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-en vej i Holbæk
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men. Desværre har man dog ved genudgivelsen ikke be-
nyttet lejligheden til at gøre status for hvert enkelt hus, 
men blot bemærkes det i et nyt forord ved forfatteren og 
Holbæk Museum, at villakvarteret har ”fået meget mere 
opmærksomhed” på den måde, at ”flere af husene er ble-
vet fredet”, og at ”der er udarbejdet en bevarende lokal-
plan for området”. Det havde været nyttigt for læseren, 
om det blev konkretiseret, hvad fredningerne omfatter, 
og hvor bevarende lokalplanen i grunden er.
 I forordet er der også kortfattet opdatering med hen-
syn til de glædelige tiltag med oprettelsen i 2009 af Bedre 
Byggeskik-museet i Bakkekammen 45 og med Realdanias 
opkøb af nummer 40 og restaureringen af det i 2017. 
 Men det er dog på den anden side ikke anderledes 
end, at en af vor tids største nedrivningsskandaler net-
op fandt sted i området ved Bakkekammen, da en ny 
ejer i 2014 ulovligt rev Ivar Bentsens eget hus fra 1916 
på Møllevangen 1 ned. Skandalen nævnes ingen steder i 
bogen. For så vidt burde denne bygning være taget ud af 
genudgivelsen.
 Olesens opfordring fra 1989: ”Bakkekammen – bevar 
den vel” er ikke mindre aktuel nu end dengang.
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BAKKEKAMMEN – EN VEJ I HOLBÆK

Af Peter Olesen. Udgivet i 2018 af Museum Vestsjælland. 
Hardcover. 101 sider, illustreret i s/h. Pris ukendt.

Denne bog er en genudgivelse af den første udgave, der 
udkom i 1989. Bogen blev straks meget efterspurgt, så 
den blev hurtigt udsolgt. Det forstår man godt, for Bak-
kekammen må siges at være den villabebyggelse i Dan-
mark, der stadig emmer mest – og mest autentisk – af 
Bedre Byggeskik, den arkitekturbevægelse, der fik Hol-
bæk som sin solide base med oprettelsen af Bygmester-
skolen i 1917.
 De førende drivkræfter, arkitekterne Marius Peder-
sen og Ivar Bentsen, slog sig ned i Holbæk og tegnede 
huse til sig selv på og ved Bakkekammen så vel som til 
mange andre, i alt 25. Husene omtales alle (nogle mere 
end andre) i bogen, ordnet efter opførelsesåret.
 Med de gode beskrivelser og de mange fotos af både 
ældre og ny dato er det en fornøjelse at fordybe sig i bo-
gen. Forfatteren selv har tilbragt sin barndom i nummer 47, 
et hus, som Pedersen tegnede til sig selv, så Olesen ved, 
hvad han skriver om.
 I de tredive år, der er gået siden førsteudgaven, er 
der sket meget med hensyn til omsorgen for vores byg-
ningskulturarv. Det gælder også husene på Bakkekam-

• Bygningssyn

• Handlingsplaner
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