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5Forord

De fleste danskere kender Herlev Hospital. De, der har 

alderen, kan huske, da hospitalet blev opført i de glade 

1960’ere – og måske især, hvordan de øverste etager i 

sengebygningen senere kom til at stå tomme og mørke 

hen, da oliekrisen satte ind. Andre husker måske Ol-

senbanden går i Krig, hvor den høje bygning blev brugt 

som hjemsted for Rigsregistraturen, der i en boks gemte 

på en mikrofilm om EF’s tophemmelige plan om at gøre 

Danmark til en ferieregion i Fællesmarkedet.

Hospitalet er en af velfærdssamfundets arkitektoniske 

signaturer og måske det danske bygningsværk, der i 

størrelse og formsprog lægger sig tættest op ad den 

verdensberømte arkitekt Le Corbusiers visioner for en 

arkitektur, som kunne opfylde det moderne menneskes 

og samfunds behov for sundhed. Med Poul Gernes’ 

bevidste farvevalg overalt i bygningen er hospitalet 

samtidig et hovedværk i dansk udsmykningskunst og et 

af verdens første mangefarvede sygehuse.

Herlev Hospital er tænkt og realiseret som en effektiv 

behandlingsmaskine, hvor form, farver og funktion går 

op i en højere enhed. Hvor alt er optimeret og gennem-

tænkt ned til mindste detalje med det ene formål at sikre 

de bedste forhold for patienter, pårørende og ansatte. 

Derfor er hospitalet også et af det 20. århundredes 

danske bygnings- og udsmykningsmæssige ikoner og en 

vigtig del af vores fælles kulturarv, som skal bevares for 

eftertiden.

Det 38 år gamle hospital står i de kommende år over 

for en markant udvidelse og flere større renoveringer og 

transformationer. Kulturstyrelsen indledte derfor i 2012 et 

samarbejde med Herlev Hospital og Region Hovedsta-

den, der skulle sikre et kunstnerisk niveau der svarer til 

det oprindelige i valget af nye materialer og udsmykning, 

og samtidig tage højde for de nye funktionelle krav.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at 

finde ud af, hvordan man bevarer den unikke bygningsin-

tegrerede kunst under hensynstagen til den aktuelle drift 

og fremtidige udvidelse.

Arbejdsgruppen bestod af direktør Søren Rohde, vice-

direktør Lone H. Møller – fra 1. maj 2013 afløst af Gitte 

Fangel – og sekretariatschef Lars Tandrup fra Herlev 

Hospital, regionsdirektør Helle Ulrichsen – fra 1. janu-

ar 2013 afløst af regionsdirektør Hjalte Aaberg – fra 

Region Hovedstaden samt direktør Anne Mette Rahbæk, 

kontorchef Mogens A. Morgen og konsulent Ph.d. Simon 

Harboe fra Kulturstyrelsen.

Arkitekt MAA Sven Felding fik til opgave at udarbejde en 

bevaringsvejledning i samarbejde med en projektgruppe 

fra Herlev Hospital bestående af projektdirektør Connie 

Barfod, projektleder og arkitekt MAA Hans Olesen og 

snedkermester Rigo Møgelberg.

Bevaringsvejledningen er resultatet af et samarbejde 

og en proces, hvor alle har været enige om, at ligesom 

hospitalets arkitektur og udsmykning er uadskillelige, er 

bevaring og udvikling det også. Vejledningen har derfor 

et driftsperspektiv, der gør den praktisk og operationel, 

samtidig med at den på et højt fagligt niveau formidler 

bygningernes og den kunstneriske udsmyknings beva-

ringsværdi. Det er beskyttelse gennem benyttelse.

Kulturstyrelsen vil gerne takke alle, der har deltaget i 

arbejdet med bevaringsvejledningen. En særlig tak går 

til vejledningens forfatter, arkitekt MAA Sven Felding, 

som har været gennem et omfattende arkivarbejde og 

tillige har interviewet en række tidligere medarbejdere 

og slægtninge til de arkitekter, kunstnere, hospitalsan-

satte, entreprenører og leverandører, som var involveret 

i planlægningen og udførelsen af Herlev Hospital. Uden 

deres bidrag ville vi ikke kunne have realiseret denne 

vejledning.

Det er Kulturstyrelsens hensigt, at den fremadrettede 

brug af bevaringsvejledningen kan sikre de kunstneri-

ske værdier under hospitalets fortsatte udvikling, og at 

Herlev Hospital bliver et forbillede på, hvordan vores 

fælles kulturarv kan sikres uden at gå på kompromis 

med nutidige drifts- og funktionskrav.

Rigtig god læse- og arbejdslyst.

Direktør Anne Mette Rahbæk
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Der er i dette tiår et overordentligt stort pres på Region 

Hovedstadens hospitalskapacitet frem mod realiseringen 

af de planlagte store hospitalsudbygninger i blandt andet 

Glostrup og Herlev.

Den deraf følgende ekstraordinære kapacitetsudnyttelse 

presser i dag udnyttelsen af Herlev Hospitals bygninger 

fra 1976, hvad pavillontilbygninger og en intens intern 

ombygningsaktivitet tydeligt vidner om.

Det har endvidere i en årrække været nødvendigt at 

foretage en række større eller mindre midlertidige afvær-

geforanstaltninger og knopskydninger med det formål 

hurtigt at intensivere kapaciteten.

I et kvalitets- og bevaringsperspektiv er det derfor aktu-

elt at sikre, at den oprindelige kunstneriske og arkitekto-

niske kvalitet ikke sættes over styr.

Bevaringsvejledningen er i denne sammenhæng tænkt 

som et dynamisk værktøj i bestræbelsen på at sikre 

hospitalets bygningsanlæg, som det lige fra planlæg-

ningsstarten er tænkt:

• et fleksibelt udviklingsorienteret hospital for den 

optimale lægelige behandling og pleje af sit oplands 

patienter 

• en optimal arbejdsplads for et fagligt og teknisk 

meget sammensat hospitalspersonale

• et kunstnerisk og arkitektonisk ikon for den demo-

kratiske sundhedspleje.

Resultatet af den omfattende arkivsøgning og de mange 

udsagn fra personer, som enten har deltaget i udviklin-

gen og opførelsen af hospitalet eller efterfølgende har 

taget del i den løbende udvikling og vedligeholdelse 

af det store bygningskompleks, er entydigt, at der har 

været og fortsat er en stor respekt for det store arkitek-

turværk.

Det er imidlertid lige så tydeligt, at det hårde slid, den 

nødtørftige udbygning og en ujævn rytme i vedligehol-

delse og drift har gjort det oprindelige arkitekturværk 

sårbart.

Det er i disse år generelt erkendt, at ingen bygninger 

eller bygningsmaterialer er vedligeholdelsesfri. Det er 

samtidig erkendt, at rengøring, pleje, drift og vedlige-

holdelse er tæt forbundne processer, som har enorm 

betydning for de enkelte bygningsdeles og overfladers 

levetid.

I planlægningen og opførelsen af Herlev Hospital har 

al til rådighed værende erfaring og ekspertise været 

inddraget i beslutningsprocesserne, og de valg, der har 

været truffet, har været på et, også i en aktuel målestok, 

meget højt kvalitetsniveau.
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Ved mindre udbygninger, slitageudskiftninger og lignen-

de daglige situationer vil man ofte møde den problem-

stilling, at anlægsudgift eller genanskaffelsesøkonomien 

synes høj. Det kan imidlertid klart henføres til, at det er 

velafvejede tekniske løsninger, materialekvalitets- og 

slidstyrkeovervejelser, der har ligget til grund for de 

oprindeligt foretagne valg.

Herlev Hospitals arkitektoniske udgangspunkt kan 

beskrives som et udtryk for den store betydning, der po-

litisk blev lagt i, at et af velfærdssamfundets betydelige 

fokusområder er sikring af den generelle folkesundhed.

Hospitalet udtrykker sig arkitektonisk markant i sin 

skulpturelle hovedform og i sit klinisk hvide materiale-

valg. Eksteriørt er det den rene hvidhed i det landskabe-

ligt grønne, der er helt dominerende. Alle ydre facade-

detaljer er holdt neutralt brune, bortset fra de enkelte 

udvalgte steder, hvor en farve antyder den interiøre 

kunstneriske mangfoldighed.

Denne stort tænkte helhed antastes i dag desværre af 

det uoverskuelige antal pavillonbygninger, der har bredt 

sig i området mellem behandlingsbygningen (Bygning 

05) og servicebygningen (Bygning 07). Pavillonerne har 

naturligvis en funktionel berettigelse, men er økonomisk 

betingede nødløsninger på arealproblemer, uden funktio-

nel forbindelse til hospitalets nuværende infrastruktur, 

eller endnu mindre til den planlagte udbygning mod syd.

Når udbygningen mod syd er gennemført, er der derfor 

god grund til at overveje, om ikke behandlingsbygningen 

nu burde udvides i de afsatte reservearealer mod nord.

Herlev Hospitals interiør er først og fremmest domineret 

af en overdådighed af dagslys: den dobbelthøje foyer, 

auditorierne, patienttårnets sengestuer og arbejdsrum, 

den ovenlysbelyste enetages behandlingsbygning, ser-

vicebygningen og kapellet. I alle bygninger er en rigelig 

og omhyggeligt planlagt dagslysadgang et arkitektonisk 

grundtema. Det næste dominerende, gennemgående 

tema er den arkitektonisk og kunstnerisk styrede anven-

delse af farver. Billedkunstneren Poul Gernes’ palet er 

allestedsnærværende med den klare hensigt at anvende 

kunsten i den helende proces.

Et tredje og lige så gennemgående tema er Herlev Ho-

spitals indre funktionelle logik. Demonstrativt patientret-

tet mod syd, hvor hospitalsfoyeren og sengebygningen 

befinder sig, med hele behandlingsetagen centralt 

tilgængelig og servicefunktionerne, køkken m.v. under-

jordisk forbundet til det store kompleks fra nord.

De værdier, der således er fysisk udtrykt, fordrer, at man 

i hospitalets daglige drift, rengøring og vedligeholdelse 

udnytter den store omhu, der er lagt i at anvise kvalitets-

fulde, gennemtænkte og menneskelige tekniske løsnin-

ger og slidstærke, sunde materialer kombineret med en 

koloristisk nerve.
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I aktuel faglig terminologi er Herlev Hospital et bæredyg-

tigt byggeri, lagt an på robuste, slidstærke og fleksible 

løsninger.

