Pressemeddelelse
Tag forstæderne seriøst, lyder budskabet i ny bog
af museumschef Poul Sverrild
Vores forstæder er kommet for at blive – og de vil selv være byer.
Forstæderne fortjener, at vi tager dem seriøst og behandler deres ud
vikling i overensstemmelse med deres historie og ikke med de for
domme, vi har om ‘forstaden’. En ny bog fortæller historien om Dan
marks forstæder.
Bogen hedder Vejene til Hvidovre og er skrevet af Poul Sverrild, museumschef MSO ved
Forstadsmuseet. I bogen tager han et opgør med de udskældte forstæder og giver dem deres
retmæssige plads i byhistorien. Poul Sverrild siger:

»

Vores moderne forstæder er den største bosættelsessucces i historien. I løbet af min
dre end to århundreder er det blevet hér, vi bor. Men forstæderne er stadig stedbørn i by
historien, hvor den hyppigt anvendte fællesbetegnelse ’forstaden’ reducerer forstæderne til
en stereotyp.«
Vejene til Hvidovre handler om, hvordan en landsby blev til forstad, og om, hvilke veje
udviklingen ikke tog – og hvorfor. Bogen griber fat i den oversete fase i urbaniseringen, hvor
det endnu er uklart, hvilken vej byudviklingen vil tage. Det er her, hvor alle muligheder
endnu står åbne, og hvor alle kræfter er i spil.
Bogen kaster samtidig lys over nogle af de nye aktører, som påvirkede opblomstringen af
enfamiliehuset i de afgørende år omkring 1. Verdenskrig, hvor det private hus på den lille
jordlod blev bolighistoriens darling.
Forfatteren opfordrer os til at se på forstæderne indefra og afdække de overlejrede udvik
lingsmuligheder, som historien valgte fra. Her ligger inspirationen til fremtidens forstæder.
Vejene til Hvidovre henvender sig til alle med interesse for by- og lokalhistorie.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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