
Historien gemmer sig på museer, arkivsamlinger og i vores erindring.
Folderen, du står med, placerer historien på det sted i byen, hvor den 
udspillede sig. Der er mange flere historier i Forstadsmuseets folder-serie 
og på museets hjemmeside. Kommentarer, spørgsmål og nye historier er 
velkomne på: forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Historien i Gadens fortællinger i Hvidovre
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Avedøre Stationsby

2650 Hvidovre

Byplanlægning
I starten af 1900-tallet var København præget af boligmangel, 
en voldsom befolkningstilvækst og elendige boligforhold. Byens 
vokseværk medførte en hastig og temmelig kaotisk udvikling i for-
stæderne. For at tøjle de problemer, som opstod i kølvandet på den 
voksende urbanisering, startede man i 1920’erne arbejdet med en 
langsigtet plan for udviklingen af hovedstadsområdet. Den var fær-
dig i 1947 og fik navnet Fingerplanen. Planen blev aldrig vedtaget 
officielt, men viste sig at få stor betydning – ikke mindst for Køge 
Bugt området. 

Fingerplanens overordnede ide er at S-toglinjer skal sprede sig i 
en vifte, som fingrene på en hånd. Den kollektive transport er cen-
tral. Fremtidige boligbebyggelser skal ligge tæt på de planlagte S-
togstationer. Beboerne skal have en nem, bekvem og hurtig trans-
portvej mellem bolig og arbejde. Mellem S-togstationerne ligger 
forskellige former for erhvervsvirksomhed og arealerne mellem de 
udspilede fingre skal være grønne, rekreative områder. Et eksempel 
er Brøndbyskoven fra 1952, et andet Avedøresletten fra midten af 
1990’erne.

Trods den voldsomme byggeaktivitet i 50’erne og 60’erne, er der 
stadig mangel på boliger i Københavnsområdet. Sanering af speku-
lationsbyggerierne i de københavnske brokvarterer skaber behov 
for nybyggerier til genhusning. For at kunne bygge så hurtigt og 
billigt som muligt er der, gennem årene, eksperimenteret med nye 
byggemetoder baseret på færdigstøbte byggelementer i beton. I 
starten produceret direkte på byggepladsen, senere som en omfat-
tende industriel produktion på centrale produktionsanlæg.

Store Hus
Store Hus er stationsbyens monumentale vartegn, men højhuset 
var ikke med i de oprindelige planer for området, og det var tæt på, 
at byggeriet aldrig var blevet til noget. 

I 1975 søgte Glostrup Boligselskab om tilladelse til at opføre et 
højhus med 480 små lejligheder. 

I Hvidovre Kommune var man ikke helt lun på ideen, men kommu-
nalbestyrelsen endte med at give byggetilladelse med en enkelt 
stemmes flertal. Højhusbyggeriet var tiltænkt alle de travle mel-
lemledere, som ville komme til at arbejde på Avedøre Holme. Lok-
kemaden var først og fremmest en storslået udsigt over Køge Bugt-
området, men også et bemandet vaskeri i kælderen og en restaurant 
øverst oppe i bygningen skulle få de travle singler til at flytte ind. 

Det kom til at gå helt anderledes. De velbeslåede singler udeblev og 
lejlighederne stod tomme

I 1993 var 400 lejligheder udlejet, 80 stor tomme. I en periode blev 
de små lejligheder brugt til udslusning af tidligere indsatte fra krimi-
nalforsorgen. Store Hus udviklede sig til et luksusbyggeri for sociale 
problemer.

Bolignøden blev, stort set, bygget væk i 60’erne og 70’erne.  
Avedøre Stationsby var, som alt andet socialt boligbyggeri fra efter-
krigstiden, tænkt som et rart sted at bo. Der var lys, luft og god plads 
til familien i en bolig udstyret med alle moderne bekvemmeligheder. 
Alt dette i modsætning til fortidens mørke baggårde med 2-værels-
es lejligheder, toilet i gården eller i et kosteskab, petroleumsvarme 
fra en kakkelovn og etagevask i et koldt køkken.

På trods af de gode intentioner opstod der et nyt problem efter 
70’ernes oliekrise og 80’ernes økonomiske nedgang. En ghettoiser-
ing, som også ramte Avedøre Stationsby. Det monotone betonbyg-
geri fik skylden for en udvikling, som var en konsekvens af sociale og 
økonomiske ændringer i samfundet. I 1997 blev Avedøre Stations-
by et af de 5 boligområder i Danmark, som fik økonomiske midler til 
at igangsætte en ekstraordinær indsats, et kvartersløft.

Myten om den småfarlige ghetto lever stadig, men ikke blandt bebo-
erne. De er glade for at bo her.