I arbejdet med bevaringsvejledningen har der været 

særlige områder, der synes upåagtet eller særlig ned-

slidt og derfor er viet en særlig opmærksomhed.

Det har eksempelvis været forhallens udsmykning, møb-

lering og overflader, hvortil der er udarbejdet et særskilt 

bevaringsprojekt, som er under etapevis realisering.1 

Det har også været at få digitaliseret den i 1989 udførte 

farvemanual. Den omfatter med få undtagelser farve-

sætningen af alle hospitalets rum. Undtagelserne er nu 

indkredset og er defineret i denne vejlednings bilag.

Det gælder hospitalets generelle publikumsvendte møb-

lering, som repræsenterer møbeldesign af høj kvalitet og 

stadig anvendes og vedligeholdes. Cafeen danner her 

en beklagelig undtagelse. 

Der findes nu i bevaringsvejledningens bilag en let 

tilgængelig oplistning af alle hospitalets møbleringsele-

menter.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle hospita-

lets originale gardiner, med angivelse af type, mønster, 

farver og placering samt tekniske specifikationer.

Der er endvidere indsamlet og opnoteret farver og tek-

niske specifikationer omhandlende gulvbelægninger og 

dørbesætninger.

Endelig har det af Poul Gernes originalt farvesatte væg-

hængte system-ur til Herlev Hospital været genstand for 

en særlig undersøgelse, idet de tekniske forudsætninger 

for uret er ændret. Det har vist sig, at en ny teknologi 

såvel kan indarbejdes i de eksisterende som danne 

grundlag for en nyproduktion til de steder i hospitalet, 

hvor uret i dag mangler.

Ved egentlige om- og tilbygningsopgaver i og ved hospi-

talet skal bevaringsvejledningen naturligvis suppleres 

med det eksisterende tegningsmateriale og de eksiste-

rende driftsvejledninger, som i hovedsagen befinder sig 

i hospitalets arkiver, i Herlev Kommunes og i Statens 

Arkiver.

Driftsvejledningerne er ikke ajourført og digitaliseret, 

mens en digitalisering af tegningerne er påbegyndt og 

løbende bør følges op.

1) Herlev Hospitals Forhal, 

Istandsættelsesrapport,  

Sven Felding 2013.
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Bevaringsvejledningen er opdelt i en kort beskrivelse af 

forudsætningerne for byggeprojektet “Københavns Amts 

Sygehus i Herlev”, fulgt af en beskrivelse af det store 

hospitals hoveddisposition, som den blev udviklet og 

gennemført i årene 1960-76.1

I de følgende afsnit er en beskrivelse og tilhørende 

anbefalinger af hospitalets enkelte elementer fra byg-

ningskonstruktioner og bygningsdele over landskabssi-

tuationen til hospitalets grundaptering, installationer og 

kunstneriske udsmykning.

De angivne bloknumre, som er tildelt i projekteringsfa-

sen, tager højde for ikke realiserede bygninger og er 

derfor ikke fortløbende.

Kulturstyrelsens vejledning af juni 2012 om bevarings-

principper for bygninger er lagt til grund for analysen og 

i vurderingen af kulturarvsværdien for såvel hospitalets 

helhed som for det store anlægs enkelte elementer.

Bevaringsvejledningen anvender derfor gennemgående 

Kulturstyrelsens vejlednings begrebssæt: oprindelighed, 

intakthed og særlig betydning (autenticitet, integritet og 

signifikans) i vurderingerne.2

Som en bestræbelse på at sikre Herlev Hospital som 

Kulturarv i en dynamisk hospitalsudviklingssituation er 

der i hospitalets byggeafdeling iværksat et endnu ikke 

afsluttet arbejde for at tilvejebringe, organisere og i ud-

valg digitalisere de driftsvejledninger, tegninger, beskri-

velser, rumskemaer og manualer, som blev udarbejdet 

og afleveret ved byggeriets færdiggørelse i perioden 

1976-1983.

Dette grundlagsmateriale har på grund af organisatori-

ske ændringer i Københavns Amts og Herlev Hospitals 

byggeadministrationer haft en omtumlet skæbne, og er 

endnu ikke samlet i en adækvat tilgængelig form, men 

der er ydet en stor indsats for at spore materialet.
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De beskrivelser af konstruktioner, bygningsdele, farver, 

materialer, inventar m.v., som er angivet i denne vejled-

ning, og de anvisninger, som findes i de fremskaffede 

driftsvejledninger, manualer, tegninger m.v., supplerer 

hinanden. Alle oplysninger har ikke kunnet findes i 

hospitalets eget materiale, men er sporet ved arkivsøg-

ninger og interviews med myndigheder, arkiver og det 

personale og de rådgivere og entreprenører, som var 

involveret i opførelsen frem til 1976, og efterfølgende i 

driften siden 1976.

1) Kilde: Bibliotek for Læger. 193. 

årgang, sept. 2001, side 253, 

Det store hus i Herlev

2) Kilde: Kulturstyrelsen: Vejled-

ning, juni 2012
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Herlev Hospital hæver sig med sin karakterfulde skulp-

turelle profil markant over Københavns forstæders lave 

landskabs- og bygningsprofil, synligt fra sit opland og 

synligt som et vartegn for alle, som færdes på Køben-

havns udfaldsveje og på Københavnsregionens effektive 

Motorringvej 3.

Hospitalet er en manifestation af 1960’ernes nyeste 

helbredelsestankesæt med fokus på en optimal imøde-

kommende patientbehandling.1 Hospitalet er samtidig en 

gigantisk sygdomsbehandlingsmaskine, hvor den interne 

disposition er nøje gennemarbejdet med patientens og 

behandlingspersonalets vilkår som hovedparametre, 

og hvor den interne logistik er rygrad i det nyudviklede 

planudlæg.2

Herlev Hospital har, trods sit enkle og afklarede arki-

tektoniske udtryk, en broget udviklingshistorie, hvor 

politiske markeringer, nye og uprøvede ledelses- og 

planlægningskonstellationer, en ujævn byggerytme og 

en konstant underbudgettering skabte en medieombrust 

tilblivelsesproces for det markante hvide bygningsanlæg. 

Alligevel blev resultatet et veldisponeret, imødekommen-

de hospital med en betagende logik i rumlige sammen-

hænge og med stor fleksibilitet for, at behandlingsforløb 

og indlæggelser til stadighed kan ændres og udvikles 

inden for de bygningsmæssige og tekniske rammevilkår.

Hospitalet er opført i den præfabrikerede betons abso-

lutte guldalder. Danmark havde en stærkt subsidieret 

betonindustri med fabriksfabrikation af bl.a. boliger og 

institutioner som afsæt, og der var generelt stærk fokus 

på standardisering og høj kvalitet.

Den høje håndværkskvalitet er i 60’erne og 70’erne sta-

digt et grundvilkår i dansk byggeri. Tilsvarende var høje 

krav til hospitalsbygningers rengørings- og driftsstandard 

uomgængelige bygherrekrav fra amtets politikere.3

Planlægningen af hospitalet tog sin begyndelse i Køben-

havns Amts sygehusudvalg i slutningen af 1950’erne, 

og de første beslutninger om at opføre et nyt hospital i 

Herlev blev taget i Københavns Amtsråd 1960.
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“Det begyndte med, at vi gennem vor gamle ven, land-

skabsarkitekt Svend Hansen i Århus, fik en kontakt til 

daværende amtsborgmester Poul Stochholm. Gehrdt 

Bornebusch, Max Brüel og jeg blev indkaldt til møde, 

og jeg kan huske, at vi alle tre havde slips på og vand 

i håret, og at vi var spændte på, om vi nu fik at vide, at 

vi skulle bygge sygehuset. Men i virkeligheden vidste vi 

ikke i forvejen, hvad formålet med mødet var.

Men i stedet for at oplyse om det, så gav amtsborgme-

ster Stochholm sig til at holde en forelæsning på en 

times tid for os tre dengang unge mennesker om det 

runde hjørnes betydning for rengøring, og for prisen på 

denne. I en hel time talte han om renlighed og runde 

hjørner – og det satte jo senere, kan man godt sige, i 

nogen grad sit præg på dette hus! Jeg indrømmer, at vi 

gik lidt desorienterede fra mødet.”3

Jørgen Selchau ved overrækkelsen af Betonelementpri-

sen, citat fra takketale.
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Amtets udpegning af arkitekter og øvrige rådgivere på 

den store og krævende opgave er vanskelig i dag at 

dokumentere, men af arkiver og interview kan udledes, 

at arkitekt Groth-Hansen indstilles til at løse opgaven 

efter succesfuldt at have tegnet Næstved Sygehus, men 

at han efter råd fra den valgte landskabsarkitekt Svend 

Hansen gik i samarbejde med tre yngre talentfulde og 

arkitektkonkurrencevante arkitekter: Gehrdt Bornebusch, 

Max Brüel og Jørgen Selchau.4

De tre havde ligeledes nogen forudgående hospitalser-

faring, idet de for det daværende Forsvarets Bygnings-

tjeneste havde været involveret i udvidelsen af Militær-

hospitalet ved Tagensvej.

Til den tekniske rådgivning udpegede amtet de tre på 

dette tidspunkt mest velrenommerede danske ingeniør-

firmaer: for konstruktioner rådgivende ingeniørfirma Jo-

hannes Jørgensen A/S, for installationer rådgivende in-

geniørfirma Steensen og Varming og for el og svagstrøm 

rådgivende ingeniørfirma Mogens Balslev.

Koordineringen af tegnings- og beskrivelsesstrukturen 

og byggeledelsen blev lagt i hænderne på CBC-rådgiv-

ning, som på det tidspunkt var frontløber for en it-base-

ret bygningssystematik baseret på det svenskudviklede 

sfb-system.5

Denne rådgiverkonstellation holdt ved under hele byg-

geriet.

