalt i landet.

 ”Altså umiddelbart forbyder vi jo ikke salg af sexydelser og heller ikke køb af det, og som ud-

gangspunkt var der jo et marked og det var lovligt. At man så går ind med ordensparagraffen i 

hånden og forsøger at forbyde det på anden vis, det skyldes jo, at beboerne i området vil have 

pæne gader, men umiddelbart er der jo ikke noget i vejen for at en kvinde står på gaden og sælger 

en seksuel ydelse til en mand; det er der ikke noget i loven, der forhindrer dem i at gøre… politiet 

siger selv, at de får en masse henvendelser fra naboerne. Når jeg spørger: ”Hvorfor kører i rundt i 

den blå vogn, hvorfor går I ikke efter bagmændene?”, fordi for mig at se, stresser man de kvinder, 

der i forvejen er fanget i et spind, ik’, og politifolkene siger: ”Jamen, vi skal jo også skabe resulta-

ter!” – de får mange henvendelser fra naboer, der vil have området pænt og ordentligt, ik”215

 Det er ikke kun blandt prostituerede, naboer og bagmænd, der er brydninger. Også her viser 

den polariserede diskurs om, hvordan man skal anskue og behandle prostitution, sig på konkret 
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gadeniveau. Reden, der jo som tidligere nævnt er en aktiv aktør i debatten, 

tilbyder et værested for kvinder. Her kan kvinderne blandt andet få gratis 

prævention, rene nåle, en kop kaffe, lidt mad, en seng at sove i og hjælp 

fra en socialrådgiver. Gadejuristen er en privat organisation, der tilbyder 

lignende hjælp. Gadejuristen har en vogn, der køres rundt i prostitutions-

gaderne med kaffe, prævention og gode råd samt konkret retshjælp til 

prostituerede og misbrugere. Også Gadejuristen blander sig engageret i 

den polariserede debat om prostitution – her med modsatte synspunkter 

i forhold til Reden. Gadejuristen og Reden er indædt uenige om, hvordan 

prostitution skal anskues – en kamp om meninger, som ind imellem også 

mærkes af de prostituerede selv i kontakten med værestederne.

 

Det nye Vesterbro og gadeprostitutionen

Men hvordan spiller gadeprostitutionen i dag sammen med det fornyede 

Vesterbro? På nogle punkter er der sket nogle meget markante forandrin-

ger. F.eks. er trækkeriet på Halmtorvet så godt som fuldstændig forsvun-

det.216 Her har den fysiske omlægning af pladsen, etableringen af cafeer, 

lukningen af Kødbyen til fordel for kulturinstitutioner og den bastante 

tilstedeværelse af Station City fået denne del af byrummet til at ændre 

fuldstændig karakter. Imidlertid er der bemærkelsesværdigt meget af det 

’gamle Vesterbro’ at finde få hundrede meter fra dette område – i den mas-

sive koncentration af aktiviteter knyttet til sexhandel i Istedgades østlige 

ende og de tilgrænsende sidegader. Ikke blot den omtalte gadeprostituti-

on, men også den massive koncentration af pornobutikker, diskoteker og 

natklubber med liveshow, betyder, at ingen, der kommer udefra, går fejl 

af, at der her er tale om et helt særligt byområde, hvor i øvrigt også stof-

handlen i dag foregår i stor stil mere eller mindre åbenlyst. Stofhandlerne 

deler de gadeprostitueredes behov for en specifik, af kunderne kendt, lo-

kalitet for den del af handelen, der foregår ad hoc med stadig skiftende 

købere.

 Med andre ord lever denne del af ’det nye Vesterbro’ med mange af de 

kendetegn, der var forbundet med det Vesterbro, som byfornyelsen skulle 

blive kvit. Og her fylder gadeprostitutionen og sexindustrien meget. En 

gadeprostitueret svarer på spørgsmålet om, hvordan omgivelserne på 

Vesterbro reagerer på, at man er prostitueret og misbruger: ”Jeg synes 

egentligt de er blevet mere sådan large overfor det, det er ligesom accep-

teret” 217

 Denne opfattelse synes at blive støttet af det faktum, at der stort set 

ikke er polemik i medierne om den åbenlyse prostitution i området – util-

Reden, Gasværksvej på Vesterbro. Reden er et værested 
for kvinder i prostitution. Kvinderne kan her få et varmt 
måltid mad, en seng for en nat og socialrådgiverhjælp. 
Reden benyttes primært af gadeprostituerede, hvoraf 
mange er misbrugere. 2009.
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fredsheden udmønter sig i henvendelser til politiet, ikke i offentlig debatteren. Når prostitutionen 

er i mediernes søgelys, er temaet trafficking og hele spørgsmålet om misbrug af udenlandske kvin-

der. Her peges der naturligt nok bl.a. på disse områder på Vesterbro, fordi det er her, at de uden-

landske kvinder, der trækker på gaden, hører til. Men polemikken handler ikke i udpræget grad 

om lokale borgeres eller erhvervsdrivendes modvilje mod tilstedeværelsen af gadeprostitution218. 

Antagelig forekommer aktiviteterne så dominerende, at ingen gør sig forestillinger om, at man kan 

fjerne hverken gadeprostituerede eller forretninger med udbud af sexartikler og –shows. Imidlertid 

er forudsætningen for at denne accept vil vare ved formentlig, at aktiviteterne ikke spreder sig for 

meget – det vil sige, at trækkeriet og de tilgrænsende aktiviteter med sexbarer osv. holdes inden 

for denne nogenlunde afgrænsede del af Vesterbro. Det er svært at forestille sig, at de beboere, der 

er flyttet til gennem de senere år i nyistandsatte og dyre lejligheder, vil lade gadetrækkeriet brede 

sig til deres gader. Om en sådan udvikling i givet fald vil fremprovokere initiativer fra bystyrets side 

i retning af udpegning af bestemte gader til trækning – i stil med 1800-tallets udpegning af bordel-

gader – er ikke til at vide, men det vil formentlig føre til en eller anden form for regulering, der går 

videre end det, vi ser i dag. Som en politimand formulerer det, vil man skride ind, hvis der pludselig 

står nogen og trækker på Rådhuspladsen219.

Nye rammer om samme fænomen

Den foregående gennemgang af prostitution på Vesterbro før, under og efter byfornyelsen har teg-

net konturerne af et lokalmiljø, der kun vanskeligt lader sig ændre. Man har gennem de seneste 

tre årtier fra myndighedernes side benyttet stærke midler i form af f.eks. politiaktioner og gennem-

gribende fysisk byfornyelse, hvor der har været tilstræbt en etablering af de værst mulige fysiske 

vilkår for at prostitution og stofmiljø kan udfolde sig. Man har ikke – som i 1800-tallet – benyttet 

tvangsmæssige reguleringsmidler, men snarere indirekte søgt at ændre livet i byrummet gennem 

de mange initiativer; med den heraf følgende indlemmelse af nye ressourcestærke beboere er fulgt 

Stripbaren Dollhouse på 
Istedgade, 2009. Endnu i 
dag er det i området om-
kring den inderste del af 
Istedgade, at stripbarer, 
sex- og pornobutikker er 
koncentreret.

Stripbaren Madam Pim 
på Istedgade, 2009.
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– ikke overraskende og formentligt intenderet – flere konflikter mellem (de nye) beboere og prosti-

tuerede, stofmisbrugere og -sælgere.

 Imidlertid har midlerne heller ikke i denne periode for alvor haft de tilsigtede virkninger. Ve-

sterbro er fortsat præget markant af det, man har forsøgt at komme til livs, bl.a. den omfattende 

gadeprostitution. En uomgængelig faktor i den sammenhæng er formentlig den enkle præmis, som 

gadeprostitution fungerer under, nemlig at der skal være en gade at prostituere sig i. Gaden skal 

være kendt for sin prostitution, og den skal være nem at finde og komme til. Vesterbros historie 

som et prostitutionskvarter synes at have haft en afgørende betydning for, at prostitutionen ikke 

bare kan forsvinde. Med nutidens store mobilitet er prostitution generelt ikke afhængig af en speci-

fik lokalisering, men lige præcis gadeprostitutionen skal være forbundet med (mindst) en bestemt 

lokalisering. Og her har Vesterbro siden starten af det 20. århundrede stået stærkest i forhold til at 

tilbyde de bedste vilkår, da prostitutionen efter 1900 begyndte at bide sig fast nær den nye hoved-

banegård og tæt ved andre byfunktioner, som f.eks. Kødbyen og senere Fragtmandshallerne, med 

et konstant flow af potentielle kunder. De mange små og billige lejligheder udgjorde endnu en brik 

i dette mønster, men trods byfornyelsens forandring af også dette træk ved Vesterbro er gadepro-

stitutionen lige så uomtvisteligt forbundet med det indre Vesterbro her i det 21. århundrede som 

den blev i det sidste århundrede.

 

Massageklinik på Peter 
Fabersgade, 2008.
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MED PERSPEKTIVER  
TIL  BÅDE 1800-TALLETS  
OG NUTIDENS PROSTITUTION
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DET E R GE N N E M de foregående kapitler blevet vist, hvordan spørgsmålet 

om prostitution er et væsentligt anliggende i mange lande, og synspunkter om 

kriminalisering, legalisering og regulering brydes over en bred kam. Et af de 

lande, der har gjort sig bemærket med en meget bevidst og konkret forholden 

sig til prostitution er Holland. 

 Når vi i det følgende går i dybden med prostitutionen i Amsterdam, er det således, dels fordi 

der her findes en oplagt mulighed for at se, hvordan en legalisering kombineret med en detaljeret 

regulering i byrummet kan se ud i praksis, dels fordi den amsterdamske nutid har klare paralleller 

til den reglementerede prostitutions periode i de københavske kvarterer i slutningen af 1800-tal-

let. Vi kan med andre ord også afprøve nogle af de konklusioner, vi drog af det københavnske ma-

teriale, hvor en af de centrale erfaringer var, at den meget massive påvirkning, som prostitutionen 

kunne få i visse gader og kvarterer, havde en markant forslumning til følge. Et andet klart billede, 

der tegner sig af det foregående – såvel 1800-talsmaterialet som materialet fra de seneste årtiers 

Vesterbro – er de meget forskelligartede måder, hvorpå man forholder sig til prostitutionen, såvel 

blandt naboer og øvrige medborgere, som hos myndighederne. Og også her kan Amsterdam sætte 

tingene i et klarere perspektiv. Endvidere er det interessant at afprøve hensigtsmæssigheden af at 

operere med de tre indgangsvinkler: italesættelse, regulering og praksis, som har været gennem-

gående gennem undersøgelsen i øvrigt, på et konkret udenlandsk eksempel. 

