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BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER

Resultaterne af registreringen af bygningernes be-

varingsværdi i Hvidovre Kommune 2000 er vist på 

de følgende kortudsnit over kommunen. Bygningsre-

gistreringen omfatter bygninger opført før 1940 samt 

en række udvalgte bygninger efter 1940.

Fastlæggelsen af en bygnings bevaringsværdi baserer 

sig på en række forhold, der vurderes for den enkelte 

bygning: 

Den arkitektoniske værdi, som vedrører bygningens 

individuelle arkitektoniske kvalitet. 

Den kulturhistoriske værdi, som vedrører bygnin gens 

alder, anvendelse og betydning som bygningsværk 

eller bygningstype samt dens betydning i forhold 

til egnens historiske og kulturelle udvikling.

Den miljømæssige værdi, som vedrører bygningens 

betydning i forhold til omgivelserne. 

Originaliteten, som vedrører bygningens nuværende 

fremtræden sammenholdt med den udformning, 

den havde ved opførelsen. 

Tilstanden, som vedrører den byggetekniske tilstand. 

Bevaringsværdien er udtryk for disse forholds ind-

byrdes vægtning og betydning. Bevaringsværdien er 

ikke et gennemsnit af de forskellig forhold. Den 

arkitektoniske og kulturhistoriske værdi er tillagt 

størst betydning. Registreringen fastlægger således 

for hver bygning en bevaringsværdi på en karakter-

skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 den 

laveste. På kortene på de følgende sider er bevarings-

værdierne vist i tre hovedgrupper. Desuden markeres 

de fredede bygninger, herunder Hvidovre Kirke med 

brun farve. Se atlassets signaturforklaring.

Der er registreret ca. 3000 bygninger, heraf er ca. 

2300 bygninger opført i eller før 1940. De registre-

rede bygninger i Hvidovre Kommune fordeler sig på 

de 3 kategorier som vist på diagrammet. 

Mørups Allé 15
Særdeles harmonisk og velproportioneret enfamiliehus 
opført i Bedre Byggeskik-stil. Huset har stor originalitet. 
Det er uden ændringer i bygningskroppen. Mange op-
rindelige bygningselementer som vinduer, teglstenstag 
mm. er bevaret.
Bevaringsværdi 3.

Krogstens Allé 9
Traditionelt velproportioneret murermesterhus fra 
Bedre Byggeskiksperioden. Huset er ret anonymt, men 
har god originalitet med fl ere bevarede bygningsdetal-
jer som f.eks. gesims, trappe og vinduer. Dog mangler 
skorstenspiben.
Bevaringsværdi 4.

Hvidovrevej 108
Et stærkt ombygget hus, der i forvejen ikke har stor 
arkitektonisk værdi. Butiksfacaden er disharmonisk og 
uden sammenhæng med 1. salens vinduestakt. Huset 
har dog en vis værdi, som en del af gadefl ugten.
Bevaringsværdi 7.

Krogstens Allé 29
Oprindelig en stram funktionalistisk bygning, som nu 
er stærkt ombygget. Ombygningerne modarbejder og 
ændrer afgørende husets oprindelige udtryk, bl.a. ved 
den halvvalmede gavl og det store tagudhæng.
Bevaringsværdi 8. 

Fordeling på bevaringskarakterer for bygninger før 
1940 i hele kommunen.

Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1
Velproportioneret bygning som er smukt istandsat med 
traditionelle materialer og gode håndværksmæssige løs-
ninger. Bygningen har høj kulturhistorisk værdi og har 
stor originalitet både ud- og indvendigt. 
Bygningen er fredet.
Bevaringsværdi 2.

