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Hvad er et kulturmiljø?
Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler 
væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling�

Hvidovre Kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer afspejler kommunens udviklingshistorie 
med kulturlag, der rækker fra landbrugstiden med gartnerier og landlighed, håndværks- og 
industrikultur, militæranlæg og haveboliger til banebrydende almene boligplaner for velfærds-
samfundet�

Kortlægning af kulturmiljøer
I forbindelse med kulturarvskommuneprojektet Kulturarv 2650 blev hele Hvidovre Kommune 
i 2006 inddelt i kulturarvskvarterer, med en kvarterbeskrivelse og en kortlægning af de bæ-
rende kulturarvsværdier for de enkelte kvarterer� Det er med udgangspunkt i arbejdet med 
kulturarvskvarterene, at Hvidovre Kommune i forbindelse med Kommuneplan 2021 udpeger 
bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen� 

Udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer i Hvidovre Kommune sker i tæt samarbejde med 
Forstadsmuseet� Udpegningen sker med afsæt i KulturMiljø-Metoden, der er udviklet med støt-
te fra Slots- og Kulturstyrelsen, men er tilpasset Hvidovres lokale særegenhed�

Beskyttelse af kulturmiljøer
Udpegningerne af kulturmiljøer har til formål at sikre bevaringsværdierne ved, at den foretagne 
udpegning og beskrivelse indgår som led i kommuneplanens retningslinjer for byudviklingen i 
Hvidovre i den kommende planperiode� 

På den måde sikres det, at de kulturhistoriske værdier i de udpegede bevaringsværdige kultur-
miljøer styrkes eller anvendes aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet� Markante rumlige 
træk og historiske elementer bør opretholdes og fortsat udgøre visuelle historiske referencer i 
områderne� Der skal vises hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi� Kulturarven 
skal være et aktiv i udviklingen af fremtidens Hvidovre�

Ved at formulere en bevarings- og udviklingsstrategi for hvert enkelt kulturmiljø, med udgang-
punkt i miljøernes bærende fortællinger, sikres det, at fremtidig planlægning sker med øje for 
de bærende elementer�
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Kulturmiljøet
Bredalsparken er en parkbebyggelse med butikstorv opført i perioden 1949-1959 mel-
lem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard� Arkitekt Svenn Eske Kristensen tegnede 
Hvidovres nye hypermoderne almennyttige boligbyggeri, som blev projekteret i samar-
bejde med Hvidovres Almennyttige Boligselskab, et datterselskab til Dansk Almennyttigt 
Boligselskab� 

Bredalsparken er opført på Bredalsgårdens jord� Blandt gårdens ejere var Johan Vilhelm 
de Neergaard, der har lagt navn til én af bebyggelsens veje, Neergaards Allé� Omkring 
1890 blev der opført et nyt stuehus på Bredalsgården, der i en periode var hjem for re-
stauratør Frederik Laurentius Feilberg, manden bag Lorry på Frederiksberg� I 1920’erne 
blev det omdannet til et drengehjem, der med tiden udviklede sig til den selvejende insti-
tution Børnecenter Hvidborg, der i dag ligger centralt i området� 

Som noget helt særligt ligger Danmarks ældste, fungerende butikstorv i Bredalsparken, 
og åbner området  ud mod Hvidovrevej�

De bærende fortællinger
Bredalsparken er en af de ypperste parkbebyggelser i Danmark� Bebyggelsen afspejler 
den socialdemokratiske boligbevægelses drøm om at demokratisere adgangen til smuk-
ke, sunde og gode boliger og udtrykker meget klart 1950’ernes drøm om det gode liv i 
forstaden�

Med inspiration fra Århus Universitetspark er Bredalsparken opført af gule, håndstrøgne 
mursten og forbrændte tagsten� Arkitekturen udtrykker kvalitet og tradition, men planen 
er skabt ud fra funktionalismens boligideal om lys og luft mellem husene� Bebyggelses-
planen er lagt i parklignende omgivelser med bløde, landskabelige niveauforskelle� Have-
arkitekt Axel Andersen stod bag udførelsen af de gennemtænkte, harmoniske haverum�

Den spæde begyndelse på industrialiseringen af boligbyggeriet i Danmark ses tydeligt 
i områdets præfabrikerede, hvide altanbrystninger og trappeløb i beton� I facaden ses 
enkelte steder en milepæl i historien om dansk byggeindustri – arkitekten har nemlig ved 
hver etageadskillelse fremtrukket en gul mursten, som markerer indførelsen af standarde-
tagehøjden på 2,8 m i dansk boligbyggeri�

Den samlede bebyggelses historiske silhuet og struktur er meget velbevaret, og når man 
færdes inde i kulturmiljøet, er det tydeligt, at det er en samlet planlagt og udført bebyg-
gelse, der illustrerer fortællingen om 1950’ernes helhedsplanlægning af boligområder�

Det fysiske udtryk
Bredalsparken lever for alvor op til sin betegnelse som parkbebyggelse� Bygningernes 
placering i landskabet og i forhold til hinanden, samt de fuldt udvoksede træer sikrer, at 
det grønne udtryk er dominerende� 

