De Røde Bygninger

104 år med De Røde Bygninger
At hospitaler tog sig anderledes ud for 104 år siden, vidner Rigshospitalets
røde bygninger om. Her blev grundstenene til det moderne hospitalsbyggeri lagt, og hospitalet som velfærdsinstitution rykkede et stort skridt
tættere på danskerne. Bygningerne er det sidste levn fra det oprindelige
Rigshospital, der blev opført i 1910, og bliver af mange betragtet som en
vigtig del af den nationale kultur- og sundhedshistorie.
I løbet af foråret og sommeren 2014 bliver de ellers så bevaringsværdige
røde bygninger fra det oprindelige Rigshospital rømmet og gjort klar til
nedrivning. En nedrivning, der er nødvendig for at gøre plads til opførelsen
af den kommende Nordfløj. Og nedrivningen markerer dermed et endeligt
farvel til en æra – fra en særlig hospitalsarkitektur til en ny – med
udbygningen til Det Nye Rigshospital, der ventes færdigt i 2018.

Foto: Tomas Bertelsen, 2013

Den Røde Bygning har med sine tre længer og fire etager haft mange
funktioner gennem tiden – først og fremmest som opholdssted og bolig for
sygeplejerskerne og senere som administrationsbygning, patienthotel og
hjemsted for diabetesbehandling og specialister i stofskiftesygdomme.
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Byen og den friske luft på Fælleden
Den medicinske og teknologiske udvikling tog for alvor fart i slutningen af
1800-tallet, og København havde vokseværk. Der opstod et ufravigeligt,
stigende behov for større og bedre rammer for behandling og pleje af
byens og hele rigets borgere. Og behandlingen skulle ske efter moderne
standarder. Standarder, som det gamle Frederiks Hospital ikke kunne
imødekomme i de nedslidte og fugtramte bygninger i Bredgade og
Amaliegade, hvor Designmuseum Danmark har til huse i dag.
Koleraepidemien og befolkningstilvæksten gjorde deres til, at Staten
ønskede handling. De besluttede at opføre et moderne hospital i grønne
omgivelser uden for Indre By. Et hospital, der kunne udfordre Københavns
Kommunehospitals status som førende i byen – og bringe den ypperligste
behandling og pleje til det danske folk inden for alle specialer.
Administrationsbygningen og H-bygningen er de sidste tilbageværende
bygninger fra det Rigshospital, der ifølge formålsparagrafferne fra 1902
skulle ”være lige for alle fra by som fra land,” tegnet af arkitekt Martin
Borch og opført i røde mursten.
Kilde: Det Kgl. Biblioteks billedarkiver, REX

Luftfoto (udateret): Rigshospitalet og omgivende parker og veje
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Pavillonhospitalet
Rigshospitalet blev opført i hvide pavilloner, og den grønne oase med de
anlagte haver og stisystemer blev helt i tråd med tidens ånd afskærmet fra
byens larm og skidt med omgærdende røde murværker og høje bygninger.
Visionen for hospitalet var en moderne arkitektur, der i højere grad
byggede på lægefaglige præmisser end et egentligt æstetisk grundlag.
Men opførelsen skete også midt i en tid, hvor hospitalers indretning og
opbygning var under konstant forandring. At man valgte at opføre
pavilloner med inspiration fra franske og britiske flådehospitaler skyldtes
især det forhold, at lægerne og arkitekterne i modsætning til tidligere tiders
hospitalsbyggeri nu satte hygiejne og ren luft højt på prioriteringslisten. De
bærende principper for pavillonbyggeriet var at komme smitterisikoen til
livs ved at sørge for grundig udluftning og helbredende ophold i grønne og
lyse omgivelser. De høje pavillonbygninger var designet til at bringe lys og
luft ind til patienterne på stuerne, og pavillonerne stod på rad og række,
fem og fem, bundet sammen af de grønne stier.
Men Rigshospitalet fik ikke lov til at nyde dets status som det ypperligste
inden for hospitalsbyggeri ret længe. Teknologien og videnskabens
opdagelser ville det anderledes. Da Rigshospitalet endelig stod færdigt i
1910, var den nye viden om bakteriologien og de hastige teknologiske
fremskridt allerede ved at ændre det etablerede billede på, hvordan
hospitaler skulle bygges, og pavillonprincippet begyndte at vige for de
mere funktionelle principper så som at skabe kortere afstande mellem de
forskellige specialer, sengeafsnit, operationsstuer og undersøgelsesrum.