 Vi holder os i det følgende til Amsterdam, men i Holland er der ikke kun ét system for prosti-

tutionsregulering. De enkelte distrikter kan lave deres egne love, der forholder sig til den lovlig-

gørelse af prostitution, der blev gennemført i 2000. I Amsterdam har man valgt en model, hvor der 

opereres med vinduesprostitution, escort, prostitution på barer og prostitution fra hjemmet. Det 

er vinduesprostitutionen, vi her vil se nærmere på, idet det særligt er den, der skal spille sammen 

med de øvrige aktiviteter i byen og dermed har paralleller til 1800-tallets danske (og mange andre 

landes) bordelprostitution i udpegede gader. Det billede, 

der tegner sig på baggrund af det brogede galleri af kil-

der,220 der er brugt til dette afsnit, er – præcis som man 

kunne forvente – ikke entydigt. Diskussionen er ej heller 

i Holland ført til ende, og synspunkter stikker også her i 

meget forskellige retninger. 

Ikke mange enlige kvin-
der besøger Amsterdams 
Red Light District – men 
til gengæld mange enlige 
mænd. Her har en kunde 
taget kontakt til en af de 
prostituerede kvinder.

Forrige side: Prostitueret i fuld positur i sit vindue. Kvin-
derne skal have bryster og skød tildækket. Teksten over 
vinduet angiver, hvor man kan leje lokalerne. I den form 
for prostitution, som det amsterdamske bystyre bakker 
op om, lejer kvinderne på selvstændig basis ’vinduet’ af 
en udlejer og står selv for driften. I de senere år er flere 
og flere bagmænd kommet ind i branchen, og stadig flere 
af kvinderne er mistænkt for at indgå i trafficking.
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VINDUE SPROSTITUTION I  AMSTERDAM

I vinduesprostitutionen står kvinderne i undertøj i stuelejligheden bag glas og viser sig frem over 

for de forbipasserende. De lejer et lokale af bordelejeren. Den prostituerede betaler på forhånd 

mellem 80 og 125 ¤ for leje i 8-12 timer, og al indtjening går til hende selv. I alle vinduer med tændte 

røde lygter eller neonrør – heraf betegnelsen red light district – er der kvinder på arbejde, uanset 

om de befinder sig i vinduet eller ej. Kunden betaler typisk 40-50 ¤ for samværet – handelen indgås 

i døren, som lindes på klem, hvorefter kunden går ind. Nogen gange befinder sengen sig umiddel-

bart bag den stol som kvinden lader sig eksponere på. I så fald trækkes de røde gardiner for, mens 

ydelsen leveres. I andre tilfælde står sengen i et baglokale eller på en anden etage, hvortil kunden 

så føres – i dét tilfælde trækkes der ikke for under kundebesøget, de forbipasserende ser blot 

den tomme stol i vinduet. Samværet med kunden er ikke langt – 15-20 minutter, hvilket inkluderer 

både aftaleindgåelse og måske en kort introduktion, af- og påklædning og selve tildelingen af den 

seksuelle ydelse. Som en eksprostitueret formulerer det: ”We always say: ’A horny customer only 

needs five minutes’”. 

 På de 8-12 timers vagter går der tydeligvis meget tid uden kunder i Red Light District – der er 

mennesker i hobetal på gaden, men der er langt mellem folk, der går indenfor. Red Light District 

ligger, hvor Amsterdams oprindelige strandlinje lå – heraf navnet De Wallen, der betyder dæm-

ning. Her etableredes i sin tid en vold mod vandet, og en konstant trafik af søfolk til en af verdens 

store handelsbyer gjorde gennem århundreder området tiltrækkende for prostitution. Selve vindu-

esprostitutionen i den form, den har i dag, anslås for alvor at blive karakteristisk for Amsterdam i 

1960erne og var støt stigende i de følgende årtier. En turistattraktion bliver den for alvor i starten af 

1990erne.221

RED LIGHT DISTRICT OG 1800-TALLETS KØBENHAVNSKE 
BORDELGADER

I forhold til 1800-tallets københavnske gadebordelsystem er der mange lighedspunkter med Red 

Light District. Man har fra bystyrets side etableret et afgrænset kvarter, hvor prostitutionen får lov 

at foregå. I en såkaldt ’bestemmungsplan’ er det angivet, hvilke funktioner forskellige ejendomme 

i hovedstadens kvarterer, må indeholde – såsom bolig, kontor, restaurant, bar og altså prostitu-

tion – ligesom det københavnske bystyre udpegede en halv snes udvalgte gader som bordelgader. 

Vi så hvordan bordelgaderne tiltrak ikke blot kunder, men også folk, der bare var nysgerrige, og 

hvordan gaderne kunne være overordentlig livlige med anmassende og højrøstet adfærd. Selv om 

de danske prostitutionsgader kun kan opleves gennem billeder og de skriftlige kilders spredte 

udsagn, må oplevelsen på flere måder have mindet om at bevæge sig rundt i Red Light District. 

Den løsslupne stemning og den megen leben genfindes i hvert fald også her – og visse dage i en 

forstærket udgave. 
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 Fredage og lørdage i Red Light District er ikke for sarte sjæle. Allerede lige over middag er stem-

ningen elektrisk, der bliver drukket mange øl, unge og ældre turer gruppevis rundt i gaderne, langs 

kanalerne eller slår sig ned uden for de mange udskænkningssteder. Der råbes, fnises og grines. 

Det er ikke kun vinduerne med levende varer, der lokker, gaderne bugner også med sexshops og 

etablissementer med sexshows – samt i øvrigt de såkaldte coffee shops, hvor det er tilladt at ryge 

marihuana og hash. Som timerne går, skifter stemningen yderligere gear og bliver endnu mere løf-

tet. For nulevende danskere er den bedste illustration på atmosfæren nok at forestille sig det hek-

tiske og larmende Nyhavn på en sommerlørdag – vel at mærke suppleret med den overvældende 

eksponering af viduesprostituerede og sexbutikker. 

 I Red Light District er der mange forskellige former for besøgende: Der ses både grupper af ene 

mænd og grupper af ene kvinder og i begge tilfælde kan det være alt fra teenagere til midaldrende. 

Der ses grupper med både mænd og kvinder – hvor højrøstetheden ikke alene er noget mændene 

leverer. Og der er en del venindepar. Kun ses meget få kvinder gå rundt alene – hvorimod det ikke 

er særlig svært at finde enlige mænd, der strejfer rundt imellem gader og kanaler. 

 Imidlertid er der en fundamental forskel mellem Amsterdams Red Light District og 1800-tallets 

københavnske bordelgader: Red Light District er udpræget en turistattraktion, der ikke bare retter 

sig mod en snæver inderkreds – som sømænd på landlov i 1800-tallets København. Uden at vi ved 

det med sikkerhed, var dét med stor sikkerhed heller ikke tilfældet, at der var så mange kvinder 

blandt de besøgende i 1800-tallets bordelgader i København. Samtidig er aktiviteterne et udtryk 

for bystyrets bevidste profilering af den hollandske hovedstad som åben, frisindet og tolerant. En 

sådan dagsorden var 1800-tallets københavnske bystyre totalt fremmed. Her skyldtes reglemente-

ringen ønsket om at komme kønssygdomme til livs og så vidt muligt afskære det øvrige byliv fra det 

moralske morads, prostitutionen ansås for at være. Til de klare forskelle hører endvidere, at de hol-

Både grupper af mænd 
og kvinder turnerer rundt 
i Red Light District. Og 
turistgrupper på guidede 
ture – til venstre er en 
guide med sin løftede 
paraply på vej ind i bille-
det med en større gruppe 
nysgerrige besøgende.
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landske prostituerede ikke bor i bordellerne – det er erhvervslokaler, der ganske vist er i brug store 

dele af døgnet, men kvinderne lever andre steder. Bordellerne har således i den forstand mere 

præg af andre kommercielle udstillingsvinduer. 1800-tallets danske bordelprostituerede boede og 

skulle endda så vidt muligt opholde sig i bordellerne, hvilket har givet husene et mere markant 

præg af prostitutionskomplekser. 

 På den ene side er der altså lighedspunkter. Der er faktisk tale om et afgrænset kvarter, der 

sitrer af det præg, som prostitutionens tilstedeværelse giver, og der sælges faktisk sex i stor stil 

bag vinduerne; på den anden side er konteksten i dag helt ny med den voldsomme eksponering af 

aktiviteterne og det amsterdamske bystyres ønske om at have et særligt image. 

PROSTITUTIONEN OG RE STEN AF KVARTERET

Men hvordan er så samspillet med de øvrige beboere i Red Light District? Den amerikanske forfat-

ter John Irvings karakteristik af Amsterdam og Red Light District giver nogle interessante perspek-

tiver på sameksistens mellem prostitutionen og det øvrige byliv, og den er samtidig berømmet og 

eksponeres ikke blot til det litterære publikum, men også i turistbrochurer:

 ”Amsterdam is the great liberal experiment in Europe. No part of the city announces that libe-

ralism as boldly as the red-light district, where… there coexists the Old Church (possibly the oldest 

building in Amsterdam…) all the prostitutes in their doorways and windows, and a kindergarten. 

What other city in the world would believe in the hopeful coexistence of religion, prostitution, and 

early childhood education?”222

Oude Kerk (The Old 
Church) til venstre, en 
børnehave lige bag 
personen i midten, og 
vinduesprostitution i 
vinduerne til højre. Af 
mange udlagt som et 
symbol på prostitu-
tionens sameksistens 
med det øvrige byliv i 
Amsterdam – oven i kø-
bet accepteret af byens 
myndigheder. I de senere 
år er der stadig stærkere 
røster også inden for det 
amsterdamske bystyre, 
der taler for at fjerne 
prostitutionen lige fra 
dette område omkring 
kirken.
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 Den omtalte børnehave ligger faktisk lige ved siden af kirken og lige ved siden af en række ’vin-

duer’. I Red Light District består etagerne oven over de spektakulære stuelejligheder i de allerfleste 

tilfælde af almindelige beboelseslejligheder. Og en del af dem, der beboer disse lejligheder, har 

også børn: 

 “There are actually families living here… that’s why the daytime child care center is here... they 

[familierne] don’t care, because they need to pass by the windows either way to go home. So the 

child day care is in the middle too because they want to put their child nearby to their home”223

 Trods tilstedeværelsen af familier har denne ældste del af Amsterdam dog aldrig været et ud-

præget børnefamiliekvarter. I dag er det først og fremmest kunstnertyper og homoseksuelle par 

samt generelt folk fra den såkaldte kreative klasse, der befolker boligerne, og kun få af disse har 

problemer med tilstedeværelsen af den synlige prostitution. Mange taler om, at folk selv har valgt 

at bo i det farverige kvarter, som jo altid i større eller mindre grad har været åbenlyst præget af 

prostitutionen. 

