
RISBJERGKVARTERET

Hvidovre - et mulighedernes land
I tiden omkring 1. Verdenskrig var boligforholdene i København dårlige for mange ar-
bejderfamilier. Flere søgte derfor ud af hovedstaden. Hvidovre blev med sin placering 
i cykelafstand til København set som et mulighedernes land, og jordspekulanter så 
gode penge i de trængte københavnere. Parceller blev udstykket og købt som nytte-
haver med drømmen om at bedre livet i byen. Det var især de københavnske arbejdere 
og funktionærer, som lod sig lokke af grundene i Hvidovre. I de nyetablerede nyttehav-
er poppede lyst-huse op. Et af disse lysthuskvarterer er Risbjergkvarteret.

Fra ulovlig beboelse til lovlig
En stor bolignød ramte landet efter 1. Verdenskrig. For mange af parcelejerne blev 
de små lysthuse nu deres eneste mulighed for at sikre sig tag over hovedet. Forhold-
ene var kummerlige, og da husene ikke var godkendt til helårsbeboelse, stod flere af 
beboerne efter gældende lov uden borgerrettigheder. Hvidovre Sogne råd så de nye 
tilflyttere som en voldsom udgiftsstigning til skoler, vandværk og veje, men med 
det socialdemokratiske systemskifte i Hvidovre Sogneråd i 1925, ændres dette syn. 
Langsomt fik tilflyt-tere flere rettigheder i kommunen, blandt andet mulighed for at 
bygge helårsbeboelse, hvilket alt sammen var med til at skabe bedre boligforhold i 
kommunen.

1930’erne – en helårsbolig bygges
Fra slutningen af 1920’erne begyndte flere helårsboliger at dukke op rundt om i Ris-
bjergkvarteret. Hvidovre var stadig landligt. Kloake ringen var først lige etableret, in-
dlagt vand var kun en luksus for de få, og de fleste veje var endnu ikke anlagt. Men 
byggelysten og hjælpsomheden blandt tilflytterne var stor. Alt efter ens økonomiske 
formåen byggede man enten selv eller hyrede en af de lokale håndværksmestre eller 
arkitekter til arbejdet. Axel Vennike, E. M. Carlsen og Ramild Jørgensen er blot nogle af 
de arkitekter og håndværksmestre, der har været med til at forme Risbjergkvarteret.

Butikker og industrier i kvarteret
Livet i Risbjergkvarteret var fra 1930’erne og til en gang i begynd elsen af 1970’erne 
et helt andet, end vi kender det i dag. De store supermarkedskæder og storcentre 
langs Hvidovrevej og ved stationerne var endnu kun så småt etablerede, og i sted et 
foregik den daglige handlen lokalt i små forretninger. Som en vigtig livsnerve i det 
lokale samfund lå de små købmandsforretninger spredt i området. Ofte placeret på 
en hjørnegrund og etableret i forbindelse med boligen. Små industrier var også en del 
af gadebilledet. Midt i det voksende boligkvarter blev de små virksomheder og indus-
trier etableret i baghaver og kældre. På Strøbyvej lå eksempelvis en servietfabrik, og 
længere henne ad vejen lå også sodavandsfabrikken Svanen. Der var altså et mylder 
af små industrier, virksomheder og butikker.

En velfærdsforstad tager form
Fra slutningen af 1950’erne var Danmark for alvor kommet ud af efterkrigstidens 
krise. Og den økonomiske fremgang satte for alvor gang i husbyggeriet rundt om i 
landet. Flere fik nu råd til at bygge deres eget hus. Hvidovre Kommune var nu begyndt 
at se sig selv som en moderne forstad og for at styrke dette selvbillede fremmedes 
en for tiden mere moderne boligstil. Flere af de oprindelige sommerhuse og lysthuse 
blev derfor revet ned for at vige pladsen for nyere og moderne enfamiliehuse. Især 
blev de modernistisk inspirerede boliger og typehusene nu også en del af gadebille-
det i Risbjergkvarteret.

Risbjergkvarteret er et kvarter, der er under evig forandring. Formet af skiftende politiske og økonomiske muligheder og 
husejerens ændrede behov og drømme rummer kvarteret helt særlige historier.
Om det er et tidligt lysthus, en murermestervilla fra 1930’erne eller typehuset fra 1960’erne, er de enkelte huse alle med til 
at fortælle om Hvidovres udvikling fra det landlige sommerhusområde til forstad.
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Familien Lohmanns lysthus
Giesegårdsvej 29
Blikkenslagersvenden Carl Lohmann købte  i 1917 en parcel udstyk-
ket af Gammelgård. På dette tidspunkt boede han og familien på 
seks i en lille lejlighed på Vester bro. I første omgang opførte de et 
lille eventyrligt lysthus med forskelligt farvede glaserede tegl på ta-