Bygningernes materialitet afpejler ambitionsniveauet i boligernes kvalitet� Boligejendom-
mene indgår i samme hierarki og har samme skala� Undtagelsen er de lange blokke langs 
Gurrevej/Brostykkevej og Arnold Nielsens Boulevard, men de opleves ikke dominerende� 
Funktionsbygninger underordner sig fint boligejendommene�



Bevaringsværdige kulturmiljøer, Hvidovre Kommune

Bygningernes akser er bestemt af idealet om eftermiddags- og aftensol på terrasserne – få 
steder er der kig til omverdenen� Derfor opleves byrummene generelt som intime trods den 
ofte stor afstand mellem bygningerne�

Hvidborg udgør et brud med Bredalsparkens overordnede plan� Den repræsenterer dog et 
ældre kulturlag, der er trukket op i nutiden med en ny funktion�  

Bortset fra butikstorvet ved Hvidovrevej opleves Bredalsparken som lukket om sig selv� 
Man skal ind i de grønne områder for rigtigt at opleve bebyggelsens kvaliteter�

Bevarings- og udviklingsstrategi
Bredalsparken er meget velbevaret i både stor og lille skala� Den helt særlige bymæssige 
kvalitet, der skabes i sammenhængen mellem parklandskabet, bygningerne, butikstorvet 
og institutionerne, kan dog være sårbar overfor større ændringer� Særligt butikstorvet, der 
udgør et unikt historisk miljø, er meget sårbart overfor ændringer i detailhandelsstrukturen, 
og kræver derfor særlig hensyntagen i planlægningen�

En udviklingsstrategi for kvarteret kan være at udnytte parkbebyggelsens oprindelige ud-
gangspunkt ved at redefinere og opdatere de rekreative muligheder her� Ved at åbne Bre-
dalsparken gennem en omdannelse af området omkring det meget lukkede Hvidborg, kan 
der etableres et grønt/blåt område – eksempelvis med sø, kælkebakke eller boldbane og 
dermed skabe et oplevelseslandskab med plads til rekreative aktiviteter�

En sideløbende strategi er at fastholde Bredalsparken som et attraktivt boligområde� Et 
afgørende forhold er, at lejlighederne ikke har fulgt det voksende krav til plads og komfort, 
og dette kan betyde, at de yngre familier fravælger parkbebyggelsen som et positivt bolig-
valg� En udviklingsmulighed er at sikre, at lejlighederne fortsat er tidssvarende, og dermed 
attraktive for de børnefamilier, der i sin tid udgjorde Bredalsparkens primære beboere og 
den middelklasse, som oprindelig var en del af målgruppen�
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Kulturmiljøet
Grenhusene er et eksperimentelt boligbyggeri projekteret med tegninger af Svenn Eske 
Kristensen i 1953 og opført 1957-58 af Dansk Almennyttigt Boligselskab på en del af Bre-
dalsgårdens jorder� Kvarteret består af 158 tæt-lave huse i en parkbebyggelse udformet 
efter atriumprincippet med lukkede gårdhaver� Bygget i beton ligger Grenhusene som 
en byggeteknisk forlængelse af nabobebyggelsen Bredalsparken umiddelbart vest for 
Arnold Nielsens Boulevard� Der er differentieret mellem veje for gående og bilveje, hvoraf 
sidstnævnte er udformet som et dybt U i bebyggelsesplanen�

De bærende fortællinger
I midten af 1950’erne stimulerede staten det ekspanderende og eksperimenterende bo-
ligbyggeri for at imødekomme den store bolignød� Arkitekt Svenn Eske Kristensens udvik-
lingsarbejde for de almennyttige boligselskaber var i denne henseende et samfundspoli-
tisk udviklingsprojekt – et projekt som Grenhusene er en eksemplarisk del af�

Grenhusene vidner om 1950’ernes forsøg på at konstruere nye boligformer� Byggeriet 
blev lanceret som en række grenhus-kolonier med vidtstrakt brug af standardelemen-
ter� Formålet med den udprægede standardisering og anvendelsen af præfabrikerede 
elementer var at forene de intime og private elementer ved enfamilieshuse og de øko-
nomiske fordele ved lejligheder� Med de standardfabrikerede og let udskiftelige rumad-
skillelser blev der ligeledes opnået en stor fleksibilitet i forhold til rumfordelingsbehov� 
Grenhusene er altså kendetegnet ved vidtgående eksperimenter med rationelle metoder 
– helt ned til indretning af køkkenskabe� I denne forstand fremstår Grenhusene som et 
klassisk eksempel på, hvordan funktionalismen i arkitekturen ikke kun var et æstetisk 
statement, men også en økonomisk rationalisering�

Brugen af beton som facademateriale var et nyt fænomen i 1950’erne ligesom gårdha-
vehuse eller atriumgårde var en helt ny boligtype, som Svenn Eske Kristensen hentede 
inspiration til i den gamle fiskerby Dragør� Den tætte bebyggelse består på samme måde 
som i Dragør af smalle gyder – gangstier – der fører ind til boligernes hoveddøre� Gren-
husene har fået sit særprægede navn, fordi husene er placeret som blade på grene, hvor 
adgang og forsyning til de enkelte huse løber langs grenene� De tværgående ”grene” er 
anlagt som pergolaer med henblik på at fremme et lyst, hyggeligt og imødekommende 
miljø� Pergolaerne kan samtidig udnyttes til at etablere et levende tag over stisystemet� 
Grenhusene er som Bredalsparken en grøn bebyggelsesplan med grønne mellemarealer�

Grenhusene placerer sig som en del af Danmarkshistorien, hvor boformer som række-, 
kæde- og atriumhuse var under afprøvning og definition� Grenhusene er på trods af de 
skarpt afgrænsede private haverum knyttet sammen af den tætte bebyggelse og en ræk-
ke fællesfaciliteter� Grenhusene kan ses som et tillæg til samtidens krav om gode og sun-
de boliger – nemlig ønsket om privatliv, have og fred� For at overholde en overkommelig 
leje blev alt opført hurtigt, standardiseret og billigt�

Det fysiske udtryk
Husstokkene er opdelt i nogenlunde lige store rektangulære felter, der skiftevis indehol-
der hus og have� Hver boligenhed består af et hus og en have, og der er 2 – 6 boligenhe-
der i hver stok� Alle stokke er fuldstændig ens orienteret, så alle huse har havefacade og 
terrasse mod sydvest� Både hus og gårdhave er lukket om sig selv� Haven er lukket inde 
bag de mandshøje betonmure og der er ingen havelåge – dog med få undtagelser, hvor 
lejeren har fjernet et betonelement og isat en havelåge� 
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Boligenhederne er konsekvent organiseret med henblik på beskyttelse af privatlivets fred� 
Indgangene mod stien ligger forskudt for hinanden og der er ingen vinduer mod stien� Bo-
ligen orienterer sig primært mod egen have�

Grenhusene fremstår som et grønt åndehul, med grønne afgrænsninger mod de omgiven-
de veje og med de store træer inde i bebyggelsens skovbevoksede bælter� Bevoksninger-
ne i ’skovbæltet’ mellem boligstokkene varierer i frodighed og højde, og er fra begyndelsen 
tænkt som en let skovbevoksning med en varieret skovbund� 

De smalle skovbælter er helt afgørende for opfattelsen af Grenhusene som et frodigt grønt 
område� Skovbælterne er samtidig en overraskende erstatning af de klippede græsarealer, 
som ellers er så karakteristiske for samtidens samlede boligbebyggelser� Skovbælterne 
afgrænses mod adgangsvejen med en hæk� 

Ingen bygninger forekommer dominerende� Facadeelementerne af beton er tydeligt aflæ-
selige som vidnesbyrd om rationalisering i byggeriet med alt hvad det indebærer af højt 
tempo og lav pris�

Bevarings- og udviklingsstrategi
På baggrund af Grenhusenes særlige kulturhistoriske værdi bør der udarbejdes en beva-
rende lokalplan� Grenhusene påkalder sig interesse som vel Danmarks ældste tæt-lave 
plan og som et byggeri, hvor bevaringen af de grundlæggende ideer kan sikres gennem 
moderniseringer, hvor bæredygtighed er nutidens parallelfortælling til opførelsestidspunk-
tets fortælling om rationalitet�
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Kulturmiljøet
Papegøjehusene er et af Hvidovres mest bemærkelsesværdige byggerier� Rækkehus-
kvarteret er opført i 1952-54 og ligger som østlig forlængelse af Friheden� De 27 huse 
med 107 boliger er tegnet af arkitekten Svenn Eske Kristensen og hører til 1950’ernes ba-
nebrydende eksperimentelbyggerier� Umiddelbart ser de korte rækker af toetagers huse 
ret tilforladelige ud, men deres materialer og byggeteknik var revolutionerende� 

For første gang blev et større boligprojekt opført med standardiserede betonelementer 
produceret direkte på byggepladsen, en sensation, der gik verden rundt� Husene kunne 
opføres på rekordtid og den standardiserede grundkonstruktion betød, at samlebåndets 
principper kunne overføres til byggepladsen�

Papegøjehusene er i lighed med den nærliggende Beringparken opført på Beringgårds 
gamle jorde, der tidligere hørte under Flaskekroen�

De bærende fortællinger
Papegøjehusene markerer sammen med Grenhusene og Strandhavevej en vigtig fase i 
efterkrigstidens boligbyggeri, hvor dansk arkitektur og montageteknik blev verdenskendt� 
Idealet var som i meget andet efterkrigsbyggeri at gøre anstændige boliger tilgængelige 
for alle danskere� Med de eksperimentelle boligprojekter blev de hidtidige forestillinger 
om lejeboliger og arbejderhjem brudt, da der for første gang blev taget skridt til at bygge 
reelle række- og kædehuse på mere end 100 m2 til en overkommelig leje�

Hver bolig er på 108 m2 med stor stue, to værelser samt kammer, hobbyrum, bryggers, 
køkken og cykelskur, alt i alt en uhørt luksus for 1950’ernes jævne børnefamilie og der- 
med et lovende varsel om efterkrigstidens forbedrede boligvilkår�

Det var kun takket være den nye montageteknik og udpræget brug af standardiserede 
elementer, at dette projekt blev muligt� Dermed blev de byggetekniske og konstruktions-
mæssige erfaringer fra 1950’erne et vigtigt udgangspunkt for 1960’erne og 1970’ernes 
typehuse, der langt hen af vejen også var opført i standardiserede materialer�

Papegøjehusenes arkitektur er stilfærdig og nydelig� Stemningen i kvarteret er næsten 
sydlandsk med de hvidmalede betonelementer, altaner trukket ind under tagudhænget 
og små grønne haver mellem husrækkerne� Papegøjehusene fik deres særprægede 
navn, fordi indermurene ved altaner og terrasse oprindeligt var malet i fire forskellige 
farver i hver blok� En bygningsdetalje, der senere er ændret�
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Det fysiske udtryk
Kulturmiljøets oprindelige del er meget homogen, men et plejecenter, som er opført i 
1930’ernes planlagte vejføring mellem Papegøjehusenes husrækker, dominerer uhen-
sigtsmæssigt� Der er også tilføjet en gruppe ældreboliger, men disse indpasser sig bedre i 
kultur miljøet i forhold til størrelse, materialer og farver�

Parken mellem husrækkerne er et fremtrædende element, der udgør en sigtelinje gennem 
bebyggelsen og ud mod Kystagerparken� Den blev oprindeligt udlagt til en omfartsvej, som 
svar på den stigende bilisme mod hovedstaden, men blev i stedet en park� I takt med tidens 
udfordringer er den ved at blive omdannet til et område med stor biodiversitet og arealer 
med engblomster for fremme af insekters levesteder�  

Afstanden mellem bygningerne – både de to rækker af huse og husene imellem samt ma-
terialer og farver giver en næsten sydlandsk stemning, som opleves i meget få bebyggelser 
i Danmark� Papegøjehusenes materialitet har et særligt taktilt udtryk, som sjældent opleves 
i betonbyggerier� Det opleves på facaderne, men ikke gavlene, som er isoleret udvendigt 
i 1990’erne� 

Bevarings- og udviklingsstrategi
Papegøjehusene er blandt de helt store milepæle i dansk bygningshistorie, og selv om det 
er diskrete og billige lejeboliger, har de inspireret i tusindvis af projekter i eftertiden� Det er 
derfor vigtigt at udvikling af kvarteret sker med en stor respekt for de oprindelige huse� Be-
byggelsens plan er ikke lige så vellykket som Strandhavevej, og tiltag mod at skabe mere 
sammenhængende rum er tilrådeligt�

Oprindeligt var kvarteret farvestrålende med de karakteristiske malede vægge ved altaner 
og terrasser, og dette element kunne med fordel genetableres uden at ødelægge hel-
hedsindtrykket� Svenn Eske Kristensen begræd, at altanerne ikke længere var malet i flere 
farver�
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Kulturmiljøet
Kvarteret Strandhavevej – eller Hvidovrebo Afdeling 6 – fremstår både harmonisk og 
charmerende med en eksklusiv placering tæt på lystbådehavn og vand� Bebyggelsen 
løber syd for Strandhavevej fra bagsiden af Frihedens Butikscenter og ud til Hvidovre 
Strandvej�

Kvarteret er opført i midten af 1950’erne, og arkitekten bag er Svenn Eske Kristensen, 
som her står bag endnu et eksperimentelt byggeri opført af standardiserede og præfa-
brikerede elementer� De nærtliggende Papegøjehuse var den første bebyggelse med in 
situ-støbte betonelementer mens Strandhavevej var nummer to og i det ydre fornægter 
slægtskabet mellem de to bebyggelser sig ikke� Dog er Strandhusene opført med en 
mere varieret bebyggelsesplan med mange intime og varierede gårdrum� 

Til bebyggelsesplanen hører en børneinstitution, aktivitetshus, ejendomskontor samt 
en ejendom til detailhandel på hjørnet af Strandhavevej og Strandmarksvej� Dermed er 
Strandhavevej et fint udtryk for den helhedstanke, der kom til at dominere planlægningen 
af efterkrigstidens boligbebyggelser, der skulle være ramme om det gode liv for den vok-
sende middelklasse�  

Strandhavevej er opført på to matrikler, hvoraf den ene rummede gartneriet Stenhavehus, 
og området viser dermed Hvidovres historie fra landbrugssamfundet over den periurbane 
fase til forstadens udfoldede boligby� Kun seneste fase er umiddelbart synlig i kulturmiljø-
et, men gangstien gennem bebyggelsen følger den matrikelgrænse, som blev etableret 
ved udskiftningen�

Strandhavevej hænger sammen med Papegøjehusene ved Tavlekærsvej og var de ikke 
geografisk adskilt af bebyggelsen Danalund, havde de været oplevet som et samlet kul-
turmiljø�

De bærende fortællinger
Strandhavevej er en overordentlig velbevaret boligbebyggelse fra midten af det 20� år-
hundrede, hvor strukturen stadig er intakt� Idealet var som i meget andet efterkrigsbyg-
geri at gøre anstændige boliger tilgængelig for alle danskere� Med de eksperimentelle 
boligprojekter blev de hidtidige forestillinger om lejeboliger og arbejderhjem brudt, da 
der for første gang blev taget skridt til at bygge utraditionelle lejligheder med mange af 
ejerboligens kvaliteter til en overkommelig leje� De revolutionerende skridt, som Svenn 
Eske Kristensen tog i begyndelsen af 1950’erne, kom til at danne skole for tusindvis af 
bygninger de næste mange årtier�

