LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE • SAVE-REGISTRERING AF RÆKKEHUSOMRÅDER 2005
VIRUM BYDEL
ÅBRINKEN 1-83, 95-271, 2-124

Opførelsesår: 1953-54
Bygherre: Johan Christensen & Søn
Arkitekt: Johan Christensen & Søn
Antal boliger: 193

Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune

Åbrink
en
inken
Bebyggelsen ligger som 17 rækkehuslænger af varierende længde
med 10 længer vest for og 7 øst for
Åbrinken. Rækkehusene har vejadgang fra blinde sidevej med vendeplads og to U-formede vejforløb.
Mod vest findes et mindre, fælles
grønt område og mod nord og øst
grænser bebyggelsen op til store
grønne områder, bl.a. Nationalmuseets afdeling i Brede. Integreret i bebyggelsen ligger en fælles
varmecentral.
Rækkehusene har adgang fra nordøstsiden, hvor der (bortset fra de
to nordligste længer) er en garageudbygning, så der ved indgangsdøren opstår et lille afskærmet forareal. Haverne er overvejende omkranset af hække og har en optimal
placering mod sydvest.
Bebyggelsen rummer i alt 193 boliger, hver med et bebygget areal på
ca. 90 m² (de nordligste to længer
ca. 75 m²), og er opført i 1953-54
med Johan Christensen & Søn som
arkitekt og bygherre. Husene er i 2
etager, der på indgangssiden brydes af en garageudbygning og på
havesiden ved at stueetagen er lidt
dybere med sit eget lille tag. Gavlene er opført i røde teglsten og skel
mellem boligerne er støbt i beton,
der viser sig i garagevæggen. De øvrige facader er beklædt med malede eternitplader med indslag af
sorte træpartier, herunder garagedøre. De gennemgående vinduespartier er hvidmalede og opdelt af
sorte jalousipartier. Tagene er dækket med eternitskifer og har mange
små spring som tilpasning til terræArkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard
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net. De to nordligste længer skiller
sig ud ved at være mindre og kun
have et mindre fremspring på
indgangssiden samt bølgeeternit på
taget.
Bebyggelsen er velholdt og har bevaret det oprindelige udtryk trods
de mange forskelligt formede tilbygninger og supplerende overdækninger, både på havesiden og på indgangssiden. Indgangssidens forarealer fremtræder meget varierede
med en del fine, japansk inspirerede
indretninger og frodige haver. Åbrinkens krumme vejforløb er med til at
skabe variation og nærheden til de
grønne arealer og Mølleåen er en
stor kvalitet.
Bebyggelsen er tildelt middel bevaringsværdi (4).

Åbrinken set mod nord

Bebyggelsen er ikke omfattet af
lokalplan eller byplanvedtægt.

En af de blinde veje set mod vest

Haveside set mod vest
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Åbrinken (det grønne areal mod øst) set mod
syd

Eksempel på forareal

ENKELTBYGNINGSREGISTRERING

Høj bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi

Åbrinken, bevaringsværdier mål 1:3.000
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