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Bellahøj	  
Fortællinger	  om	  en	  bebyggelse	  
	  
Nu	  fortælles	  historien	  om	  Bellahøj	  –	  Danmarks	  første	  højhuse	  
	  
”Bellahøj.	  Fortællinger	  om	  en	  bebyggelse”	  er	  historien	  om	  Danmarks	  første	  højhuse	  –	  om	  
baggrunden,	  byggeteknikken,	  den	  gode	  arkitektur	  og	  det	  fine	  landskab.	  Bogen	  beskriver	  tiden	  
omkring	  opførelsen	  og	  indeholder	  en	  række	  aktuelle	  beboerportrætter,	  der	  viser,	  at	  glæden	  og	  
stoltheden	  ved	  at	  bo	  på	  Bellahøj	  er	  intakt	  i	  dag.	  	  
	  
Bogen	  belyser	  samfunds-‐	  og	  boligudviklingen	  efter	  første	  verdenskrig	  og	  opridser	  tidens	  by-‐,	  
bebyggelses-‐	  og	  boligidealer.	  Tilblivelseshistorien	  bredes	  ud,	  fra	  de	  første	  ideer	  spirer	  frem	  
hos	  Københavns	  Kommune	  og	  boligselskaberne,	  til	  bebyggelsen	  er	  færdigopført.	  De	  talrige	  
forsøg	  med	  datidens	  nye	  støbemetoder	  og	  konstruktionsmåder	  beskrives	  og	  illustreres	  med	  
hidtil	  upublicerede	  fotos	  fra	  perioden.	  
	  
Arkitekturen	  og	  landskabet	  indtager	  en	  naturlig	  hovedrolle,	  og	  bogen	  viser	  i	  tekst	  og	  nye	  fotos	  
bebyggelsens	  helhed	  og	  mange	  fine	  detaljer.	  En	  anden	  vigtig	  rolle	  spilles	  af	  beboerne,	  der	  
gives	  stemme	  gennem	  interview	  om,	  hvordan	  det	  er	  og	  har	  været	  at	  bo	  på	  Bellahøj.	  Bogens	  
forfattere,	  Jannie	  Rosenberg	  Bendsen,	  Birgitte	  Kleis	  og	  Mogens	  Andreassen	  Morgen,	  udtaler:	  
	  
”Etableringen	  af	  ’skyskraberne’	  på	  Bellahøj	  er	  på	  mange	  måder	  tankevækkende	  historie.	  Få	  
danske	  byggerier	  har	  vakt	  så	  stor	  opsigt	  i	  deres	  samtid	  som	  Bellahøjbebyggelsen,	  og	  med	  bogen	  
ønsker	  vi	  at	  pege	  på	  bebyggelsens	  mange	  kvaliteter	  for	  dermed	  at	  genindsætte	  Bellahøj	  på	  sin	  
fortjente	  plads	  både	  i	  kulturhistorisk	  og	  arkitektonisk	  sammenhæng.	  Vores	  bog	  er	  en	  fortælling	  

Strandberg Publishing A/S
Gammel Mønt 14, 5.th.
1117 København K
mail@strandbergpublishing.dk
+45  88 82 66 10 
strandbergpublishing.dk



om	  et	  helt	  unikt	  dansk	  boligbyggeri,	  men	  også	  om	  det	  almene	  boligbyggeri	  i	  Danmark,	  som	  har	  
en	  meget	  høj	  standard	  sammenlignet	  med	  udlandet.”	  
	  
De	  fire	  boligselskaber	  på	  Bellahøj,	  AAB,	  fsb,	  AKB	  København	  og	  SAB	  Samvirkende	  
Boligselskaber	  ved	  KAB	  har	  støttet	  udgivelsen	  af	  bogen	  sammen	  med	  Realdania,	  Dreyers	  Fond	  
og	  Statens	  Kunstfond.	  Boligselskaberne	  udtaler:	  	  
	  
”I	  2014	  var	  det	  70	  år	  siden,	  resultatet	  af	  konkurrencen	  om	  en	  bebyggelsesplan	  for	  
Bellahøjhusene	  blev	  offentliggjort,	  og	  husene	  står	  over	  for	  en	  større	  renovering.	  Vi	  synes,	  at	  det	  
er	  en	  oplagt	  anledning	  til	  at	  fortælle	  en	  historie,	  som	  ikke	  tidligere	  er	  blevet	  fortalt.	  Bogen	  sætter	  
fokus	  på	  historien,	  byggeteknikken,	  arkitekturen	  og	  landskabet,	  samt	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  leve	  og	  
bo	  i	  højhusene.”	  
	  
Om	  forfatterne	  
Bogen	  er	  skrevet	  af	  ph.d.,	  cand.mag.	  i	  moderne	  kulturformidling	  Jannie	  Rosenberg	  Bendsen,	  
arkitekt	  MAA	  Birgitte	  Kleis	  og	  professor,	  arkitekt	  MAA	  Mogens	  Andreassen	  Morgen.	  Bogen	  
rummer	  desuden	  bidrag	  af	  sociolog	  Hans	  Kristensen.	  
	  
Fotografier	  og	  grafisk	  design	  
Arkitekt	  og	  fotograf	  Laura	  Stamer	  har	  taget	  nye	  fotos	  af	  bebyggelsen,	  mens	  fotograf	  Helga	  
Theilgaard	  har	  portrætteret	  bebyggelsens	  beboere.	  Grafisk	  design:	  Rasmus	  Koch	  Studio.	  
	  
Yderligere	  information	  og	  kontakt	  
For	  bestilling	  af	  presseeksemplarer,	  pressefotos	  og	  kontakt	  til	  forfatterne,	  kontakt	  venligst	  
presseansvarlig	  Mette	  Wibeck	  på	  mette@strandbergpublishing.dk	  eller	  på	  telefon	  4075	  3476.	  
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