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Carlsberg Byen – den lille historiske oase klemt inde mellem 
Valby og Vesterbro – ekspanderer i disse år. 

Byens Netværk besøgte de nye Forskerboliger, 22 af slagsen, 
der åbner dørene i sommeren 2016. Disse boliger skal 
fungere som internationalt trækplaster for forskere, som kan 
fremme videnskaben, kulturen og teknologien. 

At fremme disse instanser har altid ligget J. C. Jacobsen, 
grundlæggeren af Carlsberg, på sinde, og som 
bygherrerådgiver på projektet, Niels Anker Jørgensen, 
direktør hos Emcon, beskriver: ”Carlsbergfondet investerer i 
videnskab – i noget, som kan komme til almenvældets 
glæde”. 

Vi tog på opdagelse i de historiske omgivelser, hvor der 
bygges nyt med sans for kvalitet og lækre detaljer.



De nye Forskerboliger skal, arkitektonisk, videreføre og nyfortolke
160 års historie, som bærer en tæt kobling mellem Carlsberg, 
forskning og viden.



Vi begyndte i J. C. Jacobsens Have, hvor Niels Anker Jørgensen, 
bød velkommen og introducerede os til Carlsberg Byen, Haven 
og Forskerboligerne. 



Vi lagde ud med netværksøvelser. 



”Vi har valgt dyre langtidsholdbare løsninger, for at leve op til 
materialerne og udtrykket fra resten af Carlsberg Byen”, fortæller 
Niels Anker Jørgensen. Dette kommer eksempelvis til udtryk i 
byggeriets lyse farve, der går igen i nabobygningen og 
Carlsbergfondets æresbolig, hvor bl.a. Niels Bohr har boet. 



Vi løfter blikket – og telefon-linser – mod det imponerende Bohrs Tårn. 



I J.C. Jacobsens Have betragtede vi bl.a. konstruktionen til ”De 
hængende haver”, der desværre ikke er i flor i år.  
Konstruktionen er nabo til de nye forskerboliger.





Forskerboligerne er fyldt med lækre detaljer –
i facadepartiet er der fokus på murstenenes taktile kvalitet, og 
tombak-plader på tagterrassen vil give bygningen et rigt udtryk.  



På vores trappe-tur op 
gennem niveauerne i 
bygningen, inspicerede 
vi det minimalistiske 
design og de fine 
Carlsberg-detaljer.  



Forskerboligerne er udstyret med lækre badeværelser med flotte vægge i 
geometriske mønstre. 



På den kommende tagterrasse fandt vi håndværkere i gang med 
monteringen af tombak-plader til facaden, samt et vue til Bohrs Tårn 
som rækker mod himlen med sine 100 meter. 



Vi nyder en Carlsberg og udsigten fra den kommende tagterrasse. 
Petersen Tegl har leveret stenene, som er specielt fremstillet til dette 
projekt, og de har på flere måder sat deres tydelige spor i facadens udtryk. 



Tak for i dag. 


