
Med genoprettelsen af et boligministe-
rium og med kapitlet “Gode boliger og bed-
re byer” i regeringsgrundlaget “Et Dan-
mark, der står sammen” satte S-R-SF-rege-
ringen ved sin tiltrædelse i oktober 2011 på
ny fokus på boligpolitikken som et væsent-
ligt indsatsområde. Det skete efter et årti,
hvor der blev taget skridt til en afvikling af
velfærdsstatens boligpolitik. I form af et
stærkt fald i antal nyopførte almennyttige
familieboliger, muligheder for frasalg af al-
mennyttige boliger til ejerboliger og ned-
læggelse af By- og boligministeriet, hvorved
dets ressort blev spredt på flere ministerier,
og initiativet i endnu højere grad gik fra sta-
ten til det kommunale selvstyre. 
På trods heraf har Danmark i dag

550.000 almene boliger svarende til en fem-
tedel af boligmassen eller tæt ved halvdelen
af alle lejeboliger, og boligpolitikken bygger
endnu på gammelkendte virkemidler over
for lejeboligbyggeriet – byggestøtte til alment
og andelsbaseret byggeri, huslejeregulering
og boligstøtteordninger. Disse virkemidler
indgik allerede for snart 90 år siden som
hjørnestenen i den boligpolitik, der op gen-
nem resten af det 20. århundrede skulle bli-
ve en af de bærende søjler i velfærdsstaten. 
Som landets suverænt største bysamfund

blev de boligpolitiske dispositioner mest vidt-
gående først i selve hovedstaden, København
og Frederiksberg, og siden i de forstæder der
voksede op uden om. Denne oversigtsartikel
tager afsæt i centrale træk i boligpolitikkens
udvikling fra midten af det 19. århundrede
og frem til årtusindeskiftet, og sætter for
samme periode særlig fokus på hovedstads-
metropolens offentligt støttede boligbyggeri,
dets andel af boligproduktion- og masse
samt hovedtræk ved dets fysiske udformning. 

I natvægterstatens skygge –
1850-1890
Efter frigivelsen af byggeriet uden for det
fæstningsindespærrede København i 1852
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bebyggedes op gennem den sidste del af
århundredet indre Nørre- og Vesterbro og
dele af voldkvarteret med etagebyggeri og
indre Østerbro fortrinsvis med villaer. I
samme periode omdannedes landsbyen Fre-
deriksberg til en villaby. Dog med tæt kar-
rébyggeri ved Sankt Jørgens Sø og i det nye
bycentrum syd for banegården ved Falkoner
Allé i vest. Samlet blev folketallet forøget
fra 132.000 til 360.000 i 1890, samlet mere
end en tredjedel eller 1 procent pr. år. 
Bag boligbyggeriet stod et utal af  små-

spekulanter, fortrinsvis bestående af mindre
håndværksmestre inden for bygge- og an-
læg, der bebyggede de enkelte grunde med
udlejningsejendomme – ofte kun med et par
opgange. Boligforsyningen og huslejedan-
nelsen blev således overladt til markedet,
som stat og kommune holdt sig helt ude fra.
De offentlige myndigheder indskrænkede
sig, af  hensyn til den private ejendoms- og
dispositionsret, til minimale reguleringer af
byggeriets fysiske udformning, med det re-
sultat at der i de to brokvarterer og de tæt
bebyggede dele af Frederiksberg opstod in-
dustri- og arbejderkvarterer med arealinten-
sive lejekaserne og store fabriksanlæg. 
En højnelse af arbejderklassens boligfor-

hold blev overladt til borgerskabets filan-
tropi og byggeforeningsinitiativer baseret på
tanken om privat hjælp til selvhjælp. Tidlige
former for kooperative byggeforeninger og
filantropiske byggeselskaber gjorde sig gæl-
dende både i København og på Frederiks-
berg, men alligevel nåede det samlede fore-
ningsbyggeri i 1890 kun op på fem procent
af byens samlede boligmasse. 
Boligpolitikken og boligspørgsmålets

løsning lå således helt på linje med de libe-
ralistiske og residuale træk, der kendetegne-
de den herskende natvægterstat. Den kapi-
talistiske økonomi var endnu så svagt ud-
viklet, at en række samfundsopgaver løstes
af det private initiativ. Klassen af byarbej-
dere var ganske vist voksende, men var som
følge af svag politisk og faglig organisering
ikke i stand til at fremsætte krav om
velfærdsreformer. Borgerskabet blev der-

med dagsordenssættende i sociale og bolig-
politiske spørgsmål.1

De første boligpolitiske initiativer
– 1890-1914
Som følge af et yderligere industriopsving
forøgedes hovedstadens befolkning i 1914
til 586.000 – samlet med 63 procent eller 4,1
procent pr. år. I København fortsatte etage-
byggeriet ud på de ydre dele af Nørre- og
Vesterbro, på indre Østerbro samt i Lygte-
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kvarter, Valby og Sundbyerne i de i 1901
indlemmede distrikter. Frederiksberg for-
vandledes i perioden fra en villaby til en
egentlig storby, hvor etagehuse med store

lejligheder voksede frem i de sidste ubebyg-
gede dele af den østlige del af  byen, og nog-
le fortrængte det ældre villabyggeri. Lejeka-
serner og industri blev derimod helt frem-
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Kulissebyggeri med kommunale og offentlig støttede storgårdskarreer langs Peter Bangs Vej på Fre-
deriksberg i 1930. I forgrunden Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 11 fra 1919. Storgårds-
karreen blev under første verdenskrig og gennem den første del af mellemkrigstiden nærmest et sym-
bol på gennembruddet af velfærdsstatens boligpolitik. I slutningen af 20´erne introduceredes den
åbne storgårdskare. En åbning af bygningskroppen på karreens ene side sikrede her lys og luft til
stuerne og værelserne, der lå ud mod den grønne gårdside. (Frederiksberg Stadsarkiv).



herskende i de nye bydele – Svømmehals- og
Mariendalskvarterne. 
Mens en del af  udlejningsbyggeriet fort-

sat blev tilvejebragt af en stor gruppe af
små ejendomsbesiddere og bygherrer, gled
det fra århundredeskiftet i stigende grad
over på mere økonomisk magtfulde aktører
– banker, byggekonsortier, aktieselskaber og
byggeadvokater. De opførte og besad flere
og langt større ejendomme, og ofte bebyg-
gedes hele eller halve karréer af samme byg-
herre. Selv om boligforsyning og lejedannel-
se således stadig skete via markedet, repræ-
senterede perioden på boligområdet det
første brud med de liberale traditioner. Helt
parallelt med de samtidige sociale reformer,
der gennemførtes under den liberalistiske
socialhjælpsstat, begyndte staten på social-
demokratisk initiativ fra 1887 at yde lån til
selvhjælpsbaserede byggeforeninger. Bygge-
støtteordninger blev opretholdt frem til
første verdenskrig, og gav omkring århun-
dredeskiftet stødet til, at mere velbjergede
arbejdere nu selv kunne danne et større an-
tal små kooperative byggeforeninger. Samlet
nåede hovedstadens foreningsbyggeri i 1914
op på 7,6 procent af boligmassen.
Andelen af byarbejdere var blevet kraf-

tigt forøget, og den socialdemokratiske ar-
bejderbevægelse voksede dermed frem på
politisk, fagligt og kooperativt niveau, og
blev for alvor dagsordenssættende i vel-
færds- og boligpolitiske spørgsmål. Navnlig
efter århundredeskiftet var den på landspo-
litisk niveau indirekte med til at drive yder-
ligere sociale reformer frem. I hovedstadens
to kommunalbestyrelser forsøgte Socialde-
mokratiet fra slutningen af 90’erne i samar-
bejde med Det radikale Venstre, under pa-
rolen “kommune-socialisme”, at føre en me-
re vidtgående velfærdsstrategi igennem. Her
spillede reformkravet om kommunalt bolig-
byggeri en central rolle, men da det var me-
get gennemgribende i forhold til det fortsat
urørlige private boligmarked, kom partiet
end ikke med radikal støtte igennem med si-
ne krav.
Til gengæld eksperimenterede de to ho-