AVEDØRE 
STATIONSBY
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Center Striben
Start ved Avedøre Station. Gå ned langs 
centerstriben. Gennem årene har der ligget 
mange forskellige butikker og til tider, har der 
både været problemer med at udleje butik-
kerne og diskussioner om hvilken slags bu-
tikker, der var brug for i området. Store Hus 
fremstår anderledes, end da det blev opført 

i 1975. I 1989 blev altanerne inddækket, og i 2003 opførte man 
det store solcelleanlæg.
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1Byparken
Neden for Store Hus ligger Byparken. Områ-
det var oprindeligt udlagt til et indkøbscenter, 
men da Hvidovre Kommune overtog områ-
det ved kommunesammenlægningen i 1974, 
mente man, at indkøbscenteret i tilknytning 
til boligområdet Friheden var tilstrækkeligt til 
at dække behovet for lokale indkøbscentre i 

denne del af Hvidovre. Byparken er i dag et samlingssted for de 
fællesarrangementer, som afholdes hvert år.
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Institutionsbåndet
Gå til venstre ved Netto, ned ad institutions-
båndet. Her ligger de fleste af stationsbyens 
institutioner. Biblioteket er flyttet til den ned-
lagte Enghøjskole. Læg mærke til hvordan 
den hårde trafik er adskilt fra den bløde ved 
Bødkerporten, her kører biltrafikken til bebo-
ernes parkeringsområde under en bro. 
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Avedøre Kirke & Folkets Plads
For enden af ruten ligger Avedøre Kirke, et 
traditionelt murstensbygger, der adskiller 
sig fra resten af områdets bygninger. Efter 
kirken kommer et lille torv (Folkets Plads) 
med legeplads, nogle stenfigurer (Jane 
Balsgaard, 2001) og en lokalkøbmand. I 
blokken. Overfor legepladsen ligger nummer 

109. Her boede digteren F.P Jac i sin tidlige ungdom. Et andet 
sted i stationsbyen voksede Susie La Cour op. Hun blev senere 
berømt som pornodronningen Katja Kean. Et tredje sted boede 
popsangerinde og sangskriver Anne Dorthe Michelsen. 
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Avedøreparret
Gå gennem porten ud til Vestvolden og se 
Bymuren fra ydersiden. Figuren lige uden 
for porten hedder Avedøreparret (Vibeke 
Glarbo,2001). Der står flere skulpturer rundt 
omkring i Stationsbyen. En kreds af beboere 
står bag initiativet.
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Foreningsliv
Gå tilbage og følg Bymuren til højre hele 
vejen til nummer 73 undervejs ligger der en 
række foreningslokaler. Lav eventuelt en af-
stikker ind ad en af de smalle gyder mellem 
rækkehusene. Gå lige ud efter nummer 73.
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En præmierede altan
Ud for nummer 5 og 7 går en lille trappe op til 
porten mellem de 2 opgange.  Til venstre lig-
ger Bymuren 3. Her blev en af altanerne kåret 
som Danmarks næstsmukkeste altan i 1978. 
Det var Billedbladet, som havde fundet på 
den ide. Altanen ligger på den anden side af 
huset. Gå gennem porten og se altanerne til 

venstre. Her ligger den præmierede altan. I dag kræver det en del 
fantasi at forestille sig, hvordan den har set ud. Fortsæt ad sien op 
til Avedøre Station.
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GÅ EN TUR I AVEDØRE STATIONSBY
Avedøre Stationsby
Som planlagt i Fingerplanen bliver Avedøre Stationsby opført i 
tilknytning til den S-togstation, som åbner i september 1972. Det 
omfattende byggeri står på i perioden 1972-1982. Bebyggelsen 
omfatter 2312 lejligheder i forskellige størrelser, 322 enkelt-
værelser, 6 børneinstitutioner, 7 fællesvaskerier, beboerlokaler, 
butikscenter, en lokalbutik, kirke, gymnasium, skole, bibliotek og 
svømmehal. 

Byggeriet er et ud af 10 planlagte boligbyggerier ned langs Køge 
Bugt. Til sammen skulle de 10 byggerier huse 150 000 beboere. 
Stationsbyen blev projekteret til at rumme 5500 beboere.

I begyndelsen af tresserne var der, blandt beslutningstagere, en 
entusiastisk tro på helhedsplanlægningens velsignelser. Derfor 
blev Avedøre Stationsby et totalplanlagt boligområde - en by i 
byen. Middelalderbyen Dubrovnik er inspirationskilden til de cen-
trale tæt-lav-huse med gårdhaver, små åbne pladser og smalle 
gyder, der bliver omgivet af 3 etagers boligblokke som en slags 
bymur. I folkemunde bliver området omtalt som Fæstningsbyen. 
For at modvirke et alt for hårdt betonudtryk er stationsbyens 
betonelementer indfarvet med bløde jordfarver og bearbejdet 
med lodrette ridser i overfladen. Den bløde trafik bliver adskilt fra 
den hårde. Alle velfærdsstatens institutioner placeres langs den 
samme brede sti

Det, der primært adskiller den totalplanlagte stationsby fra mid-
delalderbyen, – er at alle boligblokke, stier og veje følger en lineal. 


