
Da arkitekt Christian Hansen (1803-83) 
tegnede Kommunehospitalet (1859-63), var 
han stærkt inspireret af den græsk-byzantinske 
stil. Inspirationen ses bl.a. i hovedbygningens 
enkle facade med de rundbuede vinduer og 
den karakteristiske kuppel, som knejser over 
den centralt placerede korskirke. Foruden 
kirken husede det centrale midterparti også 
operationsstuen samt hoved indgangen til det 
gamle Kommunehospital.

Kommunehospitalets grundplan var oprindeligt 
formet som et stort „H“, og hospitalet var opdelt 
i to fløje, en mande- og en kvindeafdeling. Den 
monumentale facade ligger lidt tilbagetrukket fra 
gadelinjen og skaber et byrum foran bygningen. 
Selvom den byzantinsk-inspirerede arkitektur, 
med vor tids øjne, kan virke bagudskuende, var 
bygningens struktur og indre plan både moderne 
og fremsynet for sin tid. 
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De store gårdpartier fungerede som rekreative 
områder, hvor patienterne kunne få frisk luft og 
lys. Sundhedsidealerne gennemsyrede også hospi-
talets indre struktur, hvor hospitalet havde indlagt 
vand og varme, samt et ventilationssystem, der 
førte frisk luft ind på sengestuerne og dårlig luft 
ud af stuerne. Den indre plan var desuden udført, 
så alle sengestuerne var sydvendte og dermed 
lyse. De lange gangarealer vendte mod nord.  
Bygningens indre plan var således inddelt efter 
den nytte og brug, som lokalerne skulle tjene.

Christian 
Hansen var 

inspireret af det 
nyeste europæiske 

hospitalsbyggeri og ved 
indvielsen i 1863 levede 
hospitalet fuldt ud op 

til tidens nye sundheds
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❞Det 
er det eneste 

campusområde, der 
tåler sammenligning med 

Oxford i England, 
for det er et område med 

historie, flotte byg ninger og 

fine gamle have anlæg❝
Erwin Koster Kristensen, driftschef, 

Campus Service City

KommunEhoSpitalEt SEt fra luftEn, illuStrErEt tiDEnDE, 1884

KommunEhoSpitalEt SEt fra BotaniSK havE, 1895

KommunEhoSpitalEt, julEn 1988
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