vedstadskommuner efter århundredeskiftet
med kommunale boliger for gasværksarbej-
dere i København og særlige mønsterhuse
for mindrebemidlede på Frederiksberg. Da
arbejderbevægelsens første almennyttige bo-
ligselskaber, Arbejdernes Andelsboligfore-
ning og Arbejdernes Kooperative Byggefor-
ening, og de første haveboligforeninger op-
stod under den begyndende boligmangel li-
ge før verdenskrigen, indledte de to kom-
muner en mere vidtgående understøttelse af
foreningsbyggeriet. 
Med en bred politisk erkendelse af, at

den planløse overbebyggelse, der tidligere
havde kendetegnet hovedstadens udvikling,
skulle imødegås, gennemførte de to hoved-
stadskommuner endvidere en mere vidt-
gående bebyggelsesregulering med klare by-
planmæssige målsætninger. Virkemidlerne
blev servitutstyring af byggeriet på private
grundarealer, særlige vej- og bebyggelsespla-
ner for kvarterer på kommunale grunde og
yderlige jordopkøb for at fremtidssikre den
kommende bebyggelse. Resultatet blev leje-
kaserner i forholdsvis lange og smalle karre-
er, men friholdt for baggårdsbyggeri, og nye
fabriksanlæg opført på selvstændige grunde
eller i særligt udlagte industrikvarterer.2

Fundamentet for velfærdsstatens
boligpolitik – 1914-1945 
Under den første verdenskrig, op gennem
mellemkrigstiden og i besættelsesårene ud-
byggedes først de ydre københavnske bro-
kvarterer og siden størstedelen af bydelene i
de i 1901 i København indlemmede distrik-
ter. På Frederiksberg gjaldt det hele byen
vest for Fasanvej-linjen. Samlet kunne ho-
vedstadens to byer i 1945 mønstre en be-
folkning på 850.000. Væksten blev genereret
af den fortsatte vækst inden for industri og
øvrige byerhverv, der fandt sted til trods for
periodens tilbagevendende kriser. I årene
1914-1930 og 1940-45 af de kriser i mar-
kedsøkonomien der fulgte af verdenskrige-
ne og deres eftervirkninger, og i 30’erne af
årtiets recession. 
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Velfærdspolitisk boligpolitik 
I kraft af  det stigende antal af  byarbejdere,
men nu også af lavere funktionærer, be-
fæstede Socialdemokratiet yderligere sin
styrkeposition. I årene 1913-1920 var parti-
et støtteparti for og senere regeringsparti i
den siddende radikale regering, og selvstæn-
digt regeringsbærende i årene 1924-1926 og
igen fra 1929 til samarbejdspolitikkens sam-
menbrud i 1943. I København opnåede So-
cialdemokratiet flertallet allerede i 1917, og
på Frederiksberg anlagde det spinkle kon-
servative flertal en velfærdspolitisk linje, of-
te i et konsensussøgende samarbejde med
det store socialdemokratiske mindretal.
Sammen med den dybe og tilbagevendende
økonomiske krise var det afgørende for, at
der på statsplan og i hovedstaden skete de
fundamentale brud med de liberale traditio-
ner i velfærds- og boligpolitikken, der i peri-
oden banede vejen for den universalistiske
velfærdsstat. 
Som følge af den samfundstruende bolig-

mangel og de kraftigt stigende huslejer un-
der og efter første verdenskrig og op gen-
nem 20’erne gennemførtes forskellige og
meget vidtgående statslige byggestøtteord-

ninger. De to kommuner fulgte op med et
omfattende kommunalt boligbyggeri og
yderligere understøttelse af bestemte typer
af privat udlejningsbyggeri og navnlig eksi-
sterende bygge- og boligforeninger og de
nye boligorganisationer, der opstod i perio-
den: mere end 100 solo-andelsboligforenin-
ger, flere haveboligforeninger og de to store
almennyttige boligselskaber Københavns
Andels Byggeforening (1918) og Køben-
havns almindelige Boligselskab (1920). Her-
udover gennemførtes offentlig huslejeregu-
lering og andre direkte indgreb på bolig-
markedet, der sikrede at huslejedannelsen i
det ældre byggeri kom til at ligge væsentligt
under den almindelige prisudvikling, og at
lejerne her blev sikret mod urimelige og vil-
kårlige opsigelser fra husværternes side.
Den kollektive løsning, med offentlige

lån til socialt boligbyggeri, blev fastholdt af
begge hovedstadskommuner, efter at Stats-
boligfonden lukkede ned ved udgangen af
1927, for at dukke op igen med fornyet
kraft med en ny byggestøttelov i 1933 og
fortsatte kommunale byggesubsidier. Stadig
med klare boligsociale formål, men nu også
motiveret af beskæftigelsespolitikken. Byg-
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Tabel 1. Procentandel af boligproduktion– og masse, hovedstaden 
(København-Frederiksberg) 1916-1945

Kommunalt Bygge- og  Støttet Kommunalt og 
Byggeri boligforeninger Byggeri støttet byggeri

Procentandel af boligproduktionen

1916-1930 23 39 51 74
1931-1940 3 13 20 23
1941-1945 17 64 69 86
1916-1945 12 25 37 49

Procentandel af boligmassen

1930 6 9 14 20
1945 6 12 18 24

Anm: Støttet byggeri omfatter såvel bygge- og boligforeninger som privat udlejnings- og parcelbyggeri
Kilde: Statistisk årbog for København, Frederiksberg og Gentofte, 1946-47, s, 71 og 83



gestøttelovgivningen blev udbygget med
bl.a. også huslejetilskud i 1938, for under
besættelsesårenes accellerende boligmangel
at bliver yderligere udvidet af flere omgan-
ge, med en massiv opskrivning af udlåns-
rammerne, højere lånegrænser og renter helt
ned til 2 procent. Fortsat med kommunalt
og visse former for privat udlejningsbyggeri
som aftager af de billige offentlige lån, men
med et stadig større fokus på de almene bo-
ligselskaber. Dels dem der allerede var op-
stået, dels tidens nyskabelser – Frederiks-
berg Boligselskab (1930), Foreningen So-
cialt Boligbyggeri (1933), Frederiksberg for-
enede Boligselskaber (1940), Arbejderbo
(1941), Dansk almennyttigt Boligselskab
(1942) og Lejerbo (1944). Endelig blev hus-
lejereguleringen, der alene i hovedstaden
var opretholdt frem til 1931 og med over-
gangsbestemmelser til 1934, på ny her gen-
oplivet i 1937 med en særlig boligret, og før-
te to år efter til et generelt landsdækkede
huslejestop.3

Kvantiteter 
Mellem 1916 og 1945 tilvejebragtes i Kø-
benhavn og på Frederiksberg mere end
67.000 lejligheder i kommunalt samt offent-
ligt støttet foreningsbaseret og privat bolig-
byggeri.4 Det svarede til næsten halvdelen af
periodens boligproduktion eller tæt ved en
fjerdedel af den samlede boligmasse i befri-
elsesåret – tabel 1. 12 og 37 procent af bo-
ligproduktionen var blevet tilvejebragt ved
henholdsvis kommunalt og støttet byggeri,
hvor bygge- og boligforeninger tegnede sig
for ikke mindre end en fjerdel af  produktio-
nen. 
Som følge af ændringer i byggestøtteord-

ningernes rækkevidde og størrelsen af det
kommunale boligbyggeri blev der dog bety-
delige forskelle i statens og kommunernes
engagement i boligforsyningen op gennem
perioden. Med en samlet udgift på over en
halv milliard eller 17 millioner kr/år blev
indsatsen målt i løbende priser størst under
og efter første verdenskrig og igennem det

meste af 20’erne, hvor det private ustøttede
byggeri lå underdrejet- figur 1. Det støttede
og kommunale boligbyggeri nåede her 74
procent af den samlede boligforsyning, og
ud over det støttede private byggeri blev pe-
riodens boligforsyning for næsten to tredje-
dels vedkommende sikret gennem kommu-
nernes og bygge- og boligforeningernes ny-
byggeri. Samlet kunne det sociale byggeris
andel af boligmassen således på kun 15 år
hæves fra førkrigsniveauet på godt syv pro-
cent til en femtedel af boligmassen i 1930. 
Trods den økonomiske recession norma-

