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Kære Kulturstyrelse 
 
Vedr. Asfaltering af Ny Carlsberg Vej 
 
De 235 husejere i Humleby, som bliver naboer til Carlsberg Byen, har holdt en række møder i 
forbindelse med byggeplanerne. Husejerne har med gru konstateret, at Carlsberg Byen snart 
vil gå i gang med at asfaltere den historiske del af Ny Carlsberg Vej på Vesterbro i 
København. Humleby mener at man burde frede vejen og anlæg med træer, som lægger 
"frem og op til" de fredede bygninger ved de ikoniske elefanter på Carlsberg. Vi mener at hele 
vejstrækningen fra Vesterfælledvej til elefanterne bør fredes, da vejstrækningen er en del af, 
og ender ved et fredet byggeri.    
 
Udtalelsen, som Humleby’s husejere bakker op om lyder som følgende: 
 
”Humleby synes det er en arkitektonisk katastrofe at asfaltere Ny Carlsberg Vej. Hvordan kan 
myndighederne tillade en asfaltering af Københavns smukkeste brostensbelagte vej? Denne 
vej falder i god harmoni med de omkringliggende bygninger. Det er en historisk vej og vi kan 
ikke forstå, at myndighederne ikke vil gøre alt for at bevare Ny Carlsberg Vej. Udover de 
lokales glæde ved denne brostensbelagte vej, er det også en turistattraktion der dagligt 
værdsættes af Vesterbros mange turister.”    
 
Humleby foreslår, at vejen forbliver brostensbelagt, men at brostenene slibes i hver side, så 
cykler nemmere kan cykle på Ny Carlsberg Vej.  

 
Da kommunen selvsagt ikke kan gøre meget i den konkrete sag, tillader vi os nu at 
henvende os til Kulturstyrelsen I håb om, at Kulturstyrelsen kan frede vejen i sidste øjeblik.  
 
Vi har vedlagt billeder og tekniske data: 
 
Vi ser frem til at høre fra jer.  
 
Med venlig hilsen  
 
Gustav Jensen, Formand 
 
På vegne af: 
 
Humleby Husejerforeningens bestyrelse 
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Formand: Gustav Jensen, Jerichausgade 12 
Næstformand: Per Skovgaard, Küchlersgade 57 
Kasserer: Inger A. Nielsen, Jerichausgade 30 
Bestyrelsesmedlem: Per Vesterberg, Küchlersgade 6 
Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen, Carstensgade 4 
Bestyrelsesmedlem: Christian Maegaard, Küchlersgade 43 
Bestyrelsesmedlem: Jens Lauritsen, Jerichausgade 45 
Suppleant: Morten Eriksen Jerichausgade 36 
Suppleant: Peter Holst, Küchlersgade 55 

 
TEKNISK DATA og BILLEDEMATERIALE 
 
Bygningens (vejens) 
adresse,  

Bygherre: 
Arkitekt:  
Opførelsessår:  

Ny Carlsberg Vej 1760 København V. (Den del der er 
brostensbelagt).  
Bygherre Carl Jacobsen 
Arkitekt  Vilhelm Dahlerup 
1881 

Et par gode fotos af 
bygningen, gerne fra 
flere vinkler, og gerne 
så man får et indtryk 
af bygningens 
omgivelser. 

Vedhæftet: 

Bygningens 
matrikelnummer, 
ejendomsnummer, 
kommune og 
ejerforhold. 

Postnummer 1760 

Københavns Kommune 

Begrundelse for 
Fredningsforslaget. 

Brostensbelægningen på Ny Carlsberg Vej bør fredes (vej og side 
anlæg med træer). Vej og anlæg lægger "frem og op til" de fredede 
bygninger ved de ikoniske elefanter på Carlsberg. Hele 
vejstrækningen fra Vesterfælledvej til elefanterne bør fredes, da 
vejstrækningen er en del af, og ender ved et fredet byggeri og 
grænser op til det bevaringsværdige byggeri i Humleby.    

Vedligeholdelsesstand. 
 

Meget god 

Kontaktperson Gustav C. Jensen 
Formand Husejerforeningen Humleby 
gustavjensen@gmail.com 
Jerichausgade 12 
1777 København V. 
+45 6171 7913 
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Kort over Ny Carlsberg Vej

 
 
 

Historisk 
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