Selvom pavillonerne blev revet ned kun 60 år efter opførelsen og erstattet af
Centralkomplekset, et moderne modulbyggeri bygget med afsæt i funktionalistismens
filosofi, så har man i alle årene fra 1910 og frem til i dag kunnet fornemme ånden og
tiden fra det oprindelige hospital, i kontrast til det nye – takket være de tilbageværende,
originale røde bygninger ud mod Fælledparken.
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Luftfoto af Sven Türck, 1939. Rigshospitalet med Amorparken i front og Fælledparken
bagved. De store, røde bygninger, man ser bagerst i billedet, er Sygeplejerskebygningen
og Dermatologisk afdeling H (H-bygningen) ud mod Frederik V’s Vej og Blegdamsvej.
Pavillonerne ses som de 10 hvide længer centralt placeret på hospitalsmatriklen.

Rigshospitalet i Kjøbenhavn, 1911: Plantegning af Rigshospitalet.
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Sygeplejerskebygningen
Arkitekt Martin Borch, som gerne havde haft friere tøjler til at opføre sit
livsværk, bevarede trods alt et skarpt blik for detaljen og æstetikken i store
dele af det røde byggeri. For alt imens han måtte indrette sig efter de
lægefaglige ønsker med pavillonerne, lod han ikke til at slippe det
æstetiske greb, da sygeplejerskebygningen kom på tegnebrættet. Det
gjaldt ikke mindst Den Røde Bygning, som med det imponerende relief
med Rigsvåbenskjoldet i det centrale, fremskudte murværk ovenover
terrassen, ansås for at være en af de mest vellykkede af Rigshospitalets
bygninger.
I et særtryk af Ugeskrift for Læger, som udkom i forbindelse med indvielsen
af Centralkomplekset i 1970 skriver Egill Snorrason: ”Ved indvielsen i 1910
glædede alle sig over Rigshospitalets smukke opbygning; selv
sygeplejerskerne syntes ”at have fået et Slot at bo på.”

Postkort (udateret): Dagligstue. Rigshospitalets sygeplejersker var godt tilfredse med
boligen og dens indretning, da de flyttede ind i årene efter 1910.

Da det nye Centralkompleks skulle opføres i løbet af 1960’erne, blev den
oprindelige administrationsbygning revet ned, og administrationen flyttede
over i Den Røde Bygning ved opgang 52D med de mindeværdige
repræsentationslokaler i stueetagen, hvor sygeplejerskerne havde haft
opholdsstue.
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Foto, dateret o. 1940, (unavngiven fotograf): Høje palmer, lædersofa og store
oliemalede portrætter i opholdsstuen, hvor sygeplejerskerne havde haft deres gang i 30
år.

Postkort (udateret): Sygeplejerskernes bygning og haveanlæg
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Repræsentationslokalerne
Repræsentationslokalerne med Blå og Hvid stue og opholdsstuen med den
flittigt brugte talerstol emmer af de mange årtier, hvor der har været utallige
begivenheder at fejre, store møder og vigtige milepæle at markere – i
fantastiske rammer. Her gemmer sig en opsigtsvækkende samling af
kuriøse og bevaringsværdige genstande, møbler og billeder, der alle har
noget at fortælle om Rigshospitalets 104-årige historie på Fælleden.
Der har været afholdt receptioner, prisuddelinger, professortiltrædelser og
store symposier, og skåltalerne har fået frit løb, mens fagligheder på tværs
har nydt det gode, kollegiale selskab midt i sygeplejerskernes gamle
opholdsstuer.