Bebyggelsen er i sin helhed med boligblokke, bygninger til fællesfunktioner og grønne 
områder bevaringsværdig� Det er imponerende, at Svenn Eske Kristensen for mere end 
50 år siden udformede et boligområde, som har fastholdt sin position som en god ramme 
om et godt liv uden større justeringer�

Udover at være et rationelt, billigt byggeri med en moderne udformning er Strandhavevej 
et af landets mest vellykkede eksperimentelle byggerier, og udgør sammen med eksem-
pelvis Papegøjehusene og Grenhusene en vigtig fase i dansk velfærdsbyggeri�
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Det fysiske udtryk
Gavlene er efterisolerede og beklædt med metalplader, der imiterer den oprindelige over-
flades inddeling i felter� Facaderne virker bemalede sammenlignet med facaderne i Pape-
gøjehusene, hvorved noget at det taktile indtryk er ændret, men intentionerne bag bebyg-
gelsen er stadig fuldt aflæselige og fungerende�

Strandhavevejs 232 boliger er fordelt på 23 to-etagers altangangshuse anlagt omkring 
grønne gårdrum� Lejlighederne varierer mellem to og fem værelser, og har alle altaner eller 
terrasse orienteret mod syd eller vest�

Bebyggelsen opleves som meget harmonisk med ligevægt mellem boligblokke, fælleshuse 
og grønne områder� Lejlighedsblokkene danner afgrænsede, grønne haverum, som er ind-
rettet forskelligt� Der er generelt få store træer, men flere steder er der plantet mindre træer 
solitært eller i grupper� Det grønne fremtræder velplejet�

Bebyggelsens udtryk, graden af bevaring samt nærheden til kysten giver bebyggelsen en 
eksklusivitet, som sjældent opleves i tidens almene og private boligbebyggelser�

Bevarings- og udviklingsstrategi
Bebyggelsen fremstår enormt velbevaret, og der er ved renoveringer af eksempelvis gavle-
ne taget synligt hensyn til bebyggelsens bærende fortællinger� Det er særligt bebyggelsens 
helhed med vægtningen af boligblokke, bygninger til fællesfunktioner og grønne områder, 
der er bevaringsværdigt� Derfor skal der ved både udvikling og renovering tages hensyn til 
bebyggelsens oprindelige bebyggelsesplan, materialitet og de bærende fortællinger�
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Kulturmiljøet
Phønixhusene ligger på Brostykkevej, der hvor vejen krydser Antvorskovvej og Aved-
øre Havnevej� De svenskinspirerede, farverige parcelhuse beklædt med bræddevægge 
og stejle saddeltage blev bygget til gavn for mindrebemidlede familier i begyndelsen af 
1920’erne�

Phønixhusene er et af landets få resterende eksempler på eksperimentel standardisering 
af boligbyggeriet i mellemkrigstiden, og er et velfærdshistorisk eksempel på udviklingen 
af standardiseringen af typehuset i Danmark� Hvor der tidligere kun var taget initiativer 
til udviklingen fra arbejderbevægelsens mindre byggeforeningers hånd, var staten og 
entreprenørvirksomhed i mellemkrigstiden gået aktivt ind i udviklingen af parcelhuspla-
ner for de mindrebemidlede familier� Som led i bekæmpelsen af boligmanglen udskrev 
Indenrigsministeriet en arkitektkonkurrence, som Phønixhusene med arkitekten Henning 
Hansen vandt� Bag projekteringen af Phønixhusene stod spekulationsselskabet A/S Hvid-
ovre Udstykningsselskab – senere Aktieselskabet Haveboliger�

De bærende fortællinger
De første ti Phønixhuse stod færdigbygget i 1924 og blev brugt som prøvehuse og kam-
pagnefremstød til promovering af de fremtidige planer om en havebyplan� På Bredegår-
dens jorder var det tanken at bygge 900 træhuse til de mange boligtrængende i Kø-
benhavn� Bolignøden var så enorm i mellemkrigstiden, at Indenrigsministeriet tog initiativ 
til en overordnet bolig- og byggepolitik, deriblandt muligheden for statsstøttede lån fra 
Statsboligfonden� Planen blev, trods de fordelagtige lånemuligheder, aldrig gennemført 
på grund af kautioneringsvanskeligheder, og derfor blev der kun opført 60 Phønixhuse� 

Arkitekten Henning Hansen stod bag nytænkningen af seriefremstillingen af boligbygge-
riet med Phønixhusene, som blev hjulpet godt på vej af det billige valg af materialer� Byg-
geriet blev modtaget meget kritisk i pressen, og flere arkitekter hånede Henning Hansen 
for hans opgør med det individuelle arkitektoniske særpræg�

Parcelhuskvarteret rummer fortsat en særegen homogen udtryksform, der samtidig er et 
ganske godt eksempel på, hvad det standardiserede udgangspunkt kan betyde for udvik-
lingen af et organisk og varieret boligområde� På Ketiltorps Allé og Antvorskovvej ligger ti 
andre Phønixhuse, som dog er skalmurede og ikke længere genkendelige�

Bygningerne ligger placeret parvist forskudt, så byggelinjen afstanden til skellet ved hver 
anden parcel giver nogle stør- re eller mindre forhaver� Brostykkevej, der på denne del 
oprindeligt hed Hvidebos Allé og Kragholtsbjerg Allé, forekommer overdimentioneret i 
forhold til de mindre, oprindelige Phønixhuse� Brostykkevej blev med bilismens fremme i 
1950’erne til en mere befærdet vej end antaget da vejen blev etableret�

Det fysiske udtryk
Strukturen er overordnet velbevaret på trods af, at enkelte huse er helt erstattet med 
nyere byggeri og kraftige ombygninger ved flere andre� Der er især udskiftet facadebe-
klædning, men også tagmaterialer og udhængstørrelse er ændret ved mange af husene� 

Kulturmiljøet kunne være endnu mere synligt, hvis kommende renoveringer var mere tro 
mod de oprindelige huses udtryk�
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Forhavernes varierende dybde dannes af husenes byggelinje� Forhaverne er generelt 
grønne med ældre beplantning tilpasset de små haver� Variationerne i forhavernes størrel-
ser kan stadig aflæses�

Bevarings- og udviklingsstrategi
Der er vedtaget en bevarende lokalplan for Phønixhusene, der skal sikre fastholdelsen af 
det industri- og socialhistoriske bymiljø�

En omstrukturering af Brostykkevej på strækningen gennem Phønixhusene kunne medvir-
ke til, at der bliver en bedre visuel sammenhæng mellem Phønixhusene og vejens fysiske 
udtryk, der dermed kunne understøtte kvarterets sammenhængende bymiljø� Det kan ske 
gennem en bevidst placering af beplantning, parkeringspladser mv� ud fra rytmen i husenes 
bebyggelsesstruktur�
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Kulturmiljøet
Avedørelejren ligger mellem Avedøre Tværvej og Avedøresletten vest for Byvej� Kvarte-
rets ramme udgøres af et militært kaserneanlæg påbegyndt i 1912� Kvarteret har en stram 
grundplan, som er blevet opblødt i takt med overgangen til civilt brug i årene efter 1997, 
hvor Hvidovre Kommune købte området og omdannede det til bolig- og erhvervsområde�

Med forsvarsforliget af 1909 gik man væk fra tanken om at kunne forsvare København 
med en stærk befæstning� I stedet satsede man på det levende værn og en række ud-
dannelseslejre blev bygget, hvoraf Avedørelejren er den ene� 

I tilknytning til Avedørelejren, mellem denne og Vestvolden, ligger en del af lejrens store 
øvelsesområde stadig som åbent land� Området var indtil Hvidovre Kommunes overtagel-
se af lejren lukket for offentligheden, men bruges i dag rekreativt, blandt andet af Quark 
NaturCenter� Der er spor fra fortidens militære aktiviteter i form af vandhuller og en radar-
høj i slettens nordøstlige hjørne�

De bærende fortællinger
Avedørelejren bærer grundlæggende en militær fortælling, som understreges af placerin-
gen nær Københavns nyere befæstning� Hertil kommer den nyere fortælling om filmindu-
strien, som har sikret kvarterets bygninger et efterliv i danske spillefilm i årene siden 1997� 
Trods den korte historie er filmfortællingen blevet en identitetsfaktor, som på den korte 
bane overskygger den militære�

Kvarteret har en hierarkisk struktur og en klar plan i overensstemmelse med den militære 
oprindelse� Den sydlige del af området rummer kvarterets ældste bygninger samt nyere 
beboelsesbygninger og en enkelt institution, der alle er opført i røde tegl, mens den nord-
lige del adskilt af vejen Filmbyen er oprindelige værkstedsbygninger i gule sten opført til 
militære formål� Længst mod øst er opført en enkelt beboelsesbygning
tilpasset værkstedsbygningerne i materialer og form�

Den oprindelige del af Avedørelejren er tegnet af arkitekt Helge B� Møller, som skabte en 
bebyggelse præget af gode materialer, godt håndværk og et arkitektonisk udtryk med 
afsæt i samme stilforståelse, som var baggrund for den næsten samtidige ”Bedre Bygge-
skik”-bevægelse�

Ved overgangen til civil brug var udviklingsprincippet, at kvarteret skulle være funktions-
integreret i modsætning til den i øvrigt funktionsopdelte kommune� Kvarteret rummer 
halvdelen af dansk filmindustri, museer, institutioner, restaurant, vandrehjem og ca� 350 
boliger�

Det fysiske udtryk
Kvarteret fremtræder som en campus med bygningskroppene placeret i et grønt tæp- pe, 
men samtidig er et bymæssigt udtryk, som er forstaden fremmed, søgt fastholdt med 
bygninger direkte til fortovs bagkant og med fastholdelse af bygningshierarkiet i form af 
offentlig anvendelse af de centrale bygninger� 