liseredes de vanskelig pris- og finansierings-
forhold i 30’erne så meget, at det private
byggeri kunne forøges i et sådan omfang, at
den samlede boligproduktion fordobledes i
forhold til den foregående periode. Statens
og kommunernes rolle som garant for bolig-
forsyningen kunne dermed for en tid dros-
les ned til fordel for understøttelse af ny-
byggeri, der kunne højne standarden i ho-
vedstadens samlede boligmasse. Dette tilve-
jebragtes nu gennem offentligt støttede byg-
ge- og boligforeninger, mens det kommuna-
le nybyggeri, der frem til 1930 overvejende
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Figur 1. Gennemsnitligt årligt antal nye lejlig-
heder, hovedstaden (København-Frederiksberg)
og forstæderne, 1900-1999
Kilde: www.statistikbanken.dk (statbank5a)



bestod af familieboliger, reduceredes og
kun kom til at omfatte boliger for særligt
socialt udsatte grupper i form af pensionist-
boliger og bebyggelser for børnerige famili-
er. Med denne omlægning af boligpolitik-
ken kunne Københavns og Frederiksberg
kommunes samlede omkostninger til eget
og støttet byggeri i 30’erne reduceres til 51
millioner kr. eller godt en halv million
årligt, hvorved det kommunale og støttede
byggeris samlede andel af årtiets boligpro-
duktion faldt til knap en fjerdel.5
Besættelsesårenes vanskelige konjunktu-

rer og øvrige restriktioner førte til et kollaps
i det ustøttede private byggeri, og da både
København og Frederiksberg samtidig nær-
mede sig en total udbygning, blev boligpro-
duktionen mere end halveret i forhold til
30’erne og lagde sig på et endnu lavere ni-
veau end under de meget vanskelige bygge-

forhold under første verdenskrig og i 20’er-
ne. I nærheden af 90 procent af det bolig-
byggeri, der alligevel rejste sig, blev dermed
opført af kommunerne selv eller med stats-
lig eller kommunal støtte. Det kommunale
boligbyggeri forøgedes, tegnede sig for tæt
ved en femtedel af boligproduktionen, og
kom for en periode til igen at omfatte al-
mindelige familieboliger. Tæt ved 70 pro-
cent af de nye boliger blev dog tilvejebragt
gennem støttet byggeri, hvor bygge- og bo-
ligforeninger stod bag næsten to tredjedel af
samtlige nye lejligheder.6

Kvaliteter
I kraft af  det kommunale og det øvrige of-
fentligt støttede boligbyggeri og de to kom-
muners store jordbesiddelser, servitutsty-
ring på private grundarealer og særlige sek-
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Plantegning af Foreningen Socialt Boligbyggeris (FSB) afdeling Bispeparken, der opførtes på det
københavnske Bispebjerg i årene 1938-1941. Hovedparten af lejlighederne var på 2 værelser med
kammer og havde badeværelse, altan, centralvarme, nedstyrtningsskakt samt adgang til centralva-
skeri i kælderen. De fritliggende blokke, udlagt i et parklignende terræn i de ydre bydele i Køben-
havns og på Frederiksberg, var en videreudvikling af 20’ernes blokbyggeri og pegede som en af
30’ernes store landvindinger videre mod de følgende årtiers boligbyggeri. Sådanne parkbebyggelser,
ofte med mindre butikstorv, blev særlig udbredt i forstæderne i 40´erne og den første del af
50´eren.(Foreningen Socialt Boligbyggeri, 1933-1941, 1941). 



torbyplaner for kommunale jorder skabtes
der allerede fra omkring første verdenskrig
en så betydelig kommunal kontrol over be-
byggelsesudviklingen, at det op gennem
mellemkrigstiden lykkedes, at skabe nye,
åbne og mindre tæt bebyggede bydele med
betydelige rekreative friarealer og en klar
adskillelse af bebyggelsesarterne.7 Det blev
tilfældet på Københavns yderste brokvarte-
rer, og i særlig grad i de københavnske by-
dele i de indlemmede distrikter samt bydele-
ne i hele den vestlige del af  Frederiksberg.
Her opstod ud over betydelige grønne om-
råder samlede kvarterer med etagebyggeri,
særlige industrikvarterer og vidtstrakte villa-
kvarterer, der ud til de gennemgående ho-
vedgader afsluttedes med kulissebyggeri, i
form af etagehuse på begge sider af gaderne
og i reglen med småbutikker i stueetagerne.
Som følge af det offentliges engagement

blev der i hovedstaden tilvejebragt et bolig-
byggeri, som betegnede et markant kvalita-
tivt løft i forhold til førkrigsniveauet, og
endda til huslejer på et niveau der lå under
det samtidige private men ustøttede nybyg-
geri. Under første verdenskrig og i 20’erne i
form af den først lukkede og siden åbne
storgårdskarré med stadig større og mere
parkligende indre gårdrum, men også ny-
dannelser som blokbyggeri og rækkehusbe-
byggelser og i bygge- og haveboligforeninger
og i det understøttede parcelbyggeri enkelt-
og dobbelthuse med små nette haver. I
30’erne og besættelsesårene blev blokbygge-
ri stadig mere udbredt og fik mange steder
karakter af parkbebyggelser, hvor blokkene,
ofte forskudt og solorienteret, anbragtes i et
større terræn med grønne plæner og lege-
pladser. 
Selv om lejlighedernes planløsning sta-

dig var traditionel blev den to-treværelses
på 60-75 m2, den mest udbredte lejligheds-
type. Allerede fra årene omkring første ver-
denskrig forsynet med WC, og fra slutnin-
gen af 20’erne i stigende grad også med
bruse- og karbad, centralvarme og altaner. I
30’erne blev det standardudstyr i de fleste
lejligheder i både det kommunale og det of-

fentligt støttede byggeri, ligesom nedstyrt-
ningsskakt på etagerne og maskinvaskerier i
kældrene.8

De første forstæder 
Samtidig med København og Frederiks-
bergs udbygning op gennem den først halv-
del af  det 20. århundrede opstod forstæder
udenom.9 Gentofte Kommune udbyggedes
stort set med forstadsbydelene Hellerup,
Charlottenlund, Ordrup, Klampenborg,
Gentofte, Jægersborg, Dyssegård og Vange-
de. Vest for dannedes i Gladsaxe Sogne-
kommune i et bredt forstadsbælte langs
Søborg Hovedgade, mens den gamle stati-
onsby Lyngby med nye vestlige og sydlige
bydele fik karakter af forstad, sammen med
de første bebyggelser i Virum i den nordlige
del af kommunen. Samtidig blev kimen til
Vestegnens store forstæder lagt med for-
stadsbælter mellem Damhussøen og Rødov-
revej og langs Roskildevej i Rødovre Sogne-
kommune samt mellem Damhusåen og
Hvidovrevej i Hvidovre Sognekommune. 
Mens forstadskommunerne i starten an-

lagde liberale anskuelser ved styring af be-
byggelsen, slog de op gennem mellemkrigs-
tiden ind på en bebyggelsesregulering, der lå
på linje med København og Frederiks-
bergs.10 Bebyggelsen blev dermed åben og
adskilt efter art og funktion. 
Omfattende villakvarterer, med i øvrigt

meget forskelligartede villatyper, blev det
helt dominerende element. Fabriksproduk-
tion henvistes til området ved Tuborg Havn
i Hellerup og det i 1934 udlagte Gladsaxe
Industrikvarter, mens etagebyggeriet hen-
lagdes som kulissebyggeri langs de gennem-
gående hoved- og forretningsgader i Gen-
tofte bydelene, Søborg og Lyngby eller i
særlige zoner – f.eks. blokbebyggelserne Bli-
dahpark i Hellerup eller Damparken i
Rødovre.
Mest gennemgribende blev bolig- og be-