I “Bibliotek for Læger” opridser overlæge Poul Riis m.fl. 

i en artikel om Herlev Hospitals tilblivelsesproces en del 

af grundlaget for de allerførste programmeringsoverve-

jelser. Dimensioneringsgrundlaget var befolkningspro-

gnoserne for Københavns Amt, der som udgangsnøgle-

tal havde seks sygehussenge pr. 1.000 borgere og derfor 

indikerede, at der i Herlev skulle dimensioneres for 

900-1200 sengepladser. Enhedsstørrelsen i patienttårnet 

blev, efter positive erfaringer fra bl.a. Kolding Sygehus, 

fastlagt til 48 senge pr. etageenhed. Behandlingsetagen 

blev på baggrund af pladsanalyser udlagt i et vandret 

15x15 meters modul med tre meter brede gangarealer.1

Hospitalets forventede status som uddannelseshospital 

betingede de rummelige auditorie- og møderumsfacili-

teter.
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12 år efter planlægningsstart blev hospitalets byg-

ningsmæssige rammer fastlagt. Der blev indarbejdet en 

rimelig stor erfaringsbaseret margin for, hvad man kunne 

forvente ville komme til af nye behandlingskrævende 

specialer og funktioner, og man dimensionerede hospi-

talskapaciteten for 20-30 års udvikling i befolkningsun-

derlaget.

Københavns Amt havde i 1955 300.000 indbyggere og 

voksede i planlægnings- og byggeperioden til, at der i 

1976 var ca. 650.000 indbyggere i amtet med en forven-

tet stigning til op i mod 1 million.

Det skulle vise sig, at forudsigelserne for rummelighe-

den var velbegrundede, men at den økonomisk basere-

de beslutning, at man ikke tog hele bygningen i brug fra 

første færd, var en iøjnefaldende og meget mediedækket 

disposition.

Det gjaldt i særlig grad de tomme etager i patienttårnet, 

som jo var stærkt synlige fra omgivelserne.6

Amtsrådet ønskede en tidlig markering af sit hospitalsi-

nitiativ, så byggeriet blev igangsat 1965, med et 1. spa-

destik længe før den krævende og komplicerede plan-

lægnings- og projekteringsproces var klar, og dermed 

med et yderst skrøbeligt økonomisk beslutningsgrundlag.

Den arkitektoniske disposition lå endelig fast i 1969, og 

en konsekvent beslutning om byggeriets råhusvolumen 

blev gennemtrumfet i 1972. Hospitalet var da på det 

nærmeste klar til at kunne tages i brug i 1976.

Herlev Hospital blev indviet, men var på dette tidspunkt 

langtfra fuldt udbygget. I sengebygningen var kun 16 ud 

af de 25 etager klar til brug, og i forhallen var auditorier-

ne uden aptering. 

I behandlingsbygningen var endnu kun 63 af de 101 kva-

drater udnyttet og servicebygningen endnu kun opført i 

sin halve udstrækning.
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Når datoen for indvielsen den 14. oktober 1976 alligevel 

tages som udgangspunkt for fastlæggelsen af denne 

bevaringsvejledning, er det med udgangspunkt i, at alle 

væsentlige beslutninger om hospitalets ydre fremtræden 

og indre funktionstilrettelægning, kunstneriske udsmyk-

ning samt bygnings- og apteringsdetaljering på dette 

tidspunkt var lagt i faste rammer og beskrevet.

Resultatet af dette enorme forberedelsesarbejde og den 

imponerende politiske vedholdenhed blev med realise-

ringen af Herlev Hospital et af de mest markante udtryk 

for den danske velfærdsstats formåen i 1960’erne og 

70’erne.

Udviklingen omkring sygehusplanlægningen og syge-

husudbygningen har for Herlevs vedkommende været 

meget ujævn, og hospitalet er i dag i brug til sidste 

kvadratmeter. Derudover er hospitalet omgivet af pa-

villonbygninger, som nødtørftigt har afhjulpet tilkomne 

udbygningskrav.

Den aktuelt meget intensive udnyttelse af de givne 

rammer har ikke alene betydet et stort slid på 1976-byg-

ningerne, men i lige så høj grad synligt medført, at den 

ellers nøje gennemtænkte logistik for forsyninger, rent 

og urent grej og behandlingsudstyr, måltider etc., etc. 

er i funktion til over bristepunktet og er vanskelig i de 

tilkomne pavilloner.

Hospitalet er planlagt og bygget i en tid med udsigt 

til alvorlig mangel på arbejdskraft og med en generel 

tro på, at det var nødvendigt at automatisere sig ud af 

denne problemstilling. Det førte til et højt specialiseret, 

mekanisk og automatiseret transportsystem, der i sine 

grundenheder for så vidt stadig kunne være effektive og 

velgennemtænkte, men med anlægstidspunktets tekni-

ske formåen viste sig alt for sårbare til at kunne konkur-

rere med almindelig daglig manuel drift.
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1) Kilde: Bibliotek for Læger, 193. 

årgang, sept. 2001, side 253. 

Københavns Amts Sygehus-

væsen, november 1965. Poul 

Gervig, Notat. Tidsskrift for 

Danske Sygehuse, oktober 

1976

2) Kilde: Herlev Hospitalsarkiv: 

De blå beslutningsoplæg. 

(A4-mapper i blå indbinding), 

udateret 

3) Kilde: Arkitekt Jørgen Sel-

chaus private arkiv: Tale ved 

overrækkelse af betonele-

mentprisen, 3. december 1982

4) Kilde: Statens Arkiver: Køben-

havns Amts Sygehusudvalg, 

mødeprotokol

5) Kilde: Arkitekten Nr. 1, 1968

6) Kilde: Arkitekt Jørgen Sel-

chaus private arkiv: Presse-

klip.

Herlev Hospitals særkende er, at det også i dag manife-

sterer sig som en velordnet og velfungerende, rumlig og 

arkitektonisk organisation, hvor patienter, sygehusperso-

nale og pårørende ukompliceret kan interagere med det 

mål, at patientens behandling og pleje bliver tilgodeset 

i smukke, velbelyste og velproportionerede omgivelser, 

hvor sygehuspersonalet har effektive, fleksible, sikre og 

velindrettede arbejdsforhold, og hvor pårørende ukompli-

ceret kan understøtte patientens helbredelse.

Den arkitektoniske ambition for hospitalet i Herlev var 

at udtrykke det fornemste i dansk bygningskunst i det 

kendetegnende nordiske samspil mellem et klart funk-

tionsrettet udtryk, en optimal udnyttelse af dagslysets 

potentiale og et storladent skulpturelt formsprog.

Den kunstneriske ambition blev, ved et bevidst og 

målrettet samarbejde mellem kunstner og arkitekt i den 

kunstneriske bearbejdning af hospitalets interiør, et 

værk af en hidtil uset størrelsesorden, og begrebet den 

helende arkitektur fik dermed sin største og mest gen-

nemførte afprøvning.

Ved den aktuelle og eventuelle fremtidige udbygninger 

af hospitalet kan grundlogistikken for et samlet hospital 

tilvejebringes ved anvendelse og udbygning af den ek-

sisterende grundlogistik fra det oprindelige, velplanlagte 

koncept.

De nødvendige tekniske udbygninger kan således finde 

sted ved addition til eksempelvis den eksisterende ser-

vicebygning (Blok 07), ibrugtagning af de forberedte tek-

nik- og transportkorridorer under behandlingsbygningen 

(Blok 05), og udbygning af det eksisterende trafik- og 

parkeringskoncept på den store grund.

ANBEFALING
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Få andre hospitaler i verden er udformet med en sådan 

udtryksfuldhed i betoningen af de funktioner, som er 

indeholdt i begrebet: Et sygehus.

Den store skulpturelt formede bygningssammenstilling 

beskriver i sine delelementer:

• sengebygningen med rum for patientplejen, stablet 

for at give dagslys og udsigt

• den udstrakte, tekniktunge behandlingsbygning, 

tydeligt additiv i sin udformning

• forhallen og auditoriernes skulpturelle fortælling om 

udadvendthed og imødekommenhed.

Med tilsvarende tydeligt formsprog beskriver servicebyg-

ningen en effektiv forsyningsenhed for det store kom-

pleks, og det diskrete kapel føjer sin egen lille kontem- 

plative fortælling til helheden.
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Denne arkitektoniske udtryksfulde fremtræden gør ikke 

nødvendigvis det store anlæg umiddelbart overskueligt 

i sin indre kompleksitet, men interiørt har den kunstne-

riske bearbejdning ved farvesætning og den enkelt gen-

nemarbejdede skiltning afbalanceret de store arkitekto-

niske virkemidler, med et resultat, der markant forenkler 

et hospitals iboende kompleksitet.

I det følgende er kort oplistet de kriterier, som skal 

vurderes, for at et bygget værk kan tilskrives en beva-

ringsværdi i overensstemmelse med Kulturstyrelsens og 

UNESCO’s retningslinjer for vurdering af den byggede 

kulturarv.1
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BYGNINGENS OPRINDELIGHED – AUTENTICITET

Herlev Hospital er opført i perioden 1965-1976 og følger 

i det realiserede tæt projektet fra arkitekterne Gehrdt 

Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau godkendt i 

en fortløbende proces af bygherren, Københavns Amt, i 

perioden 1960-1976.2

Første spadestik blev taget i foråret 1965, og hospitalet 

“Københavns Amts Sygehus i Herlev” blev officielt indvi-

et og ibrugtaget 14. oktober 1976.3

Ikke alle bygningsafsnit var på dette tidspunkt færdigop-

ført eller færdigapteret, hvilket for så vidt er i overens-

stemmelse med hospitalets dynamiske idégrundlag, 

men alle grundlæggende bygningsprincipper for sen-

gebygning, forhal og auditorier, behandlingsbygninger, 

servicebygningen, sygeplejeskolen og kapellet var ved 

indvielsen fastlagt og realiseret.

På denne baggrund er det arkitekturværket Herlev 

Hospital 1976, som er omdrejningsaksen for denne 

bevaringsvejledning.

BYGNINGENS INTAKTHED – INTEGRITET

Herlev Hospital har været i brug i næsten 40 år og dog 

bevaret sin imposante ydre udstråling og sit koloristiske, 

indtagende interiør.

Hospitalet er i dag hårdt udnyttet. Alle bygningsafsnit er i 

brug til de yderste hjørner og lidt til.

Det medfører et sine steder markant slid, som desværre 

ikke understøtter de stærke og afklarede arkitektoniske, 

kunstneriske og tekniske løsninger, som ellers karakteri-

serer hospitalsanlægget.

Imidlertid er alle oprindelige grundlæggende bygnings- 

og apteringselementer helt eller næsten intakte og lader 

sig realistisk nyudvikle, forny eller tilbageføre.4
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1) Kilde: Bevaringsprincipper, 

Kulturstyrelsen, juni 2012

2) Kilde: Statens Arkiver: Køben-

havns Amtsråds beslutnings-

protokoller

3) Kilde: Arkitekt Jørgen Sel-

chaus private arkiv. Invitation 

til åbning.

