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Istedgade. Porten til Vesterbro Hanne Fabricius Hent PDF Istedgade er ikke en hvilken som helst storbygade i
Danmark. For alle kender Istedgade, og alle har en holdning til gaden, der er berømt og berygtet fra Gedser til
Skagen og fra Blåvands Huk til Gudhjem. Gennem tiden har Istedgade afspejlet et mini-Danmark, placeret i
hovedstaden og med alle befolkningsgrupper repræsenteret. I takt med samfundets udvikling har Istedgade
ændret sig og er fulgt med tiden. Gaden spejler både glæden og gruen i det danske samfund og er som en

levende organisme i bestandig forandring. Her ser vi de samfundsforhold, byudviklinger, strømninger i tiden
og kulturhistoriske fænomener, som findes overalt i det danske samfund og i enhver dansk provinsby. Bogen
fortæller om gadens udvikling lige fra etableringen af pesthuset på Vester Fælled i 1665 og hovedbanegården
uden for voldene i 1847 over Ellehammers værksted og senere besættelsestiden med det berømte slogan
”Istedgade overgi´r sig aldrig”. Vi møder artisterne, de prostituerede, lommetyvene og lurendrejerne,

slagterne, forlystelserne og de ganske almindelige vesterbroere, der voksede op i kvarteret. Men bogens
nuancerede billede fortæller også om fremdriften i området, om cafeerne, digterne og alle de farverige
mennesker, der alle dage har holdt til i deres yndlingskvarter. Bogen er gennemillustreret i farver.
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