byggelsesreguleringspolitikken i Lyngby-Ta-
arbæk Kommune, der i lighed med hoved-
staden tidligt udviklede sig til en velfærds-
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kommune. Ved udlæggelse af de nye bydele
vest for Lyngby stationsby og omkring Vir-
ums nye S-banestation fulgtes således prin-
cipper, som blev helt grundlæggende for be-
byggelsen i efterkrigstidens forstæder – sta-
tionsnært butikstorv med højere etagebyg-
geri, derefter lavere etagehuse og længere
ude villa- og rækkehusbebyggelser. 
Herudover opførte kommunen selv, un-

der og efter første verdenskrig og i 20’erne,
et boligbyggeri, der svarede til 27 procent af
boligproduktionen, og gav sammen med
staten støtte til yderligere 44 procent gen-
nem privates og boligforeningers byggeri.
Det var mere, end der i gennemsnit blev
ydet til periodens boligbyggeri i provinsby-
erne, og i 30’erne fortsattes med kommunalt
garanterede statslån til det private etagebyg-
geri i de nye bydele. Under og efter første
verdenskrig blev både Gentofte og Glad-
saxe kommune som følge af boligbøden
tvunget til at opføre et vist boligbyggeri og
understøtte enkelte boligforeninger. Men
initiativet fik ikke den samme og permanen-
te karakter som i Lyngby-Taarbæk, hvorfor
hovedparten af boligbyggeriet i forstæderne
frem til 1945 blev opført gennem det private
initiativ uden offentlig understøttelse.11

Boligen og velfærdsstaten –
1945-2000
I den boligpolitik, der udformedes op gen-
nem den første halvdel af det 20. århundre-
de, var målgruppen helt entydigt blevet fast-
lagt til arbejdere, samt gruppen af, som det
hed i samtidens terminologi, “dermed lige-
stillede”: lavt rangerende funktionærer og
små selvstændigt næringsdrivende. For den-
ne store del af  befolkningen var det bolig-
politikkens udtrykte mål at sikre den bolig-
forsyning, som markedet ikke var i stand til
at levere, og i næste led, via gode og billige
boliger, at skabe bedre levevilkår og at fore-
bygge de sociale konsekvenser, der fulgte af
levevilkårene i byernes ældre og forslumme-
de bydele. I såvel nyt som ældre byggeri
skulle boligudgiften holdes under den fakti-

ske og markedsbestemte størrelse, hvorved
disse lavindkomstgrupper ville få mulighed
for at bebo større og bedre udstyrede lejlig-
heder og få frigjort en større del af  indkom-
sten til forbedringer af levevilkårene på an-
dre områder. 
Med denne befolkningsmæssigt brede

målgruppe og de socialt sikrende og forde-
lingspolitiske målsætninger havde boligpoli-
tikken allerede fået de klare, velfærdspoliti-
ske og universalistiske træk, som der kunne
bygges videre på i århundredets sidste halv-
del. Den offentlige sektor fik netop efter an-
den verdenskrig en stadig mere fremskud
position i samfundsudviklingen. I første
omgang i forbindelse med de første efter-
krigsårs regulerings- og velfærdspolitik, og
siden som resultat af den universalistiske
velfærdsstat der byggedes færdig i 50’erne
og årtierne fremover. Boligpolitikken fik i
den sammenhæng en meget central place-
ring. Rammerne blev de samme, som dem
der var lagt i mellemkrigstiden, men inter-
ventionen gik nu langt mere i dybden og
førte administrativt bl.a. til oprettelsen af et
selvstændigt Boligministerium i 1947 og
selvstændige boligadministrationer ude i de
større bykommuner.12

Boligpolitikkens lange 
landspolitiske linjer 
Bag boligpolitikkens opprioritering i det
første efterkrigsårti lå ikke alene den meget
omfattende boligmangel på 60.000 boliger,
der på landsplan var realiteten i befrielses-
året, men også en række aktuelle problemer
på boligmarkedet. På produktionssiden:
knaphed på byggematerialer og faglært ar-
bejdskraft, et højt omkostningsniveau, real-
kreditinstitutionernes meget forsigtige ud-
lånspolitik og en byggesektor med et utids-
svarende og håndværksbaseret produkti-
onsapparat. På efterspørgselssiden: øget
vandring fra land til by, befolkningstil-
vækst, 20’ernes store fødselsårgange der nu
kastedes ud på boligmarkedet, samt det fa-
miliemønster der havde været under udvik-
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ling op gennem mellemkrigstiden: flere
førhen gifte og unge ugifte, der søgte en
selvstændig bolig. 
Over for de vanskeligheder var der som

udgangspunkt betydelig afstand mellem de
politiske aktører. De borgerlige partier, ar-
bejdsgiver- og erhvervs-, og grundejerorga-
nisationerne ønskede tilbagevenden til et
frit boligmarked og et nærmest enerådende
privat byggeri. På den anden side stod, med
fuld opbakning fra arbejderbevægelsens or-
ganisationer, Socialdemokratiets 1945-pro-
gram “Fremtidens Danmark”, der ud over
velfærdsstaten pegede på delvis socialisering
og planstyring af dele af markedsøkonomi-
ens sektorer. Heri indgik nationalisering af
cementfabrikker og kalk- og teglværker og
en planmæssig løsning af boligspørgsmålet
under ledelse af samfundets egne organer
eller under dets direkte kontrol. Trods det
ideologiske spænd blev boligpolitikken på
landsplan, fra befrielsesåret og til et stykke
op i 50’erne, præget af betydelig konsensus.
I lyset af den politiske radikalisering lige ef-
ter krigen og den udbredte boligmangel
måtte man fra borgerlig side, af  hensyn til
den sociale og politiske stabilitet indgå for-
lig om en boligpolitik, der blev udstukket af
tidens helt overvejende socialdemokratisk
ledede regeringer. 
For at opnå en kraftig forøgelse af bolig-

produktionen og fastholde et lavt lejeniveau
i nybyggeriet gennemførtes således med
1946-boligloven meget betydelige udvidelser
i den statslige byggestøtte. Loven stillede en
meget stor udlånssum til rådighed, og i lig-
hed med de tidligere ordninger var der tale
om kontantlån, der kunne placeres yderligt
efter de normale 1. og 2.prioriteter. Renten
fastsattes til 3,5 procent, men blev admini-
strativt nedsat til ca. 2 procent, hvilket var
2-4 procent under markedsrenten i disse
prioriteter. Det almennyttige byggeri blev
særlig begunstiget, idet næsten ¾ af den
samlede udlånsramme var afsat til dette
byggeri, og idet der kunne lånes op til en
lånegrænse på 97 procent af anskaffelses-
summen. Restbeløbet fordeltes på privat

parcelbyggeri for mindrebemidlede og pri-
vat udlejningsbyggeri, hvor der låntes ud til
lånegrænser på henholdsvis 90 og 85 pro-
cent. 
Støtteordningen fra 1946 blev allerede i

1951 udvidet både med hensyn til udlåns-
ramme og lånegrænser. En lovrevision i
1955 indførte afdragsfrie (15 år) statslån
samtidig med, at udlånsrammen blev be-
skåret noget. Ved samtidig at nedsætte låne-
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grænserne kunne der dog ydes støtte til det
samme antal boliger som før, og som mod-
vægt til forringelserne i låneordningerne
gennemførtes statslige driftstilskud i for-
hold til etagearealet – de såkaldte kvadrat-

metertilskud. Tilskuddene ydedes i 12 år og
blev størst i det almennyttige byggeri og for
de lejlighedstyper, hvor behovet var størst –
lejligheder på 50-85 m2. 
Samlet fik disse statslåneordninger af-
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gørende betydning for det første efterkrigs-
årtis boligbyggeri. Mellem 1946 og 1956
etableredes over 180.000 lejligheder, og med
et samlet udlån på over 3,5 milliarder kr.
var staten med til at finansiere hen ved 85
procent af periodens boligproduktion – ta-
bel 2. En vis del tilfaldt det private udlej-
ningsbyggeri, men de gunstige statslån re-
sulterede også i et stort byggeri af  private
række- og parcelhuse. Navnlig det almen-
nyttige byggeri oplevede det helt store op-
sving og kom til at stå for tæt ved halvdelen
af de nye boliger. I Hovedstadsmetropolen
og de større provinsbyer opstod et stort an-
tal nye afdelinger under eksisterende og ny-
etablerede boligselskaber, men også i de
mindre provinsbyer og større stationsbyer
blev sociale boligforeninger et velkendt fæ-
nomen. Mange af de nye foreninger var af-
delinger eller selskaber under de store
landsdækkende boligorganisationer med
tæt tilknytning til arbejderbevægelsen, men
også mere selvstændige og lokalt baserede
boligselskaber forekom i en hel del tilfælde. 
Også med hensyn til statslånenes andel af

