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Byens Netværk gik på opdagelse i det nye science center 
Experimentarium, som udvider - og bygger videre på - den 
eksisterende tapperibygning i Hellerup, der brændte i 2015. 
Gennem CEBRAs fortolkning laver arkitekturen referencer til 
naturvidenskaben og teknologien. 

”Ambitionen med ombygningen er at vise, at det historiske er 
til stede, men at fremtiden hviler oven på. Det tunge 
murstensfundament fra det gamle Experimentarium og den 
nye lette aluminiums overbygning skaber, ligesom 
teknologien, en moderne overbygning på videnskaben”, 
beskrev partner og arkitekt Kolja Nielsen fra CEBRA.

Ét af de arkitektoniske højdepunkter i det nye byggeri er 
dobbelthelix-trappen i kobber, som minder om DNA-
strukturens spiral. Med sine 160 tons svarer den til vægten af 
en voksen han-blåhval og fremstår som en gigantisk og 
overvældende skulptur i Experimentariums nye 
imponerende atrium. 

Tag med ind i et væld af rum til leg, hvor arkitekturen
og flowet gennem bygningen på finurlig vis giver 

de besøgende store wow-oplevelser. 



På soklen af den gamle bygning står et moderne og markant 
arkitektonisk byggeri med forskudte etager beklædt med perforeret 
aluminium. 

CEBRA har genbrugt fundamenter og murværk fra de gamle 
sodavandstappehaller, og som en hyldest til Experimentariums
fortid er facaderne lavet af 28 tons aluminium fra bl.a. omsmeltede 
sodavandsdåser og kapsler.

Motiverne på facaden demonstrerer den måde gasarter, eks. 
vind og røg opfører sig, når det er i strømninger. 



Indgangspartiet med spejle.





”Vi ønsker at skabe den store fantastiske oplevelse allerede ved 
ankomsten”, fortalte Kim Gladstone Herlev, direktør for Det nye 
Experimentarium. Dobbelt helix-trappen i kobber er det første, man 
møder, når man træder ind i Experimentarium. 



”Vi bygger alle udstillinger selv, og vi tænker design og 
konstruktion fra idé til færdigt produkt”, fortæller Kim Gladstone
Herlev.



”Vi opfatter Experimentarium som et vellykket 
hus på grund af den måde arkitekturen og flowet 
er med til at iscenesætte de naturvidenskabelige 
oplevelser på”, fortalte Kolja Nielsen.



’Du bliver sjovt nok klogere’ – lød det gamle Experimentariums
motto. Samme grundidé udspiller sig i det nye Experimentariums
legende udstillingsrum. Ved denne station kan man lege sig til 
viden om international shipping af varer, f.eks. et par sportssko.  





Ethvert natur-
videnskabeligt
interaktivt 
museum med 
respekt for sig 
selv har en 
sæbeboble-
station. 



Et af udstillingens højdepunkter 
var lysharpen, hvor vi alle 
klimrede smukke harmonier. 



Tagterrassen, som ligger lunt i læ, har en smuk udsigt 
over Tuborg Havn med et vue helt til Sverige. 



Efter rund-
visningen
blev vores 
medlemmer 
sluppet løs 
til fri leg! 



Tak for i dag


