
En bomaskine for arbejderklassen

D
er var engang en byplan-
lægger og en arkitekt. De
byggede en by. Så flyttede
de alle de fattige, de sære og
de kriminelle ind i byens

betonkomplekser. Og så kaldte de byen
for Avedøre Stationsby.

Det er et frygteligt sted, hvor børnene
drikker guldøl om dagen og slår folk ned
om natten – eller sådan noget ...«.

Der fortælles mange historier om Aved-
øre Stationsby. De fleste er negative. For
her bor de toneangivende københavnere
ikke. De bor nordpå i kommuner, hvor
det geografiske landskab er overstrøet
med gammel-romantisk arvegods. Den
slags findes ikke i Avedøre Stationsby. Her
lever man i arven fra industrialismens
fremtidsfeber og drømmene om den to-
tale rationelle planlægning.

En af historierne om Avedøre Stations-
by er, at den slet ikke har en historie. Den
er det sidste monument i Hvidovre kom-
munes blot 100-årige udvikling fra en
landsby med 500 beboere til en forstad
med 50.000 indbyggere. Men den overse-
te forstad er på ingen måde historieløs.
Den fortæller blot en anderledes historie
– om moderne ideer i forrige århundrede.
Om drømme, sejre og fiaskoer under vel-
færdsstatens opbygning.

»Velfærdssamfundet er en flot fortæl-
ling, som vi alle holder af«, siger mag.art.
Poul Sverrild, leder af Historiens Hus i
Hvidovre. »Men vi hader alle sammen
dets fysiske frembringelser. I forstæderne
fik industrivirksomhedernes arbejdere
lyse boliger, centralvarme og badeværel-
ser. De blev skabt på summen af lutter go-
de viljer. Men verden ændrede sig, og i de
nye kvarterer udeblev stoltheden og selv-
bevidstheden«.

Geniet – og masserne
Sidste år blev Hvidovre udnævnt til en af
fire kulturarvskommuner. En lidt sær
snegl i selskabet med gamle amtshoved-
stæder som Hjørring, Haderslev og Aal-
borg. De er hæderkronede købstæder,
som kan bryste sig af 1.000 års historie.
Hvidovre er anderledes. Med sine almen-
nyttige boliger, selvbyggerhuse, indu-
striområder og brutale betonbyggerier
udfordrer forstaden det gængse syn på
kulturarv og fredninger.

»Vi tænker stadig som romantikere«, si-
ger Poul Sverrild. »Det er, som om 150 års
industrialisme er faret lige lukt gennem
hovederne på os. Hvis man betragter et
kort over hovedstadens fredede bygnin-
ger, ligger de stort set alle i Dragør og de
nordlige kommuner. I de nye forstæder
syd og vest for Gladsaxe finder man der-
imod meget få bygninger med en høj be-
varingsværdi«.

»Så fristes man jo til at spørge, om det er
genstandene eller metoden, der er noget i
vejen med. Måske er det blot de opinions-
dannende lag, som har et syn på kulturar-
ven, der ikke passer til det 20. århundre-
des frembringelser«.

Han nævner et eksempel. En dag blev
det besluttet at frede en benzintank – som
et udtryk for den bilisme, der for alvor fik
luft under hjulene i 1960’erne. Valget faldt
på Arne Jacobsens lidt mystiske og atypi-
ske benzintank på Strandvejen. En tank,
som slet ikke ligner de steder, hvor dan-
skerne i almindelighed fylder benzin på
deres biler.

»Vi har et syn på fredninger, som hand-
ler om at bevare berømte mænds geniale
frembringelser. Vi vil bevare det ypperste
og overser de genstande, som rummer
den brede fortælling«.

»Det er en tænkning, som passer fint til
1800-tallets samfund. Her var der fokus
på eminent håndværk og unikke gen-
stande. Det 20. århundrede er derimod

præget af masseproduktion. Så måske var
det en idé at tilpasse tankerne om kultur-
arv til også at fortælle den historie«, siger
Poul Sverrild.

Jomfruelig jord
Det er netop den opgave, Hvidovre har få-
et pålagt af Kulturarvsstyrelsen. Her midt

i Industrikulturåret er Hvidovre blevet et
laboratorium, hvor et nyt syn på kulturar-
ven skal udklækkes. Øvelsen går ud på at
finde en metode til at bevare den centrale
historie om en forstad, der blev et spejl på
velfærdssamfundets idéer om det gode
liv.

»Jeg forestiller mig ikke, at vi f.eks. for-

langer en fredning af alle 2.500 boliger i
Avedøre Stationsby. Det ville nok få det til
at gyse i enhver embedsmand i Kultur-
arvsstyrelsen«, siger Poul Sverrild.