 ”That’s mainly the situation [at kvarterets beboere accepterer prostitutionen] because the Red 

Light District is a really old district, where you know, if you’re going to live there, that it is a Red 

Light District, so people who are already living there don’t have, like, big problems with prostitu-

tion. It’s usually the people who are living in other parts of Amsterdam that feel like, hmmm, maybe 

it’s not that good an idea or ‘we are pro-abolition’“ 224

 Hertil kommer at mange af kvarterets beboere selv har erhvervsmæssige interesser knyttet til 

kvarterets særpræg og evne til at tiltrække turister. 

 “There are lots of locals who have lived there for decades and they accept it, and they also are 

involved economically by selling all sorts of goods, by having a café or whatever” 225

Der er et leben uden 
lige de fleste af døgnets 
timer i det mest kendte 
amsterdamske Red Light 
District.
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 Blandt nye beboere er der dog også folk, der kunne ønske sig et lidt mindre tøjlesløst nærmiljø 

og kan have indsigelser mod tilstedeværelsen af prostitution – ”the newly arrived, like the yuppies, 

who’ve paid dearly for those places, they might oppose” – men de fylder ikke meget i billedet af 

den lokale stemning af accept af kvarterets særpræg.

ÆNDREDE SIGNALER FRA BYENS ST YRE

Imidlertid har de seneste år budt på en del ændringer i de lokale myndigheders forhold til Red Light 

District. I aviser verden over har man kunnet læse om, hvordan bystyret lukker vinduer i kvarteret, 

og således fjerner muligheden for vinduesprostitution på nogle af adresserne. En stor amsterdamsk 

ejendomsbesidder gav efter for bystyrets pres i 2007 og solgte 18 ejendomme til kommunen. Kom-

munen forsøgte herefter at få andre aktiviteter i bygningerne, eksempelvis kunsthåndværk og salg 

af designertøj. Begrundelserne er flere. Man henviser til, at større og større dele af prostitutions-

miljøet er styret af udenlandske alfonser, og at stadig flere kvinder er ufrivilligt traffickede. Ikke 

mindst peges på et stigende problem med alfonser fra de østeuropæiske lande, der er nye i EU. 

Tidligere kunne eventuelle bagmænd fra de områder let afvises, fordi man skal være borger i EU 

for at kunne få licens til at drive et bordel. Der er hermed færre og færre kvinder, der alene arbejder 

for sig selv ved at leje lokale efter ovennævnte fremgangsmåde, men stadig flere der reelt lægger 

store dele af indtjeningen til en bagmand. Dertil mener man, at kriminaliteten generelt er steget i 

kvarteret. Byens borgmester formulerer det på denne måde: 

 “We’ve realized this is no longer about small-scale entrepreneurs, but that big crime organiza-

tions are involved here in trafficking women, drugs, killings and other criminal activities. We’re not 

banning prostitution, but we are cutting back on the whole circuit: the gambling halls, the pimps, 

the money laundering” 226

 Hertil kommer, at man også har et ønske om at udvikle Red Light District til at være mindre præ-

get af promiskuitet og tøjlesløshed, de samme følgevirkninger man så i slutningen af 1800-tallets 

danske bordelgader. Som borgmesteren formulerer det: ”It would be nice to see a few more regular 

people and some normal restaurants here. I’m tired of the roaming drunks that urinate every night 

on our ancient walls” 227

 De lokale myndigheders nye indstilling har konkret betydet, at ca. hundrede af de godt tre hun-

drede vinduer i Red Light District er blevet lukket inden for de sidste par år. Og det erklærede mål 

for 2009 er at få alle vinduer lige omkring The Old Church fjernet, så prostitutionen koncentreres 

langs kanalerne lige syd for. 

 De lokale beboere kan dele ønsket om at få småkriminalitet, trafficking og de mest ekstreme 

udslag af gadelivet nedbragt, men generelt lægges der ikke afstand til prostitutionen, og her er be-

boerne på linje med de prostituerede, der er bekymret over kommunens nye initiativer. Mariska Ma-

joor, der som 16-årig startede i vinduesprostitutionen, og gennem de seneste femten år har drevet 

Prostitution Information Center lige midt i kvarteret over for kirken, anser kommunens henvisning 
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til kriminaliteten i kvarteret for at være et påskud for at kunne skabe et mere sædeligt bymiljø. På 

spørgsmålet om, hvorfor myndighederne vil lukke vinduerne omkring kirken, svarer hun: 

 “For three reasons: they [bystyret] want to change the image of the Red Light District; they think 

that too many women are trafficked; and they think there are too many criminal organizations in-

volved in the ownerships of the buildings. The last two things, in my opinion, is not true, they exag-

gerate, they make problems bigger than they really are – because of the first reason; they simple 

want to change the Red Light District into, you know, their own fantasy of how a city must be”228

ØGET KRIMINALITET OG/ELLER ÆNDRET ITALE SÆTTELSE

Som vi kender det fra debatten i andre lande, bliver spørgsmålet om accept af prostitution meget 

nemt sammenblandet med den afstandtagen – som alle deler – fra kriminalitet og kvindeudnyttelse, 

der i mange tilfælde befinder sig i periferien eller centrum af prostitutionsmiljøerne. Amsterdams 

borgmester holder hårdnakket fast i, at han ikke er blevet opslugt af en ny bølge af puritanisme, 

men helt ind på rådhuset har man mærket en generelt mere reserveret holdning til prostitution i 

samfundet:

 ”There has been a kind of shifting of the whole debate in Holland with some Christian politi-

cians in the national government. And more stories about human trafficking in prostitution come 

about, and people are starting to think differently about prostitution than they used to do. So… 

it is less accepted now, for, like, five years ago it started to change. People are more reserved to 

prostitution than they used to be” 229

 Amsterdams image som den frigjorte seksualitets hovedstad bliver således udfordret jo større 

problemerne bliver med trafficking. Som de siger i kommunen: 

 ”And it is a problem [med traffickingproblemer i Red Light District] that this is a city center, so 

when you arrive in Amsterdam then the first thing you see is that – so... hmm, is that the thing we 

want to show when a visitor arrives in Amsterdam. Well, we don’t wanna do that if we know that a 

lot of people are forced into prostitution there” 230

 Der er næppe tvivl om at der har været en stigning i trafficking, og det har ikke alene sin bag-

grund i optagelsen af nye EU-lande. Organisationen De Rode Draad peger på, at de lokale myndig-

heder gjorde en fejl ved legaliseringen i 2000, da de tildelte licenser uden at sørge for, at de blev 

givet til kvinderne selv, som så kunne have drevet deres egne bordeller, samt ikke sørgede for, at 

licenstagerne havde en ren straffeattest: ”Then they want to fight trafficking women, of course, 

that’s what we want too, but it would have been better if they had asked the women themselves to 

fight trafficking … it doesn’t help to close down windows, because then it will go underground in 

dusty escortservices or whatever”231.

 Det er altså den problematik, vi i flere omgange har været inde på, om det er relevant at angribe 

den kriminalitet, der foregår omkring prostitutionen, og nogen gange inden for denne, ved at søge 

at komme selve prostitutionen til livs. Som i andre lande er de prostitueredes organisationer imod. 
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Hvad angår de øvrige beboere i Red Light District er billedet mere broget. Som vi har været inde på, 

er der en del beboere, der synes at løssluppenheden er gået for vidt, men der er på den anden side 

en stor opmærksomhed på at bevare kvarterets særpræg, og naturligvis en del, der som nævnt selv 

har (legale) interesser i den store omsætning. 

 Spørgsmålet er om den ’gentrification’232 (der bedst kan oversættes med ’mondænisering’), 

som byens styre er eksponent for, går dybere end blot til en afskrælning af de mest kriminelle 

aspekter af kvarterets liv. Er der snarere tale om et udtryk for en mere overordnet forandring i ret-

ning af en større modvilje mod salg af seksuelle ydelser som sådan, som også synes at sætte sit 

præg på andre landes italesættelse af prostitution, herunder Danmark. Mariska Majoor peger på, 

at billedet er meget broget og problemerne flere, men samtidig på den mærkbare forandring, der 

har fundet sted i måden at tale om prostitutionen:

”The argument about changing the image of the area…they [bystyret] are true in that. But the way 

they handle it, the way they speak about people in the area, is – I think – a big mistake. They are 

using all the wrong words. They are really hurting people. If you talk about ‘cleaning up the stre-

ets’, I mean, they talk about people – and people who live a certain life different from what these 

people think is right. So, I feel very bad how they handle it. So it’s a combination of things.”

 Stemmerne er mange og det nye er måske, at de mere prostitutionskritiske røster har fået mere 

plads igennem de senere år. Der er nemlig, parallelt med disse tendenser, fortsat markante kræfter 

inden for den amsterdamske forvaltning, der ikke fundamentalt vil ændre på accepten af prostituti-

on, men forsøge at holde indgrebene til de åbenbart kriminelle aspekter. Som Karen Nieuwenhuis, 

prostitutionsrådgiver i Gemeente Amsterdam (Amsterdam kommune) formulerer det: 

En prostitueret kontaktes 
af en ung mand i et af de 
to mindre kendte amster-
damske prostitutions-
distrikter, hvor bystyret 
har givet tilladelse til 
indretning af ’vinduer’. 
Her er det primært hol-
landske kvinder der sæl-
ger sex. Strøget ligger 
ud til en kanal et stykke 
for Amsterdams centrum, 
ikke langt fra Van Gogh 
museet.
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 ”In Amsterdam, we like this model, you know, like a mixture of functions, so that is something 

we want to keep this way” 233

 Der foregår således i disse år en kamp om, hvordan man skal anskue prostitutionen i relation 

til andre dele af byens liv og ikke mindst i forhold til kriminalitet og adfærd i byrummet – og det 

betyder, at også den kommunale forvaltning foretager initiativer, der går i forskellige retninger og 

støtter op om såvel stramninger (såsom lukning af ’vinduer’) som fastholdelse af prostitutionen 

som et væsentligt element i byen, således som det sidste citat indikerer.

”NO SEX BY THE C ANAL”

At man fra dele af byens forvaltning foretrækker en model, hvor prostitution er et islæt i det lokale 

miljø – i visse udvalgte kvarterer – er ikke blot ord. Det er det følgende eksempel et udtryk for:

 Prostitutionen i Amsterdams ældste kvarter er ikke byens eneste. Der er to andre red light di-

stricts i byen – langt mindre kendte, langt mindre i omfang (hver med maksimalt 30-40 vinduer) og 

langt mere møntet på hollandske kunder. Det ene område ligger i byens sydlige udkant ti minutters 

gang fra et af byens store markeder, det andet ligger ganske nær på centrum, men nordpå herfra 

(modsat af det kendte bordelområde), ud til kanalen Singel og i de tilstødende tvær- og parallel-

gader. Det er en barok oplevelse at støde på vinduesprostitutionen på disse strøg, der er ganske 

anonyme og langt mere åbne end det intime og fortættede gamle kvarter. Det er tildragelser i kvar-

teret langs Singel, der er velegnede til at anskueliggøre væsentlige aspekter af, hvilken holdning – i 

hvert fald dele af – den amsterdamske forvaltning har. 

