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Kulturmiljø 

Alléen i Nærum 

Nummer 

35 

Landskabstype 

Det bebyggede land 

Tidsepoke 

Perioden ca. 1750-1845 ("Ud-
skiftningstid") 

Tema 

Forstæder 

Emne 

Parcelhuskvarterer og velfærds-
samfundets byggerier og byplan-
lægning 

 
Kulturmiljøets hovedtræk og bærende bevaringsværdier. 
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Kulturmiljøets hovedtræk og bærende bevaringsværdier

Kulturmiljøet kendetegnes ved det fine samspil 

mellem den historiske allé, der forbandt landsbyen 

Nærum med arbejdspladserne ved Mølleåen 

(Strandmøllen, Stampen og Rådvad), og den enk-

le bebyggelse på nordsiden af vejen med ni be-

skedne statslånshuse fra 1947. 

Alléens flotte ahorntræer er bevarede på sydsiden 

af vejen, og danner på den måde en fysisk og vi-

suel sammenhæng med bebyggelsen set fra ve-

jen.  

Selve bebyggelsen er som allébeplantningen ud-

præget rytmisk, idet de ni ensdannede huse er 

placeret let på skrå, så gavlene danner et genta-

get mønster gennem gaden. 

De fleste af husene er i dag tilbygget i større eller 

mindre grad, men fælles detaljer, ikke mindst den 

grove, hvidmalede puds er bevaret.  

Bærende bevaringsværdier er alléen. 

 

Samlet vurdering og udpegningskriterier mv. 

National værdi 

Regional værdi 

Kommunal/lokal værdi  

 

Unik 

Repræsentativ 

Egnsspecifik 

Fungerende 

Autentisk 

Hist. kildeværdi 

Identitetsværdi 

Oplevelsesværdi 

Fortælleværdi 

Diversitet 

Homogenitet 

Sammenhæng med natur-

grundlag 
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Afgrænsning 

Kulturmiljøet afgrænses af villaområder mod øst, 

vest og syd. Mod nord afgrænses området af ten-

nisbaner og af et plejehjem.   

 
Kontekst 

Tilsvarende bebyggelser: Rudemarken i Holte, 

Bellisbakken og Skovgårdsparken i Birkerød og 

Ellesøpark. Endvidere Solbjærget, Kunstnerbyen 

og Parcelgården i Holte.  

 

 
Bevaringstilstand 

God. 
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Naturgrundlagets hovedtræk 

Kulturmiljøet tilhører naturgeografisk den sydlig-
ste trekant af kommunen. Området er et små-

bakket og bølget bundmorænelandskab og sær-

deles skovrigt.  

Jordbunden består af moræneler. 
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Landskabets hovedtræk 

Arealanvendelse og landskabselementer 

Centralt for boligområdet er den markante og vel-

voksne allé af ahorn, som står på et græsbånd 

langs vejsiderne. På dele af vejen står træerne 

kun på den ene side. 

 

 

 Billedtekst - Ahornlléen danner 
en fysisk og visuel sammenhæng 
med bebyggelsen. 
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Kulturhistoriske hovedtræk 

 Billedtekst - Historisk kort. Pro-
duceret i perioden 1842-1899. 
KMS  

 

Hovedtræk 

Den vigtige vej mellem den oprindelige landsby 

Nærum og arbejdspladserne ved Mølleåen 

(Strandmøllen, Stampen og Rådvad) var på en 

kort strækning markeret med en ahornallé mellem 

nutidens Nærumgårdsvej og fortidens Nærumport 

(skovløberstedet ved hegnet til Jægersborg 

Hegn). Vejen bærer med god grund navnet ”Alle-

en”. Bag trærækken opførtes, hvad man i 1947 

kaldte ni ”seriebyggede huse” – a la amerikanske 

forhaver. Arkitekten var Jean Fehmerling, og de 

blev opført med statslån. De ni huse er siden ud-

videde og forhaverne er behandlet meget forskel-

ligt – men der er stadig, efter 60 år, et smukt fæl-

lespræg over området, bl.a. fordi alle husene sta-

dig er hvidmalede. 

Denne serie parcelhuse befinder sig så at sige i 

hjertet af et større område i Nærum, der blev be-

bygget med parcelhuse i 1950’erne med statslån 

(som ophørte 1.4.1959). Man mærker en stor re-

spekt for, at de ret snævre rammer for statslånene 

skulle udnyttes fuldt ud. Det er få huse, der træn-

ger sig på som fremtrædende arkitektur, men hel-

heden er smuk og stadig i det store og hele vel-

holdt – nu hvor der næppe er mange tilbage af de 

oprindelige bygherrer. 
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 Billedtekst - Bebyggelsen blev 
opført med statslån i 1947. Alle-
en markerede den vigtige vej 
mellem den oprindelige landsby 
Nærum og arbejdspladserne ved 
Mølleåen.  
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Arkitektoniske hovedtræk 

 Billedtekst - Den højrøde farve 
angiver Dominerende bygnin-
ger. 
Den lyserøde angiver Bebyg-
gelsesmønster. 
De blå vinkler og pile angiver 
Udsigt og Sigtelinjer.   

 

Hovedtræk 

Bebyggelsen består af 9 typehuse, som ligger på 

skrå langs sydsiden af Alléen. Den ens orientering 

af husene danner en rytme i bebyggelsen, som 

spiller flot sammen med de store allétræer. 

Husene er i udgangspunktet ens og forholdsvis 

små. Bygningskroppene er velproportionerede, og 

detaljerne med det enkle udhæng over indgangs-

døren og skodderne på gavlen, sammen med den 

grove, hvidmalede puds og røde tegltage giver 

bebyggelsen karakter. 

Trods en del tilbygninger fremstår bebyggelsen 

med en fin, homogen karakter, præget af et for-

nemt samspil mellem allébeplantning og bebyg-

gelse. 
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 Billedtekst -De 9 typehuse ligger 
på skrå. Den grove, hvidmalede 
puds og røde tegltage giver be-
byggelsen karakter. 
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Sårbarhed og anbefalinger 

Sårbarhed 

De oprindelige, helt enkle huse er næsten alle 

udvidede med en eller flere "velfærdsudbygnin-

ger". De bedste har form af forskudte sidebygnin-

ger, hvor tagfladen går i et, mens andre er vinkel-

tilbygninger mod gaden eller haven. Når det sam-

lede indtryk er bevaret, skyldes det dels, at den 

grundlæggende materialeholdning - røde tegl og 

grov, hvid puds - er bevaret, samt at gavlene mod 

øst med de karakteristiske skodder er bevaret 

gennem hele husrækken. 

Det homogene indtryk er sårbart over for alt for 

omfattende eller ugennemtænkte tilbygninger, 

herunder især carporte, som er svære at indpasse 

og nemt dækker for udsynet til den næste gavl. 

Alléen er sårbar over for manglende fornyelse og 

pleje - på visse strækninger er den blevet noget 

hullet. 

Anbefalinger 

Der kan med fordel udarbejdes en bevarende lo-

kalplan for bebyggelsen. Planen kunne omfatte 

forskellige modeller for, hvordan tilbygninger og 

carporte kan udformes, så der sikres en ensartet-

hed i de fremtidige ændringer i bebyggelsen. Des-

uden bør planen indeholde bestemmelser om be-

varing og fornyelse af alléen.   

 

 

 

 

 


