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HJORTEKÆR BYDEL
KÆRPARKEN
Søllerød
Kommune

Opførelsesår: 1947-48
Bygherre: AAB
Arkitekt: Knud Halberg, Jørgen Bo
Havearkitekt: C.Th. Sørensen
Antal boliger: 195
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Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune
HJORTHØJ

HJORTEKÆRSVEJ

Elementbyen
(citat fra kommuneatlas 2000)

Elementhusene i Hjortekær, øst for
Helsingørmotorvejen, er et af de
første eksempler herhjemme på
præfabrikeret elementbyggeri, og
byggeriet blev støttet i henhold til
Lov om finansiering af byggeri med
speciel byggemåde. Bebyggelsen,
der er opført 1947-48, er tegnet
af arkitekterne Jørgen Bo og Knud
Hallberg med C.Th. Sørensen som
havearkitekt.
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Bebyggelsen, der rummer rækkehuslænger med 133 huse samt 62
dobbelthuse og fælles vaskeri- og
butiksbygning og garageanlæg, bliver vejbetjent via Vejporten og Kærparken samt de let kurvede, interne
veje Bjælkevangen og Højlykken.
Det rektangulære areal, som vejene
omkranser, er kun bebygget i den
nordlige og sydlige del. Det resterende areal er bebyggelsens fælles
grønning, der rumligt er opdelt i to
afsnit af en smuk beplantning af
høje træer omkring tennisbaner
midt i grønningen.

Højløkken set mod nordøst.

Indgang til boligerne sker gennem de private haver.

Alle rækkehusstokke er orienteret
nord-syd, mens dobbelthusene
vender øst-vest eller er drejet 45°.
Rækkehusene har for- og baghaver,
mens dobbelthusenes parceller er
traditionelt udstykkede med koteletben. Rækkehusene mod nord og
syd vejbetjenes af små, smalle og
grønne stikveje.
Bygningerne, der alle er opført i
én etage, er bygget af elementer
i hvidpudset træbeton og har lave
sadeltage belagt med tagpap. De
enkelt formede vinduespartier har
brystninger i rødbrun farve. Bygningerne fremtræder med udpræget
horisontale linier.

Rækkehuse ved Bjælkevangen, set fra grønningen. Her fornemmes bebyggelsens udprægede
horisontale linier, der står i en smuk kontrast til den frodige beplantning.

Elementhusene er opført i efterkrigstiden, hvor materialemanglen
var stor, og bebyggelsen er da også
opført af enkle og billige materialer.
På trods af den anonyme udformning, husene har fået, har den samlede bebyggelse mange fine træk.
Det er især det grønne miljø med
hække og høje træer samt bygningernes samspil med grønningen, der
tilfører bebyggelsen store kvaliteter.
Her har en af periodens dygtigste
landskabsarkitekter sat sit præg.
Bebyggelsen er tildelt høj bevaringsværdi (3).
Bebyggelsen er omfattet af byplanvedtægt 11.
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