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Kunstnernes eget kongerige i Nordvest

I 1943 flyttede en række unge kunstnerfamilier ind i en lille af-
grænset bebyggelse ved Utterslev Mose – ‘Atelierhusene’. Børnene 
i Kunstnerbyen er den spændende beretning om en lille gruppe 
børns opvækst i en tidslomme i Danmark – et børneliv der ebbede 
ud i løbet af 1970’erne og aldrig kom igen.

»Kunstnerbyen var et lille, indhegnet kongerige i Nordvest-kvarteret, hvor alle 
husnumre husede en Ridder (med familie), der havde svoret evig troskab til Kunst, 
Kultur og Kreativitet. Udefrakommende kunne opfatte stedet som rodet og kaotisk. Det 
var det ikke – her gjaldt bare andre regler. Her var rummelighed. Men måske også det 
modsatte.«
Ane Sterup-Hansen Prip, opvokset i Kunstnerbyen 

Arkitekt Viggo Møller Jensens berømte ’Atelierhusene’ ved Utterslev Mose i København 
har ikke kun haft betydning for de kunstnere, der har boet der. Bebyggelsen var også 
ramme om et særligt børneliv, der udviklede sig, da unge kunstnerfamilier i slutningen 
af besættelsen og i årene frem flyttede ud i de nybyggede huse. 

Børnene i Kunstnerbyen er en tekst- og fotobog, der tager læseren med tilbage til 
en barndom, hvor forældrene oftest arbejdede hjemme, fordybet i deres kunst, og 
hvor børnene blev passet derhjemme. Bogen skildrer børnenes hverdag, forholdet til 
kammerater uden for bebyggelsen, forholdet mellem forældrene, den økonomiske 
situation, de erfaringer og værdier, som børnene tog med sig, og de udfordringer, de har 
oplevet i mødet med det øvrige samfund. 

Bogen om børnekulturen i et specielt boligkvarter i årene efter krigen er spændende 
historieskrivning om børns liv dengang og i det miljø, men det er også en fordybelse i, 
hvordan de fysiske rammer spiller sammen med det sociale liv og derigennem former 
et særligt livsperspektiv.

Peter Villads Vedel er født i 1952 og opvokset i ’Atelierhusene’. Han er cand.phil. i 
dansk fra Københavns Universitet og fagjournalist fra Danmarks Journalisthøjskole. 
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