Alarmpladsen udgør centrum i den gamle del af Avedørelejren omkranset af mere eller 
mindre monumentale bygninger� Fægtesalen og administrationsbygningen, der nu huser 
Cirkusmuseet skal fremhæves, men ligeså vigtige er hovedporten, belægningsbygninger, 
kostforplejning og officersmessen for forståelsen af det militære hierarki, som lejren er 
opbygget efter�
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De dominerende bygninger danner flere åbne rum og pladser, mens infirmeri, badeanstalt, 
smedje og artillerimagasin sørger for mere intime byrum tilbagetrukket i lejren� Flere steder 
er der desuden plantet bøgehække for at markere uderum til private boliger eller virksom-
heder�

Avedørelejren opleves stadig skarpt afgrænset mod det omgivende landskab� Dog bløder 
den nyere bebyggelse mod Byvej op i østlig retning� Det er en udvikling, som sikkert vil 
forstærkes i de kommende år med bebyggelse på østsiden af Byvej�

Der er en tydelig overgang fra lejrens ældre dele til udbygningen fra tiden efter 2� verdens-
krig� Det skyldes både Filmbyen og de nyere bygningernes materialitet�

Bevarings- og udviklingsstrategi
Avedørelejren rummer en fortælling med tidsdybde, som er direkte synlig gennem arkitek-
tur, plan og beplantning� Alle tre elementer repræsenterer en helhedstanke i strukturerin-
gen, som ellers først opstår meget senere i forstaden, og som er essentiel at bevare�

Området er udviklet efter og underlagt en designmanual, som fastlægger retningslinjer for 
bevaring af detaljer og design ved eksisterende bygninger, udearealer og veje� Manualen 
fastlægger desuden retningslinjer for udformning af udearealer, skiltning og andet byinven-
tar� Designmanualen er tinglyst på ejendommene og skal danne grundlag for lokalplanlæg-
ningen i området� En hver tid gældende lokalplan fortrænger dog designmanualen, hvor 
der er afvigelser�

Øvelsesterrænet er delvist fredet og en større del er udpeget som naturbeskyttelsesområ-
de� Ved eventuelle ændringer i brug af arealet og eventuel bebyggelse, anbefales det, at 
der laves en overordnet planlægning for området�
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Kulturmiljøet
Avedøre Stationsby er den inderste af de ti byer, som blev planlagt i 1961 som udviklingen 
af Fingerplanens Køge Bugt-finger� Den er opført i perioden 1972-82 og er i tråd med sam-
tidens totalplanlægning anlagt som vugge-til-grav-by med faciliteter til alle livets faser og 
behov� Der er børneinstitutioner, skole, gymnasium (har andet placering end oprindeligt 
tænkt), kirke, bibliotek, sportsfaciliteter og detailhandel samt foreningslokaler�

Avedøre Stationsby består af fire hovedelementer: Bymuren – den langstrakte etagebe-
byggelsen i fire etager; Store Hus – højhuset (tegnet af arkitekt Ole Buhl) udført i grandi-
os storbyskala inspireret af den schweizisk-franske modernist Le Corbusier; de tæt-lave 
gårdhavebebyggelser i byens indre og institutionsbåndet, som er et langt bælte af of-
fentlige bygninger placeret i byområdets centrum� Dog var Store Hus ikke en del af den 
oprindelige planlægning� 

De bærende fortællinger
Avedøre Stationsby er planlagt, da velfærdssamfundet havde sin storhedstid, men stod 
først færdigbygget, da oliekrise og økonomisk krise havde sat en bremse for yderligere 
udvikling� 

Stationsbyen er inspireret af den kroatiske by Dubrovnik og dens befæstede bymur om 
den gamle middelalderkerne� Set med de øjne bliver Bymuren en decideret bymur, in-
stitutionsbåndet en middelalderlig hovedgade og gårdhavehusene bliver en reguleret 
udgave af middelalderbyens labyrintiske gadenet�

Samtidig er det nærliggende at tænke, at den ellers historieløse modernisme har skelet til 
Københavns Befæstning, som grænser op til stationsbyens arealer�

Dispositionen med de forskellige bygningstyper/boligtyper skaber variation samtidig 
med, at tanken om en by for alle aldre bliver synlig�

Både Byparken ved S-stationen og det lille torv ved købmanden og kirken bryder med 
Avedøre Stationsby strenge struktur og giver mødested for større fællesskaber end blot 
de små gårde ved gårdhavehusene�

En væsentlig detalje i Avedøre Stationsby er bebyggelsens materialitet: betonen er ind-
farvet i forskellige nuancer, og overfladerne skifter mellem glatte og variationer i ruhed� 
Det modernistiske formsprog er altdominerende med undtagelse af den oprindelige sko-
le, som i den grad skiller sig stilmæssigt ud efter en genopbygning i 1990’erne� 

Det fysiske udtryk
Overordnet er Avedøre Stationsby velbevaret i både struktur og bygningsmasse� I Store 
Hus og Bymuren er altanerne blevet inddækket� Den tidligere skole huser i dag biblio-
tek og kulturhus – skolen er lagt sammen med Frydenhøjskolen og vugge-til-grav-byens 
elever må udenfor Bymuren for at gå i skole, Netto har overtaget den tidligere biblioteks-
bygning�

