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Jacob Christian Jacobsen neve és tevékenysége 
nélkül Koppenhága bizonyára nem az és nem 
olyan lenne, ahogyan a világ ma ismeri a várost, 
annyit írunk le csupán, hogy Carlsberg és 
„Kis hableány”, és máris helyben vagyunk.

AL AKUL A CARLSBERG CIT Y 

KOPPENHÁGÁBAN 

Jacobsen volt az a férfiú, ki fia 
keresztneve (Carl), a dán hegy szó (bjerg), némi 
víz, komló, maláta és persze jó adag titok és 
szakértelem mixével létrehozta a Carlsberg márkát. 
Koppenhága Valby nevű, dombos városrészén 
(ezért a „hegy” a névben, ami a lapos és sík Dániát 
tekintve megengedhető túlzás) 1847-től illatozott, 
habzott a sör, növekedett a sörgyár. J. C. és utódai 
gyarapították a várost is – egyebek mellett az 
Edvard Eriksen szobrász bronz „Kis hableány”-a, 
Koppenhága első számú jelképe Carl nagyvonalú 
adományával készülhetett el 1913-ra.

Szimbólum lett a gyár teljes területe, és 
minden építési korszak – tisztelettel adózva az elődök 
öröksége előtt – hozzátett valami frisset és méltót a 
gyár építészetéhez. A 20. század második felére kisebb 
kerületté nőtt a Carlsberg, mégis ezzel egy időben 
a globálissá fejlődött termelés különféle egységeit 
egymás után költöztette ki a cégvezetés, végül 2008-
ban végleg befejezték Valby-ban a sörkészítési bizniszt. 
Carlsberg mint múzeum, történet, számos kapcsolódó 
épület és rekvizitum, szellemiség és név megmaradt. 
Helyszíne, egyúttal kerete lett az akkor már évek óta 
formálódó városfejlesztési mestertervnek, a Carlsberg 
City-nek, amit egy dán építésziroda, az Entasis rajzolt 
meg. Tervük a 2009-ben Barcelonában megrendezett 
nemzetközi építészeti fesztiválon elnyerte a legjobb 
mestertervének járó fődíjat.

J.C.

Szerző: MOLNÁR SZILVIA | Építészet: ADEPT

Fotó: R ASMUS HJORTSHOJ
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A Ny Carlsberg Vej Elefántos kapu 
utáni szakasza, jobbra az új 
épületrésszel. Az elefántok azért 
kerültek ide, a hűvös északra, 
mert Carl Jacobsen nagyon 
szerette a Rómában, a Santa 
Maria sopra Minerván álló, 17. 
századi Bernini-féle, hátán 
obeliszket hordozó elefántszobrot

A A fejlesztési területen 
álló felújított, irodává 
átalakított raktár-
épület keleti homlok-
zatának rajza

B Az új épületrészek 
téglahomlokzatain 
használt egyedi tégla 
gyártmányrajza

C Az új, lakóépületrészek 
északi homlokzatának 
rajza

A

C

B

Nagyjából 600 ezer négyzetméter 
fejlesztési területre szóló koncepciót állítottak 
össze az Entasis tervezői, aminek 40-60 százalékán 
új lakóterületeket jelöltek ki, a fennmaradó 
részeken kulturális, kereskedelmi, sport- és 
irodai szolgáltatások osztoznak. Ennek a nagyívű 
urbanisztikai ideának a részeként épült meg a 
Carlsberg Byen ingatlanfejlesztő cég megbízásából, 
irodai és lakószárnyakkal a Theodora ház, 
amit szintén egy helyi építésziroda, az ADEPT 
tervezett. (Talán az Entasis neve kevésbé, az 
ADEPT nyilván közismert magyarországi 
építészi körökben, mert a BudaPart beépítési 
koncepciójának megalkotására ezt az irodát kérte 
fel a Property Market.)

A sörgyár területének főutcájával,  
a Ny Carlsberg Vejjel határos területtel 
dolgozhattak az ADEPT építészei, ami nem 
városlépték, de a helyszín múltja, épületállománya 
miatt unikális feladat lehetett számukra. A Ny 
Carlsberg Vej ugyanis a Carlsberg kelet-nyugati 
tengelye, kitüntetett ki- és belépési pontja. Kelet 
felől a látogató a Dipylon nevű duplanyílású, 
Vilhelm Dahlerup által tervezett, 1892-ben 
átadott, óratornyos kapun jut be a területre, majd 
néhány méterrel később az 1901-ben átadott, 
szintén Dahlerup tervezte Elefántos kapu 
(gyakran Elefántos torony) alatt vezet tovább az 
útja. E két vöröstéglás, historikus szépség közötti 
rövid szakaszon zártsorú beépítéssel korabeli 