»Vi skal snarere have fat i den tanke-
gang, der ligger bag forestillingen om
den totalplanlagte by. Hvad skal der til af
bevaring som et minimum, for at vi også

om 50 år kan forstå den rationalitet, der
skabte hele regionplanen langs Køge
Bugt? Her ligger forstæderne som perler
på en snor. Her kappede man bevidst bån-
det til fortiden og byggede på jomfruelig
jord. Her gav man fysisk form til ideologi-

SUSANNE NIELSEN

Hvidovre er en overset
forstad. Et barn af indu-
strialismens velfærds-
drømme og hang til
rationel planlægning.
Men Hvidovre er også en
nyslået kulturarvskom-
mune, der udfordrer den
gamle romantiske fore-
stilling om det bevarings-
værdige.

FUNKTIONELT. Otte timers arbejde,
otte timers fritid, otte timers hvile. Udsig-
ten over Avedøre Stationsby er i dag et hi-
storisk minde om den køligt analyseren-
de funktionalisme, som 1960’ernes plan-
læggere hyldede. Her kunne de arbejden-
de masser leve deres liv fra vugge til
grav. Foto: Peter Hove Olesen
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Fortsættes side 4

Jeg har hørt, at hun på en eller anden måde
også er kunstner, og derfor skal hun være 
velkommen til kunstnertræf i operaens tesalon 
Ioan Holender, chef for Wiener Staatsoper, om Paris Hiltons deltagelse i det årlige wienerbal - Side 3

Foto: Graham Whitby-Boot
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en om, at beboerne ikke skulle tynges af
traditioner og tidligere tiders sociale for-
skelle«.

»Det var muligvis en forfejlet idé. Men
den har haft en kolossal betydning for
fantastisk mange mennesker. Forstadsbe-
boerne har også krav på en kulturarv, der
kan give dem et tilhørsforhold. Også de
har brug for en historie, de kan spejle de-

res eksistens i«.
Et af målene er, at den nye status som

kulturarvskommune vil give Hvidovre en
klarere profil. I dag føler man sig nær-
mest beslægtet med Danmarks udkants-
områder. Ligesom i Vestjylland kan man
have en fornemmelse af at blive overset.
De lokale værdier tæller ikke rigtigt på
skalaen.

Fra barakby til plantænkning
Men en køretur rundt i kommunen afslø-
rer, at Hvidovre bag sit anonyme image
gemmer på en fantastisk historie om skif-

tende sociale vilkår gennem 100 år. Ikke
mange ved, at Hvidovre i årene efter Før-
ste Verdenskrig lagde jord til en gigantisk
’shanty-town’. En samling af barakker i
stil med de slumområder, man i dag fin-
der i udkanten af den tredje verdens stor-
byer.

Grundene var udstykket til lysthuse for
den fattige befolkning i hovedstadens
brokvarterer. Herude på Lars Tyndskids
mark bankede man nogle brædder sam-
men til små skure. Bolignøden var
enorm, og mange endte med at tage fast
ophold i knaldhytterne, selv om det var
ulovligt. Siden voksede husene. De fik til-
bygninger, karnapper, romantiske tårne
og mansardtage. Alt sammen lavet af
praktiske folk, der var selvhjulpne. Arki-
tekter brugte man ikke.

Risbjerg-kvarteret er stadig præget af
den historie. Det er ren klondyke – et sam-
mensurium af selvbyggerhuse, typehuse
og forvoksede sommerhuse. Ejendom-
mene er stadig billigere end i det tilgræn-
sende Valby. Så længe det varer.

»For kvarteret fortæller en fed historie,
og det er attraktivt for mange mennesker.
Her løste folk deres egne problemer uden
at vente på hjælp fra samfundet«, siger
Poul Sverrild.

Bredalsparken ligger et stenkast væk
og rummer en helt anden historie. De
1.500 almennyttige lejligheder er opført i
1949-59 af den navnkundige arkitekt
Svenn Eske Kristensen. Her fødtes drøm-
men om velfærdssamfundet. Arbejderne
skulle have sollyse boliger af fornem
håndværksmæssig standard. Udviklings-
troen lyser stadig ud af det velplanlagte
murstensbyggeri fra butikscenter til ga-
rager.

Men i næste årti blev det nødvendigt at
tænke i en større skala. Det var blevet mu-
ligt at bygge stort og billigt med færdige
betonmoduler. Højkonjunkturen brage-
de gennem Danmark, og i 1965 udtænkte
byplanlæggerne alle tiders projekt. Et
vådområde omkring Avedøre Holme blev
inddæmmet, og på grunden opførte man
det største klassiske industriområde
uden boliger nord for Ruhr-distriktet.