 Ejendommene langs Singel hører til Amsterdams mest eksklusive. Her betaler folk gerne langt 

over en million ¤ for en ejendom. Fra nogle af beboerne her har bystyret modtaget klager i stil 

med dem vi så fra 1800-tallets bordelgader. Beboerne er simpelthen ikke interesseret i at have 

den åbenlyse prostitution som nærmeste nabo – uagtet at prostitutionen ikke her omgives af det 

ekspressive gadeliv, der ses i det kendte Red Light District.

 ”There are very nice beautiful houses close to the canal, very expensive houses so its all in all 

very rich people who are living here and in very big houses. I think those houses cost like 1-2-3 

million euros, so it’s a lot of money, so they by a house here and then they have prostitution and 

prostitutes as neighbours”234

 For nogle af beboerne har uviljen mod prostitutionen fået dem til at slå sig sammen i en for-

ening, hvis hollandske navn bedst kan oversættes med No sex by the canal. Fra forvaltningens side 

er man af den opfattelse, at der ikke blot er mere stille i dette kvarter, men frem for alt at der er 

langt mindre kriminalitet indblandet i aktiviteterne – således mener man stort set ikke, at der er 

traffickede kvinder blandt de prostituerede. Med andre ord er dette et kvarter, der lever op til de 

intentioner, man har formuleret i kommunalforvaltningen om en prostitution, der består af kvinder, 

der selv har valgt at ernære sig som prostituerede, og som agerer som selvstændige erhvervsdri-

vende uden bagmænd. På denne baggrund har myndighederne da også valgt – i øvrigt som vi så 
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Omtrent en kilometer fra 
Amsterdams kendte Red 
Light District ligger et 
andet område bestående 
af gader, hvor myndighe-
derne tillader vindu-
esprostitution. Her arbej-
der primært hollandske 
kvinder, der selv står for 
deres bedrift. De røde 
lygter til højre signalerer, 
hvad der sælges bag 
vinduerne. I baggrunden 
er der også på 1. salen af 
ejendommen et ’vindue’, 
hvor man kan lade sig 
eksponere til gaden. I 
dette velstående kvarter 
i Amsterdam arbejder en 
lokal beboergruppe for at 
få forbudt prostitutionen.



157S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

det i 1800-tallets København – ikke at komme de lokale beboeres ønsker i møde. Man ønsker her 

at bevare prostitutionen som den er, og insisterer på, at den skal have en plads blandt det øvrige 

byliv. Da man holdt et offentligt orienteringsmøde i forbindelse med et projekt, der sammenligner 

dette område med det kendte Red Light District, var der fremmødt 40-50 kvinder, hvoraf stort set 

alle var fra dette distrikt. Der var kun mødt en enkelt kvinde fra det kendte Red Light District frem. 

Endvidere kom kvinderne fra Singelkvarteret alene – dvs. uden ledsagende mænd – hvilket man tog 

som en bekræftelse på, at de arbejder for sig selv.

 I den udstrækning dette eksempel er betegnende for kommunens generelle forvaltning af den 

amsterdamske prostitution, er der med andre ord grundlag for at sige, at man ikke som sådan er 

imod prostitution, men at det, man bekæmper, er de eventuelt tilgrænsende kriminelle aktiviteter. 

Der er dog næppe tvivl om, at dette ikke er den eneste opfattelse af, hvordan kommunen skal for-

holde sig til prostitutionen, og man kan sagtens forestille sig, at fremgangsmåden kan ændre sig i 

de kommende år. Et udtryk for dét, er de mange nye signaler fra politikere og myndigheder i forhold 

til det samfundsmæssige syn på prostitution.

DEN AMSTERDAMSKE PROSTITUTION MELLEM MENINGER, 
MYNDIGHEDER OG MEDBORGERE

Den rolle, som den amsterdamske prostitution spiller i hovedstadens bymiljø, er lige så svær at 

karakterisere entydigt, som det er tilfældet i andre lande. Når man sammenholder udsagn fra pro-

stitutionens nærmeste naboer, er billedet sammensat, og det samme gælder de meldinger, der 

kommer fra de lokale myndigheders side. Samtidig kommer disse holdninger alle i spil i noget, der 

måske bedst kan karakteriseres som et ændret diskursivt miljø – en italesættelse af prostitutionen, 

der synes at have taget en drejning i retning af det mere kritiske. 

Prostitutionen og medborgerne

Hvad angår prostitutionens nærmeste naboer, medborgerne i prostitutionskvarterene, deler hold-

ningerne sig groft sagt i tre kategorier. Af nogle opfattes prostitutionen som en selvfølgelig del af 

lokalmiljøet, den har været der ’altid’ og hører naturligt hjemme blandt kvarterets øvrige skæve 

tilbud og mangefacetterede ingredienser – som de eventuelt selv har en andel i, fordi de også er 

involverede i områdets pulserende liv som ansatte, caféejere, butiksindehavere o.lign. Andre ac-

cepterer også prostitutionen som en del af kvarteret, men synes løssluppenhed og promiskuitet er 

gået for vidt, ikke mindst, når der tilsyneladende også er tale om øget kriminalitet; disse beboere 

er tilhængere af at justere på aktiviteterne – uden dog at ændre grundlæggende på kvarterets ka-

rakter. Endelig er der de beboere, der decideret er imod det særpræg, som prostitutionen sætter 

på deres kvarter. Storbyen med sit brogede og sammensatte liv inkluderer for dem ikke tilstede-

værelsen af en synlig prostitution. De første to kategorier tegner – at dømme efter det materiale, 

der ligger til grund her – i det store og hele beboerne i det gamle prostitutionskvarter, det, som 
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de fleste forbinder med Amsterdams Red Light District. Det er ikke utænkeligt, at der også her 

bor mennesker, der gerne så prostitutionen lukket ned og flyttet andre steder hen, men de har 

ingen stærk stemme og tegner ikke billedet af ’naboernes’ holdninger. Folk med denne holdning 

har til gengæld en stemme i et af Amsterdams andre prostitutionskvarterer, hvor de har dannet en 

forening for at komme vinduesprostitutionen til livs. Her er der ikke tale om en modvilje mod et 

ustyrligt gadeleben med larm og udskejelser, for det præg har kvarteret ikke, men om en uvilje mod 

tilstedeværelsen af salg af sex. 

 I bund og grund synes der således at tegne sig to hovedtilgange til prostitutionen fra dens 

nære naboer: En accepterende holdning, hvor man kan være uenig i, hvor meget prostitutionen skal 

fylde, og ikke mindst i hvilket omfang man skal være bekymret over de angivelige følgevirkninger af 

den i form af kriminelle aktiviteter. Her synes der at gælde den samme opfattelse af prostitutionen, 

som vi fra København hørte fra Oehlenslägersgade skole på Vesterbro, at ”det altid har været noget 

man forbandt med gaden, der har altid været leben i gaden med værtshuse osv.”. På den anden 

side er der de folk, der ikke accepterer prostitutionen som en del af deres lokalmiljø – også selv om 

den har haft hjemme her i årtier. Deres holdning er på linje med den, man kan møde hos mange nye 

beboere på københavnske Vesterbro, der er flyttet til det farverige kvarter, men som ikke inkluderer 

prostitution som bestanddel i dén totalitet. Og denne gruppe af amsterdamske prostitutionsnaboer 

forsøger – ligesom vi så det i København i slutningen af 1800-tallet – at påvirke folkestemningen og 

politikerne i en retning, hvor der bliver basis for at fjerne eller flytte prostitutionen fra det kvarter, 

de er flyttet til. 

Bystyrets regulering

Over for disse forskellige nabosynspunkter står så det amsterdamske bystyre, der skal regulere 

prostitutionsområdet i overensstemmelse med dels deres lokalpolitiske intentioner og interesser 

og dels de overordnede statslige udmeldinger og lovkomplekser. Her er det mest prægnante ind-

tryk, der står tilbage efter mødet med prostitutionen i Amsterdam, at man inden for de seneste 

år har ændret signaler i forhold til området. Hvor man tidligere besang den udpræget frisindede 

og tolerante holdning til prostitutionen som et erhverv i det store og hele på lige fod med andre 

erhverv, er der altså inden for få år kommet en øget fokusering på problemer i tilknytning til Red 

Light District. 

 Det er uklart, om det er et ændret syn på prostitutionen per se, der ligger til grund for de nye 

signaler – de udlægges forskelligt afhængigt af, hvem der forholder sig til dem. Der er tre hovedud-

lægninger: At der er tale om at komme det allermest vidtløftige og ustyrlige gadeliv til livs, at der 

er tale om bestræbelser for at dæmme op for en stigning i kriminelle aktiviteter i relation til Red 

Light District, ikke mindst trafficking til prostitution, og endelig at man simpelthen har fået en ny 

holdning til prostitution som et virke blandt byens mange andre aktiviteter.

 Det lader sig ikke gøre at uddestillere én grund til bystyrets nye initiativer. Der er næppe tvivl 

om, at der eksisterer en bekymring for, hvad der synes at være en reelt øget traffickingproblema-

tik – og ingen er uenige i, at man skal forsøge at dæmme op for tvangsmæssig prostitution. Der er 
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imidlertid ikke enighed om, at dette er noget, man kommer til livs ved at lukke vinduer i kvarteret, 

og initiativet kan dermed bidrage til tvivl om, hvorvidt vindueslukningerne i virkeligheden er et 

udtryk for en vigende accept af prostitutionen. Hvad der ligger i at komme de mere vidtløftige sider 

af livet i Red Light District til livs – som f.eks. ”the roaming drunks that urinate every night on our 

ancient walls” – er i forlængelse heraf også uklart. Er det led i en afstandtagen til tolerance og fri-

gjorthed og et ønske om ”cleaning up the streets” i en mere fundamental forstand, eller er det blot 

naturlige forsøg på at finde en balance i udskejelserne og få kvarteret til at fungere inden for nogle 

helt rimelige rammer? 