byggeriets finansiering blev støtteordnin-
gerne meget vidtrækkende. Mens statslåne-
ne i 30’erne kun dækkede i gennemsnit en
tredjedel af  anskaffelsessummen i det støt-
tede etagebyggeri, steg denne andel fra 1946
til næsten to tredjedele. Sammen med den
lave rente og de yderlige og vide prioritets-
besættelser uden kurstab var der tale om
særdeles gunstige lånevilkår. Som konse-
kvens heraf kunne huslejerne i nybyggeriet i
1946-48 holdes på 1939-niveuet, men fra
1949 brast forudsætningerne. Trods stats-
støtten pressede stigende omkostninger og
højere renter på kredit- og hypotekfore-
ningslån sammen med det bedre boligud-
styr lejerne i vejret. 
For at sikre, at børnerige lavindkomstfa-

milier ikke tabte i kapløbet om de gode men
dyrere boliger i det støttede almennyttige
nybyggeri, blev der allerede i forbindelse
med 1946-boligloven foretaget en klækkelig
udvidelse af de eksisterende huslejetilskud
og i kommunernes muligheder for at betale

det nødvendige beboerindskud. I 1951 for-
højedes tilskudsprocenterne yderligere, og
ordningen udvidedes til at omfatte alt nyt
udlejningsbyggeri og nye grupper: familier
med 2 børn, enlige med et barn samt alders-
og invaliderentemodtagere og kronisk syge. 
Med hensyn til huslejerne i den ældre bo-

ligmasse opført før 1940 forlængedes husle-
jestoppet og opsigelsesforbuddet fra 1939
frem til 1951. Herefter åbnede boliglovgiv-
ningen for mindre lejestigninger, reguleret
af kommunale huslejenævn, i forhold til
1939-niveauet. Som følge af den meget kon-
sekvente lejereguleringspolitik undgik man
dog i det ældre byggeri i det væsentligste
større huslejestigninger og fik gennemført
en betydelig lejersikring. Omvendt blev hus-
lejespændet mellem nyt og ældre byggeri
stadig større, hvilket bl.a. hæmmede mobili-
teten på boligmarkedet og nyt privat udlej-
ningsbyggeri. 
For at udjævne dette spænd fjernedes le-

jereguleringen i 1958 i mindre kommuner,
mens der de steder hvor den opretholdtes
åbnedes for lejestigninger op til 30 procent i
forhold til 1939-lejeniveauet. Samtidig af-
vikledes statslåneordningerne helt til privat
byggeri, mens der indførtes statsgaranti for
private lån i 3. prioritet til nyt almennyttigt
byggeri, der forsat kunne modtage de stats-
lige kvadratmetertilskud. Bag dette kurs-
skifte lå den gradvise normalisering på bo-
ligmarkedet, der blev følgen af den eksplo-
sive vækst i det private parcelhusbyggeri,
som genereredes af de stigende reallønnin-
ger, der i slutningen af årtiet og i de følgen-
de 15 år fulgte med den nye industrialise-
ringsbølge og stigende beskæftigelse i den
offentlige sektor. Men også politiske fakto-
rer gjorde sig gældende. 
Fra borgerlig side stilledes krav om byg-

gestøttens afvikling og en gradvis opløsning
af lejereguleringen. Selv om disse regule-
ringsområder var urørlige for Socialdemo-
kratiet, spillede en ideologiske nyorientering
i partiet en afgørende rolle. Socialdemokra-
tiet opgav således igennem 50’erne sin plan-
styringsstrategi til fordel for den blandings-
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økonomiske velfærdstatsmodel. Ved hjælp
af den økonomiske politik og andre vækst-
stimulerende indgreb skulle der, kontrolle-
ret, fyres op under markedsøkonomien.
Væksten var forudsætningen for den vel-
færdsstat, hvis fordelings- og sikringssystem
skulle skabe større lighed i samfundet. I den
sammenhæng kunne partiet acceptere en vis
frisættelse af boligmarkedet, under forud-
sætning af at de boligpolitiske indgreb af
fordelingshensyn samtidig primært oriente-
redes mod lavindkomstgrupperne i form af
støttet almennyttigt byggeri, huslejeregule-
ring i udlejningsbyggeriet samt mere ind-
komstbestemt boligstøtte.
Disse elementer blev bærende i de følgen-

de efterkrigsårtier. Op gennem 60’erne og
70’erne samt i starten af 80’erne fortsat
båret frem af fortrinsvis socialdemokratisk
ledede regeringer. I 1966, under indtryk af
den fortsatte økonomiske og industrielle til-
vækst, ved en styrkelse af både det forde-
lingspolitiske element gennem nye statslige
låne- og rentetilskudsordninger til det alme-

ne byggeri samt indkomstbestemt boligsik-
ring, men også markedstilpasning gennem
frihed til udstykning af ejerlejligheder og
nævnsregulerede huslejestigninger til en of-
fentligt fastsat brugs- og lejeværdi. Under
indtryk af 70’ernes og de tidlige 80’eres so-
cialdemokratiske regeringers krisepolitik
med mere fokus på boligpolitikkens forde-
lings- og beskæftigelsespolitiske element.
Allerede fra 1972 med et stop for udstyk-
ning af ejerlejligheder i private ejendomme
fra før 1966 og styrkelse af rentesikring. I
1974 i form af rente- og afdragsfri offentlig
grundkapital på 23 procent af byggefinansi-
eringen og delvis statslig rentedækning ved
øvrige lån i almennyttigt byggeri med en
byggekvote på 12.000 samt huslejeregule-
ring på grundlag af omkostningsbestemt le-
je. Fra 1979 med et endeligt stop for udstyk-
ning af private ejendomme i ejerlejligheder.
I 1980, ved siden af den fortsat eksisterende
grundkapital, indexlån med en statsbetalt
rente til alment byggeri, tilsvarende in-
dexlån med statsstøtte til private andelsbo-
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Tabel 2. Fuldførte lejligheder i hovedstaden og provinsbyerne, 1946-1956

Procentvis fordelt på bygherreforhold:

Privat byggeri Almennyttigt byggeri

Uden offentlig støtte Med offentlig støtte Offentligt støttet
15, 9 34,6 49,5 

Procentvis fordelt efter ejendommens art:

Etagehuse Rækkehuse Parcelhuse m.v. Ved ombygninger
53, 9 9,3 35,3 1,5

Procentvis fordelt efter lejlighedsstørrelse:

Antal værelser 1 2 3 4 5 eller flere

Byggeri, 1946-56 4,9 16,8 41,9 26,5 9,9
Samlet boligmasse 6 37 29 16 12

Kilde: Bygge- og boligforholdene 1946-1956 (Boligministeriet), Kbh. 1957 s. 46-50



ligforeninger samt boligydelse til pensioni-
ster. Fra 1982 tillige med offentlig støtte til
byfornyelse og boligmodernisering. 
Med tiltrædelse af den konservativt lede-

de borgerlige regering i 1982 ændredes den
politisk-ideologiske tilgang til den sam-
fundsøkonomiske krise. Vægten blev lagt på
frisættelse af markedskræfterne og nedbrin-
gelse af erhvervslivets omkostninger gen-
nem privatisering, brugerbetaling, offentlige
besparelser, deregulering og stram ind-
komstpolitik. Som en del af  besparelsesini-
tiativerne nedsattes byggekvoten for alment
byggeri til 3000 og den offentlige grundka-
pital hertil til 6 procent, ligesom andelsbo-
ligforeninger skulle betale en fjerdel af  ren-
tebyrden på optagne indexlån. Af markeds-
hensyn ophævedes huslejereguleringen for
nyt privat udlejningsbyggeri, der tillige fik
mulighed for at optage de lange indexlån.