ipsics
Öntapadó jegyzet
18-19



20



21

A fejlesztési terület déli határa, 
a J.C. Jacobsens Gade felőli 
kiteresedés

épületrészek követik egymást, majd közvetlenül 
az Elefántos kapu előtt, kelet felé köztér nyílik, 
amit a kapuépítmény vonalában megépített, 
jellegzetes ipari épület zár: 2008 előtt élesztőraktár 
volt. Gránitelefántok által gyámolított, karcsú 
oszlopokkal, íves lezárású ablakokkal tagolt 
rézkupolás kapuépítmény mellett egy raktár 
homlokzata: lizénák, síkból kiugratott, téglából 
formált minták egyenletes sora. Azonos anyag, 
tökéletesen más előadásmód, és nem csak az eltérő 

funkciók miatt: aki erre járt, tervezett és épített, az 
mindig képes volt a téglával „nyomot hagyni”.

Áthaladva az Elefántos kapun, látható, 
kitapintható, hogy hol végződik az egykori 
élesztőraktár és kezdődik egy új épületszárny. 
Mind a raktár felújító, egyben áttervezése irodai 
funkcióra, mind az új lakószárnyak megtervezése 
része volt a Theodora ház-beruházásnak ( J. C. 
Jacobsen lánya után nevezték el ezt a projektet). 
A régi raktárépületben, nagyjából 4130 

négyzetméter területen találhatók bérirodák, 
ehhez a szárnyhoz három lakóegység kapcsolódik. 
A három lakóépület-rész emeletein összesen 
58 lakást alakítottak ki, mindegyik erkélyes; 
a földszinti tereket kávézók, üzletek, étterem 
üzemeltetésére tervezték meg. Látható, hogy az 
építészeti program megkoronázása a lakóépület-
szárnyak külső homlokzatainak megtervezése volt. 
Az Elefántos kaputól indulva enyhén emelkedik 
az út és ez mintha hatással lenne a Theodora 
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Fejlesztési terület (bruttó): 15 500 m²
Tervezés és kivitelezés: 2017-2020
Építészeti tervezés: ANDERS LONK A, 
MARTIN LAURSEN, 
MARTIN KROGH, SIMON POULSEN, 
CAMILLA KLINGENBERG,
 JENS AR NAR ÁR NASON, 
AR MINAS SADZEVICIUS, 
TELMA RIBEIRO (ADEPT)
Együttműködő partnerek: BNS, 
NOR DCONSULT
Tájépítészet (belső udvar, fali növényrács): 
WERK

homlokzatára: a kifejezetten ide tervezett, külső 
hosszanti oldalukon konkáv téglák az épület 
sarka felé egyre sűrűsödő foltokat alkotnak, a 
látvány szélfútta felület hatását kelti. Miként az 
ADEPT alapítója, Anders Lonka egy interjúban 
elmesélte, ennek a különleges téglaformának a 
közeli Jacobsen Kertben található az ihletőforrása. 
A Carlsberg közparkjában (ami sokáig a sörgyár 
alapítójának privát kertje volt) a hatvanas évek 
második felében kisebb átalakítást végeztek, akkor 
építették fel a park végében Svend Eske Kristensen 
tájépítész tervei alapján az ún. Függőkertet, egy 
téglából épített, konkáv formájú falak alkotta 
teraszcsoportot.

A Theodora ház Ny Carlsberg Vej 
felőli utcai homlokzatán, a keskeny, szabálytalan 
nyíláskiosztások miatt látványosabb ez a színlelt mozgás, 
a szomszédos háztömb felőli oldalhomlokzatokon a 
konzolos, fémmellvédes erkélyek miatt már kevésbé 
hatásos, a Theodora tömbjén belül, az épületszárnyak 
által közrefogott udvar pedig mintha nem is ehhez 
az épülethez tartozna. Vakolt fehér falak, körben 
a falakon fa támrendszer és áttört, rombuszrácsos 
mellvédű konzolos erkélyek, de ez csak részben igaz, 
mert az udvari fotók az átadáskor készültek: a falakon a 
jövőbeli zöldhomlokzatok növényrácsrendszere látható 
most még, vagyis ami kint látszólagos, itt bent valóban 
hullámzó, mozgó, élő felszín lesz.
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E1

D

E2

D A fejelsztési 
területen, a 
meglévővel és az új 
tömbökkel alkotott 
együttes alaprajza

E1 Déli oldali metszet

E2 A régi és új részek 
kapcsolatát mutató 
homlokzati rajz (déli 
oldali nézet)