 Det lader sig som sagt ikke gøre at nå til en endelig bestemmelse af, hvad bystyrets initiativer er 

udtryk for, men til fordel for den sidste fortolkning taler den måde, bystyret forholder sig til prosti-

tutionen på i henholdsvis det klassiske Red Light District og det mindre kendte og mere stille prosti-

tutionskvarter nord for centrum. Det sidstnævnte har man faktisk aktivt imødegået de beboere, der 

ønsker prostitutionen fjernet fra kvarteret med den begrundelse, at prostitutionen skal accepteres, 

ikke mindst, da den her ikke synes at være præget af kriminelle aktiviteter. Beboerne har således af 

bystyret fået det samme svar på deres klager som 1800-tallets københavnske prostitutionsnaboer: 

at de var vidende om prostitutionens tilstedeværelse, da de flyttede til kvarteret, og at den skal 

accepteres i dette område. Men bystyrets signaler er langt fra entydige, hvilket utvivlsomt også 

har sin baggrund i forskelligartede holdninger i kommunalbestyrelsen, holdninger, der kommer til 

udtryk i den generelle samfundsmæssige debat og hele italesættelsen af prostitutionsområdet.

Italesættelsen

Dette bringer os til det sidste aspekt, nemlig det diffuse begreb ’meningerne’. Hvordan taler man 

om prostitutionen, og på hvilke forskellige måder begribes den af meningsdannere og offentlighed 

som en del af den samfundsmæssige totalitet? Og er der sket en glidning inden for de seneste år? 

Her kan heller ikke gives noget entydigt svar, men der tegner sig ikke desto mindre en tendens. 

Amsterdams borgmester forsikrede sidste år, at man ikke er i færd med en proces med ”banning” 

af prostitutionen, men de aktivt involverede oplever, at det alligevel er en bevægelse i den retning, 

der er tale om; at prostitutionen generelt er blevet mindre accepteret, og at det er derfor, at byens 

øverste myndighed skal bruge så meget energi på at lægge afstand til forhold i prostitutionens køl-

vand, der ikke er dens nødvendige bestanddele – såsom trafficking, småkriminalitet osv. Man taler 

generelt mere om de problematiske forhold i tilknytning til prostitutionen – frem for at behandle 

dem som særskilte problemkomplekser og frem for, som for blot få år siden, at fremhæve sit frisind 

og tolerance. De prostitutionskritiske stemmer har formentlig være til stede hele tiden, men som 

det er karakteristisk, når der sker forandringer i den generelle italesættelse af et område, så er det 

nu nemmere for stemmer, der tidligere ikke kom til orde, at blive hørt.
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HVO RDAN K AN VI  FO RSTÅ og tænke prostitutionen, hvilken samfunds-

mæssig plads kan den tildeles og hvordan udspiller den sig helt konkret iblandt 

os? Dette har været hovedspørgsmålene i denne undersøgelse, kredsende om 

de tre indgangsvinkler italesættelse, regulering og praksis. Indgangsvinklerne er blevet brugt i for-

bindelse med den regulerede prostitutionsperiode for halvandet hundrede år siden og i en nutidig 

københavnsk kontekst. Afslutningsvis er der lavet et perspektiverende case studie af den aktuelle 

amsterdamske prostitution. 

 I den regulerede prostitutions periode i slutningen af 1800-tallet forsøgte man at kontrol-

lere prostitutionsområdet gennem en detaljeret regulering over hele linjen – fra de prostitueredes 

adfærd i det offentlige rum, over deres forpligtelser til sundhedskontrol, til deres lokalisering i 

gaderne. På visse områder var reguleringen effektiv – de offentlige fruentimmer kom til sundheds-

kontrol, politiet havde nøje kendskab til deres færden, de opholdt sig på godkendte adresser osv. 

På andre områder foregik der meget, der stred imod regulativerne – de prostituerede trak på ga-

den, de anråbte forbipasserende herrer fra vinduer og indgangsdøre, de optrådte med en udfor-

drende adfærd på værtshuse og dansesteder osv. Det største problem var dog, at reguleringen 

ikke for alvor havde nogen påviselig effekt på det, man egentlig ville til livs, nemlig udbredelsen af 

veneriske sygdomme. 

 Den udvikling, man så i sidste halvdel af 1800-tallet, giver nogle interessante perspektiver, 

også i forhold til, hvordan man i dag kan regulere prostitutionsområdet. Hvor var det, at regule-

ringen gav problemer? Hvor var der gnidninger mellem prostitutionen og det øvrige liv i hovedsta-

den? Og hvad betød udviklingen for den helt overordnede 

problemstilling om, hvorvidt man overhovedet skulle ac-

ceptere prostitution?

 

Boutique Marie,  
Istedgade 53, 1981.  

Foregående side: Det er muligvis to prostituerede, der 
her kigger ud i en af Magstrædes baggårde en julidag i 
1900.
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Erfaringerne fra 1800-tallets reglementerede prostitution

Hvis man i første omgang ser på et af hovedspørgsmålene i nærværende sammenhæng – nemlig 

hvordan prostitutionen kan udspille sig i byrummet, blandt hovedstadens øvrige beboere – er der 

nogle interessante erfaringer at drage af 1800-talsreguleringen. Først og fremmest var bordelpro-

stitutionen karakteristisk for perioden. Myndighederne fik gennem bordelværtindeinstitutionen en 

garanti for kontrol med og regulering over for den del af de prostituerede, der ansås for at være 

svære at holde opsyn med uden for en sådan ramme. Kontrollen her lykkedes efter alt at dømme 

nogenlunde, når det gjaldt lægevisitationerne – men altså uden at det egentlig løste problemet 

med kønssygdomme. Bordellerne har kun delvis deres parallel i vore dages massageklinikker, hvor 

der netop ikke, officielt, er en bestyrer – det ville falde ind under rufferiparagraffen – og hvor de 

udførende prostituerede er forpligtede til at betale moms og skat, men ikke i øvrigt falder ind under 

almindelig arbejdsmarkedslovgivning, samt hvor de prostituerede ikke i praksis, som i 1800-tallet, 

er registreret. Selv om meget også foregik skjult i 1800-tallet, var myndighedernes dokumentation 

på individniveau således langt mere dækkende dengang end i dag. Selve udpegningen af bestemte 

gader til bordelstrøg er ligeledes interessant at se i et nutidigt perspektiv. Der er også i dag en del 

lande, der opererer med bordelprostitution, men i forhold til eksempelvis bordelreguleringen i New 

Zealand adskiller den danske fremgangsmåde i 1800-tallet sig ved, at bordeller i stort antal og af en 

hvilken om helst størrelse blev henvist til disse gader – som i forvejen var almindelige beboelses-

strøg. Her er fremgangsmåden i New Zealand, at det kun er store bordeller, der henvises til særlige 

områder som erhvervs- eller industrikvarterer. Til gengæld forsøger myndighederne at få en ac-

cept af små bordelenheder i de almindelige beboelseskvarterer. Det er den samme holdning som 

det amsterdamske bystyre lægger til grund for sin fastholden af, at prostitutionen skal have plads 

blandt almindelige bymæssige funktioner, såsom beboelse, forretningsliv og kontorer. Den korte 

konklusion på 1800-tallets danske bordelkoncentration må være, at den afstedkom en helt uhørt 

social deroute, de steder hvor bordellerne rent faktisk for alvor vandt indpas. Som det blev vist i 

nærstudierne af Helsingørsgade og Magstræde kunne en massiv koncentration af bordeller – og 

den aktivitet, der naturligt fulgte med – få en gade til at ryge helt uden for det socialt acceptable. 

Udviklingen kom til at betyde, at det almindelige pulserende byliv simpelthen ikke kunne opret-

holdes. Fra disse eksempler, hvor bordeller kom til at sætte et massivt præg på en gade, kan man 

måske drage en anden og mere overordnet lære af udviklingen i slutningen af 1800-tallet: Nemlig 

den, at det skabte store problemer, når aktiviteterne omkring den praktiserede prostitution i for høj 

grad satte sit præg på det øvrige byliv. Blev prostitutionen anmassende og påtrængende, og der-

med ufrivilligt berørte de øvrige borgere, var det samfundsmæssigt uacceptabelt – når eksempelvis 

skolebørn blev lokket til side eller almindelige borgere blev råbt an fra fortove eller vinduer. 

 

Erfaringer fra nutidens prostitution

I dag er rammerne om prostitutionen nogle andre. Prostitution er på én gang legalt og samtidig 

nærmest totalt ureguleret. Selv om det er et begrænset materiale, vi har kunnet inddrage i nærvæ-

rende undersøgelse, kan det ikke desto mindre godt bruges til at opstille nogle sandsynlige sam-
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THORA MARIE GROSMANN

Thora Marie Grosmann, blev født i 1845 som 

datter af en konstabel i marinen og dennes 

hustru. Hun blev indskrevet som offentligt 

fruentimmer i 1867, men var allerede før det 

kendt af politiet. I 1865 er hun blevet idømt 

ikke mindre end otte måneders forbedrings-

husarbejde for at have stjålet ”dels reede 

Penge, dels Husgeraadssager og Klædnings-

stykker m.v. tilsammen af Værdi omtrent 135 

Rigsdaler” – et beløb, der nærmest svarer til 

en halv årsløn for en arbejdsmand. Hun ind-

sættes i kvindefængslet på Christianshavn 

som fange nr. 175. I 1880 dømmes hun igen, 

denne gang for at have ”svigagtig pantsat 

Sengklæder, Klædningsstykker m.m., hvilke 

i alt til 229 Kr. 50 Øre vurderede Genstande 

hun dels havde lånt og dels modtaget til op-

bevaring af ejerne”. Straffen er denne gang 

4 x 5 dages fængsel ”på Vand og Brød”. Det 

er formentlig denne Thora Grosmann, som 

vi genfinder på et af Magstrædes bordeller 

i 1890, sammen med tre andre betydeligt 

yngre prostituerede. Kun den 50-årige bor-

delværtinde er ældre end hende.
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menhænge mellem prostitutionen og det miljø, den eksisterer indenfor – med paralleller i 1800-tal-

lets reglementerede prostitution. Eksempelvis er der også i dag mange facetter af prostitutionen, 

der foregår uden at det synes at anfægte nogen, og også i dag ses konflikterne især, når hovedsta-

dens øvrige borgere ufrivilligt konfronteres med og påvirkes af prostitutionen. Det synes således 

generelt ikke at skabe problemer, når der ligger enkelte massageklinikker i en gade – vel at mærke, 

hvis kunderne kommer og går uden at gøre noget særligt væsen af sig. Problemerne opstår, hvis 

der ofte er ballade i tilknytning til en klinik, eller hvis markedsføringen bliver meget anmassende 

og påtrængende. Ja, og så måske lige, hvis det er i ens egen opgang, at klinikken ligger – hvilket 

dog i de fleste tilfælde klares ved at kundeadgangen ikke foregår igennem opgangen, men direkte 

fra gaden. Heller ikke gadeprostitutionen synes at genere de øvrige beboere nævneværdigt, undta-

get i de tilfælde, hvor man ufrivilligt bliver antastet eller hvor erhvervsdrivende – som hotelejerne 

– oplever at deres kunder udsættes for tilnærmelser. De protestskrivelser fra en kreds af borgere til 

myndighederne, som der var en del eksempler på i slutningen af 1800-tallet, synes ikke at have en 

nutidig parallel. Dengang formede de fleste af henvendelserne sig som beklagelser over det mas-

sive præg, bordelprostitutionen havde sat på en given gade – hvad enten der var tale om ’private 

bordeller’ eller ’offentlige huse’. At henvendelser af denne karakter formentlig er færre i dag235, kan 

være et udtryk for at klinikprostitutionen forekommer så relativt spredt. I vore dages bymiljø ses 

ingen steder den samme koncentration af prostitution, som kunne gøre sig gældende i bordelga-

derne – måske hvis lige man ser bort fra den østlige ende af Istedgade med sin massive koncen-

tration af gadetrækkeri, pornobutikker og sexbarer. Og her gør næppe nogen sig forestillinger om, 

at en henvendelse til myndighederne vil ændre på tingenes tilstand236. Det ser med andre ud til, at 

prostitutionens forskellige former – i denne tilstand af ikke-regulering – i ganske vid udstrækning 

har fundet sig til rette i byen blandt beboere og myndighedskrav. Der er dog næppe tvivl om, at 

dette forhold vil ændre sig markant, hvis der pludselig forekommer gadeprostitution i stort omfang 

eller kommer en massiv koncentration af massageklinikker i helt nye kvarterer.