Under de socialdemokratisk ledede regerin-
ger i årene 1993-2001 forøgedes derimod
det almene byggeris kvote igen til 12.000 lej-
ligheder pr.år, beboerindskuddene nedsattes
til 4 procent og staten begyndte at yde særli-
ge rentetilpasningslån. Fokus var igen på
velfærdsstaten som afgørende for beskæfti-
gelse, økonomisk omstilling og vækst og so-
cial balance.13

København og Frederiksberg
Til forskel fra resten af Danmark faldt bo-
ligproduktionen i København og på Frede-
riksberg yderligere i den sidste halvdel af
40’erne, for i modsætning til det øvrige land
i de to følgende efterkrigsårtier at lægge sig
på et endnu lavere niveau – tabel 1. Netop i
disse årtier udbyggedes de sidste, men langt
mindre end tidligere, restarealer, der i de to
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hovedstadskommuner var udlagt til byggeri:
i 40’erne og 50’erne i København de ydre
dele af Valby-Vigerslev, Vanløse, Husum og
Sundbyerne, og på Frederiksberg områder-
ne langs de vestligste og yderste dele af
Godthåbsvej, Finsensvej, Peter Bangs Vej
og Roskildevej. I hovedsagen bebygget med
blokbebyggelser eller trefløjede eller vinkel-
formede karreer der åbnede sig til solsiden,
samt bolighøjhusene på Bellahøj i Køben-
havn og ved Borgmester Fischers Vej på
Frederiksberg. Sidstnævnte repræsenterede
et markant brud på hovedstadens tidligere
etagebyggeri, og var direkte inspireret af Le
Corbusiers byplanteori om høje punkthuse
udlagt i et parklignende friareal med til-
knyttet butikstorv med et mindre antal for-
retninger. 
Bebyggelserne, med samlet næsten 19.000

lejligheder, opførtes som følge af de gen-
nemgribende boliglove og kommunernes
egen subsidiering som støttet eller kommu-
nalt byggeri, der i den sidste halvdel af
40’erne omfattede tre fjerdel af  boligpro-
duktionen. Da det kommunale byggeri, som
i 30’erne, igen alene rummede boliger for
bestemte socialt udsatte grupper og kun fik
en andel på godt 10 procent tegnede det
støttede byggeri sig for tæt ved to tredjedele.
13 procent af de nye lejligheder således i
støttet privat udlejningsbyggeri og mere end
halvdelen i almene boligselskaber – figur 2.
Med afviklingen af det offentliges subsidie-
ring af privat byggeri i slutningen af 50’er-
ne faldt det støttede byggeris andel af
tiårets boligproduktion til 43 procent – dog
med det almene byggeris bidrag på omkring
40 procent af samtlige nye lejligheder. Med
et yderligere fald i det kommunale boligbyg-
geri kom dette og det understøttede byggeri
op på lige halvdelen af 50’ernes boligpro-
duktion. 
Denne procentandel opretholdtes i 60’er-

ne, dog således at den almene sektor, nu
som den eneste aktør i det støttede byggeri,
dækkede 45 procent af dette tiårs boligpro-
duktion. Det blev fortrinsvis henvist til ho-
vedstadens sidste ubebyggede friarealer og

omfattede helt nye kvarterer: dels Urban-
planen i Sundbyerne og Tingbjerg ved
Brønshøj i København dels kvarteret ved
Nordens Plads på Frederiksberg. Også her
adskilte bebyggelsesmåden sig fuldstændig
fra den øvrige del af  hovedstaden og fulgte
samme mønster som i forstæderne på Vest-
egnen og ned langs Køge Bugt: bolighøjhus
med center, tæt ved lavere blokbebyggelser
og længere væk tæt-lavt byggeri samt alle
former for institutioner – skoler, plejehjem
og daginstitutioner. 
Trods dette boligbyggeri faldt befolk-

ningstallet i København og på Frederiks-
berg fra det højeste niveau i 1950 på
885.000 til 732.000 i 1970 som resultat af
udflytning til forstæder og den parallelt
løbende begyndende afindustrialisering.
Denne proces forstærkedes yderligere i ef-
terkrigstidens to sidste årtier, hvor det sam-
lede folketal i hovedstaden faldt til det lave-
ste nogensinde, med 550.000 i 1990. Med
den større mængde lejligheder der hermed
blev “frigivet” gennemføres i 70’erne og
80’erne omfattende saneringer på indre
Nørre-, Vester- og Amagerbro i København
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Figur 2. Almennyttigt byggeris procentandel af
boligproduktionen, hovedstaden (København-
Frederiksberg) samt forstæder, 1940-1999
Kilde: www.statistikbanken.dk (statbank5a)



samt i Schønbergskvarteret og tidligere in-
dustriområder i Svømmehals- og Marien-
dalskvarterene på Frederiksberg. Hoved-
parten af boligbyggeriet blev dermed nye og
moderne lejligheder i det erstatningsbygge-
ri, der på de sanerede arealer primært op-
førtes af almene boligselskaber. Dets andel
af boligproduktionen forøgedes i 70’erne til
næsten 50 procent, for, bl.a. under indtryk
af de statslige støtteordninger til byfornyel-
se og boligmodernisering fra 1982, at lægge
sig på knapt tre fjerdele op gennem 80’erne.
I takt med at hovedparten af Hovedsta-

dens sidste industri forsvandt i årtierne om-
kring årtusindeskiftet, gennemførtes meget
omfattende byomdannelsesprojekter, hvor-
ved store og tidligere erhvervs- og indu-
striområder omdannedes til helt nye byom-
råder – bl.a. på havne- og militærområder i
Købehavn samt på NKTs fabriksgrund, det
gamle banegårdsområde og de kommunale
værkers grunde på Frederiksberg. Selv om
der ved flere dereuleringer i boliglovgivnin-
gen åbnedes for et øget privat byggeri, kun-
ne den almene sektor alligevel tegne sig for

en betydelig del af  boligerne i det erstat-
ningsbyggeri, der rejste sig i de nye byom-
dannede områder – i 90’erne over 60 pro-
cent af boligproduktionen. Med de samtidi-
ge omfattende og offentligt støttede moder-
niseringer af den ældre boligmasse kunne
hovedstaden sammen med erstatningsbyg-
geriet efterhånden tilbyde en betragtelig
mængde tidssvarende boliger. Da der i det
øvrige erstatningsbyggeri på samme tid
skabtes moderne institutions-, forretnings-
og kontorbyggeri, og dermed forudsætnin-
gen for at de serviceproducerende erhverv
blev hovedstadens nye erhvervsgrundlag,
var København og Frederiksberg i stand til
på ny at tiltrække nye befolkningsgrupper.
Fra 1990 begyndte folketallet på ny at stige
og kunne i 2011 runde 640.000.14
Samlet tilvejebragtes i den sidste halvdel

af det det 20. århundrede gennem det alme-
ne og kommunale boligbyggeri 53 og 4 pro-
cent af periodens boligproduktion, hvilket
medførte, at de to typer af boligbyggeri ved
årtusindeskiftet kunne tegne sig for hen-
holdsvis 22 og 1 procent af hovedstadens
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Tabel 3. Procentandel af boligmasse- og produktion, 1950-1999, 
hovedstaden (København og Frederiksberg) samt forstæder

Almene Private  Offentlige Offentligt og  
boligselskaber andelsboligforeninger myndigheder støtte byggeri

Procentandel af boligmassen

1950 1999 2000 1950 1999 1999
Hovedstaden 12 22 37 6 1 60
Forstæderne 8 38 7 2 2 47

