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En oase i byen

Gå en tur og oplev det,
der gør Bispebjerg Hospital så enestående

Allerede da Bispebjerg Hospital blev indviet
19. september 1913, var det et visionært
sundhedsprojekt langt forud for sin tid.
Hospitalet bestod af seks pavilloner i et stort
haveanlæg, som stadig i dag er med til at gøre
hospitalet til en grøn oase i byen.

Hospitalet er tegnet af arkitekt Martin Nyrop,
der også står bag Københavns Rådhus.
Sammen med haveanlægget er Bispebjerg
Hospital et af de tidligste og smukkeste
eksempler på helbredende arkitektur med
lyse sengestuer og grønne miljøer – og et af
de største sammenhængende områder, der er
blevet fredet i Danmark.

Velkommen

Hospitalet er et af Region Hovedstadens
fire akuthospitaler med en omfattende
forskning af høj international kvalitet. I januar
2012 fusionerede Bispebjerg Hospital med
Frederiksberg Hospital, og i løbet af de næste
12 år samles de to hospitaler med Psykiatrisk
Center København på Bispebjerg Bakke i et
nyt hospital.
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Tegner Frits Ahlefeldt

1
Agern-formet lampe

Martin Nyrop tegnede ikke blot bygningerne,
han designede også de fleste af møblerne og de
naturinspirerede lamper i skønvirke-stil, som
hænger rundt på de gamle bygninger.

3
Murstenshjerte – styrke, livskraft, kærlighed

Nyrop har udsmykket bygningerne med små
detaljer og symboler, hvor tallet tre indgår. Også
Københavns byvåben er diskret antydet på mange
bygninger ved tre lodretstående mursten, som
repræsenterer de tre tårne.

5
Kone på Kasse

Skulptur i bronze af Hanne Varming. Opstillet 1990.
Giver: Ny Carlsbergfondet. Bred og mægtig sidder
konen med en lille knold i nakken og tunge bryster.
Figuren er groft modelleret, mens kassen, hvis
årer tydeligt aftegner sig, antageligt er støbt over
en virkelig træmodel.

2
Jødernes flugt til Sverige

Personalet spillede en central rolle under
besættelsen. Ca. 1.500 – 2.000 danskere med
jødisk baggrund er blevet hjulpet til Sverige via
hospitalet i løbet af kun to uger i oktober 1943.
Se mindepladen på kapellet.

7
”Sukkenes bro”

Forbindelsesgangen har sit kælenavn, fordi den
forbandt den oprindelige operationsbygning
med opvågningsstuen. Buen er en selvbærende
konstruktion.

8
Kapel

Hospitalet er bygget i nationalromantisk stil
og påvirket af forskellige traditioner – kapellet
for eksempel af den italienske, middelalderlige
bygningskultur. Nyrop rejste en del og var inspir
eret af historicismen, men benyttede forskellige
stiltræk i samme bygning.

4
Lille Gefion

Springvand i bronze og granit af Anders Bund
gaard. Udført 1901, opstillet 1986. Giver: 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 vand
føringen udarbejdede han denne model i
sjettedel størrelse.

6
Vestre Port

Portbygningen
ved Charlotte Muncks Vej
spejler sig i sin søsterport mod øst.
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Duetårn

Badebygning
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Broen over Lersøen

Duetræ

Da hospitalet blev opført, var brevduer til at
fragte blodprøvesvar den nyeste teknologi. Der
for findes der mange steder huller til brevduer.

Søen er naturligt forekommende og omfattet
af fredningen.

Til den gamle badebygning lod Nyrop sig inspirere
af romersk arkitektur. Bagsiden af bygningen er
en tro kopi af Hadrians Villa i Rom.

Hospitalet har et unikt haveanlæg af landskabs
arkitekt Edvard Glæsel med skulpturer og over
1.000 træer – mange af dem eksotiske. Duetræet
kendes på sine hjerteformede blade og store hvide
dækblade, som ligner en stor flok hvide duer.

På Bispebjerg Bakke ligger
et hospital i en park så skøn,
som var den indgangen til
Paradisets Have

Bispebjerg og
Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
www.bispebjerghospital.dk

