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        Sokat tudunk Gudbrand Gregersenről, ki a 19. század 
közepén érkezett Norvégiából Magyarországra.  

Gudbrand Gregersen óriási fantáziával, akaraterővel ren-
delkezett, sok vállalkozása volt és 1913-ban ő volt Buda-
pest egyik leggazdagabb adófizető polgára.  Sok tevé-
kenysége között jelentös, hogy a magyarok oldalán vett 
részt az 1848-49-es forradalomban.  

Utódjai családi találkozón vettek részt Norvégiában. 

Talán nem ismerik Norvégiában az egyik unokát,  
Gregersen Hugót (1889-1975), kinek nevéhez fűződik egy 
tucat budapesi ház tervezése. Séta közben meglepetéssel 
fedeztem fel azt a házat, mely 1936-1937-ben épült és a 
Pozsonyi-út 41 alatt található Budapest 13.-ik kerületében.  

A bejárat feletti domborművet a tervező felesége, 
Gregersenné Lux Alice készítette.  

Gregersen Hugó iskoláit Bp.-en végezte, nyaranként 
kőművesinasként dolgozott. Első építészeti gyakorlatát 
Jablonszky Ferenc tervező-építész irodájában szerezte.  

Az I. világháború előtt Münchenben a Polytechnikumban 
tanult, de mellette a Képzőművészeti Akadémia festő ta-
gozatát is látogatta.  

 

Gregersen Hugó emlékére 
Norvég építész Budapesten 

Pozsonyi út 41 
(Herzen utca 8) 
Foto: Csángó 
Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozsonyi út 41 
(Herzen utca 8) 
Foto: Csángó 
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Csángó Péter Az I. világháborút követő években mint az 
akadémista irányzat késői képviselője a bp.-i Műcsarnok  

rendszeres kiállítója volt. Az 1920-as évek első felében 
építési vállalkozók irodáiban dolgozott, majd 1925-ben 
önálló építési irodát nyitott. Münchenben szerzett diplo-
máját soha nem honosíttatta, ennek ellenére mind a Mér-
nöki Kamara, mind a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
1932-ben felvette tagjai sorába. A főváros egyik elismert 
bérházépítője lett, 1945   előtt több mint 20 bérházat és 
villát épített. A II. világháború után részt vett a háborús 
károk helyreállításában, 1950-től a Mezőgazdasági Terve-
ző Vállalat, 1952-től a Kereskedelmi Tervező Vállalat 
vezető tervezője. 1945 után több mint 20 tervet készített, 
ezek nagyobb része meg is valósult. Fontosabb tervezései, 
lakóházak: Ráth György u. 36. (1929), Kis János altábor-
nagy u. 32. (1932), Böszörményi út 17. (1933), Móricz 
Zsigmond körtér 6/8/10. (1934), Fő u. 37/c (1936), Bem u. 
24. (1936), Pozsonyi út 41. (1937), Alkotás u. 9. (1938), 
Árpád  fejedelem  útja  56.  (1934);  középületek:  Központi 
Statisztikai Hivatal helyreállitása és új könyvtára (1945-
48), Debreceni Penicillingyár (1950), hűtőházak Kaposvá-
rott, Győrben, Debrecenben (1951-52), a budapesti Divat-
csarnok átalakítása (1956), a budapesti Gundel étterem 
újjáépítése (1957). 

Csángó Péter  

Pozsonyi út 41. (Herzen utca 8) Foto: Csángó  

 

Irodalom:  

Hírnök. XXII/17. sz., 2016. szeptember 1 

Magyar  Életrajzi Lexikon (http://
mek.oszk.hu/00300/00355/html/) 

http://www.agt.bme.hu/varga/foto/farkasreti/gregersen-
h.html 

 

 

 

 

 

  

PéterGregersen Hugó és Lux Alice sírja. Far-
kasréti temető: 35-5-73 [szobrász: Lux Alice  