Her er ingen direktionsgræsplæner for-
an bygningerne. Cheferne havde deres
kontorer i city, mens den beskidte og støj-
ende produktion var henlagt til Avedøre
Holme. Arbejderne skulle derimod bo i
Avedøre Stationsby tæt på arbejdsplads-
erne. En by, hvor man kunne få opfyldt al-
le de funktioner, et menneske kunne få
brug for fra vugge til grav.

Her regerer brutalismen. Betonen skul-
le ligne det, den er. Den skulle være så rå,
at man kunne rive sig på den.

Minder fra klassesamfundet
Institutionerne ligger på række. Børneha-
ve, skole, svømmehal, bibliotek og kirke.
Det røde S-tog standser ved højhuset, der
ganske rationelt blev navngivet Store
Hus. Ideen var, at der på øverste etage
skulle bo ’young executives’. Unge mel-
lemledere, som plejede karrieren i Aved-
øre Holmes industrivirksomheder.

Derfor blev der planlagt en beboerre-
staurant, linnedservice og et hotel, som
kunne betjene disse travle mennesker.
Men inden byggeriet var færdigt, skiftede
tiderne. Industrialismen blomstrede af
og gav plads til en helt ny type samfund.
Og der var ikke brug for ny arbejdskraft i
Avedøre Holme.

»Man havde etableret et fuldt udfoldet

plansamfund. Men verden ændrede sig
undervejs. Vi fik oliekriser og indvan-
dringsbølger. Og Avedøre Stationsby blev
hjem for en helt anden type mennesker,
end man havde forestillet sig«, siger Poul
Sverrild.

»Arbejderklassen var væk. De fleste var
blevet funktionærer, og resten var blevet
pjalteproletarer. Mændene i de blå kedel-
dragter fandtes ikke længere. Tilbage
stod vi med en boligstruktur, der passede
til en tid, som var passé«.

»Hele den sociale geografi omkring Kø-
benhavn afspejler jo forrige århundredes
klassesamfund. Hierarkiet ligner det,
man fandt på industriens arbejdspladser.
Direktøren boede i Gentofte, funktionæ-
ren i Gladsaxe og arbejderen på Vesteg-
nen«.

»Alt det gik i opløsning, da produkti-
onsmåden blev ændret. I Informations-
samfundet er det svært at tale om ’klas-
ser’. Nu handler det snarere om ’gruppe-
ringer’. Men set med en historikers øjne
er det da fascinerende at have en hel kom-
mune, der er opstået som et svar på klas-
sesamfundets behov«.

I en vis forstand er Hvidovre også Soci-
aldemokratiets historie. Partiet har haft

magten i kommunen uafbrudt siden
1925.

»De totalplanlagte områder blev ikke
skabt af ondskabsfulde mennesker, der
ville prakke beboerne dårlige liv på. De
blev skabt på visioner og drømme. De for-
tæller historien om en tid, som vi bør hus-
ke – og tage ved lære af«, siger Poul Sver-
rild. 
susanne.nielsen@pol.dk

Læs mere om Hvidovre som kulturarvskom-

mune på www.historienshus.hvidovre.dk

Udstilling
INDUSTRIKULTUR ON TOUR

Industrikulturårets vandreudstilling når
mandag 19. februar til Historiens Hus i
Hvidovre, Alarmpladsen 3, 2650 Hvidov-
re. Udstillingen giver en introduktion til
det danske industrisamfunds historie
gennem de sidste 150 år.

Historiens Hus leverer sit eget bidrag til
udstillingen i form af et power point-
show, der fortæller om visionerne bag
Hvidovre som kulturarvskommune.

Kvinders kvælende klima

J eg ved godt, at det normalt ikke flyder
med kviste på gulvet i velordnede
kontorlandskaber. Alligevel kan jeg

ikke lade være med at træde forsigtigt. Jeg
har kun lige hilst på Mirja Unge, der er
trådt ind fra byens regn. Men den unge
svenske forfatter har allerede bekræftet
indtrykket fra sin roman ’Mod uret’. Kan
man skrive sådan, er man nok kompro-
misløs og sky. Sprogstolt rank. Parat til at
forsvinde ind i sin egen underskov ved en
pludselig, høj lyd. Forhåbentlig tæller
spørgsmål fra en journalist ikke med i ka-
tegorien ’pludselige lyde’. Men måske gør
de. Måske skal de mødes med en naturlig
vagtsomhed, der så også er lidt nysgerrig
alligevel. ’Mod uret’ er en prosa med plads
til åbne spørgsmål i teksten. Men i min-
dre grad spørgsmål af den slags, der kan
besvares kontant. Bogen er imidlertid så
god, at jeg har lyst til at prøve.

