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I 1944-45 opførtes med Mogens Lassen som arkitekt

tre gange seks rækkehuse på Maglemosevej. Her

blev forhaverne lagt sammen til et fælles forareal,

mens bygningskroppene blev opdelt på midten med

en lille forskydning til at bryde den monotoni, der

let forekommer ved rækkehuse. 

På samme tid opførtes med Kay Fisker, C. F. Møller

og Svenn Eske Kristensen som arkitekter en række-

husbebyggelse i det sydlige Vangede, Vesterdalen,

hvor alle huse er forskudt for hinanden, med ni huse

i ti rækker. Forskydningen af enkelthusene giver

bebyggelsen et stærkt bevæget udtryk, og sikrer

samtidig privatlivet midt i fællesskabet.

I Jægersborg blev omkring 1945 opført tre forløb 

af rækkehuse: Ridebanevang tegnet af Arne Jacob-

sen, den østlige del af Skjoldagervej tegnet af Svenn

Eske Kristensen og den vestlige del tegnet af Helmer

Remark. Rækkehusene er disponeret i en særpræget

rosetlignende bebyggelsesplan med udgangspunkt i

vejkrydset mellem den vestlige og østlige del af

Skjoldagervej og Ridebanevang.

I 1951 tegnede Arne Jacobsen Søholm I ved Bellevue.

Det blev en af de mest beundrede rækkehusbebyg-

gelser i Danmark overhovedet. Beundringen skyldes

ikke mindst udformningen af hovedhusets forskudte

snit og dets raffinerede samspil med nabohuset via

en mindre mellembygning. Opholdsstuen er anbragt

på første salen af hensyn til udsigten over Sundet og

forbundet med spisepladsen i stueetagen via et

dobbelthøjt mellemrum.

Vest for Vangede by ved Nymosen viste arkitekten

Knud Thorball i bebyggelsen Nymosehuse fra 1958,

hvorledes rækkehuse kan indpasses i et smukt terræn.

Selve Nymosen og dens omgivelser var forinden

blevet udlagt som et stort fællesområde.

Det tæt-lave byggeri er på mange måder blevet

rækkehusets arvtager. Ermelundshusene fra 1949,

tegnet af Viggo Møller-Jensen og Mogens Black-

Petersen må betragtes som en meget tidlig udgave 

af typen. Se også side 31. 

En senere udgave er Sagaparken af Henrik Iversen

og Harald Plum fra 1971 ved Annettevej nord for

Jægersborg Allé i Charlottenlund. Her er 13 huse

grupperet om et mindre fællesareal. Hver især

forsynet med private uderum i form af en lille

gårdhave.

I Studiebyens rækkehuse langs Rygårds Allé er de enkelte huse markeret ved den afvalmede kvist og skorstenspiben. I forgrunden ses det ene af de fire punkthuse, 
som ligger på hver sit hjørne af krydset mellem Rygårds Allé og Lundeskovsvej.

Gårdrummene til de engelske rækkehuse er 
indrettet til fælles brug.

Sagaparken ved Annettevej i Charlottenlund er en 
mindre atriumbebyggelse.