Fotoserie fra Christoffer Johansens reception fredag d. 17. januar 2014 - efter
forelæsning i auditoriet og tiltrædelse som Europas første professor i Kræft og Senfølger
ved Københavns Universitet og med tilhørende overlægestilling i Onkologisk Klinik på
Rigshospitalet. Det blev en af de sidste professortiltrædelser, som blev budt velkommen
med reception i de gamle repræsentationslokaler.
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Foto: Jens Frederiksen, 2007. Opholdsrummet i repræsentationslokalerne har med et
virvar af oprindeligt og tilført interiør fået en helt særlig plads på Rigshospitalet. Her er
tegn fra en tid, hvor Den Røde Bygning var sygeplejerskebolig, mens gamle portrætter af
kirurgiens og medicinens danske forfædre og møbler af fineste kvalitet vidner om
Rigshospitalets historie og forandring gennem tiden.

Foto: Jens Frederiksen, 2007. Hvid Stue med bornholmerure og antikke spisestole.
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Afdeling H – og det unge speciale
H-bygningen, som støder op til administrationsbygningen ud mod
Fælledparken, er en bemærkelsesværdig bygning, som har trukket dybe,
faglige spor. Bygningen har blandt andet haft afgørende betydning for
udviklingen i behandlingen af patienter med hud- og infektionssygdomme.
De gode faciliteter og stærke kræfter gjorde det på ét sted muligt at samle
dermatologien og læren om de veneriske sygdomme i ét speciale på dansk
grund, skriver Jørgen Serup i en artikel i Dansk Dermatologisk Selskab
1898-1998, hvor en række fremtrædende, nulevende professorer og
overlæger fortæller deres bid af Danmarkshistorien om det unge, kliniske
speciale, der skulle vokse sig stort fra 1911 og frem.
Hudafdelingen (Dermatologisk afdeling H) fik altså med opførelsen af Hbygningen plads til at udfolde specialet, og det banede vejen for, at
specialet kunne spire frem og vokse sig modent som et fagområde med
behandling og forskning i international klasse. Og det var i høj grad en
stærk ledelse og en række læger og professorers hårde arbejde og
fortjeneste, at specialet udfoldede sig i den grad.
H-bygningen var med sine tre etager og kvist fra start indrettet til formålet
at undervise yngre læger og sygeplejersker og undersøge og behandle
patienter med hud-, epidemisk eller venerisk sygdom i længere perioder ad
gangen. Og der er ingen tvivl om, at der inde bag disse røde mure er sket
store fremskridt inden for behandlingen af patienter med hudsygdomme og
infektionssygdomme gennem tiden. Afdelingen var i en længere periode
landets førende dermatologiske universitetsafdeling og fungerede i 85 år
fra 1911 frem til decentraliseringen af specialet og lukningen af afdelingen i
1996.
I 1990 flyttede en række af Finseninstituttet specialister videre til afdeling
H. Det gav stærke kompetencer til Rigshospitalet, blandt andet inden for
lysterapien, diagnostikken og røntgen, men det også var en tid med
indskrænkede midler og trange fysiske forhold. De følgende år var en
turbulent tid, hvor en lang æra i dansk dermatologisk historie kulminerede
med lukningen af afdeling H.
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Foto af H-bygningen, Jørgen Serup (udateret): Den en-længede bygning i hjørnet af
matriklen ved Frederik V’s Vej og Blegdamsvej er ligesom administrationsbygningen fra
det oprindelige Rigshospital. På billedet ses blandt andet statuen af Finsen, som senere
blev flyttet hen til opgang 5.

Foto af H-bygningen, opgang 51, marts 2014. Bygningen har i perioden fra 1996 og
frem til marts 2014 blandt andet haft tag over Epidemiklinikken, Klinik for
Infektionsmedicin og Reumatologi, Onkologisk Klinik og Dialyseenheden.
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Nordfløjen i sigte
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