4) Kilde: Arkitekten Nr. 5, 1977

5) Kilde: Arkitekten Nr. 2, 2013

BYGNINGENS BETYDNING – SIGNIFIKANS

Herlev Hospital har flere overlejrede betydningslag som 

hospital for den i årtierne 1960’erne til 1980’erne hastigt 

voksende hovedstadsperiferi.

Hospitalet skulle markere amtets politiske vilje til drama-

tisk at udvide sin sygehuskapacitet for amtets borgere.

Placeret midt imellem Gentofte Amtssygehus og Glo-

strup Hospital skulle det synligt dække sit parcelhus- og 

etageboligdominerede hospitalsopland.

Hospitalet skulle markere den nyeste, demokratiske 

udvikling i sygdomsbehandling og patientpleje i markant 

opposition til det kendte sygehushierarki – bevidst ud-

trykt i den nære kontakt mellem personale, patient 

og pårørende i sengebygningens overskuelige etageen-

heder og den fleksible flade funktionseffektive struktur i 

behandlingsbygningen.

Det markante, det nære, det højteknologiske og det 

effektive fik ikke megen mediedækning i forhold til den 

økonomisk/politiske håndtering af sygehusets byggesag. 

Så alle kender Herlev Hospital for husets synlige profil 

og for byggeriets skandaleramte økonomiske forhold. Vi 

har imidlertid i mere end en betydning at gøre med et 

stort værk i dansk arkitektur og kunst, og et værk med 

international bevågenhed såvel som hospital, som arki-

tekturværk og som billedkunst.5

Det er derfor målet med anbefalingerne i denne beva-

ringsvejledning at etablere grundlaget for, at hospitalet 

kan bevares som kulturarv og samtidig bringes til, i en 

løbende tilpasningsproces, at tilgodese kravene om en 

dynamisk udvikling af hospitalets patientbehandling og 

patientpleje.
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Herlev Hospital er projekteret og opført som et regi-

onshospital (amtshospital) dimensioneret for ca. 1200 

sengeliggende og ambulante somatiske patienter.

Hospitalet (sygehuset) kan, ud over almindelige hospi-

talsfunktioner, fungere som undervisningshospital for 

læge- og sygeplejestuderende, hvorfor det fra sin start 

er dimensioneret for at rumme langt flere specialafdelin-

ger end regionens andre samtidige sygehuse.1

Funktionerne er bygningsmæssigt opdelt i en sengebyg-

ning (Blok 01), en foyerbygning (Blok 02), en behand-

lingsbygning (Blok 05), en servicebygning (Blok 07) og 

et kapel (Blok 09).
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Den springende bygningsnummerering skyldes, at 

hospitalsprojektet oprindeligt forudsatte en række andre 

bygninger, eksempelvis sygeplejeskole, psykiatrisk ho-

spital, børnehospital, beredskabshospital og børnehave.2 

& 3

Den interne kommunikation i det store bygningskom-

pleks er grundlæggende en adskillelse af gående og 

“kørende” trafik.

Sengebygningen (Blok 01), foyerbygning (Blok 02) og 

behandlingsbygning (Blok 05) er alle forbundet i foyer-

ens elevatorhall i etage 01. I behandlingsbygningen  

(Blok 05) er etage 01 og etage 04 i sydfacaden hoved-

fordelingsgange for gående, mens hovedfordelingsgan-

gen i etage 02 er for alle interne transporter.

De nord-sydgående gange i etage 04 har såvel gående 

som kørende transport, mens de øst-vestgående tvær-

korridorer hovedsagelig er tiltænkt intern gående trafik 

og transport.

Alle etager er ved sydfacaden forbundet ved person- og 

transportelevatorer.

Fra hovedfordelingsgangen i etage 02 er der via to 

nord-sydgående tunnelgange transportadgang til servi-

cebygningen (Blok 07) og til kapellet (Blok 09).

I dette tunnelforløb er afsat plads for det i 1966 beslut-

tede fuldautomatiske conveyersystem og kassetranspor-

tanlæg. Dette anlæg er i dag kun delvis i drift.
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SENGEBYGNINGEN – BLOK 01

Sengebygningen er disponeret som et 25-etagers 

højhus med 21 sengeetager, to etager for hospitalsad-

ministration (i dag patienthotel), en etage for lægevag-

tens soverum og en tagetage, oprindeligt tænkt som 

patientophold med tagterrasser (i dag uddannelses- og 

forskningscenter).

Sengebygningen er i realiteten en sammenkobling af tre 

enkelttårne: et sengetårn, et lægetårn og et elevatortårn. 

Sengetårnet er opdelt i seks enkelttårne med sengestu-

er, alle med tilhørende bad og toiletrum og direkte ad-

gang til skyllerum. Dispositionen giver plads for dagslys 

og gode adgangsforhold til sengetårnets midterkerne.

Her er, med godt overblik, placeret vagtlokaler, depot, 

undersøgelsesrum, konferenceværelse og interne eleva-

torer, separeret for rene forsyninger og urent gods. Der 

er desuden afsat plads for patientophold.

Hver sengeetage har plads til op mod 48 patienter på 

2-3 sengestuer.

Lægetårnet indeholder i hver etage kontorer for læger, 

sekretærer, afdelingssygeplejersker m.v. samt et læge-

bibliotek.

Elevatortårnet indeholder 16 person- og sengeelevatorer 

og en hovedtrappe. Der er i sengetårnet yderligere en 

redningstrappe.

Derudover findes over sengetårnets tagetage en vindu-

espudsekran og en indrykket tekniketage. Lægetårnet er 

en etage højere end sengetårnet, mens elevatortårnet 

er på yderligere fem etager med elevatorteknik, ventilati-

ons-, el- og køleanlæg.

I kælderplanerne findes bygningens ventilationsteknik.
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Sengebygningen er i sin ydre form et harmonisk og 

afsluttet hele og har i sin indre disposition en enkel og 

stram logik. Som hospitalets absolutte vartegn er senge-

bygningens eksteriør følsomt for bygningsændringer og 

særligt den øvre afslutning er en kompositorisk helhed, 

som det ikke kan anbefales at påføre ydre ændringer. 

Der er imidlertid inden for sengebygningens ydre rammer 

en vis rummelighed, som velovervejet kan omdisponeres 

f.eks. i bestræbelserne på kortere indlæggelsestider, 

ændrede arbejdsmiljøforhold, ny teknik m.v.

De enkelte sengeetagers disponering tager et meget 

direkte afsæt i almene menneskelige funktioner og mål 

og har derfor en iboende anvendelsesfleksibilitet.

Der er lagt mange menneskelige intentioner bag grund-

indretningen, apteringen og den kunstnerisk understøtte-

de farvesætning, og fravigelser kan derfor være fatale for 

helheden i tårnet. De bør derfor i givet fald kun omhandle 

inventar, der knytter sig til nye funktioner, og skal da ske 

med meget stor respekt for og i samspil med de overord-

nede arkitektoniske og kunstneriske grundideer.

ANBEFALING: SENGETÅRNET
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FOYERBYGNINGEN – BLOK 02

Herlev Hospital er specielt ved sin imødekommende lyse 

forhal, rigt udsmykket med Else Fischer-Hansens og 

Poul Gernes’ kunst.

Forhallen er fordelingsrum for alle hospitalets patient- og 

pårørenderelationer. Den rummer informationsskranke, 

ventearealer, butikker, café og personalekantine og er 

foyer for de to store auditorier og mødesalen.4 & 5
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Forhallen er kendetegnet ved det overvældende 

dagslys, reflekteret i de hvide naturstensgulve og de 

hvide balkonforkanter.

Lysspillet fra Else Fischer-Hansens store glasmo-

saik og den lette koloristiske stemning sat af Poul 

Gernes’ dekorerede vægpaneler giver rummet en 

imødekommenhed, som mildner en almenmenneske-

lig skræk for det store hospital. Imødekommenheden 

understreges af den fremskudte informationsfunktion 

og af den muntre grafiske bearbejdning af oversigts-

planer, ur og skiltning.

De store auditorier med den frapperende røde farve-

sætning og det store møderum med den koloristiske 

foldevæg er rum, hvor auditorie- og møderumsfunk-

tioner er nøje gennemarbejdet med velfungerende 

akustik, gode dagslys- og afblændingsmuligheder, 

velegnede til varierede uddannelses-, konference- 

og mødeformål.

Den velafbalancerede venlige, menneskelige helhed 

tåler kun få, omhyggeligt planlagte ændringer, som 

ikke forskyder balancen mellem de mange enkeltele-

menter, som indgår.

Akustikken, lyset, kunsten, overfladerne, inventaret, 

beplantningerne, hjælpemidlerne, butiksinventaret, 

alt indgår i en helhed, som uhyre let kan komme i 

konflikt med den imødekommende grundidé. Enhver 

ændring er derfor som udgangspunkt ikke ønskelig 

og bør i givet fald vurderes fagligt såvel funktionelt 

som kunstnerisk og arkitektonisk, før den iværksæt-

tes, selv med de bedste intentioner.

ANBEFALING: FOYERBYGNINGEN
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BEHANDLINGSBYGNINGEN – BLOK 05

Behandlingsbygningen er et sammenhængende 

hævet etageplan (etage 04) bestående af 15x15 

meter-arealer sammenbundet nord-syd af tre meter 

brede gangarealer. 

Terrænfaldet betyder, at bygningen er i to etager 

mod nord, men fire etager mod syd.

De brede, tværgående hovedfordelingsgange i 

sydfacaden er alle tilsluttede nord-sydgående forde-

lingsgange til de enkelte behandlingsfunktioner.

I etage 04 er hver anden gang for gående og hver 

anden gang for rullende trafik.

Alle øst-vest orienterede gange er interne behand-

lingsgange med adgang til de enkelte behandlings-

funktioner.
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De underliggende etager (etage 02 og 01) med bl.a. am-

bulatorieafsnit og personalegarderober mv. er forbundet 

til hovedfordelingsgangen via person- og godselevatorer.

Underliggende tunneller (i etage 02) har form af to 

nord-sydgående forbindelsesgange (korridorer), som 

rummer sengetransporter og godstransporter med for-

bindelse i nord til servicebygningen.