Andel af boligproduktionen, 1950-1999

Hovedstaden 53 9 4 66
Forstæderne 45 3 2 50
Hovedstadsmetropolen 47 5 2 54

Anm. Støttet byggeri omfatter såvel kommunalt som alment byggeri samt private andelsboligforeninger.
Forstæderne er fastlagt til kommune i København Amtskommune samt Farum, Birkerød, Hørsholm og
Greve kommuner i de tilstødende amtskommuner
Kilde: www.statistikbanken.dk (statbank 5a)



samlede boligmasse – tabel 3. Yderligere 10
procent var blevet skabt af offentligt subsi-
dierede private andelsboligforeninger, hvor-
ved to tredjedel af  tidens samlede boligpro-
duktion blev opført med offentlig støtte el-
ler af hovedstadskommunerne selv. Da den
offentlige understøttelse af private andels-
boliger efter lovgivningen fra 1980 primært
anvendtes til omdannelse af tidligere og æl-
dre privatejede ejendomme til andelsbolig-
foreninger, kunne denne type byggeri, både
det nyopførte og det omdannede, i 1999 teg-
ne sig for 37 procent af Københavns og Fre-
deriksbergs samlede boligmasse, hvilket
bragte det kommunale og det samlede of-
fentligt understøttede byggeri op på 60 pro-
cent af samme.15

Forstæderne 
I det 20. århundredes første halvdel havde
Københavns-egnen udviklet sig til et hoved-
stadsmetropol, der, med forstædernes
250.000 indbyggere og København og Fre-
deriksbergs 850.000, i befrielsesåret 1945
rundede et folketal på 1,1 millioner – Dan-
marks suverænt største bysamfund. Fra
midten af 40’erne fortsatte bebyggelsen i de
nordlige forstadskommuner, mens der ind-
ledtes omfattende forstadsdannelser i Her-
lev og Ballerup og på Vestegnen vest for det
ældre forstadsbælte i Rødovre og Hvidovre.
Hurtigst udbyggedes Gentofte Kommune,
og med en massiv tilvækst i boligproduktio-
nen var de øvrige nordlige kommuner,
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød
fuldt udbygget inden 1970 – figur 1. Det
samme gjaldt i det store hele de vestlige
kommuner: Herlev, Ballerup, Rødovre, Hvi-
dovre, Brøndby samt Glostrup. I 70’erne
blev de totalt udbygget, samtidig med at
forstadsdannelsen fortsatte med fuld kraft
ned langs Køge Bugt og i den yderste Vest-
egn – Albertslund og Høje Taastrup. Med
en langt lavere boligproduktion blev efter-
krigstidens forstadsomdannelse af hele
Københavns Amt og af tilgrænsende kom-
muner i naboamterne endelige afsluttet om-

ring 1990. I de følgende årtier rykkede for-
stadsomdannelsen længere ud, og fik også
karakter af satelitbyfunktioner i de om-
kringliggende provins- og stationsbyer. 2011
nåede det samlede metropol en befolkning
på næsten 1,9 millioner. 
Udbygningen af de ældre forstæder, der

var vokset frem op gennem mellemkrigsti-
den, blev allerede fastlagt i løbet af 40’erne,
i de byplaner kommunerne med lovgivnin-
gen fra 1938 skulle udarbejde og have god-
kendt i centraladministrationen, men gen-
nemførtes uden at der var truffet mere over-
ordnede regionale plandispositioner. Gen-
tofte, Gladsaxe og Lyngby-Taabæk kommu-
ner og de indre og østlige dele af Herlev,
Rødovre og Hvidovre smeltede således sam-
men til et koncentrisk forstadsbælte uden
om hovedstaden, hvor bebyggelsen i veksel-
virkning som hidtil adskiltes i mindre zoner
efter funktion og art – villakvarterer, områ-
der med etagebyggeri og industrikvarterer.
Ved bebyggelsen af Nordvest- og Vestegnen
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Figur 3. Almennyttigt byggeris procentandel af
boligproduktion- og masse, hovedstadens for-
stadskommuner I, 1950-1999
Kilde: www.statistikbanken.dk (statbank5a)



og Køge Bugt området afpassedes lokale
by- og byudviklingsplaner derimod efter de
regionale planhensyn, der var nedlagt i Fin-
gerplanen (1947), 1. etapeplan (1962) og ef-
terfølgende senere regionsplaner. Det over-
ordnede princip var her brede radiale for-
stadsbælter langs nyanlagte S-baner og ud-
faldsveje fra hovedstaden og mellemliggen-
de grønne og rekreative kiler. Ved de enkelte
S-banestationer etableredes forretningscen-
ter i tilknytning til højt etagebyggeri, der
længere ude i forstadsbæltet afløstes af først
lavere etagebyggeri, siden tæt-lavt byggeri
og i periferien industrikvarterer, der som of-
test voksede sammen med tilsvarende kvar-
terer i den tilstødende forstadsby. 
Mens over 90 procent af boligerne i

København og på Frederiksberg ved årtu-
sindeskiftet lå i etagehuse blev det karakte-
ristisk for udbygningen af forstæderne i
århundrets sidste halvdel, at boligmassen
her stort set kom til at fordele sig ligeligt på
etagebyggeri, overvejende opført af almene
boligselskaber, og villaer, rækkehuse og an-
det tæt-lavt byggeri, som det private initia-
tiv fortrinsvis stod bag. Allerede i 40’erne
og navnlig i årtiets sidste halvdel igangsattes
et omfattende alment boligbyggeri, der i
50’erne accelererede så meget, at det kom til
at tegne sig for 55 procent af boligprodukti-
onen – figur 2. Lagdes hertil, at en tredjedel
af de nye boliger blev tilvejebragt gennem
subsidieret privat udlejningsbyggeri og min-
dre parcelbyggeri, blev næsten 90 procent af
forstædernes boligproduktion i disse år of-
fentligt understøttet. Det almene byggeri
kom i første omgang til at hvile på den be-
byggelsesform, der var opstået i mellem-
krigstiden i form af blokbebyggelser langs
veje eller anbragt i parklignede områder, of-
te med et mindre tilknyttet butikstorv. Sam-
tidig udvikledes den særlige parkbebyggelse,
hvor store beplantede og sluttede arealer
bebyggedes med forskellige typer af bolig-
byggeri – lavere etagebyggeri, række-, dob-
belt- og enkelthuse samt butikstorv. 
I løbet af 50’erne vandt desuden bolig-

højhuse, ofte udlagt sammen med lavere

blokbebyggelser og med tilknyttet butiks-
center i sammen område, frem i det almene
byggeri, og fik særlig stor udbredelse i 60’er-
ne og 70’erne. De største og mest markante
bebyggelser blev: Fortunbyen Øst og Sor-
genfrivang II (Lyngby-Taarbæk Kommune),
Høje Gladsaxe og Værebroparken (Glad-
saxe Kommune), Bispevangen og Hedepar-
ken (Ballerup Kommune), Avedøre Stations-
by (Hvidovre Kommune) Brøndbyøster og
Brøndby Strand (Brøndby Kommune).
Mens byggeriet hidtil havde hvilet på århun-
drede lange håndværksmæssige traditioner,
blev det i løbet af 50’erne stadig mere indu-
strialiseret ved anvendelse af betonelemen-
ter, montageteknik, løftekraner m.m. 
Som reaktion mod bolighøjhuset udvik-

ledes i 60’erne gårdhavehuset og senere an-
dre former for tæt-lavt byggeri, som blev
stadig mere udbredt i det almene byggeri i
de følgende årtier. Den traditionelle bolig-
blok blev samtidig fastholdt, men blev ef-
terhånden “blødt” noget op i forhold til
60’ernes stereotype betonklodser til 70’er-
nes terrassebyggeri (f.eks. Farum Midt-
punkt) og 80’- og 90’ernes mere eksperi-
menterende former med brud i facadeud-
tryk og varierende bygningshøjde (f.eks.
Solbjerg Have på Frederiksberg). 
I kraft af  det omfattende private parcel-

