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Den nye københavner-bydel Carlsberg Byen har været under opbygning 
siden 2012, og kvarteret er nu ved at tage form. Mange nye bygninger 
skyder op, men også mange af de gamle har fået lov at blive stående som 
et vidnesbyrd om områdets historie. Men hvad er egentlig historien bag 
Carlsberg-grunden?

Byens Netværk var taget på byvandring i Carlsberg Byen med Mads 
Kristian Mikkelsen fra Vandrehistorien for at høre om bryggeriimperiets 
historie og se de tilhørende bygninger.

De to store skikkelser bag det verdenskendte danske bryggeri er J.C. 
Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen. J.C Jacobsen grundlage Carlsberg på 
toppen af Valby Bakke, hvor vandforsyningen var god. Grunden på bakken 
blev opkaldt efter hans søn, Carl, og heraf også navnet på øllen, Carlsberg.

På trods af at Carl fik lov at give navn til faderens øl, havde de to dog flere 
kontroverser. På et tidspunkt fyrer J.C. Jacobsen Carl og gør ham i samme 
omgang arveløs, men bliver i den forbindelse nødt til at udbetale et stort 
engangsbeløb til sønnen. Det bruger Carl til at starte sit eget bryggeri lige 
ved siden af faderens. Carls bryggeri får også stor succes, og de to lever i 
mange år som rivaler, før de på faderens gamle dage slutter fred.



Vi startede ved bydelens egen nye station Carlsberg. Her fik vi en kop kaffe at varme os på, mens Katja fra Byens 
Netværk bød velkommen og Mads Kristian Mikkelsen fra Vandrehistorien startede sin fortælling.   



Carlsberg Byen har fået uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole, 
som forhåbentlig vil skabe en masse byliv og tiltrække nye beboere til bydelen.



En af Carlsbergs ikoniske bygninger er De Hængende Haver fra 1969, der er 
tegnet af Svenn Eske Kristensen. Produktionshallens karakteristiske facade skulle 
sikre, at bryggeriarbejderne ikke kunne kigge ind i J.C. Jacobsens private have.



J.C. Jacobsens private hus og have har længe været lukket for offentligheden, 
men er blevet åbnet op i forbindelse med opbygningen af Carlsberg Byen. 





Carl startede sit eget bryggeri lige ved siden af faderens. Sønnens succes kan spores i de 
mange rigt dekorerede bygninger, som muligvis også var ment som en hån mod faderen.



Carl Jacobsen i egen høje person.



De 64 skiver på facaden af Lagerkælder 3 er belagt med ægte guld. Efter sigende har 
hver guldskive kostet lige så meget som en folkevogn. I dag er bygningen transformeret 
om til luksushotellet Hotel Ottilia. 



Vi sluttede dagen ved den berømte Elefantport, hvor Carl heller ikke har sparet på den arkitektoniske signalværdi. 



Tak for i dag.