Den søjlebårne konstruktion og den gennemgående 

ovenlysbelysning, sammen med stor installationstilgæn-

gelighed fra både gulv og loft giver en overordentlig stor 

indretningsfleksibilitet med meget få begrænsninger.

Behandlingsbygningens (Blok 05’s) nuværende udstræk-

ning blev fastlagt ved beslutning i 1972, vurderet på 

baggrund af en behovsfremskrivning til årtusindskiftet. 

Der er imidlertid dimensioneret for og støbt fundamenter 

til en op til 30 %'s udvidelse af bygningens etageareal 

mod nordvest og nordøst.

Arealerne er i dag optaget af midlertidigt pavillonbyg- 

geri.

Hovedfordelingsgangene for gående patienter og 

personale er placeret i ankomstetagen  (etage 01 ) og i 

behandlingsetagen (etage 04).

Hovedfordelingsgangen for rullende transport er, med 

adgang til transporttunnellerne, placeret i køreetagen 

(etage 02).

Fordelingsgangen i tilkørsels- og parkeringsetagen er for 

såvel patienter som personale (etage 03).
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Arkitektonisk manifesterer behandlingsbygningens taktfaste 

horisontale konstruktion sig i fornem balance med patient-

tårnets vertikale accentuering og sikkert sammenbundet 

ved foyer- og auditoriebygningens karakter af en gigantisk 

silkesløjfe i beton.

Det taktfaste 15 meters modul understreges af facadens 

halvrunde ventilationsfremføringstårne mod syd.

Oprindelig optrådte de horisontale ventilationsfremfø-

ringsrør på behandlingsbygningens tag som en markant 

understregning af bygningens teknisk dominerede effekti-

vitet. Denne accentuering er i dag noget svækket ved om-

bygningen af tagkonstruktionen, omend hovedkarakteren 

stadig lader sig aflæse.

Den enkle og funktionelt optimale behandlingsbygning 

rummer stadig potentiale for mange små og store opti-

meringer og ændringer i arealdisponering og anvendelse 

inden for de nuværende rammer.

Behandlingsbygningens funktionseffektive rummelighed er 

imidlertid konstant truet af teknisk og funktionelt baserede 

knopskydninger, et forhold som især belaster gangene i 

behandlingsetagen (etage 04) og køre- og parkeringseta-

gens (etage 03’s) arkitektoniske intentioner om tilgænge-

lighed og overskuelighed. Kun en stram udviklingsstyring 

kan sikre, at nye og velargumenterede pladsønsker ikke 

ødelægger den overordnede funktionalitet i de store og i 

deres udgangspunkt åbne, søjlebårne etager med klart 

markerede ganglinjer.

Skal der defineres en overordnet arkitektonisk – og i sidste 

ende også funktionel – politik herfor, må det helt klart 

være:

I behandlingsetagen (etage 04) er inddragelse af såvel 

nord-syd- som øst-vestgående gangarealer ikke accepta-

bel, hverken på kort eller lang sigt, og i køre- og parke-

ringsetagen (etage 03) bør der ikke være funktioner ud 

over modtagelse, kørsel og parkering.

I praksis betyder dette, at pavilloner, tilbygninger m.v. ved 

enhver lejlighed bør revurderes m.h.p. at genetablere det 

oprindelige areal og dermed den oprindelige overskuelig-

hed og fremkommelighed.

En mere permanent udbygning af den nuværende behand-

lingsbygning inden for de allerede disponerede rammer 

mod nordvest og nordøst er absolut tænkelig og ville i 

givet fald kunne udgøre en mere rationel og fremtidssikret 

udbygning end de mange midlertidige pavillonbygninger.

ANBEFALING: BEHANDLINGSBYGNINGEN



36Funktionerne i bygninger og landskaber

SERVICEBYGNINGEN – BLOK 07

Servicebygningen er placeret som en selvstændig 

bygning nord for behandlingsbygningen og vil i sin fulde 

udstrækning kunne betjene hele det samlede udbygge-

de hospitalsanlæg.

Den er udformet som to parallelle treetagers bygninger 

forbundet ved en langsgående glasoverdækket forde-

lingsgård. Det betyder, at der overalt er velbelyste, funk-

tionelle arbejdspladser og stor intern oversigtlighed.

Bygningen indeholder centralkøkken, hoveddepot, værk-

steder, sengeklargøring, central sterilisation m.m.

Frem- og returføring af mad, varer, udstyr og returgods 

finder sted i lukkede specialbokse, farvesat efter opgave 

af Poul Gernes som en del af det kunstneriske projekt. 

Føringsvejene er to nord-sydgående tunneller i kælder-

plan (etage 02).

Specialbokse, transportvogne og transporten af rene 

og anvendte senge blev oprindelig betjent ved fuldauto-

matiske fremføringsanlæg udviklet specielt til Herlev 

Hospital. Systemet var i 1974 en kostbar, optimistisk, 

personalebesparende nyudvikling. Transportanlægget for 

specialbokse m.v. viste sig imidlertid uhensigtsmæssigt 

sårbart i brug. For få år siden standsede hospitalet der-

for denne del af fremføringsanlægget og fordeler nu de 

samtidigt udviklede bokse og transportvogne manuelt.

Al forsyning udefra kan i terrænniveau køres direkte til 

læsseramper i hele bygningens udstrækning og al videre 

bearbejdning for hospitalet sker i de to parallelle fløje. 

Fra lysgården er direkte adgang til distributionsgange i 

hospitalets underetager (etage 02).

Den nøgterne og præcise bygning har velbelyste ar-

bejdslokaler og stor rummelighed for udstyr og installa-

tioner.

Det er en solid arbejdsbygning uden raffinementer, men 

med en djærv anvendelse af de industrielle betonele-

menters konstruktive muligheder.

Servicebygningen har et enkelt og umiddelbart læng-

deudvidelsespotentiale mod vest og er allerede udvidet 

siden opførelsen.
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Servicebygningen afviger, trods et tydeligt familieskab, 

fra hovedanlægget ved sin solide tekniktunge karakter 

af en transportrelateret brugsbygning. Stueetagens 

læsseramper, de markante bærende installationsfrem-

føringsskakte, den robuste detaljering og de omkringlig-

gende køreveje understreger bygningens funktion.

De hidtidige udvidelsers loyalitet over for det oprindelige 

koncept betyder, at hospitalet stadig fremstår helstøbt i 

sin afslutning mod nord.

Ved den planlagte udvidelse bør det derfor tilstræbes at 

fastholde bygningens grundkoncept, også ved eksem-

pelvis at ventilation føres til de eksisterende eller til nye 

tilsvarende ventilationstårne.

ANBEFALING: SERVICEBYGNINGEN



38Funktionerne i bygninger og landskaber



39Funktionerne i bygninger og landskaber

KAPELLET – BLOK 09

Kapelbygningen, som er en del af hospitalets helhed, 

anvendes i dag også eksternt. Den er placeret i ho-

spitalsgrundens nordøstlige hjørne, diskret skjult af en 

beplantning. Kapellet er beskedent indrettet, men veldis-

poneret for sit alvorlige formål.

Det lille dobbeltkapel har sit eget, underspillede udtryk, 

men føjer sig ved sit materialevalg smukt ind i hospita-

lets helhed.

Der er aktuelle problemer omkring til- og frakørsel med 

rustvogne, idet det foregår uoverdækket og samtidig 

meget synligt for den nordvendte del af sengebyg-

ningen. Den overordnede bærende konstruktion kan 

imidlertid nænsomt udvides mod vest, og pergolaen 

overdækkes ved det vestvendte køreområde.

ANBEFALING: KAPELLET
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UDEAREALER, LANDSKAB OG PARKERING

Hospitalet er placeret på den tidligere landbrugsejen-

dom Louiselunds jorde. De blev købt i 1930 af Køben-

havns Kommune med henblik på byudvikling og i 1959 

købt af Herlev kommune for at blive stillet til rådighed for 

amtets hospitalsplaner.2

Grunden, som ligger langs Ringvej 03 og tæt ved de 

senere anlagte Hillerødmotorvejen og Motorringvej 3, 

skråner svagt mod syd i det ellers udramatiske tidligere 

landbrugsland foran Københavns vestvold.

Landskabsplanen er et storladent terrasseanlæg, hvor 

hospitalsbygningens 1. etape er placeret på de to høje-

ste plateauer, og de nedenfor liggende tre plateauer er 

reserveret for senere udvidelser, hvoraf kun sygeple-

jeskolen (Arkaden) indtil nu er realiseret med samme 

rådgiverteam.

Den aktuelle hospitalsudvidelse med Henning Larsen 

Architects som arkitekter er ligeledes disponeret på 

dette areal.
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Gående kommer til hospitalet fra Herlev Ringvej op til 

afsætningspladsen foran hovedindgangen. Al kørende 

trafik til hospitalet er fra Herlev Ringvej 75. Funktionelt 

betinget kørsel på grunden sker fra den interne vej i 

nord, mens besøgende forventes at parkere langs ring-

vejen mod øst.

Terrasserne var tænkt til også at rumme opholdsarealer 

for patienter og personale, men kun den beskedne laby-

rinthave foran auditorierne er realiseret.

Der er plantet et frodigt læhegn mod Ringvejen og 

Hjortespringsvej med plads afsat for en letbane. Parke-

ringspladserne mod sydvest er opdelt af lave buske med 

indplantede skyggegivende egetræer, som i dag har 

nået en smuk og virkningsfuld højde.

Fra kildemateriale kan aflæses, at der mellem forhallen 

og behandlingsbygningen var planlagt en æblehave, og 

at der på de ubebyggede arealer har været planlagt træ-

beplantning, men at den etapevise udbygning forsinkede 

dette, og disse planer blev derefter aldrig realiseret.3
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Det har aldrig været enkelt og overskueligt at ankom-

me til Herlev Hospital. Det er tydeligvis ikke gående fra 

offentlige transportmidler (indtil nu kun busser), fodgæn-

gere og cyklister, der har haft bestemmende indflydelse. 

For kørende fra det lysregulerede kryds er ankomst- og 

frakørselsforholdene svært aflæselige, og kødannelser i 

myldretiden er meget sene at få afviklet.

Parkeringssepareringen har ikke fundet en afklaret form, 

selvom der har været lagt mange tanker i at afvikle ba-

lancen mellem patient- og forsyningstilkørsel, ambulant 

patientparkering, pårørendeparkering og parkering for 

ansatte.