Store Hus fungerer i kraft af sin højde som et pejlemærke mange steder i bebyggelsen og 
i området omkring kulturmiljøet�
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Bymuren danner med sine 1,5 km en fast ramme om stationsbyen� Nogle steder fremtræder 
den meget lukket, mens den andre steder åbner op mod omgivelserne med private haver 
og fælles lege- og motionsområder�

Både blandt gårdhavehusene og mellem disse og Bymuren findes mange intime byrum 
med beplantning og opholdsområder� Institutionsbåndet og Naverporten skaber en opde-
ling mellem den nordlige og sydlige del af byen

Bevarings- og udviklingsstrategi
Fremtidig planlægning bør tage afsæt i to elementer, der bør udgøre hinandens forudsæt-
ninger: formidling af stationsbyens særlige historie og en opdatering af den oprindelige 
plan� Afgørende for en vellykket udvikling er derfor, at til- og ombygninger sker i dialog mel-
lem byggeriets eksisterende æstetik og de nutidige krav om attraktive boligers indretning�
 
Det betyder samtidig, at man ved fremtidige nødvendige omdannelser og ændringer i det 
bebyggede miljø, skal respektere det modernistiske, rationalistiske, demokratiske planprin-
cip og formsprog, herunder for eksempel den farvede beton� 

Lokalisering af nye funktioner i Stationsbyen skal respektere den oprindelige plans klare 
funktionsopdeling og understøtte den bymæssige karakter med strøg langs Store Hus og 
gennem Hovedstien�
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Kulturmiljøet
Avedøre Landsby vidner om 1000 års historie,  hvor generationer af Avedørebønder kul-
tiverede den frugtbare jord, længe før militæret      eller velfærdsingeniører fik ambitio-
ner på områdets vegne� Oprindeligt strakte landsbyens marker sig helt ned til Avedøre 
Holme, og den snørklede Storegade med gadekær og tætliggende gårde var centrum i 
landbomiljøet� 

De bærende fortællinger
Avedøre er den landsby nærmest København, som ligger frit i det åbne land i henhold til 
Fingerplanen fra 1947� I løbet af det 20� århundrede er landbruget blevet afviklet i lands-
byen og den fungerer i dag mere som idyllisk boligalternativ til det forstadslandskab, der 
ellers karakteriserer Hvidovre� To af de vestlige gårde anvendes af Kriminalforsorgen og 
de     fleste huse anvendes til boliger uden tilknyttet erhverv�

Trods sin ændrede funktion er Avedøre Landsbys landbrugshistorie gennem tiden stadig 
den bærende, synlige fortælling� Der er gårde og huse fra flere tider og købmandsbyg-
ning, smed og skole(r), som i enhver anden landsby, og man fornemmer stadig den ka-
rakteristiske struktur som forte landsby centreret omkring gadekæret og klart afgrænset 
mod omgivelserne� 

Som noget særligt ligger tre skoler (fra 1781, 1887 og 1929) stadig velbevaret på matrikel 
1 i den kirkeløse landsby, en matrikel der historisk ofte er forbeholdt præstegården eller 
landsbyens største gård�

Det fysiske udtryk
Mod nord afgrænses kulturmiljøet af matriklerne mod nyttehaverne ved Avedøre Slette-
vej, mod øst danner Byvej en grænse og mod sydvest trækkes grænsen af den bygnings-
masse, som relaterer sig til Avedøres historie som landsby�

Avedøre Landsby opleves som klart afgrænset mod det omgivende landskab� Bortset fra  
enkelte, nye huse mod Byvej orienterer bebyggelsen sig ind mod landsbyen�
På trods af det flade landskab er der ikke mange ind- og udkig i landsbyen� Man skal 
være  tæt på landsbyens grænser for at opdage dem� Undtagelsen er Stavnsbjergvej, 
den gamle hovedvej mellem København og Køge, som leverer et fint udkig til Vestvoldens 
beplantning�

Langt de fleste bygninger i landsbyen er opført i traditionelle materialer og et traditionelt 
formsprog med høj rejsning� Detaljeringsgraden er individuel afhængig af stilen på byg-
ningernes opførelsestidspunkt og formålet (bolig/funktionsbygning)�

Bevarings- og udviklingsstrategi
Avedøre Landsby forekommer generelt velbevaret� Der er både gode og mindre gode 
eksempler på nybyggeri og ombygninger, men med få greb kan landsbyens historicitet i 
man ge tilfælde styrkes�

Hvis nybyggeri tilpasses traditionel sjællandsk byggeskik samt landsbyens historiske 
struktur, kan det være med til at løfte landsbyens kvaliteter�
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Skolerne udgør måske hver især elementer i lille skala, men med deres fælles placering på 
matrikel 1 bliver de et lille kulturmiljø i miljøet, og sammenhængen og miljøet vil blive gavnet 
af at blive synliggjort�

Der er sket store ændringer i infrastrukturen omkring landsbyen i det 20� århundrede� Mod 
sat andre landsbyer nær København blev Avedøre ikke opslugt af byudvikling, da Finger-
planen satte en stopper for den fortsatte udvikling af den koncentriske hovedstad�

Landsbyen som sådan er sårbar overfor utilpasset byggeri både i materialitet, formsprog 
og strukturering af ny bebyggelse� Vejenes struktur er vigtig af fastholde for at forstå forte-
landsbyen� 
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