
10. april 2019 

”6705 + Statens Kunstfond” 

Mission 

Statens Kunstfond og Esbjerg Kommune samarbejder om, at borgere på og omkring Stengårdsvej oplever 

kunst af høj kvalitet, at de selv får mulighed for at deltage i kreative processer, og at arbejdet med kunst får 

en langsigtet betydning for udviklingen af området omkring Stengårdsvej. 

Kunstprojekterne skal give områdets beboere berigende kunstoplevelser. De skal tage udgangspunkt i 

Stengårdvej og områdets beboere med henblik på at skabe opmærksomhed om lokale kvaliteter og 

ressourcer og tilføje nye relevante æstetiske kvaliteter til området. Kunstprojekterne skal også  

skabe muligheder for forbindelser mellem forskellige mennesker, som ikke møder hinanden i dag. 

 

Om Stengårdsvej 

Bebyggelsen Stengårdsvej består af boligblokke fra 1967 og 1976. Lejlighederne er aktuelt under renovering 

og ombygning. Der bliver etableret nye udearealer, og et nyt bydelshus ”Krydset” er åbnet, hvor der også 

ligger en daginstitution og en ungdomsklub. De første blokke står færdige, og beboere er flyttet ind igen. En 

opgørelse fra 2016 viser, at der bor 1.652 mennesker i Stengårdsvej-bebyggelsen, heraf er 487 børn. Den 

kulturelle forskellighed er stor. 68 % af beboerne er indvandrere og efterkommere, i modsætning til 10 % i 

Esbjerg Kommune som helhed.  

 

Stengårdsvej er gennem flere år blevet kåret til ”Danmarks fattigste vej” og er udpeget som ”hård ghetto” på 

regeringens ghettoliste. 64 % af beboerne har et indkomstniveau under 200.000 kr. Og kun 10 % af beboerne 

på Stengårdsvej tjener 300.000 kr. eller derover, mens det samme gælder for 36 % af Esbjerg Kommunes 

samlede befolkning. Dette skyldes bl.a., at en stor del af beboerne er uden for arbejdsmarkedet og har været 

det gennem længere tid. Mange blandt forældregenerationen har tilmed en begrænset tilknytning til  

Idræts-, forenings- og kulturlivet. Samlet set har den økonomiske og sociale marginalisering ført til stor 

oplevelsesfattigdom, som isolerer voksne og børn på Stengårdsvej.  

  

 

 

Om Jerne 

Geografisk hører Stengårdsvej til bydelen Jerne. Jerne udgør den oprindelige by i Esbjerg, og det har der 

været en stor stolthed og stærk lokal identitet over. Esbjerg var oprindeligt slet ikke tænkt som en by, men 

blev til som følge af et kongeligt dekret om at anlægge en ny udskibningshavn på Danmarks vestkyst efter 

tabet af det nordlige Hamburg i 1864. I dag er Esbjerg Danmarks 5. største by. Esbjergs stærke vækst har 

overskygget historien om Jerne, som nu indgår som en del af Østbyen, som er den del af Esbjerg, man ikke 

ønsker at bo i. Bl.a. ligger 2 af byens 3 udsatte boligområder i Østerbyen langs Den Grønne Ring.  

Tolket positivt kan man sige, at Jerne både indeholder det originale og det internationale aspekt ved Esbjerg. 



 

 

 

Demografisk set består Jerne af ca. 6.210 indbyggere og ca. 3.180 husstande fordelt på mange forskellige 

typer af boligområder med både meget bymæssige gader og mere grønne og rolige villaveje. Ud over 

parcelhuse og villaer er der flere samlede boligkomplekser i området med både etage- og tæt-lave boliger.  

 

 

 

Mellem boligområderne i Jerne og Stengårdsvej ligger flere uddannelsesinstitutioner: Professionshøjskolen 

University College Syd og den lokale folkeskole Cosmos Bakke. Syddansk Universitet er desuden ved at rykke 

til området. Nord for Stengårdsvej ligger Esbjerg Gymnasium og HF, hvor der er en elitekulturordning med 

teater, billedkunst, musik og forfatterskole i samarbejde med Esbjerg Kulturskole. 70 % af Esbjergs 

studiepladser ligger således i en radius af ca. 500 meter fra Stengårdsvej, hvor 80,8 % af beboerne kun har 

grundskoleuddannelse eller derunder. 

 

Mellem boligområderne i Jerne og Stengårdsvej ligger også et langstrakt, grønt område, som fortsætter i 

begge ender rundt i hele Esbjerg og udgør Den Grønne Ring, som er et overordnet landskabstræk i byen.  

 

Kort over Stengårdvej og ydre Jerne 

 
 



 

 

 

Bydelsprojektet 3i1 

I bydelshuset Krydset, Stengårdsvej 319 har sekretariat for Bydelsprojekt 3i1 sin base. Sekretariatet 

gennemfører en helhedsplan, som boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB i Esbjerg finansierer 

og gennemfører sammen med Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune i perioden 1. oktober 2016 til 30. 

september 2020 i Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken.  Helhedsplanen 

indeholder boligsociale indsatser og aktiviteter indenfor områderne: 1) tryghed og trivsel,  

2) kriminalpræventiv indsats, 3) uddannelse og beskæftigelse, 4) forebyggelse og forældreansvar. Se mere 

om helhedsplanen og de mange lokale samarbejdspartnere her: http://www.bydelsprojekt3i1.com/om-os/ 

 

Bydelsprojekt 3i1 står eksempelvis for samarbejdet med idrætsorganisationer, sociale foreninger, skoler, 

klubber om at koordinere og formidle kontakt til de børn og unge, der ikke deltager i foreningslivet. 

 

Om Esbjerg – fra fiskerby til energimetropol 

Byens udvikling har igennem tiden været uløseligt knyttet til havnens udvikling. Mange forbinder stadig 

Esbjerg med fiskeriet, men i dag er Esbjerg centrum for landets offshore-aktiviteter og har profil som 

Danmarks energimetropol. Der er 116.000 indbyggere, og kommunen har en målsætning om en 

befolkningstilvækst, hvor der er særligt fokus på tilflytning af international arbejdskraft.  

 

Blandt de politiske målsætninger for Esbjerg er: 

 

• At Esbjerg løftes til at blive en mere velforsynet storby med byliv og fritidsoplevelser, der er værd at 

flytte efter 

• At fremme iværksætterånd og give mulighed for at eksperimentere og afprøve nyt, hvilket ses som en 

væsentlig og voksende drivkraft bag udviklingen i Esbjerg 

• At Esbjerg fortsat udvikler sig som den internationale danske by med udsyn og opland, der strækker sig 

langt ud over landets grænser. 

  

Kulturinstitutioner i Esbjerg 

I Esbjerg findes følgende kommunalt og statsligt støttede kulturinstitutioner: Esbjerg Kommunes Biblioteker, 

Esbjerg Kunstmuseum, Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Den Ny Opera, Esbjerg Ensemble, 

Spillestedet Tobakken, Esbjerg Kulturskole og Syddansk Musikkonservatorium. 

Se mere om kultur- og fritidstilbud i Esbjerg Kommune her: https://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-

og-fritid.aspx 

 

 

 

Kilder: ”Program: Strategisk udviklingsplan Stengårdsvej”, november 2017 og ”Jerne bolig- og 

uddannelsesområde”, masterplan april 2015 

 


