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Bygningen indgår som en del af Jægersborg Kaserne,
hvor den medvirker til at omslutte et gårdrum af ensdannede bygninger. Bygningen er opført i midten af
1700-årene med generalbygmester Laurids de Thurah
som arkitekt. Der er tale om et smukt formet anlæg
med velproportionerede facader med en fast fagrytme.
Et stort valmet tegltag, afbrudt af en række gavlkviste
samler bebyggelsen.

Bygningen er et enfamiliehus bestående af to selvstændige murede længer sammenkoblet med en let
mellembygning. Der er tale om et elegant og smukt
proportioneret hus, som er tilpasset den let skrånende
grund. Huset, som figurerer i kategorien 'arkitektens
eget hus' er opført i 1942 og tegnet af arkitekten Finn
Juhl. Farveholdningen med lyse facader og grå skifertage medvirker til at skabe det lette og elegante
indtryk.

Bygningen indgår som en af tre bygninger i en samlet
parkbebyggelse opført i 1939. De enkelte bygningers
længde og de små knæk i hver ende relaterer sig til
grundens form og de omliggende veje. Der er tale om
et traditionelt muret treetages hus med højt sadeltag.
Det traditionelle udseende afbrydes dog af de hvide
betonstøbte altankarnappartier, hvis kubiske form
nærmest skærer sig ind i hovedhuset. Et træk som giver
huset en spændende fremtoning.
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Bygningen indgår i en større samlet bebyggelse
bestående af en række vinkelbyggede etagehuse, som
ligger orienteret mod sydvest. Bebyggelsen er opført
i 1946. Der er tale om et traditionelt muret hus med
helvalmet tegltag med udhæng. Adgangsfacaderne er
nøgterne og velproportionerede. Til havesiden brydes
facaden af store, tunge og gennemgående altanpartier.

Bygningen er et enfamiliehus opført i 1934. Der er
tale om en bungalow i en etage med høj kælder og lavt
pyramidetag. En hustype, som var meget populær i
1930'erne og som ses opført mange steder i kommunens
vestlige del. Huset er opført i gule tegl med dekorative
røde skifter, som flugter med vinduernes over- og underkant. Der er tale om et tidstypisk og velproportioneret
hus, som fremstår prunkløst og enkelt.

Bygningen er et enfamiliehus opført i 1935. Huset er
oprindeligt bygget som en bungalow i en etage. En
række til- og ombygninger har i tidens løb dog sløret
den oprindelige nøgterne byggestil. Selvom bygningen
herved har fået en højere brugsværdi, har de mange
forskelligt udformede til- og ombygninger imidlertid
forringet husets arkitektoniske værdi. De nye opsprossede vinduer er fremmede for husets oprindelige
arkitektur. Foto: Reform Arkitekter.
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