»Jeg ville egentlig skrive om pigers ven-
skab. Det symbiotiske venskab. Men det
gik på en måde i stykker undervejs. Og så
blev det noget andet«, fortæller Mirja Un-
ge, der efter at have udforsket et mandligt
univers i romanen ’Järnnätter’ i ’Mod
uret’ har vendt sig imod sit eget køn. I en
roman om den indesluttede og forvirre-
de unge pige Hanna. Om forholdet mel-
lem generationer af kvinder »i et kvælen-
de indeklima«. Om Hannas forhold til sin
lige så sværmeriske som kalkulerende
hippiemor, Marika med new age-tenden-
serne. Om hendes tyske bedstemor, Oma,
som Hanna bor hos i Stockholm. Og ikke
mindst om Hannas klyngende forhold til
den hårdkogte, rastløse og kæderygende
veninde Thora, der er kommet ulykkeligt
af dage på venindernes kaotiske og for-
hutlede rygsækrejse til Filippinerne. 

Tre kvindegenerationer. Krigsgenera-

tionen med dens bevidsthed om afsavn.
Efterkrigstidens lidt for selvoptagede ver-
den. Og så barnebarnet, der flyder næsten
uformeligt og viljeløst omkring i en stor
verden. Store og små verdener. Erindrin-
ger. Bagage af forskellig slags. Rygsæk og
new age.

Er det noget, du har en mening om?
»Nej, jeg tager ikke stilling. Jeg har hørt

mange udtale sig kritisk om new age,
men jeg forkaster ikke noget absolut«, si-
ger hun med stemmen under det sorte
hår. Hun skriver næsten uden kommaer.
Som om de var små sorte insekter. Irrita-
tionsmomenter, man hellere er foruden. 

I bogens begyndelse er Hanna hjemme
igen. I en form for choktilstand, opdager
man efterhånden. Men det er ikke en plot-
roman. Snarere en sproglig undersøgelse
af tilstande, hvor en splintret syntaks er
karakteristisk for udtryksfuldheden.
Sproget balancerer mellem det kunstfær-
dige og et sammenbrud. En typisk sæt-
ning: »Næh, sagde Hanna, jeg ved ikke
hvor det der naturlige er for jeg kan ikke
finde det«.

»Jeg synes, det er svært at se min stil
udefra, men nogle har kaldt det lyrisk
prosa og sagt, at jeg skriver som en poet,
og det er jeg jo sådan set glad for«, siger
Mirja Unge, der skrev digte, inden hun
kom på forfatterskole i Göteborg. Når
hun begynder på en ny bog, ved hun ikke
på forhånd, om det bliver en roman eller
noveller. Det starter med små billeder. Så
vokser det. I én retning frem for en anden. 

»Jeg tænker meget på rytme, stemning
og tonefald. Er der en scene med voldsom
bevægelse i, ja så ramler sproget også«,
fortæller den 33-årige svensker, der i den
danske forfatter Pia Juul har fundet en af-
gørende indforstået og åndsbeslægtet
oversætter.

Det er prosa, der læses som sproglig
spontanitet paradoksalt afvejet på en
guldvægt. Ikke så sært. For Mirja Unge er
det afgørende at begynde med at slippe
kontrollen. Se, hvor disse figurer, der to-
ner frem, fører hen. Men så skrive lang-
somt. I hånden. Computere giver hende
præstationsangst, indrømmer hun
blankt. Så hun skriver i hånden. Hun føler
sig nærmere teksten på den måde. Selv-
følgelig skal det skrives ind på computer
til sidst, men så længe det er skrevet i
hånden, tilhører teksten hende og kun
hende. Man kan skrive i to tidszoner.

Håndens og maskinens. 
»På computer går det hurtigt. Så hur-

tigt, at tankerne ikke kan hænge på«, føler
hun. Mirja Unge har skrevet med hånden
og med hånden smidt ud i store, møjsom-
meligt tilvirkede bunker i undervejs. Til
kun det eneste er tilbage. Små 200 luftigt

opsatte sider. Det er en tyk bog for Mirja
Unge. Som efterlod hende udmattet i
lang tid efter. 