Kvaliteten af de træbeplantede parkeringspladser langs 

ringvejen og den nye parkering foran behandlingsbyg-

ningen er der til gengæld al mulig grund til at glæde sig 

over.

Beplantning og ankomstarealet tæt på sengebygningen 

er underlagt alle høje huses uafvendelige problemstil-

ling: Der er enormt store vindturbulensproblemer.

Det er indtil nu ikke lykkedes at finde en smuk ankomst-

disposition og beplantningsmodel tæt på hospitalet. Men 

den fine hæklabyrint foran auditorierne og den store 

hæklabyrint øst for sengebygningen danner tilsammen 

en enestående smuk, rolig overgang til sydterrasserne.

Til gengæld har indkørsels- og sydøstparkeringens træer 

nu endelig nået en kronedannelse og en højde, som 

giver dem format til at matche det store bygningsanlæg, 

og man må derfor ønske, at de ændringer af adgangs-

forholdene, som det nye planlagte hospitalsafsnit afsted-

kommer, kan tilgodese disse fornemme landskabskvali-

teter.

ANBEFALING: UDEARELAER, LANDSKAB  

OG PARKERING

1) Kilde: Arkitekt Jørgen Sel-

chaus arkiver, projektforelæg-

gelsestale 1965

2) Kilde: Arkitektur DK, 5. 1977, 

side 169

3) Kilde: Tidsskrift for Danske 

Sygehuse, okt. 1979, side 207

4) Kilde: Arkitektur nr.1. 1984, 

side 20

5) Kilde: Forhallen, Analyse, 

2913, Felding Arkitekter m.fl.

6) Kilde: Statens Arkiver: Amtsrå-

dets mødeprotokoller

7) Kilde: Statens Arkiver: 

Københavns Amts Tekniske 

Forvaltnings tegninger og 

projektmapper
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Herlev Hospital fremtræder også i dag som det største 

og mest markante bygningsintegrerede kunstværk i 

Danmark.

Der kan opleves kunstnerisk udsmykning i de fleste 

offentlige og mange private store bygninger, og de 

fine og vellykkede eksempler er mange, eksempelvis 

Thorvaldsens Museum, Københavns Rådhus, Herning 

Kunstmuseum i Angli-fabrikkerne med flere, men få ste-

der er den kunstneriske idé som her gennemført helt ud 

i ethvert rum med en enkelt kunstners helhedstanke og 

en vilje til realisering, som stadig må betage.
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Den kunstneriske udsmykning på Herlev Hospital er 

tilstedeværende på tre niveauer: 

• De to store værker i forhallen af Else Fischer-Han-

sen og Poul Gernes udført til stedet efter konkurren-

ce med støtte fra Statens Kunstfond.1

• Den integrerede kunstneriske farvesætning af alle 

indvendige rum, rumelementer, inventar, installa-

tionsenheder, gardiner, skilte, ure samt udvendige 

ventilationsenheder og henvisningsskilte udført af 

Poul Gernes i samarbejde med hospitalets arkitek-

ter.2

• Ny dansk billedkunst som indrammede, ophængte 

enkeltværker i form af grafik eller mindre malerier i 

rum, hvor der kan forventes længere ophold, det vil 

sige sengestuer, vente- og opholdsrum, kontorer og 

personalerum.

Den kunstneriske udsmykning var og er tænkt for patien-

ternes, de pårørendes og personalets dagligdag. 

Hospitalsbygningen eksteriørt er en arkitektonisk kom-

position i sig selv med den overordnede idé, at den i 

sin ydre fremtræden alene skal fremstå med sine hvide 

hospitalsassocierende rene betonoverflader, med bron-

zefarvede vinduer, døre og solafskærmninger, og ellers 

kun ved effekten af at ventilationsrørene på behand-

lingsbygningens tag og rækken af høje malede ventilati-

onsskorstene markerer sig dekorativt eksteriørt.

Forhallen er i den sammenhæng ouverturen til, hvad 

der vil møde hospitalets brugere i husets rum. Her fik 

hospitalet, ved Statens Kunstfonds mellemkomst, de to 

betydende værker, som henvender sig til alle, der har 

deres gang i det store hus.
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Men arkitekterne og Poul Gernes ville mere end foyerud-

smykning,

Poul Gernes’ tanker om en bred, folkelig kunst og arki-

tekternes ønske om en righoldig indvendig farvepalet 

førte til, at der blev afprøvet en polykrom farvesætning i 

den prøveetage i fuld størrelse til sengebygningen, som 

var opført ved Gentofte Sygehus.3 Det skulle vise sig, at 

forsøget vandt gehør både hos patienter og personale, 

og nok så betydningsfuldt ikke mindst hos de beslutten-

de amtspolitikere.4

Om Poul Gernes’ egen kunstneriske udvikling og hans 

placering i tiden er der mere detaljeret fortalt i en række 

biografier, men det skal her kort søges beskrevet, hvor-

for samarbejdet mellem netop Gernes og arkitekterne fik 

så enestående et resultat.4

Poul Gernes, som er født i 1925, debuterer som billed-

kunstner 1949 på Den Frie og arbejdede i 50’erne med 

både traditionel malerkunst og formgivning af brugsgen-

stande som møbler og lamper, inspireret af og med en 

personlig tolkning af de tysk-hollandske Bauhausideer, 

hvor bygning, genstande og kunstnerisk udsmykning 

altid er tænkt som en sammenkomponeret helhed.

Som billedkunstner er Poul Gernes her helt på linje med 

den udvikling i den nordiske arkitektur, hvor Stock-

holmudstillingens hvide modernisme i 1930 er det store 

vendepunkt og hvor den Bauhausinspirerede modernis-

me med sine hvide bygninger og brugen af klare grund-

farver i interiør og inventar udgjorde en af udgangsposi-

tionerne for et par generationer af danske arkitekter.6
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For Poul Gernes stemte opgaven, at udsmykke og 

farvesætte et hospital, fuldt overens med hans etiske og 

kunstneriske grundsynspunkter om at skabe en folke-

lig, humanistisk og demokratisk kunst, tæt integreret i 

hverdagen.

Det er derfor også tankerne om “et socialt vedkom-

mende udsmykningsprojekt”, som får sin manifestation i 

Herlev Hospital.7

Poul Gernes koketterer til tider med et “tilfældighedsprin-

cip” for anvendelse af farver, men Poul Gernes’ brug af 

farver i Herlev Hospital er aldrig tilfældigt. Det er altid 

klare rene spektralfarver, aldrig blandingskulører, og der 

er nøje gennemtænkte principper for brugen af farver i 

rummene tænkt sammen med rummenes anvendelse 

og verdenshjørneorientering og principper for farver på 

inventar, brugsgenstande og tekniske installationer.

Derudover er der tænkt over, hvordan man orienterer 

sig i det store hus. Der er taget renoverings- og budget-

teringshensyn, og der er tænkt over arbejdsgange og 

rengøringsprocedurer.

Den i 1977 af Bornebusch, Brüel og Selchaus tegnestue 

udarbejdede driftsvejledning for Herlev Hospital angiver 

ved ca. 200 farvekoder, malingstype, farve, fabrikat og 

fabrikationsnummer for de i byggeriet anvendte farver 

og produkter. Denne del af driftsvejledningen er i 1983 

udbygget med den af Arkitektfirmaet Stærmose og Isa-

ger udarbejdede farvemanual, hvori alle anvendte farver 

er defineret ved deres NCS farvekodenummer samt 

angivelse af malingstype, glanstrin og anvendelsessted. 

Farvemanualen er tiltrådt af Poul Gernes som udgangs-

punkt for den generelle vedligeholdelse og for fremtidige 

bygningsændringer.

Der er i denne sammenhæng grund til at notere sig, 

at Poul Gernes’ farvesætning omfatter alle hospitalets 

gulve, vægge og lofter samt døre og dørindfatninger, 

fodpaneler, installationsgenstande, skiltning og fast 

inventar. Poul Gernes farvesatte endvidere alt løst inven-

tar, gardiner, hospitalssenge og interne transportbokse. 

Farven hvid ud over de polykrome farvenuancer indgår 

bevidst i den samlede farvesætning.
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Bandefarverne

deler 05 op i behandlingsområder, således at f.eks. 

fødeafdelingen er kendelig med farve 1 77 VÅRGRØN. 

Øjenklinikken med farve 1 72 LYSEBLÅ.

Punkt I og 2 giver således noget om brugen af huset.

Dørkarmsfarverne

giver en orientering om bygningens geografi, idet alle 

karme i den sydlige række kvadrater er RØDE, anden 

række ORANGE, tredje GULE, fjerde GRØNNE, femte 

BLÅ, sjette ULTRAMARIN, syvende VIOLETTE. De to 

sidste endnu ikke udførte. Samtidig, de øst-vestgående 

ganges lofter er HVIDE, nord-sydgående RØDE.

I et ikke publiceret notat til Driftsmanualen af 1.7.1977’s 

bilag om Herlev Hospitals farvesystematik opregner 

arkitekt og kunstner:8

Direkte citat:

“Farveprogrammet omhandler, foruden sengebygningens 

verdenshjørneorienterende vægfarver (6 x 5 nuancer), 

nedennævnte hovedemner (Ref. Bilag 1): 

Dørfarverne

Der er 21 forskellige, der skal fortælle, hvad der befinder 

sig bag døren, f.eks. Gul 21 viser altid ind til sengestuer-

ne eller operationsrum og til det overordnede personale.

Farve 26 CYCLAME viser altid ind til sekretærer og 

f.eks. Farve 31 BLÅ viser altid undersøgelsesrum, læge-

vask, igangsætning m.m.

Inventar

Tårnene i sengebygningen er verdenshjørneorienterede, 

således at RØD, der er den varmeste farve, angiver, 

hvor syd befinder sig, BLÅ nord osv.

Gulve

i behandlingsbygningens gangområder er der to farver, 

BLÅ angiver kørebaner, GRØN parkeringsområde. I 

sengebygningen er farverne verdenshjørneorienterede 

RØD, ORANGE og BLÅ.

Transportvogne

Er også farveinddelt: rene, urene, mad, medicin m.m. er 

adskilte med hver sin farve.
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Skilte

Også i skiltningen er der søgt anvendt farver, således at 

henvisningsskilte ind til områder er BLÅ, henvisning ud 

er GRØNNE, forbud RØDE, markeringer er i de farver, 

som i forvejen er gældende i de pågældende områder, 

se punkt 1 og 2.

