Bispebjerg Hospitals fredede
haveanlæg er nænsomt renoveret
med respekt for de oprindelige
haveplaner af Edward Glæsel
fra 1913
	Edward Glæsel var en af Danmarks mest
betydningsfulde havearkitekter, og haverne
på Bispebjerg var et af hans sidste værker.
	
De fredede haver er blevet gjort mere
tilgængelige, så det er nemmere for senge
og kørestole at komme ud i haverne.

Velkommen i Bispebjergs
Helende Haver

→ Har du lyst til at dele
din oplevelse med
os på Instagram,
så brug hashtagget
#mitbispebjerg


Den
A.P. Møllerske Støttefond har
doneret 35 millioner til projektet.
	
Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte
Skibsted Landskabsarkitekter har tegnet
planerne for haverne.
	
Løsningerne er udtænkt i samarbejde
med hospitalets medarbejdere.
	
Klimatilpasning og skybrudssikring er også
en del af projektet.

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
bispebjerghospital.dk

Projektet er støttet af

Læs mere og lyt til podcast om haverne på
www.bispebjerghospital.dk/oplev

Sollyset flimrer mellem trækronerne.
Rosenbedene spreder sin søde duft.
Unikke kunstværker vækker n
 ysgerrighed
og forundring.

Fotos: Claus Peuckert, Anne Prytz
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Bispebjergs
Helende
Haver

Bispebjergs Helende H
 aver er noget for
sig selv. På intet andet hospital fi
 nder du
så smukt anlagte haver, der fungerer som
lindrende oaser for p
 atienter, personale
og besøgende.
En donation fra Den A.P. Møllerske
Støttefond har gjort det muligt at føre
haverne tilbage til fordums pragt samtidig
med at de moderniseres.
Vi er stolte over at invitere dig ind i
vores grønne leverum. Gå en tur, oplev
herlighederne og brug denne guide til at
finde rundt og blive klogere på stedet.
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Et anatomisk mesterværk

Dammen øverst i midteraksen bliver
bevogtet af den knejsende bronze
skulptur Lazarus. I anledning af
hospitalets 100-års jubilæum i 2013
donerede Ny Carlsbergfondet skulp
turen. Den anerkendte kunstner
Christian Lemmerz blev udvalgt til
at udforme værket, som er officielt
indviet i 2017.
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Gefion-statuen

Udført i 1901 af kunstner Anders
Bundgaard, opstillet i 1986, givet af
Ny Carlsbergfondet. Bundgaard vandt
i 1899 en kommunal konkurrence om
et nyt springvand i København – det
mægtige Gefionspringvand for enden
af Amaliegade. For at teste vandførin
gen udarbejdede han denne model i en
sjettedel af størrelsen.
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Fuglehaverne

Haverne, der støder op til de tidligere
operationsstuer, er forbeholdt hos
pitalets bevingede beboere. Den tætte
bevoksning, redekasser og træer giver
ly til fugle og insekter – ligesom det
var tænkt på Edward Glæsels tid.

Stor planterigdom

I haverne ved bygning 3 og 4 finder du
nye, rummelige havepavilloner, der er
symmetrisk placeret i haverne. Hud
afdelingen bruger den ene pavillon til
lysterapi for patienter med forstadier
til hudkræft.
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Sukkenes bro

Forbindelsesgangen har sit kælenavn,
fordi den forbandt den oprindelige
operationsbygning med opvågnings
stuen. Her blev patienterne kørt i
senge frem og tilbage, når de skulle
opereres. Buen er en selvbærende
konstruktion, og arkitekturen er
inspireret af broerne i Venedig.
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En stille stund i den
palliative have

Historiske grønne oaser

Under pergolaen kan du nyde synet af
Ejler Billes kunstværk Fangarme. Som
en levende organisme rækker skulp
turen ud mod beskueren. Udarbejdet
i bronze, oprindeligt udført i 1933 og
givet af Ny Carlsbergfondet til hospi
talets 90-års jubilæum i 2003.
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Haverne er ført tilbage mod landskabsarkitekt E
 dvard
Glæsels (1858-1915) oprindelige i deer. Haver med
plantevariation, stier til spadsereture og kroge til
eftertænksomhed. En helhed, som er let at finde rundt
i, men som samtidig r ummer individuelle oaser til
rekreation, som kan pleje krop og sind.

Den sociale blomsterhave

I parken har den sociale organisation,
WeShelter, etableret en have, som er
tilegnet socialt udsatte. Det er både et
sted, hvor brugerne kan dyrke jorden,
og et sted, hvor patienter, personale
og bydelens beboere kan nyde blom
sterne. Kig ind og få en snak.

En arkitektonisk perle
Ebba Lunds Vej

Edvard Glæsels originale haver
var rige på plantearter og havde et
blomstrende udtryk. Landskabs
arkitekterne har studeret Glæsels
omfattende botaniske plantelister og
genskabt haverne med samme plante
rigdom som dengang. Det skaber en
større biodiversitet i haverne.

Nye havepavilloner

Nielsine Nielsens Vej
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I haverne finder du otte hospitalspavilloner fra det
oprindelige byggeri fra 1913. De er tegnet af a rkitekt
Martin Nyrop, som ønskede at sikre patienterne lys og
luft. Nyrop udsmykkede bygningerne med små detaljer
i murværket. Kan du spotte Københavns byvåbens tre
tårne, hvis du kigger godt efter?