get, små vinduer med sprosser og en lille stalddør. Det var et rigtigt ”pandekagehus”, 
men det var trængt med pladsen, så i 1919 blev en lille tilbygning tilføjet. I 1926 får 
familien ny byggelyst og opfører denne gang et beboelses-hus tegnet af Axel Venni-
ke. Familien sagde nu endeligt farvel til tætte Vesterbro og slog sig ned i det landlige 
Hvidovre. De tre små huse, som familien fik bygget, fortæller om en af de mange 
københavnske arbejderfamilier, der i mellemkrigstiden søgte mod Hvidovre.
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Fabrikantens direktørvilla
Greve Allé 58
I 1956 bestilte metalvarefabrikant Carl J. Christensen en af Hv-
idovres førende arkitekter, Ramild Jørgensen, til at tegne en villa på 
Greve Allé 58. Både arkitekten og fabrikanten kræsede om husets 
detaljer, og i dag er der blandt andet en række støbejernsdetaljer 

rundt om på huset, som måske er produceret på metalvarefabrikken. Alt sammen er 
det med til at gøre huset specielt.
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Fritidsinspektørens typehus
Idrætsvej 5
I 1968 oprettede Hvidovre Kommune, som den første kommune i 
landet, en fritidsforvaltning med Willy Storgaard som fritidsinspek-
tør. Samme år fik Storgaard bygget et klassisk og tidstypisk type-
hus – et Johan Christensen hus.  Danmark var i 1960’erne for alvor 

kommet ud af efterkrigstidens krise, og flere fik nu råd til at købe en grund og bygge 
deres eget hus. Den nye bolig skulle møde den moderne families nye krav til et godt 
familieliv, hvor både manden og konen var kommet på arbejdsmarkedet. Huset var nu 
et sted, man trak sig tilbage til som familie og nød fritidslivet. Willy Storgaard var en 
af de personligheder i kommunen, der aktivt var med til at forme og skabe rammerne 
for fritidslivet i Hvidovre. Storgaards typehus er med til at fortælle om Hvidovre i 
1960’erne som en kommune i fremgang og vækst, der nu skulle tilpasses familiernes 
fritidsliv i forstaden.
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Fru Ellen Larsens parceller
Kvistgårdsvej 11
Fru Ellen Larsen erhvervede i 1917 to grunde lige overfor hinanden 
på henholds-vis Kvistgårdsvej 11 og Fredtoftevej 17. Blot 10 år efter 
viste det sig at være en god forretning. I 1928 solgte hun grunden 
på Fredtoftevej 17 fra til sin bror, hvorefter de med hjælp fra E.M. 

Carlsen byggede to identiske toetages bungalows. Bungalowen var en populær 
hustype i 1930’erne. Dette skyldtes i høj grad dens indretning, der gav maksimal ud-
nyttelse af de få kvadratmeter samt tidens billige materialer, som gjorde den til en bil-
lig boligform. Bungalowen var derfor også en god byggeinvestering enten via hurtigt 
videresalg eller som udlejningsbolig. Broderen flyttede ind i sin nye bolig og lejede en 
etage ud, mens Ellen og hendes mand kort efter solgte huset på Kvistgårdsvej.
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Theisens selvbyggerhus
Rødvig Allé 12
Små fantasifulde selvbyggerhuse var i 1920’erne og 1930’erne et 
almindeligt syn i Risbjergkvarteret. Huset på Rødvig Allé 12 er et af 
de mange selvbyggerhuse fra tiden. Det var gas- og vandmesteren 
Theis Theisen, som i 1930 med hjælp fra snedkermesteren Charles 

Theisen fik bygget huset.  Den finurlige byggestil var Charles’ værk, som samtidig 
byggede et næsten identisk hus på Sydkærsvej 101. Oprindeligt prydede blomster-
vaser og store stenkugler husenes tage, men de er i dag fjernet på begge huse. Begge 
er med tiden blevet ombygget, men hvor den oprindelige stil på huset på Sydkærsvej 
er blevet mere nedtonet, har huset på Rødvig Allé fået lov til at beholde sin særegne 
stil. Kun byggetegningerne kan i dag fortælle os, at de to huse har en fælles historie.
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Købmand Aagaard
Vestkærs Allé 8
Familien Aagaard havde i 1932 fået bygget en murermestervilla, og 
i forbindelse med boligen etablerede de en købmandsbutik, som de 
drev de næste 40 år. Det var en rigtig gammeldags købmandsfor-
retning med store glas fyldt med slik på købmandsdisken og sække 

med korn på gulvet. Varerne blev leveret i varegården og derefter ført ned i kælderens 
lokaler under butikken. Her var sodavandene gemt, og det vidste børnene i kvarteret. 
En lem i butiksgulvet åbnede ned til varelageret i kælderen og ved at spørge efter en 
sodavand, kunne de lokke hr. Aagaard væk fra disken og hurtigt snuppe et stykke slik 
fra disken.

4


