
Koleraen og 
Kommunehospitalet

Den 11. juni 1853 ramte en stor koleraepidemi København. 

København blev hærget af sygdommen frem til 1. oktober, hvor 

det lykkedes sundhedsmyndighederne at få sygdommen under 

kontrol. Epidemien havde da varet 14 uger, og 7210 borgere i

København var blevet smittet med kolera, heraf var 4742 døde. 

København var i 1853 en overbefolket og nedslidt by. 

Bygningsmassen lå hovedsageligt klemt inde bag voldene i 

den nuværende Indre By. Byens vandforsyning og kloakering 

var mangelfuld. Det vurderes, at ca. 13 % af dødsfaldene i 

de foregående årtier var forårsaget af det dårligt rensede 

drikkevand, der blev ført ind til byen fra søer i oplandet gennem 

et net af udhulede trærør. Trærørene var ofte utætte, hvilket 

tillod latrin fra de dertil indrettede gruber at sive ind. 

Epidemien udstillede ikke bare de elendige hygiejniske forhold, 

der eksisterede i København i 1850erne. Den viste også, 

at byens daværende hospitalerne ikke havde kapacitet til de 

mange patienter, og man blev derfor nødt til at oprette en 

teltlejr uden for voldene.

I 1855 besluttede man derfor at opføre et nyt og moderne 

hospital uden for voldene. Planerne om Kommunehospitalet 

blev således født ud af koleraepidemien.

Selve hospitalet blev opført ud fra tidens mest moderne 

sundheds  principper. I den forbindelse var bygning 20 en central 

bygning. Ved hospitalets åbning i 1863 var den indrettet som 

maskinhus med en stor dampmaskine. Dampmaskinen drev 

hospitalets meget moderne ventilations system, der sørgede for 

at frisk luft blev pumpet ind i hospitalet og for adgang til varmt 

vand. Derudover var en del af bygningen indrettet med latriner 

og vandklosetter, der skulle være med til at forbedre hygiejnen.
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