Lerbjergvej 14
Traditionel bungalow med gode proportioner og enkle 
facader. Udskiftede vinduer og nye tagsten er ikke i 
overensstemmelse med husets oprindelige materiale-
valg. Ændringerne forandrer dog ikke bygningens ho-
vedudtryk væsentligt. 
Bevaringsværdi 5.
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Hvidovre Sogn

Sognet rummer den gamle Hvidovre Landsby med 

kirken og Rytterskolen samt helt mod nord Hvidovre 

Station med Stationscentret. Hvidovrevej er i dette 

område bebygget med 2-3 etages høje huse og har på 

denne strækning en klar bymæssig karakter. Vest for 

Hvidovrevej ligger tæt-lav bebyggelse og almindelig 

parcelhusbebyggelse. Endvidere ligger der et stort 

kvarter med have- og lysthuse, Præstemosen, på 

meget små udstykninger. Umiddelbart syd herfor et 

stort kvarter, Baunebakken, med tæt-lav boligbebyg-

gelse. Mod nordvest ligger Rebæk Søpark med kol-

legium samt Rødovre Station. Langs Kløverprisvej 

ligger karakteristiske rækkehuse, opført i skiftende 

etagehøjder. Hvidovre sogn afsluttes mod syd af 

Holbækmotorvejen. 

Mindestenen for Besættelsestidens ofre blev i 1948 

placeret foran biblioteket, men blev i 1995 fl yttet til 

Rytterskolen. Stenen er udført af billedhuggeren 

Arno Axelsen.

Hvidovre Stationscenter.

Domhuset, tidligere Hvidovre Skole.
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Risbjerg Sogn

Risbjerg Sogn strækker sig fra Holbækmotorvejen til 

Brostykkevej og mod vest afgrænset af Avedøre 

Havnevej. Hvidovrevej deler området i to næsten 

lige store dele. Vest for Hvidovrevej præges området 

af de mange etageboligbebyggelser samt rådhus og 

bibliotek, alle opført efter 1945, mens om rådet mod 

øst over til Harrestrup Å næsten udelukkende består 

af en åben lav parcelhusbebyggelse, som går tilbage 

til de første udstykninger i Hvidovre fra begyndelsen 

af 1900-årene. 

I området vest for Hvidovrevej ligger Hvidovre Ho-

spital langs med Holbækmotorvejen, Sønderkærsko-

len (Hvidovre Kommuneskole), Rådhuset, Medborger-

huset med Hovedbiblioteket, Bredalsparken, det tidli-

gere landsted Hvidborg samt Gungehusskolen. På øst-

siden af Hvidovrevej er der tre kirker: Risbjerg Kirke, 

Broholmkirken og Sct. Nikolai Kirke. Mod nord Dan-

marks første moske, Nusrat Djahan Moskeen. Endvi-

dere Krogstenshave (plejehjem og ældreboliger) og 

Risbjergskolen. 

Hvidovre Hospital er kommunens største arbejds-

plads. Et storhospital opført efter arkitektkonkurren-

ce 1968-75 efter tegninger af arkitekterne Gunnar 

Krohn og Eigil Hartvig Rasmussen som et lavt 

byggeri. Kun de to første etaper var opført ved 

indvielsen i 1976.

Broholmkirken (Hvidovre Baptistmenighed).

Sct. Nikolai Kirke (rom. katolsk). 
Arkitekt J. O. von Spreckelsen.

Risbjerggård, Hvidovrevej

Hvidovre Rådhus.

Nusrat Djahan Moskeen.
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Strandmark Sogn

Strandmark Sogn ligger syd for Brostykkevej ned til 

Kalveboderne. Mod vest afgrænses området af Hvid-

ovres gamle grænse langs Avedøre Havnevej. Sognet 

gennemskæres af Gammel Køge Landevej og Køge 

Bugt Banen. Hvidovrevej krydser Gammel Køge 

Landevej ved Frihedens Station. 

Vest for Hvidovrevej ligger Grækerkvarteret med en 

næsten stjerneformet samlet byplan. Det har i lighed 

med Risbjergkvarteret mange selvbyggerhuse. Områ-

det har fået sit navn efter vejenes navne, der er hentet 

i den græske mytologi.