Trafiksikkerhed

Farver er også anvendt i denne sammenhæng, idet glas-

dørenes røde kantlister, truckens CYKLAMEN afstrib-

ning, de RØDE fenderbøjler, advarselsfarve i gulvbelæg-

ning, m.m. er en hjælp på dette område.

Et væsentligt bidrag kommer i øvrigt fra kulører på et 

utal af detaljer, samt et gardinprogram med stor valgfri-

hed.

om Økonomi

Vedligeholdelsesudgifter til genmaling kan nedbringes 

i betydelig grad, fordi det mangefarvede interieur er 

adskilligt mere robust end det almindelige hospitalsinte-

riør.”

Sammenfattende

om Farver

Det tidligere nævnte drejer sig om farvernes praktiske 

anvendelse.

om Miljø

Derudover er der en mindst lige så vigtig side af farve-

givningen, det miljøskabende, hvor sigtet har været at 

opnå et imødekommende, underholdende, venligt miljø, 

til glæde for patienter og pårørende. Yderligere med 

ønsket om at virke arbejdsfremmende for personalet.
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Det er den samlede kunstneriske bearbejdning i farve-

sætningen af alt i Herlev Hospital, der gør dette inte-

grerede kunstværk enestående i nyere dansk kunst og 

arkitektur.

Driftsmanualens og Farvemanualens præcise anvisnin-

ger har været fulgt såvel ved vedligeholdelsesarbejder 

som ved ombygningsarbejder, med en enkelt markant 

og uheldig undtagelse i sengebygningens (Blok 01’s) 

etage 03. Det har løbende været muligt at finde aktuelle 

malingstyper og indfarvede materialer, så hospitalet kan 

fortsat realisere Poul Gernes’ kunstneriske intentioner.10

De største udfordringer har været ved de mindste enhe-

der, kontakter, knapper, installationsudløb m.v. Her må 

der forventeligt være en margin for de i handelen væ-

rende standardprodukter, selvom selv mindre, samtidigt 

ordrede, oplag ofte kan realiseres efter særlige farve-

ønsker. Det har eksempelvis vist sig ved en foreslået 

genbestilling af Poul Gernes’ mangefarvede ur til Herlev 

Hospital.11

En særskilt bevaringsudfordring er, at Farvemanualen 

fra 1983 ikke omfatter alt hospitalets løse inventar, 

herunder gardiner, ure, hospitalssenge, patient-borde 

og internt transportmateriel, som for alle deles vedkom-

mende er farvesat af og stadig eksisterer i Poul Gernes’ 

originale farvesætning. Det ville være rimeligt og en stor 

hjælp ved genbestillinger at udarbejde et supplerende 

tillæg til farvemanualen om dette emneområde, idet alle 

farvernes NCS farvekode i dag er registreret. De nævnte 

emner og farvekoder er opregnet i Bilag 1.

En anekdote fortæller, at hospitalets første chefsygeple-

jerske modsatte sig Poul Gernes’ glade farver til de be-

stilte hospitalssenge, idet hun mente, at hendes patien-

ter ikke skulle dø i en papegøjefarvet seng. Hun fortrød 

imidlertid denne beslutning, og ved senere supplement 

af Herlev Hospitals senge blev den lyseblå farve ved 

Jørgen Selchaus og Gehrdt Bornebuschs mellemkomst 

fundet frem fra Poul Gernes’ atelier. 

Farvemanualens anvisninger er så klare og præcise, 

og ekstraudgiften ved at vælge tonede standardfarver 

så beskeden, at der ingen grunde er til at fravige Poul 

Gernes’ kunstneriske intentioner. Det bør derfor være 

et ufravigeligt vilkår for vedligeholdelse og indkøb, at 

farvemanualen konfereres.

ANBEFALING
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Herlev Hospital er, med tilstræbt tydelighed, tænkt eks-

teriørt og interiørt som en arkitektonisk helhed.

Imidlertid afspejler de meget forskellige fordringer 

til funktioner og installationer sig såvel i de enkelte 

bygningsblokkes formgivning som i deres konstruktive 

opbygning. Beskrivelsen af hovedkonstruktionen er 

derfor opdelt og beskrevet for de enkelte blokke, mens 

bygningsdele og aptering danner en gennemgående 

helhed og derfor beskrives samlet.
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Hospitalsbygningens råhuskonstruktion er en kombina-

tion af beton støbt på stedet og betonelementer støbt på 

fabrik. Generelt er trappe- og elevatortårne, kælderkon-

struktioner samt enkelte specialkonstruktioner støbt på 

stedet, mens søjler, dæk, tagplader og facadeelementer 

er fabriksfremstillede elementproduktioner.
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SENGEBYGNINGEN – BLOK 01

De bærende vægkonstruktioner er støbt på stedet i 

stålforskalling, mens dæk, facader, balkoner og skærm-

vægge alle er udført som elementer.

FOYER OG AUDITORIEBYGNINGEN – BLOK 02

Dette bygningsafsnit er en kombination af elementer og 

pladsstøbte konstruktioner.

De store, udkragende auditorieribber er forspændte 

betonkonstruktioner, støbt på stedet, mens øvrige kon-

struktioner ud over teknikkælderen, som er pladsstøbt, i 

hovedsagen er betonelementer.
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BEHANDLINGSBYGNINGEN – BLOK 05

Den storslåede to- henholdsvis fireetagers bygning er i 

sin hovedkonstruktion et elementbyggeri.

Kun kældrene, trappe- og elevatortårne og de halvrunde 

facadetårne mod syd er pladsstøbt.

Søjleelementerne går gennem to etager og bærer ho-

ved- og sekundærbjælker i strengbeton. Etagedækket er 

betonribbeplader, og tagkonstruktionens hoveddragere 

er i strengbeton som 15 m lange u-bjælker. De nord-syd-

gående ingeniørgange er rørformede betonelementer.

Alle facader er også her fabriksfremstillede betonele-

menter.

KAPELLET – BLOK 09

Kapellet er et enetages betonelementbyggeri, forbundet 

ved en underjordisk pladsstøbt tunnel direkte til behand-

lingsbygningen (Blok 05).

Bygningen er opbygget af præfabrikerede betonplade-

elementer, som bærer et betondæk på høje langsgå-

ende elementdragere. Dragerne mellemunderstøttes af 

bærende skillevægge i beton.

De to gavle er fabriksfremstillede betonelementer.

SERVICEBYGNINGEN – BLOK 07

Kældre, vægge, søjler og nord-sydgående ingeniørgange 

er pladsstøbte, mens alle dæk og facader er betonele-

menter. Dækkene er 18 ton tunge foldedragere.
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Herlev Hospitals betonkonstruktioner er udført på et 

tidspunkt, hvor pladsstøbeteknik var på et meget højt 

kvalitetsmæssigt niveau, og hvor betonelementfabrikati-

onen i Danmark havde stor ekspertise og et omfattende 

knowhow.

Hospitalsbyggeriet udfordrede ved sin størrelse og sine 

høje kvalitetskrav denne kunnen til det yderste og mod-

tog da også i 1983 den prestigefulde Betonelementpris.

Kort efter ibrugtagning opstod en ikke forudset vejr-

ligspåvirkning af behandlingsbygningens (Blok 05) 

tagelementer, som da gav hyppige og helt uacceptable 

vandindtrængningsproblemer.

Problemet er tilfredsstillende løst ved et overliggende 

glastag, som dog også har vist sig at være vedligehol-

delseskrævende for at holde den enorme tagflade tæt. 

I sin ydre fremtræden underordner glastaget sig beske-

dent bygningens oprindelige arkitektur.

Grundkonstruktionen i hospitalet er praktisk talt ufor-

gængelig, hvis den periodevise kontrol og vedligeholdel-

se overholdes, som det er beskrevet i Driftsmanualen af 

1977.

Vedligeholdelsesarbejdet fordrer dog en nem adgang til 

et, gerne digitaliseret, originalt arkitekt- og ingeniørteg-

ningsmateriale. Materialet er i hovedsagen eksisterende 

i hospitalets eget arkiv.

ANBEFALING
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BETONFACADERNE

Alle hospitalets tætte facader er udført som fabriksstøb-

te, isolerede betonelementer, fastgjort til råhuskonstruk-

tionen. Den frie elementfront er udført med fritlagt beton-

tilslag af knuste hvidgrå, omhyggeligt udvalgte, skærver 

af norsk marmor, som manifesterer sig let glimtende i 

det færdige element.

Det er bevidst tilstræbt, at hospitalets ydre fremtræden 

domineres af kun tre materialer. Hvid beton og glas samt 

bruneloxeret aluminium for vinduesrammer og sollamel-

ler. Huset skal fremstå hvidt i sine grønne forstadsomgi-

velser.
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VINDUESPARTIER OG DØRPARTIER I FACADER

Partierne er udført i extruderet aluminium med afrunde-

de hjørnesamlingselementer, bruneloxerede udvendigt 

og hvidlakerede indvendigt. 

Solafskærmningerne er tilsvarende bruneloxerede, ud-

ført i ekstruderet aluminium.

ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE

Konstruktionselementer, ventilationsafkast og -skorste-

ne, rækværker m.m. er udført i galvaniseret og malet 

stål.
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De hvidgrå betonfacader, som er et af bygningernes be-

tydende virkemidler, er af en meget fornem betonstøb-

ningskvalitet og fremstår stadig med stor skønhed.

Aktuelt kan der dog konstateres en fremskreden vejrligs-

påvirkning, tilsmudsning og begyndende algebegroning 

af en betydelig del af betonoverfladerne.

Hvis hospitalets facader skal gives en levetid svarende 

til råhusets, skal de med 20-30 års interval afrenses 

og repareres for overfladerevner i betonkappen. Denne 

vedligeholdelse giver samtidig lejlighed til at kontrollere 

elementernes ophæng og fugning samt afvandingen 

mellem elementerne.

Ved facadevedligeholdelsen skal der ofres stor opmærk-

somhed på reparationsmaterialers kvalitet i samspillet 

med det raffinerede hvidgrå marmorgrus, som er tilslag i 

betonelementoverflader.

