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I 1960’erne ville man gerne have et 
sted for ældre borgere. Københavns 
Kommune havde afsat 50.000 kroner 
på budgettet til friviligt arbejde for 
ældre medborgere. På Østerbro gik 
Willy Schou hurtigt igang for at få del 
i pengene. Han var drivkraften bag et 
stiftende møde, der blev afholdt den 
4. marts 1964. Det første møde var 
en succes - der kom 160, hvilket var 
det dobbelte af det der måtte være i 

lokalerne på Jagtvej 219 for brandmyndighederne. Klubben 
delte sig derfor i tre - en tirs-, tors- og fredagsdagsklub - men 
alle hed Øbroveteranerne.  
 
På programmet var der bankospil, diverse sociale 
arrangementer, plejehjemsbesøg og en biografklub, der 
startede i Park Bio, men rykkede senere til Trianglen Bio, da 
førstnævnte lukkede. Klubbens månedlige kontingent var 1 
kr. Det var dengang en æske tændstikker og en salmiakstang 
kostede 10 ører, en 
pilsner 1,50 kr., en liter 
benzin og en busbillet 
95 ører, og en 
biografbillet 3 kr. Og 
1964 var det år 
prinsesse Anne Marie 
blev gift med kong 
Konstantin og blev 
dronning af Grækenland.  
 
Basen forblev selskabslokalerne på Jagtvejen, men i 1967 
brugte man også lokaler i Kennedy-gården på 
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Nøjsomhedsvej. Men længere 
oppe af Østerbrogade skete der 
noget. I 1959 var Ny 
Lægeforeningens Boligers små 
huse mellem Nyborggade og 
Sionsgade blevet revet ned, og 
erstattet af de nuværende 
boligblokke. Beboerne der havde 
forpligtet sig til at spise i 
spisestedet Vibenshave, men i 
1972 lukkede det og stod 
ubenyttet indtil 1974. Direktøren 

for Ny Lægeforeningens Boliger mente, at de tomme 
selskabs-lokaler ville egne sig til en pensionistklub og 
foreslog stedet til Københavns Kommune, der takkede ”ja”.  
 
Endelig blev der så meget plads, at de nu i alt tre 
veteranklubber kunne samles et sted. Lokalerne blev 
renoveret og klubben ænd-
rede navn til Vibenshave, hvis 
første leder var Henny Bayer. 
Der kom hele tiden flere 
aktiviteter til: foredrag, 
syning, korsang, porcelæns-
maling, musik og meget andet. 
Og i 1987 kom der sågar et 
motionshold.  
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Med årene blev 
bestyrelsen æl-
dre og syntes 
ikke rigtig de 
kunne klare 
arbejdet. I 
1997 startede 

Carl-Einar Jørgensen en anden ældreklub på indre Østerbro, 
og ni år senere valgte man at lægge de to klubber sammen, 
placere administrationen i Odensegade under navnet Nabo 
Østerbro.  

 
I dag er der så mange aktiviteter i 
Vibenshave, at der er næsten ikke en 
ledig time på dagen. Skulle jeg beskrive 
stedet, ville jeg sige, at det er ”en broget 
flok som interesserer sig for hinanden og 
tonen er hyggelig og humoristisk.”  
Vibenshave følger med tiden og byder 
også på undervisning for ældre i brug 
af digitale medier, stolegymnastik, 
yoga, qi gong, boldgymnastik, zumba og 
keramik. Der er sågar også en lille tøj- 

og bogbyttecentral. Og i 2006 startede man et fitness center 
som er åben for selvtrænere, og Københavns Kommune har 
bevilliget flere og flere maskiner til brugernes tilfredshed.  
 

Vibenshave ligger 
centralt placeret i 
forhold til offentlig 
transport og i 
praktisk stuehøje 
for kørestols-
brugere og gang-
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besværede. I kælderen ligger et lille, unikt museum, der blev 
oprettet i 2008 og fortæller Østerbros historie.  
Skrevet af Hanne Frisk. 
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Edith, Willy Schous hustru, husker: ”Vi arbejdede 
hele året med ting til julemarkedet, perlesmykker, 
broderi, syede forklæder, osv. Det tog hele vores 
tid.” Hendes alder – 101,5 år - en dårlig hørelse 

betyder, at hun kun kommer et par gange om ugen i 
Vibenshave. 
 

 
Vibenshaves leder Grete Højrup Petersen: ”Juhu, 

så nåede vi frem til Vibenshaves 50 års jubilærum. 

Forandringerne har præget stedets historie. 

Senest, har vi givet et godt 40 år gammelt 

grovkøkken et landligt, fransk islæt. Næste skridt er, at give 

køkkenet et løft så mandeholdet kan lave mad til sig selv og 

andre, måske. Vi samarbejder med Forebyggelsescenteret i 

Randersgade og Fælledgården. Vi passer på hinanden, og 

glæder os hele tiden over den gemytlige tone og gode 

atmosfære.” 

 

Finn Larsen, formand for Vibenshaves Venner: 

"Foreningens formål er, at støtte op om Vibenshave 

som værested og aktivcenter for ældre medborgere 

på Østerbro.” 
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Et kig på kvarterets historie. 
 
Nyborggade - og som hed Frederikshavngade indtil 1904 – 
tog form omkring 1880’erne. I 1903 blev Bethania (Sions 
Kirkes menighedshus), bygget i gaden, og KFUM- og KFUK-
spejderne har haft til huse der. Samme år stod ejendommen 
Vibensgård på hjørnet af Strandvej og Strandboulevarden 
færdig, og i stueetagen lå et mondænt brasserie med billard 
og levende musik. Om sommeren kunne man nyde en 
forfriskning under markisen, mens sporvognen kørte forbi. 
Senere rykkede bl.a. en radio og tv-forretningen ind i 
lokalerne, og på Nyborggadehjørnet lå bl.a. Schous Sæbehus 
og en antikvitetshandler. I 1930’erne byggede den 
socialdemokratiske ungdom et tilholdssted i Nyborggade, 
hvor dens børneorganisation holdt til. 
Mellem Nyborggade og Sionsgade - der engang hed Zionsvej 
– lå elleve blokke toetagers huse. Ny Lægeforeningens 
Boliger blev opført i 1878 som boliger til arbejderne på 
Østre Gasværk, der blev bygget samtidigt. De små huse 
lignede en landsby med små forretninger og centralt torv. I 
1959 blev de revet ned og erstattet af de nuværende 
boligblokke. Ud til Strandvej - der blev til Østerbrogade i 
1950 - lå bl.a. sparekassen Bikuben, Favør/Øbro 
Supermarked og en Gulf benzintank. Sions Kirke stod færdig 
i 1896 uden det fritstående klokketårn vi kender i dag.  Det 
kom i 1921. Bagved lå Østre Gasværk Skole, der i 1938 
ændrede navn til Strandvejsskolen. Og så blev 
Øresundshospitalet bygget i 1876 og fik senere en nabo: 
Østre Gasværk, der blev taget ud af drift i 1969, og ti år 
senere rykkede teateret ind i den runde murskal, der husede 
den gamle gastank. Skrevet af Jan Olsen 
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