Øst for Hvidovrevej ligger udstykningerne fra Sven-

debjerggård, Hvidovregård og Dansborggård fra be-

gyndelsen af 1900-årene. Syd for Gammel Køge Lan-

devej ligger Strandmarkskvarteret, hvor vejene følger 

de gamle udstykningsskel. Mod sydøst møder kom-

munen vandet ved Kalveboderne ved de grønne områ-

der Strandengen, Lodsparken og Kystagerparken.

Øst for Hvidovrevej ligger Svendebjerggård (dagin-

stitutioner og ældrecenter), Hvidovre Stadion, Dans-

borgskolen samt Friheden Station. Syd for Gammel 

Køge Landevej ligger Friheden Butikscenter, Strand-

markskirken, Engstrandskolen, Strandmarkshave 

plejehjem, Langhøjskolen og Hvidovre Teater. 

Endvidere fi ndes i dette område Engstrand Allé-

bebyggelsen (Papegøjehusene) og Strandhavevej-

bebyggelsen (Hvidovrebo VI), begge opført af arki-

tekt Svenn Eske Kristensen. For det almennyttige 

boligselskab Hvidovrebo opførtes desuden i 1950 

Svendebjergvej 1 (Svendebjerghus/”Hollywood”) af 

arkitekterne Mogens Jacobsen og Alex Poulsen. 

Hvidovrebo, afdeling IV (nær Friheden Station) er 

opført i gasbeton af de samme arkitekter i 1952.

Hvidovre Vandtårn

Strandmarkskirken og en del af “Friheden”. 

Strandmarksskolen.

Frihedens Port. 
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Poppelgården i Avedøre.

46

Avedøre Sogn

Avedøre afgrænses af Holbækmotorvejen mod nord, 

Avedøre Holme mod syd og mod vest af Motorring-

vejen og Vestvolden. Mod øst afgrænses området af 

Avedøre Havnevej. Byvej forløber midt gennem om-

rådet fra nord til syd. Gammel Køge Landevej forlø-

ber øst-vest i den sydlige del af området, og lidt nord 

herfor jernbanelinien, S-togsbanen til Køge. De to 

veje, Kettevej og Brostykkevej, forbinder området 

med det øvrige Hvidovre. 

Området karakteriseres af grønne områder: Vestvol-

den med dens skarpe afgrænsning til Avedøresletten 

og Mågeparken mod syd ud mod Avedøre Holme. 

Den sydlige og østlige del er overvejende parcelhus-

bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.

Vestligst i kommunen ligger den forlængst nedlagte 

Avedøre Flyveplads, der rummer landets to ældst 

bevarede hangarer fra 1917. I 1943 byggede tyskerne 

et antal markante afprøvningshaller for fl ymotorer. 

Hangarerne blev fredet i 1987 og de tyske afprøv-

ningshaller i 1998.

Avedøre Flyveplads med fredede motorprøvestande fra 1943.
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Store Hus i Avedøre Stationsby.

Avedøre Skole.
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Avedøre Sogn

Syd for jernbanelinien ligger Frydenhøjskolen. 

Umiddelbart nord for Avedøre Station ligger Aved-

øre Stationsby skarpt afgrænset mod det omgivende 

landskab. Ud over Enghøjskolen i selve Stationsby-

en ligger Avedøre Skole fra 1929 tæt ved Stationsby-

en, opført som en typisk centralskole på landet. Nord 

herfor ligger Avedørelejren og endelig, helt nordligst 

i området, landsbyen Avedøre. I kanten af parcelhus-

kvartererne ud mod Avedøresletten ligger Dahlia 

Haveforening, en ældre kolonihaveforening, som 

smukt afgrænser sig mod det åbne land mod vest. 

På en sidevej til Tårnfalkevej ligger Batterivej med 

Avedøre Batteri. Batteriet er i hovedtrækkene vel-

bevaret, men kanonstandpladserne og ammunitions-

magasinerne er overbygget, ligesom der er bebygget 

langs den ene side af vandgraven.

Langs Byvej fi ndes stadig gartnerier med store 

arealer bebygget med drivhuse.

Avedøre Batteri.
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