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Bakkehusene er fortællingen om Danmarks første
rækkehusbebyggelse i 1900-tallet. Da Bakkehusene blev opført
i 1921, vakte de stor opsigt ved kun at være i en etage og til én
familie - i modsætning til 1800-tallets rækkehuse, hvor flere
familier boede sammen i et hus. I år kan bebyggelsen fejre 100året for de sidste beboeres indflytning.
Bakkehusene ligger ved foden af Bellahøj i København, og
bebyggelsen blev tegnet af arkitekterne Ivar Bentsen og
Thorkild Henningsen. Med afsæt i købstædernes traditionelle
sammenbyggede huse og med brug af gode, traditionelle
materialer som mursten, tegl og træ skabte de en moderne
bebyggelse i en human skala med velproportionerede og
brugbare rum, både ud og inde. Da fredningsmyndighederne
i 1981 besluttede at frede bebyggelsen var det, fordi den var et
eksempel på en særligt fremragende rækkehusbebyggelse fra
begyndelsen af 1900-tallet. Fredningen var i øvrigt den første
store fredning af et bogligområde.
Bogen udfolder fortællingen om Bakkehusenes historie,
arkitektur, beboerne og den opsigtsvækkende fredning. Bogen
indeholder desuden en samtale med indenrigs- og boligminister
Kaare Dybvad, MF Uffe Elbæk og direktør i KAB Jens Elmelund
om, hvad vi kan lære af Bakkehusene.
I arkiverne har forfatterne fundet interviews med nogle af
de første beboere i Bakkehusene, som bl.a. fortæller, at der i
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1920’erne var meget lidt trafik i kvarteret, og at den mest foregik
på cykel ad bagstierne. En gang om ugen drog en skærsliber og
fiskehandler gennem kvarteret, foruden bageren med en lille,
sort, lukket hestevogn, hvorfra duften af bagerbrød og kager
strømmede ud.
Bogen indeholder også interviews med nogle af de nuværende
beboere, som fortæller om livet i Bakkehusene i dag: Hvordan
man passer på hinanden, hvordan fællesskabet har forandret
sig, og hvordan det er at bo i fredede huse og de muligheder og
begrænsninger, det giver.
Bogen er rigt illustreret med arkivmateriale samt nyoptagelser af
den prisbelønnede fotograf Tine Harden.
Om forfatterne
Bogen om Bakkehusene er skrevet af arkitekturhistoriker, ph.d.
Jannie Rosenberg Bendsen og arkitekt Birgitte Kleis. De to har
tidligere udgivet Bellahøj. Fortællinger om en bebyggelse (2015)
og Tingbjerg. Vision og virkelighed (2020). Begge bøger er
skrevet i samarbejde med professor, arkitekt Mogens A. Morgen.
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