 At dømme efter materialet, vi har gennemgået her, synes prostitutionens praksis blandt borge-

re og i forhold til reguleringen af området således primært at føre til konfrontationer og problemer, 

når den bliver for anmassende og ufrivilligt er til gene for andre borgere. Hertil kommer naturligvis 

at folk generelt lægger afstand til prostitution, hvis det forbindes med overgreb, tvang, slavelig-

nende forhold o. lign. – og i de tilfælde ganske uanset om de konfronteres direkte med det eller blot 

hører eller læser om det.

Kan salg af sex overhovedet accepteres? 

Herfra er der imidlertid et stykke vej til en egentlig principiel afstandtagen til prostitution som 

et seksuelt forhold mellem to parter. Altså det synspunkt, at det at købe eller sælge seksuelle 

ydelser for penge som sådan er moralsk forkasteligt og samfundsmæssig uacceptabelt. Har man 

dén holdning, drejer sagen sig ikke om, hvorvidt prostitutionen er anmassende, skaber ballade, 

devaluerer ejendomsprisen i et kvarter eller lignende, men simpelthen om, at den er uacceptabel 

som mellemmenneskelig relation. Og med denne holdning vil man selvfølgelig være anfægtet af 
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prostitutionens tilstedeværelse, uanset hvor eller hvordan den optræder. Som det er blevet vist i 

forbindelse med gennemgangen af italesættelsen af prostitutionen i dag, bliver dette standpunkt 

gerne begrundet med den undertrykkelse og kriminelle udnyttelse af kvinder i prostitution, der 

foregår mange steder. Men med mindre man mener, at salg af sex altid vil være ufrivillig, praktiseret 

af nød eller udtryk for en grundlæggende mandsdominans i samfundet, så må denne bekymring for 

de prostitueredes ve og vel, som deles bredt, adskilles fra en stillingtagen til, hvorvidt selve sexsal-

get er samfundsmæssigt acceptabelt eller uacceptabelt. Med andre ord handler denne principielle 

problematik om følgende: a) skal salg af seksuelle ydelser accepteres på lige fod med andre sek-

sualitetsformer som et forhold mellem to gensidigt indvilgende parter; eller b) skal det fordømmes, 

fordi den ene part (her sælgeren) altid vil være underordnet den anden part (her køberen); eller c) 

skal det subsidiært fordømmes, fordi de tilfælde, hvor parterne rent faktisk handler på lige fod, er 

Massageklinik i Århus-
gade på Østerbro, 1982.
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så få, at en samfundsmæssig accept vil gå ud over den underordnede part i de mange tilfælde, hvor 

der ikke er ligeværdighed.

 Det kan se ud til, at det er det sidste standpunkt, der i Danmark er på vej til politisk at blive det 

bredest accepterede, om end det endnu ikke for alvor har udmøntet sig i lovgivningen. Hvis det 

imidlertid gør det, kan det få overordentlig stor betydning for, hvordan prostitutionen fremover vil 

være en del af samfunds- og bybilledet. Et forbud mod sexkøb, som i Sverige, Norge og til dels Fin-

land, der i vidt omfang bygger på en sådan holdning, er af meget stor betydning for prostitutionens 

udfoldelsesmuligheder, idet et sådant forbud i sagens natur fjerner en væsentlig del af eksistens-

betingelsen for at leve som prostitueret – hvilket jo formentlig også er hovedårsagen til, som det er 

blevet argumenteret her, at prostituerede agerer i mere formaliseret og koordineret opposition end 

det er set i mange år.

 På bymiljøet vil det influere på den måde, at intet længere vil foregå åbenlyst. Prostitution såvel 

i klinikker som på gaden vil skulle foregå uden at det kan opdages, eksponeringen skal dæmpes 

helt ned og kundekontakten foregå så skjult som muligt. Der er som nævnt forskelligartede opfat-

telser af konsekvenserne af den godt ti år gamle svenske lov, men at en af dens følger er en mar-

kant begrænsning af aktiviteterne på åben gade og i det hele taget i det offentlige rum, står ikke 

til diskussion. At det har medvirket til at øge stigmatiseringen af handel med sexydelser – nu med 

hovedvægt på køberens andel i forholdet – er formentlig også en følge af loven. 

 

Et samfundsmæssigt blindt punkt? 

Vi skal ikke her gentage de forskellige synspunkter for eller imod ikke-regulering, reglementering, 

lovliggørelse eller forbud – og som nævnt indledningsvis, har det ej heller været hensigten at tage 

stilling til dette komplekse univers af holdninger og praksiser, hvad enten det var i slutningen af 

1800-tallet eller i dag. Men vi har givet et billede af et samfundsanliggende, der netop i disse år 

oplever en stor turbulens samtidig med, at det befinder sig i et lovgivnings- og reguleringsmæssigt 

vacuum. Måske skyldes dét, at en lovgivning kræver at der tages stilling til, hvordan prostitutionen 

samfundsmæssigt kan håndteres, og hermed skal der tages nogle fundamentale diskussioner om 

seksualitet, køn og individuel frihed; forhold som det er vanskeligt at have en entydig holdning til. 

At fortsætte den nuværende tilstand uden en konsekvent stillingtagen er imidlertid næppe hold-

bart, så det er sandsynligt, at prostitutionens placering midt mellem naboer, holdninger og myndig-

heder i de kommende år vil forandre sig markant.
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NOTER

1  Dette ligger tæt op ad den anskuelsesmåde – i forhold til seksualitet – som den franske sociolog Michel Foucault præ-
senterer i sin trilogy om seksualitetens historie: ”the central issue, then… is not to determine whether one says yes or 
no to sex, whether one formulates prohibitions or permissions, whether one asserts its importance or denies its effects, 
or whether one refines the words one uses to designate it; but to account for the fact that it is spoken about, to discover 
who does the speaking, the positions and viewpoints from which they speak, the institutions which prompt people to 
speak about it and which store and distribute the things that are said...”. (Foucault 2006:11). Arbejdet med byens rum 
som en sammensat enhed ligger nær på den franske sociolog og filosof Henri Lefebvres begreb production of space, som 
han ser som sammensat af spatial practice/perceived space (hvordan rum er integreret i hverdagslivets praksisformer), 
representation of space/conceived space (rum knyttet til myndigheder og planlæggere) samt representational spaces/
lived space (rummet som det konkret leves igennem symboler og tegn) (Lefebvre 1999:33ff ). Arbejdet med at se forskel-
lige organisationers bestræbelser på at opnå anerkendelse ved at henvise til statslige eller overstatslige rettigheds-
komplekser samt vores anskuelse af prostitutionens udfoldelsesmuligheder i lyset af de skiftende vilkår, den har været 
underlagt, er inspireret af etnologen Thomas Højrup (Højrup 2002). 

2  Betegnelsen bordel blev brugt i 1800-tallet (ligesom ’offentligt hus’), hvorfor vi også benytter denne betegnelse, når vi 
omtaler forhold i denne periode. I dag har betegnelsen massageklinik vundet indpas i officiel sprogbrug – da ’bordeldrift’ 
ikke er lovlig – og vi benytter derfor denne betegnelse i omtale af forhold i nyere tid. Som det er typisk for stærkt moralsk 
ladede samfundsanliggender er sprogbrugen omkring prostitution stærkt omdiskuteret. Det gælder også for i omtalen af 
de involverede kvinder. Kun få bruger betegnelsen ’luder’, der betragtes som nedværdigende (om end nogle prostituere-
de selv bruger betegnelsen for at insistere på at deres virke fortjener respekt), nogle foretrækker kun at tale om ’kvinder 
i prostitution’. Vi har valgt gennemgående at bruge betegnelsen ’prostitueret’ i et forsøg på at ramme en både neutral og 
mundret form. I øvrigt har vi valgt at tale om ’kvinder’ frem for at bruge betegnelsen ’piger’, der ellers har store udbredel-
se både i og uden for prostitutionsmiljøet.

3  Opdelingen er inspireret af Järvinen 1990, og er blevet almindelig udbredt inden for prostitutionsforskningsmiljøet. Järvi-
nen opererer egentlig med et tredje perspektiv – et socialt interaktions-/kontrolperspektiv – men da dette ikke principielt 
er i modsætning til de to andre (begge opererer naturligvis med at sociale forhold af enhver art spiller ind på udbredel-
sen og arten af prostitution) udelades det her.

4  Således også Jørgensen 1971, Vagtholm 1974, Rasmussen 1979, Haugaard Jensen m.fl. 1975.
5  F.eks. Engelsted 1861 og 1896, Proschowsky 1884, Ehlers 1896.
6   En del udenlandsk litteratur kan desuden ses som paralleller til disse studier, hvor forskerne er gået i dybden med et 

særligt geografisk område i en afgrænset historisk periode (blandt de mange studie kan nævnes Walkowitz om forholde-
ne i England og Gilfoyle om prostitutionens skiftende geografiske udbredelse i New Yoks turbulente periode i 1800-tallet.

7  Et yngre eksempel er Nickie Roberts’ Whores in History fra 1992. Roberts deler den empiriske bestræbelse på at se på 
prostitution til alle tider med de andre prostitutionshistorikere, men adskiller sig fra dem ved i højere grad at forholde 
sig refleksivt til måden at tale om prostitution på. Hun er selv tidligere ’sex worker’ og bogen er eksplicit et angreb på 
den kritiske feminisme for at overhøre de prostituerede selv og kvæle deres stemme i debatten og i de historiske studier. 

