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På Jægersborg Allé 185-229 står fire særprægede

boligblokke opført i gule tegl med skifer på taget. De

tre af blokkene er opført i 3 1/2 etager. Den sidste er

opført i 2 1/2 etager. Blokkene vender gavlen mod

Jægersborg Allé, men drejet sådan, at lejlighedernes

opholdsrum med tilhørende altaner er orienteret

mod sydvest. Byggeriet er opført i 1949-53.

Blokkene fremstår med stor skulpturel styrke. De 

er opdelte i ni lige brede sektioner, hvor hveranden

springer i tagfladen. De indbyggede og aflange altan-

hullers sorte skygger står i stærk kontrast til facadens

blanke mur. Til adgangssiden brydes facaderne med

mellemrum af ni skævtstillede, tårnagtige udbyg-

ninger, der skærer sig ind i taget. Husenes formmæs-

sige logik og lejlighedernes fordeling lader sig ikke

umiddelbart aflæse af den ydre fremtoning.

Alléhusene udgør en mindre del af et stort etage-

husområde omkring Smakkegårdsvej. De vestligst

placerede blokke, Ibstrupparken I, som opførtes i

1941, minder med deres fremstående altankarnap-

partier, der skærer sig ind i tagfladen, noget om Allé-

husenes udformning. Umiddelbart vest for Allé-

husene har Arne Jacobsen i 1958 opført to kasse-

formede boligblokke med tilhørende butikscenter.

Ibstrupparken II, som ligger syd for Smakkegårdsvej

er ligeledes tegnet af Arne Jacobsen. Bebyggelsen,

som er fra 1949, består af treetagers boligblokke med

lave sadeltage, hvor havesiden domineres af store

altankarnappartier.

Alléhusene

Alléhusenes springende taghøjder medvirker til, at give bebyggelsen stor skulpturel styrke.
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Ved Jægersborg Allé og Smakkegårdsvej er opført flere forskellige parkbebyggelser med Arne Jacobsen som 
arkitekt, 1:4.000.

Ibstrupparken I består af tre boligblokke, hvis forskellige
længder er bestemt af den trekantede grund. Blokkene
har i hver ende et lille knæk, som relaterer sig til de
omgivende veje. Udformningen med de iøjnefaldende
altankarnappartier har et vist slægtsskab med Allé-
husene.
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