Sanseligheden klistrer
Hanna har ikke ordet i sin magt. Bogens
konflikter kan forekomme næsten bru-
talt simple. Alligevel er det særdeles kom-
plekse størrelser, Mirja Unge tackler. Selv
om ’Mod uret’ sender tråde ud til den sto-
re verden og bl.a. udspiller sig i den
tredje, så er den ekstremt intim. Eller må-
ske rettere tæt på. Klaustrofobisk. En til-
stand, som umuliggør overblik. Man er
nedsænket i sin verden. Og sanselighe-
den er ikke positiv. Alt, hvad der kommer
tæt på i denne bog, er snarere voldsomt,
klæbrigt. Sved, der klistrer. Hår, der lugter
harsk. Blodet. Tobaksrøgen. Insekterne.
En omklarende iltfattighed. Et påtræn-
gende ubehag?

»Det var jo interessant at høre«, ler Mir-
ja Unge. »Det handler nok om, at Hannas
verden opleves som skræmmende og
ubehagelig for hende. Jeg synes, det er
svært at sige noget om verden i store
træk. Jeg må tale om det, jeg kender til.
Men jeg håber da, at jeg kommer til at ud-
vikle mig, så jeg kommer til at kunne skri-
ve andre slags bøger også. Det, man skri-
ver, forandrer sig med alderen«, tror og
håber hun.

På meget få sider, synes jeg, du får givet et
meget mere intenst og faretruende indtryk
af backpacker-situationen, end man f.eks.
får ud af at læse Alex Garlands ’Stranden’.
Hvilken form for research har du lavet?

»Jeg har vel lavet en slags research. Jeg
har været på Filippinerne, så ... ja ... jo ...
Men det er jo en roman. Jeg skriver ikke
om mig selv. Men har selvfølgelig hentet
lidt fra, når jeg selv har rejst. Det er som et
puslespil«.

Et puslespil forbliver det. Brikkerne
passer på deres helt egen måde. Sådan en-
der det med at blive. Som om de klistrer
sammen. En perfektion, der ikke er til at
planlægge. Jeg har ikke hørt kvisten
knække. Jeg har nok bare overdøvet det
med mine spørgsmål. Måske lå den helt
ovre på Filippinerne. Måske er den knæk-
ket. Måske er den ikke knækket. Eller også
er spørgsmålene bare begyndt at besvare
sig selv. Mirja Unge sidder der endnu. Nok
så pænt og høfligt. På stolen afventer hun
flere spørgsmål. Men er hun ikke lidt væk
nu? Hun smiler antydningsvis. Udenfor
er det gråvejr. Bogen er her endnu. Gud
ved, hvad hun gør af alle de kommaer,
hun ikke bruger til noget? En dag vender
de nok tilbage. En bog helt fuld af kom-
maer. Det ville være noget.
kim.skotte@pol.dk

KIM SKOTTE

interview

Tre kvindegenerationer
og næsten ingen komma-
er: Mirja Unges roman
’Mod uret’ er skrevet på
grænsen mellem det
kunstfærdige og sam-
menbruddet. Med den
udkommer den svenske
forfatter for første gang
på dansk. 

Blå bog
MIRJA UNGE

Svensk forfatter, f. 1973 i Stockholm.
Debut i 1998 med ’Det var ur munnarna
orden kom’, der fik Katapultprisen. ’Järn-
nätter’ 2000. Er debuteret som dramati-
ker og udgiver til april novellesamlingen
’Brorsan är mätt’ i Sverige. 
’Mod uret’ (’Motsols’, 2005) er hendes
første bog på dansk. Den udkom 15. fe-
bruar på Athene.

HÅNDARBEJDE. Computere giver
hende præstationsangst, så Mirja Unge
har skrevet sin bog i hånden. Hendes for-
fatterkollega Pia Juul har oversat den til
dansk. Foto: Jan Grarup

En bomaskine ...
Fortsat fra forsiden

KLONDYKE. Lysthuse flikket sammen af brædder og pap udviklede sig for små 100
år siden til en veritabel barakby for fattige københavnere. Med tiden voksede de til
selvbyggerdrømme (øv.). Anderledes styr var der på Bredalsparken, der blev efter-
krigstidens symbol på velfærdsstatens formåen: Sunde boliger af høj standard til den
arbejdende befolkning (ned.). Foto: Hvidovre Kommuneatlas / Peter Hove Olesen

ANDRE PLANER. Store Hus var ud-
tænkt til en fremtid med evig industriel
højkonjunktur. Men inden byggeriet stod
færdigt, var arbejdspladserne væk og bo-
ligerne overtaget af folk på overførsels-
indkomst. Foto: Peter Hove Olesen