8  Således eksempelvis Henriques (1968:341):”Clearly if the state can offer protection and an improved status to the 
prostitute this is to be advocated. On the other hand to do so the state has to promote vice, which many would say is 
deplorable. The choice remains the promotion of ’respectable’ vice, or a continuance of the laissez faire which profits 
the entrepreneur but creates misery for the prostitute”.

9  Allerede i slutningen af 1800-tallet var der i tilknytning til den såkaldt abolitionistiske bevægelse kritik af en opfattelse 
af prostitution som et nødvendigt onde. Bevægelsen var dog især kendetegnet ved en generel modvilje mod regulering, 
heraf navnet, af samfundsmæssigt uacceptable forhold.

10  Henriksen og Springborg 1988:181.
11  Se f.eks. James og Meyerding 1978. 
12  Se f.eks. O’Neill 2001, Henriksen & Springborg 1988, Järvinen 1990.
13  Se f.eks. Shrage 1989.
14  Se f.eks. Nagle 1997 og Roberts 1992.
15  Nagle 1997:2.
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16  Andre danske weblogs, der er aktive i 2009, er viplounge.dk og thehumanstain.dk, der begge er fortalere for accept af 
prostitution. Det modsatte synspunkt optræder bl.a. på siderne tagstillingmand.dk og kvinderforfrihed.dk, og kan på 
nettet også ses blandt en stor del af Servicestyrelsens mange sider, der omhandler prostitution.

17  Bassermann 1968:14, Hartmann 1967:9.
18  Scott 1968:68. 
19  Scott 1936:91, Hartmann 1967:10.
20  Bassermann 1968:84; Hartmann 1967:11,17, Troels-Lund 1931, 12. bog:105. 
21  Scott 1936:83f, Bassermann 1968, Hartmann 1967:14,115, Troels-Lund 1931, 2. bog:195ff. Offentlige badstuer var egentlig 

oprettet med henblik på rejsende, der ikke havde adgang til private badstuer, som ifølge Hartmann var almindelige 
gennem middelalderen. I de offentlige badstuer badede mænd og kvinder sammen og det var ikke ualmindeligt med 
udskænkning af drikkevarer; på den baggrund kunne de udvikle sig til mere bordelagtige indretninger. Det vides ikke, 
hvor mange, der har været i København – to lever videre i gadenavnene Badstuestræde og den nu ikke mere eksisterende 
Didrik Badskærsgang – men den sidste offentlige badstue i København blev lukket i 1509 (Hartmann 1967:14). Hore- eller 
jomfruhuse har der været en del af i København, formentlig særligt beliggende i små gyder – kaldet ’gange’, ofte blinde – 
væk fra byens hovedstrøg (Hartmann 1967:8).

22  Hvilket ikke betyder, at sygdommen ikke kan have eksisteret i en dansk sammenhæng tidligere; blot at man nu har 
erkendt den som kønssygdom (Hartmann 1967:12)

23  Syfilis viste sig gennem voldsomme udbrud af sår og blærer over hele kroppen, senere kunne huden falde af pletvist. 
Uden behandling ville man med tiden dø af symptomer på de indre organer. Sygdommen udviklede sig ofte over flere år 
med blot milde symptomer, men udgjorde ikke desto mindre en stor smittefare.

24  En bestemmelse, der formentlig stort set ikke har været taget i anvendelse, men ikke desto mindre først forsvinder med 
straffeloven af 1866.

25  Jf. Chr. IVs reces i 1643, hvor den gældende praksis stadfæstes (Hartmann1967:19)
26  Hartmann 1967:20.
27  Scott 1936:97f.
28  Se eksempelvis Lundquist 1982:2, Engelsted 1861:30.
29  I lighed med indgrebene tidligere i historien, mener Bassermann heller ikke, at bordellukningerne og den manglende 

samfundsmæssige regulering af prostitutionsområdet op gennem det 20. århundrede, har mindsket aktiviteterne, men 
blot fået dem til at foregå mere gedulgt (1968:252).

30  Bassermann 1968:297.
31  Scott 1968:139. De lande, der på dette tidspunkt stadig tillader bordeller opregner Scott til Algeriet, Arabien, Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypten, Eritrea, Etiopien, Cameroun, Grækenland (som, uvist af hvilken 
grund, Scott ikke medtager blandt de europæiske regulationistlande), Guatemala, Haiti, nogle steder i Indien, Indokina, 
Irak, Italien, Korea, Libanon, Senegal, Somaliland, Syrien, Thailand, Tunesien og Uruguay. 

32  Se f.eks. Hartmann 1967:82, Bassermann 1968:252, Henriques 1968:308, Scott 1968:138-152. 
33  Se f.eks. Henriques 1968:316, Hartmann 1967:123.
34  Hartmann 1967:37.
35  Bl.a. Engelsted 1861:30.
36  Engelsted 1861:49, Hartmann 1967:40.
37  Dr. S. Engelsted skriver i 1861 om disse retningslinjer. Hans oplysninger stammer fra et foredrag som Københavns 

politidirektør Bræstrup afholdt på en konference i Bruxelles i 1852 (Engelsted 1861:35ff ). Retningslinjerne synes i vid 
udstrækning at have dannet grundlag for det formaliserede regelsæt i politiregulativet af 1877, jf. nedenfor. 

38  Engelsted 1861:75.
39  Proschowski 1884:23. Også Ehlers (1896:63) taler om op til 16 kunder om dagen.
40  Engelsted 1861:49f.
41  Engelsted 1861:121.
42  Lützen 1998:228.
43  Ehlers 1897:18.
44  Hartmann, 1967:78. Pedersen advarer mod at tale om en generel udbytning af de prostituerede. Hendes materiale viser 

en meget stor spændvidde i niveauet for huslejer (Pedersen:114).
45  Herfra var dog undtaget Holmensgade, strækningen mellem Lille Kongensgade og Vingårdsstræde, Brøndstræderne og 

Didrik Badskærsgang – hvor man med andre ord tillod både vindues- og gadetrækkeri. 
46  Pedersen (2000:37) angiver gifteprocenten ved de offentlige fruentimmer til 3%. Sammenlignet med en giftehyppighed 

på 3-4% for kvinder i København mellem 15-50 år er den altså ikke væsentligt mindre, hvilket tyder på at det ikke var 
unormalt for prostituerede at blive gift. Gitte Brinkbæk har imidlertid gjort opmærksom på, at Pedersen har mange fejl-
slutninger vedrørende funktionslængde på grund af hendes fejlagtige brug af politiets sagsmateriale, hvor udslettelses-
sagerne – som Pedersen ikke har kigget på – ikke er set i sammenhæng med indskrivningssagerne (Brinkbæk 2000:216f ).

47  Pedersen 2000:41.
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48  Den abolitionistiske bevægelse var international. I 1870 dannede Butler en forening imod det indførte kontrolsystem 
og i de følgende år oprettedes lignende foreninger i også Frankrig, Italien og Schweitz (Jørgensen 1971:50) For forhold i 
England i 1800-tallets sidste årtier se bl.a. Walkowitz 1980:4, og i New York Gilfoyle 1992:185. 

49  For en uddybende fremstilling og analyse af såvel den politiske som den civile diskussion om prostitutionsspørgsmålet, 
se Lützen 1998.

50  Engelsted 1861:24.
51  Engelsted 1861:23.
52  Ehlers 1896:14.
53  Proschowsky 1884:6.
54  Proschoowski 1884:6f.
55  Et synspunkt, der i øvrigt også tidligere havde været fremsat, se bl.a. Lützen 1998:227 og 239.
56  Prokowski 1884:19.
57  Ibid.:6.
58  Citeret i Lützen 1998:253.
59  Se bilag 1 for en oversigt over lovgivning- og retspraksis gennem 1900-tallet. 
60  Pedersen 2000. Pedersen har frem for alt brugt de personlige sagsakter for hver enkelt prostitueret, der findes på 

arkivet. Der har oprindelig eksisteret knap 3000 sagsakter, hvoraf 1210 sagsakter ifølge Pedersen er bevaret (Brinkbæk 
påpeger i denne forbindelse, at Pedersen har misforstået kildematerialets sammensætning idet udskrevne kvinders 
sagsakter blev overflyttet til ”Sager vedr. udslettelse…” – hermed er yderligere 933 sagsakter faktisk bevaret; Brinkbæk 
2000:216). Pedersen har benyttet et udvalg på halvdelen af disse til sin undersøgelse. Hvor Hartmann først og fremmest 
er interesseret i mønstret i prostitutionens topografi, er Pedersen snarere (ud fra enkeltskæbner, der åbenbares i proto-
kolmaterialet) intersseret i at se et mønster i de prostitueredes livsførelse, vilkår og udviklingsmuligheder.

61  Hartmann 1967:41. Tallet er noget højere end de 173 Engelsted nævner for samme år. Hartmann gør ikke selv opmærk-
som på denne forskel, der kan skyldes at Engelsted har brugt en anden kilde end Hartmann, der har opgjort tallet ud fra 
sundhedspolitiets protokoller. 

62  I 1888 blev reglementet udvidet til også at gælde en række andre navngivne gader (Hartmann 1967: 75).
63  Det er Hartmann (1967:72), der benytter kilden. Der er tale om et manuskript – Af prostitutionens historie – der på davæ-

rende tidspunkt lå i politiets 3. afdeling. Ole A. Jørgensen forsøgte omkring 1970 forgæves at finde frem til manuskriptet 
i forbindelse med udarbejdelsen af sin specialeafhandling, men i politiets 3. afdeling mente man, at det ikke eksisterede 
mere (Jørgensen 1971:125).

64  Som det senere skal vises kan disse ret entydige måder at karakterisere de prostitueredes alder – som ofte refereres i 
omtalen af datidens prostitution – ikke bekræftes af detajlstudierne af to af de københavnske bordelgader, se s. 79

65  Pedersen 2000:89, 92.
66  Pedersen 2000:111ff.
67  På Landsarkivet for Sjælland findes tre bind med Annonceprotokoller fra årene 1906-1920. Politifolkene har her klippet 

annoncerne ud og rubriceret dem under gadenavne. I modsætning til dr. Edv. Ehlers angivelse forekommer annoncerne 
at være meget talrige, men det kan skyldes, at de dækker perioden efter 1906. Måske tyede flere af de prostituerede til 
denne kontaktform efter ophøret af den reglementerede prostitution – og dermed de klare retningslinjer for, hvor kun-
derne kunne finde mange af de prostituerede.

68  Ehlers 1896:26. De foretrukne steder skal ifølge Mellerup (1960:47) have været Figaro og Valkyrien på Vesterbrogade, 
Aftenstjernen i St. Regnegade, Phoenix i Valkendorffsgade samt Kæden i Dr. Tværgade. 