husbyggeri faldt det almene byggeris andel
af forstædernes boligproduktion i 60’erne
til godt 40 procent, for efter en stigning i
70’erne, at lægge sig omkrig 45 procent i re-
sten af det 20. århundrede. Samlet kom det
almene byggeri af  familieboliger til at tegne
sig for 45 procent af boligproduktionen i
århundredets sidste halvdel, og udgjorde
ved dettes udgang knap 40 procent af bolig-
massen i forstæderne – tabel 2.16 Da det of-
fentligt støttede private byggeri kun gen-
nemførtes frem til slutningen af 50’erne,
blev dets rolle i det samlede billede beske-
dent, ligesom det kommunale boligbyggeri,
også i forstæderne, alene blev koncentreret
til socialt udsatte grupper. Samme position
fik offentligt støttede private andelsbolig-
foreninger.17
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Perspektiv
Selv om det store almene boligbyggeri tradi-
tionelt, blandt flere faktorer, er taget som
udtryk for, at hovedstadsmetropolens for-
stæder blev et produkt af den universalisti-
ske velfærdstat, der byggedes færdig i det
20. århundredes sidste halvdel, var billedet
langt fra entydigt. 
Det markant største almene boligbyggeri

blev således etableret i hovedstadsmetropo-
lens Nordvestkvarter og Vestegn, langs
Køge Bugt samt i Gladsaxe og Tårnby kom-
muner – figur 3. Socialdemokratisk styrede
kommuner, der ved planlægningen af for-
stadsudviklingen samtidig udlagde meget
store områder til industrikvarter for at ska-
be vækst i området og dermed omplantede
velfærdsstatens idegrundlag om økonomisk
vækst og et universalistisk fordelings- og
sikringssystem til en velfærdskommunemo-
del. En lokal samfundsmodel, hvor der var

både arbejdspladser, et udbygget system af
offentlige institutioner og et differentieret
boligudbud i såvel private parcel- og række-
huse som i et stort offentligt understøttet al-
mennyttigt byggeri i form af både etagebe-
byggelser og tæt-lavt byggeri.

I modsætning hertil kom det almene
byggeri målt i andel af både boligmasse– og
produktion op gennem den sidste halvdel af
det sidste århundrede til at ligge under
landsgennemsnit i de nordlige forstæder, en-
kelte Vestegnskommuner og Dragør Kom-
mune – figur 4. Overvejende borgerligt sty-
rede kommuner, der i byplanlægningen af-
satte langt mindre områder til erhvervsfor-
mål og etagebyggeri og i velfærdspolitikken
ikke gik længere end lovgivningen og sam-
fundsviklingen krævede. Kommuner der
sigtede mod at udvikle sig til boligforstæder
og ved arealanvendelsen i højere grad prio-
riterede store grønne rekreative områder for
borgerne og et omfattende byggeri af  pri-
vatejede parcel- og rækkehuse. Som et af
Hørsholms sognerådsmedlemmer, senere
borgmester (1961-1974), Svend Jørgensen
udtrykte det i allerede i 1946: “Imidlertid
må vi være klar over, at det lille parcelhus
byder sine ejere den bedst mulige boligform
og den største kærlighed til ejendommen”.18
I den konkrete udformning af hoved-

stadsmetropolens forstad blev koblingen
mellem bolig og velfærd og den traditionelle
politiske højre-venstre skala tydelig. Trods
forskellig ideologisk-politiske tilgange hos
de seneste årtiers regeringer er velfærdspoli-
tikken, og dermed også boligpolitikken,
dog i nogen grad blevet en urørlighedszone.
Spørgsmålet er imidlertid, om denne kon-
sensus kan opretholdes med den iboende
modsætning mellem en nationalt baseret
velfærdsstat og en kapitalistisk markeds-
økonomi præget af krise og internationali-
sering og dermed opløsning af den traditio-
nelle globale arbejdsdeling. Hele fundamen-
tet for velfærdsområdet, og dermed også
boligpolitikken, synes allerede nu under et
stigende pres, og vil, som følge af nationale
økonomiske problemer, alt afhængig af det
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Figur 4. Almennyttigt byggeris procentandel af
boligproduktion- og masse, hovedstadens for-
stadskommuner II, 1950-1999
Anm.: Furesø Kommune omfattede før 2007: Far-
um og Værløse kommuner, mens Rudersdal Kom-
mune omfattede Søllerød og Birkerød kommuner. 
Kilde: www.statistikbanken.dk (statbank5a)



landspolitiske magtforhold, i større eller
mindre grad gå i retning af privatisering,
brugerbetaling, besparelser, deregulering og
afviklingsinitiativer. Indtil der skabes poli-
tisk grundlag for og vilje til at sikre gen-
nemgribende velfærds-, beskæftigelses- og
vækstordninger på et overnationalt euro-
pæiske niveau svarende til økonomiens in-
ternationalisering og i takt med afviklingen
af den nationale velfærdsstats selvstændige
politiske handlekraft. 
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Abstract
Henning Bro: The Social Housing of the
Capital Metropolis. Arbejderhistorie 2/2013,
pp. xx-xx
By reintroducing a Danish Ministry of Hous-
ing, Urban and Rural Affairs and including
the chapter of ”Good housing and better citi-
es” in the coalition government agreement,
”Denmark holds together”, the Danish cen-
tre-left Government led by The Social Demo-
cratic Party at its inauguration in October
2011, once again focused on social housing
policy as a significant point of operation.
This followed a decade of measures taken by
the former centre-right government to dis-
mantle the social housing policy of the welfa-
re state.
Nevertheless, in 2013 the Danish social

housing sector totals 550,000 homes, equal-
ling a fifth of the total Danish housing capa-
city or close to half of the total rental hous-
ing stock, and housing policy is still based on
familiar instruments to the residential buil-
ding industry: Subsidised residential constru-
ction and cooperative housing, rent adjust-
ments and rent subsidies. As early as 90 years
ago these instruments constituted the corner
stone of the social housing policy, which for
the rest of the 20th century turned out to be
one of the structural pillars of the welfare
state.    
As the absolute largest urban population

the housing policy was most extensively ap-
plied in the Capital, Copenhagen and Frede-
riksberg, and subsequently to their suburbs.
Central to this survey paper is the develop-
ment of the social housing policy from the
middle of the 19th century until the millenni-
um, its primary focus is state subsidised resi-
dential construction in the capital metropolis,
its share of the residential building market
and building stock plus the main features of
the building designs. In his doctoral thesis the
author of this paper addressed state and mu-
nicipal social housing policy operations from
the breakthrough of industrial capitalism ar-
ound the middle of the 19th century until the
foundation of the welfare state was laid du-
ring the first world war and in the first part of
the interwar period. The main conclusions of
the thesis was also published in the paper:
Henning Bro: Housing: From Night Wat-
chmann State to Welfare State  Danish Hou-

    
        

This paper thus shows, that in 1916-1945
nearly half of the residential construction in
the Capital   was provided by the municipals
and other publicly subsidised residential con-
struction, whereby this construction totalled
25% of the housing at the end of The Second
World War. As to the quality, the publicly
subsidised housing construction resulted in a
substantially improved standard of housing
quality in the form of larger flats, toilets,
bathrooms and central heating facilities for
flats plus spacious courtyards with landsca-
ped garden areas, as well as housing blocks
and terraced houses.
In the middle of the 20th century the Ca-

pital was fully developed and had reached a
population of almost 900,000. In its outs-
kirts, a growing belt of suburbs emerged with
a population of 300,000  in the first half of
the century, so in 1950 the population of the
Capital reached 1.2 million. Fifty years later
the capital metropolis was able to muster  1.7
million residents, but with the simultaneous
depopulation and deindustrialisation of the
inner city, the population growth was focused
in a massive suburban population growth of
800,000 citizens.
This situation was the basis for extensive

housing construction, of which publicly subsi-
dised building associations provided nearly
50%. These flats were continuously enlarged
and modernised, and the building design de-
veloped from blocks, attached houses and
small shopping plazas to high-rise buildings,
blocks or high-density/low-rise housing at the
suburban centres, which emerged with adja-
cent shopping centres and public institutions
at metropolitan train stations.
This picture of welfare suburbia with com-

prehensive public housing and extensive num-
bers of industrial jobs was most prominent in
the western and north-western municipalities
governed by social democrats. In the affluent
right wing governed suburban municipalities
in the catchment areas, the number of blue
collar jobs and social housing blocks were
more modest, whereas detached family homes
and recreational areas were predominant.
Translated by communications consultant Pia
Hartvig Jacobsen, Frederiksberg City Archive,
2013.
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