
HISTORIER FRA  

HØJE GLADSAXE 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde  

mellem medarbejdere fra Vores HG og en  

gruppe frivillige beboere fra og omkring Høje 

Gladsaxe: Mads, Svend, Birgit, Jesper og 

John.  

 

På den måde er udstillingen et udsnit af  

fortællingen om området, og hvis andre  

beboere havde været med til at lave den,  

ville der sandsynligvis have været mange  

andre perspektiver og fortællinger, end dem 

du kommer til at møde her.  

På stedet hvor Høje Gladsaxe ligger i dag, lå der før to større gårde:  

Hyldegården og Lundegården.  

I 1930 og 1938 blev gårdene overtaget af Københavns og Gladsaxe Kommune 

med henblik på senere byudvikling i området.  

 

Allerede i 1943 kom det første udspil om et ambitiøst boligbyggeri med omkring 

6.000 boliger på plads. Projektet voksede i løbet af 1950’erne og efter adskillige 

forhandlinger mellem Gladsaxe og Københavns kommune blev man enige om 

en bebyggelsesplan med overvejende højhuse.  

 

Dette hang sammen med et ønske om at bevare de omkringliggende naturområ-

der og areal til ophold for børn og voksne. Det omfattende byggeri af Høje Glad-

saxe blev påbegyndt i slutningen af 1962 og allerede 1. marts 1964 kunne de 

første beboere flytte ind.  

 

Byggeriet stod færdig i 1968 og kunne med sine 1.921 boliger huse ca. 7.000  

beboere. Siden da har Høje Gladsaxe både været elsket og udskældt.  

I denne udstilling vil vi tegne et billede af, hvilke tanker der lå til grund for 

byggeriet og de fortællinger, der gennem tiden har været om området:  

avisoverskrifter, kunst og kultur – men også de fortællinger, der er fra området: 

beboerliv, fællesskaber og personlige beretninger.   

- EN UDSTILLING AF BEBOERE, FOR BEBOERE OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE 

Der skal også lyde et stort 
tak til Fællesdriften, til 
Gladsaxe Byarkiv og 
Gladsaxe Lokalhistoriske  
forening for  hjælp og lån 
af materialer. 

Og selvfølgelig et stort 
tak til alle de beboere, der 
har bidraget med  
fortællinger og fotografier 
til udstillingen. 