69  Ehlers omtaler det især fra udenlandske storbyer. Ét eksempel fra København var Riises Kafé, der først i 1890erne fik nat-
bevilling. Efter et besøg af den københavnske borgerrepræsentation blev caféen – ”og lignende Kaféer” – lukket (Ehlers 
1896:25f ).

70  Pedersen 2000:87.
71  Ehlers 1896.
72  Pedersen 2000:106f.
73  Hartmann 1967:70ff.
74  Pedersen 2000:88. I hendes materiale er der for 605 københavnske offentlige fruentimmer opgivet næsten 3000 adres-

ser (mere end fem for hver kvinde) i årrækken 1874-1906. Mere end tusinde af de registrerede adresser var på Vesterbro, 
særligt koncentreret i Absalonsgade, Dannebrogsgade, Oehlenschlægersgade og Saxogade. Der må her være tale om 
adresser, der primært stammer fra før indskrivningen som prostitueret eller om privatboende prostituerede, da der ikke 
var udpeget bordelgader på Vesterbro. 

75  Holm 1941:82, Hartmann 1967:44.
76  Hartmann 1967:40ff, 70ff.
77 Vi har overført fem personer til at henhøre under logerende, da der er tale om ugifte mænd, der bor alene.
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og eventuel rengøringshjælp (§25). I bordellerne skulle ifølge reglementet (§9) bo offentlige fruentimmer ”af 2. klasse” 
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i Helsingørsgade og Magstræde, der husede mange prostituerede, men samtidig også andre beboere – at dømme ud 
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besværer sig over ’privatboende’ prostituerede, der sætter deres præg på gaden, som var det bordeller, der var tale om 
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79  De årligt udkommende skattelister angiver at gode indtægtsforhold i denne periode generelt er knyttet til brændevins-
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80  Tallene fra hele København stammer fra Holm/Johansen 1941.
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83  Officerer og militære embedsmænd samt de militære underklasser.
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85  Holm 1941:45.
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desværre ikke) sker der imidlertid ikke nogen reduktion. I 1875 er antallet af beboelseslejligheder 10.400, i 1906 10.617 
(ibid:89)
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finde her.
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102  Pedersen 2000:135.
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sig og udtrykte enighed om, at der er tale om to forskellige problemkomplekser. Et synspunkt, der også har fundet vej til 
forordet i den efterfølgende udgivelse (Rasmussen 2008:6).

121  West 2000:106.
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a moralistic approach, however. It means respecting people’s decisions and choices as long as they harm no one else.” 
(vores udhævninger). 

123  Konferencen Valg eller undertrykkelse? Fag eller forbud?, 2. december 2008.
124  Mossman (2007) har en lidt anderledes opdeling og begrebsbrug. Prohibition/abolition kalder hun under ét for crimina-
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tionsspecifikke foranstaltninger, dvs. at prostitution reguleres på lige fod med andre erhverv, med de samme rettigheder 
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127  Allwood 2006:58.
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129  Svanström 2006.
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146  Der er tale om det såkaldte Københavnerkodeks, jf. Redegørelse om prostitution i København, 2007, s. 97.
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specificere, fordi klinikkerne vil gemme sig i kategorier med også andre erhvervsdrivende. De relevante kategorier er 
’aktiviteter vedr. fysisk velvære’, ’andre personlige serviceydelser’.

151  Moldam 1968, Rasmussen 1990:58.
152  En ny form for escort-prostitution er brudt frem i 2008 med oprettelsen af internetsiden www.auktionsdate.dk, hvor der 
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København:26). 
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155  Interview med Sandra Day 19.2. 2009.
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havn af Københavns Politi opgjort til 84, heraf 16 belliggende i området Vesterbro/Sydvest, 12 på Østerbro og 11 i City. 
Notat om migrantprostitution, Servicestyrelsen 2010.
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179S E X  T I L  S A L G  I  S T O R B Y E N

160  Bl.a. Hartmann 1967:112
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188  I tilfælde af huslejestigninger blev tidligere lejere kompenseret, når de vendte tilbage efter byfornyelsen, men kompen-
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sageklinikker over for Grøntorvet. Interview med Vesterbro Socialcenter.

206  Interview med Dorit Otzen, en gadeprostitueret og politimand Erik Hauervig.
207  Interview med Reden International 25.5.2010.
208  Flere af de gadeprostituerede opholder sig gerne i Skelbækgade nogle dage og andre dage i området omkring Istedgade. 

Der kan således ikke længere tales om to adskilte grupper af gadeprostituerede, selv om nogle grupper utvivlsomt op-
holder sig mest i nogle områder, og prostitutionen i Skelbækgade overvejende foregår i kundernes biler. De stofmisbru-
gende gadeprostituerede er på den måde ikke helt adskilt fra de ikke misbrugende gadeprostituerede.

209  I 2008 rykkede mange af de afrikanske prostituerede væk fra Skelbækgade. Det skyldtes at politiet aflåste en port mel-
lem Skelbækgade og en parallel gade. Porten var hidtil blevet brugt til at flygte igennem, hvis politiet kom, da kvinderne 
typisk ikke har opholdstilladelse i Danmark.

210  Blue Movie lukkede i 2010.
211  Pornobiografen i Kingosgade er kendt for at være samlingssted for homoseksuelle mænd og tranvestitter.
212  Feltarbejde på Reden og interviews med gadeprostituerede. De almindelige gadepriser (i 2008) er følgende: Svensk 200 

kroner, dansk 400, fransk 300, græsk 5-600, cocktail 500 kroner og opefter. Der er ligeledes faste ekstra beløb for ekstra 
tid, for at vise bryster m.v. Det er også udbredt at bytte seksuelle ydelser for logi eller taxa ture blandt de gadeprostitu-
erede. 

213  På klinikkerne har man også problematikken omkring superfransk – dvs. oralsex med kun delvist kondom eller uden 
kondom. Nogle steder giver superfransk mod højere betaling. Superfransk på klinikker er oralsex uden kondom eller 
kun med kondom på toppen. Det indebærer ikke at kunden kommer i den prostitueredes mund, da det har sin egen 
betegnelse og pris ’CIM’ (come in mouth). Superfransk på gaden er oralsex uden kondom, hvor kunden typisk kommer i 
den prostitueredes mund. Dette reagerer deres kolleger voldsomt imod, da de mener, at kunderne så også forventer det 
af andre prostituerede. Det ændrer så at sige praksis på hele markedet og sætter de prostitueredes sikkerhed på spil. 
Sikkerheden må der ikke gås på kompromis med, og de prostituerede kræver, at de alle står sammen om at sende det 
signal og gøre det til en naturlig del af praksis. I dag ser det imidlertid ud til at superfransk har manifesteret sig som en 
fast del af de københavnske klinikkers menukort. Det er interessant, at superdansk, samleje uden kondom, ikke er et 
diskussionspunkt i klinikbranchen. Det tyder på, at det er helt unormalt at tilbyde det – i hvert fald officielt. 

214  Østeuropæiske bagmænd kræver i nogle tilfælde daglige ’flisepenge’ af danske gadeprostituerede under trusler og vold. 
Interview med kriminalassistent, Station City, 19.8. 2008.

215  Interview med Vibeke Lenskjold, Reden International, 25.5.2010.
216  I en periode i efteråret 2008 har især rumænske piger forsøgt at trække på Halmtorvet, ”måske fordi de ikke ved, at der 

ikke er noget der mere”, som en dansk gadeprostitueret formulerer det.
217  Interview med gadeprostitueret NN 30.7. 2008.
218  En undtagelse er de mange hoteller i gaderne tæt på Hovedbanegården, der jævnligt klager til politiet over især de 

afrikanske prostituerede, der skræmmer hotelkunderne væk med en meget offensiv fremfærd (interview med kriminalas-
sistent fra Station City).

219  Interview med kriminalassistent fra Station City.
220  For at kunne analysere den amsterdamske praksis og udviklingen gennem de seneste år er der lavet feltarbejde i Amster-
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dam med observationsstudier ved dag- og nattetide i byens forskellige prostitutionskvarterer, interviews med en hånd-
fuld personer med forskellige indgangsvinkler og roller i forhold til prostitutionen, ligesom dele af den meget udbredte 
debat i aviser og på nettet er blevet konsulteret. De interviewede personer er to af de centrale personer i den kommunale 
etablering og forvaltning af de forskellige former for regulering, en mangeårig ansat fra foreningen De Rode Draad, en 
mand, der gennem ti år har arbejdet som sikkerhedsvagt i Red Light District samt en eksprostitueret, der selv startede i 
vinduesprostitution som 16-årig og som i dag arbejder med information og oplysning på området. Endelig fulgtes en tur i 
distriktet med en guide, der har vist rundt her igennem otte år.

221  Interviews med Karen Nieuwenhuis, adviseur prostitutie, Gemeente Amsterdam, 27.4. 2009, Tineke de Boer, AGA Advi-
esgroep Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 22.4. 2009, 27.4. 2009, Sietske Altink, De Rode Draad, 27.4. 2009, Mariska 
Majoor, tidligere vinduesprostitueret i Red Light District.

222  Irving 1998, her gengivet efter hollandsk turistbrochure.
223  Oplysninger fra rundtur. 
224  Interview med Karen Nieuwenhuis, Adviseur prostitutie, Gemeente Amsterdam, 27.4. 2009.
225  Interview med Sietske Altink, De Rode Draad, 27.4. 2009.
226  New York Times, 24.2. 2008.
227  Ibid.
228  Interview med Mariska Majoor, 28.4. 2009.
229  Interview med Tineke de Boer, 27.4. 2009.
230  Ibid.
231  Interview med Mariska Majoor, 28.4. 2009.
232  New York Times 24.2. 2008.
233  Interview 27.4. 2009. I flere andre hollandske byer er der blevet taget mere drastiske skridt og prostitutionskvartererne 

blevet isoleret helt fra andre bymæssige funktioner. F.eks. i Den Haag, der hverken har boliger, institutioner eller forret-
ninger i de områder, hvor man finder de prostituerede.

234  Prostitutionsrådgiver ved Gemeente Amsterdam, 27.4. 2009.
235  Jf. bl.a udtalelse af Bent Isager Nielsen på konference om prostitution, 30. oktober 2008. Her henviste han især til hen-

vendelser vedrørende lovovertrædelser i forbindelse med handlede kvinder. De manglende henvendelser kan skyldes tre 
forhold: at folk har svært ved at bedømme om der er tale om ufrivillig tvang, at de ikke tror at en henvendelse til politiet 
vil hjælpe, samt endelig at de er ligeglade med, om der er tale om en lovovertrædelse.

236  Dette ligner situationen i Amsterdam i de gamle bordelkvarterer. Når tilstedeværelsen er så massiv, og synes at have 
været det ’altid’, opfattes det generelt af de lokale beboere som en selvfølge.
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