Aluminiums- og glasfacadeelementerne er med deres 

omhyggelige detaljering af sjælden høj kvalitet, men 

selvsagt også udsat for slid fra vejrlig og brug. Termog-

lasvinduer har en 10-25 års levetid, hvorefter de punk-

terer i sammenlimningen, danner indvendig kondens 

og må erstattes. Aluminiumsrammer, karme og lameller 

m.v. tærer i samlinger og anslag og må over tid ligeledes 

vedligeholdelsesudskiftes. En tilsvarende vedligeholdel-

sesbetragtning og -turnus gælder også øvrige udvendige 

bygningsdele.

Der er en række væsentlige arkitektoniske og funktio-

nelle karakteristika ved hospitalets facader og øvrige 

udvendige bygningsdele, som ved vedligeholdelsesud-

skiftninger eller i forbindelse med energitiltag, ikke må 

overses. Der er i detaljerne fastlagt dimensioner, som 

er nøje afpasset bygningens proportioner. Endvidere er 

det en grundlæggende præmis, at indvendige hjørner 

i tværsnit og samlinger altid er tilstræbt at være runde 

eller passende afrundet. Denne detalje har desværre 

ved enkelte senere udførte vedligeholdelsesudskiftninger 

ikke været tillagt den ønskelige betydning for helheden. 

Ved fremtidige udskiftninger bør de afrundede hjørner 

genetableres. Den mørke, brune eloxeringsfarve og 

den hvide indvendige lakfarve er uden problemer ved 

genbestillinger.

Proportioneringen af vinduesfacadernes formater og 

opsprossninger understreger bygningens horisontale 

struktur. Ved indbygning af oplukkelige døre og vinduer 

bør dette proportioneringsudgangspunkt fortsat være 

determinerende, og yderligere (vertikal) opsprossning 

fremstå som sekundær ved en tilbagetrækning fra den 

primære ramme.

Som det fremgår af Driftsvejledningen, er udvendige 

aluminiums- og stålpartiers levetid afhængig af, om de 

med passende mellemrum rengøres for nedbrydnings-

fremmende begroninger eller tilsvarende tilsmudsning. 

Det anbefales derfor at være opmærksom på Driftsvej-

ledningens noter om vedligeholdelsesturnus.

Den indvendige detaljering og farvesætning af vindues-

facaderne har en for Herlev Hospital karakteristisk og 

absolut bevaringsværdig udformning, hvor hensynet til 

rengøringen har været af afgørende betydning for valget 

af løsninger med afrundede hjørneprofiler for alle ind-

vendige vinduesprofiler og tilsætninger omkring varme- 

og ventilationsinstallationspaneler.

Alle detaljer findes tegnet og beskrevet i hospitalets 

omfattende arkitekttegningsarkiv.

ANBEFALING
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Et hospitals bygningsoverflader, ude såvel som inde, 

skal være enkle og ukomplicerede at rengøre og vedli-

geholde. De skal endvidere have robusthed over for de 

påvirkninger, driften af hospitalet udsætter dem for, hvad 

enten det er vejrlig eller påvirkning fra kørende materiel, 

f.eks. hospitalssenge eller forsyningscontainere, eller det 

er kemisk påvirkning fra f.eks. desinfektions- og rengø-

ringsmidler.

Blegning og misfarvning er tilsvarende uønsket, fordi det 

forstærker indtrykket af slid eller ælde.

Alle disse krav er med meget stor omhu indarbejdet i 

Herlev Hospitals detailløsninger, og det har kun i meget 

begrænset omfang været nødvendigt at ændre på de 

overordnede materialer og overflader. Meget få nye dis-

positioner har i sig selv fordret detailudformninger, som 

ikke allerede var tilstedeværende i hospitalskomplekset.
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FACADER OG YDERVÆGGE

Som nævnt under konstruktioner og facader er Herlev 

Hospital eksteriørt domineret af beton, støbt med tilslag 

af hvidgrå knuste marmorskærver i facadeelementer 

frilagt som slutoverflade. Derudover er glasfacadernes 

indramning og solafskærmning udført i bruneloxeret 

aluminium, som nævnt under facadeafsnittet, afsnit 7.2, 

enkelte steder suppleret af malede ståloverflader ved 

ventilationsafkast, rækværker og lign.

INDVENDIGE VÆGGE

Interiørt er alle betonoverflader beklædt med gipsplader 

og spartlede og malede. Ikke-bærende vægge er overalt 

gipsvægge med såvel udadgående som indadgående 

afrundede hjørner, ligeledes spartlede og malede. Alle 

vægge afsluttes mod gulv med den gennemgående 

karakteristiske cyklamenfarvede vinylfodliste.



66Bygningskonstruktioner ...   /   Materialer og overflader

INDVENDIGE DØRE

Hospitalets døre er en helt særlig konstruktion: færdig-

fremstillede hele enheder, som opstilles fuldt monteret, 

før væggene stødes til, med skjulte detaljer, afrundede 

tilslutninger og uden dørtrin af hensyn til rengøring og 

rullende grej. Døre er overalt malede. Dørbesætningen 

er overalt D-line- og Randi-besætning i rustfrit stål (se 

Bilag 1).
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LOFTER

Hospitalets lofter er generelt nedhængte, akustikregu-

lerende eller plane, loftsplader i gips. Friser er udført af 

malede og spartlede faste BD30 gipsplader. De nedta-

gelige loftsplader er et akustisk regulerende systemloft 

for adgang til installationer, indbygget belysning m.v.

I sekundære rum, depoter, teknikrum m.v. er betondæk-

kets underside spartlet og malet.
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GULVE

Gulve er overalt i hospitalet sammenhængende flader 

beklædt med pålimede banevarer i form af linoleum, 

vinyl eller tæppe. Kun forhallens og sydfrontgangens 

hvide marmorgulv er en markant undtagelse. Farveko-

der, se bilag 1.

LINOLEUMSGULVE

Der skelnes mellem normalbelastede hospitalsgulve 

med 3,2 mm linoleum på et belastningsafstemt under-

gulv og 4,0 mm Linodurgulve som på et belastningsaf-

stemt undergulv kan tåle svær, kørende transport.

3,2 mm DLW linoleum, Marmorette, er i tre farvekoder.

4,0 mm DLW linoleum, Linodur, er i to farvekoder (blå i 

ganglinjer, grøn i sideborten).

VINYLGULVE

Vandtætte gulve i vinyl optræder med svejste, vandtætte 

samlinger i alle toiletter, skyllerum, operationsstuer samt 

øvrige vådbelastede rum.

Vinylen findes i to udgaver:

• Turkisblå nistret i toiletter, skyllerum, laboratorier og 

undersøgelsesrum med afløb i 1 farvekode

• Hvid nistret i operationsstuer m.v. i 1 farvekode.
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TÆPPEBELAGTE GULVE

Antallet af tæppebelagte rum er af rengøringsmæssige 

årsager reduceret væsentligt siden ibrugtagningen og 

er i disse rum erstattet af linoleumsbelægning i samme 

farve.

Forhallens trappe, balkonetage, auditorierne og Store 

Mødesal har tæppebelægning af såvel komfortmæssige 

som af akustiske grunde.
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Langt den overvejende del af de relativt fåtallige mate-

rialer, der har været valgt til Herlev Hospital, har over 

tid vist sig at være robuste og vedligeholdelsesmæssigt 

fuldt acceptable i det ellers hårdt belastede hospitals-

bygningsmiljø.

Udvendigt er betonoverfladers fremtræden og holdbar-

hed meget afhængig af den i Driftsvejledningen anbefa-

lede ca. 20-årige vedligeholdelsesturnus, som i dag ikke 

er fulgt tilstrækkeligt op. Derfor syner hospitalets ydre 

overflader i dag desværre algebegroede, tilsmudsede og 

meget forsømte.

Indvendigt har det vist sig, at det pionerarbejde, der blev 

gjort for, at flest mulige indvendige vægge var lette gips-

pladevægge på stålskelet og med afrundede hjørner, 

har været succesfuldt. Væggene er ikke specielt robuste 

i forhold til slag, stød og ridser, men til gengæld ukom-

plicerede at reparere og ændre.

Indvendige døre og dørpartier samt indvendige vin-

duesdetaljer m.v. er af hensyn til anvendelse, drift og 

rengøring omhyggeligt udformet med afrundede kanter 

og hjørner.

Hospitalet har generelt malede overflader og kun i et 

begrænset omfang overflader af rustfrit stål. Denne 

disposition betyder, at ganske vist er en skade på en 

overflade synlig, men den er til gengæld yderst over-

kommelig at udbedre på stedet.

Det ved opførelsen valgte loftspladesystem er tilpasset 

hospitalets bygningsmodul og er ikke standardplade-

størrelser for loftssystemer. Det har givet problemer ved 

både almindelig vedligeholdelsesudskiftning og ved om-

bygninger. Problemstillingen er imidlertid afklaret, idet 

der er fundet en løsning ved, at der foretages samlede 

køb i en rationel mængde, eksempelvis i forbindelse 

med større vedligeholdelses- eller ombygningsarbejder. 

De gennemgående linoleumsgulve i kombination med 

vinylgulve ved særlige rum samt marmor og tæpper 

omkring forhallen har over tid været et robust valg, og 

hospitalets gulve fremstår som smukke sammenhæn-

gende flader i afstemt farvesamspil med den kunstnerisk 

bevidste farvesætning.

De nævnte karakteristika er tilsammen udtryk for den 

omhu, der originalt er lagt i planlægningen og realise-

ringen af hospitalet, og må derfor ses som en integreret 

del af hospitalets samlede udtryk.

ANBEFALING
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Hospitalet har, sin størrelse til trods, et meget enkelt, 

standardiseret basisinventar.

Der er lagt omhyggelige forarbejder i, at inventaret 

understøtter hospitalets idé om at fremstå imødekom-

mende, og møbler og øvrigt inventar er da også enkelt at 

anvende og vedligeholde og føjer sig smukt ind i hospi-

talets kunstneriske og arkitektoniske helhed.

Behandlingsinventaret har sine egne tekniske og funk-

tionsmæssige, skiftende vilkår og er ikke omfattet af 

hospitalets standard og derfor ikke omfattet af denne 

beskrivelse.

Standardinventaret omfatter de i det følgende definerede 

situationer, og senere supplerende inventar har i langt 

de fleste tilfælde taget udgangspunkt i disse grundkon-

cepter.
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SENGEBYGNINGEN – BLOK 01

Sengestuerne

Hospitalssengen er en videreudvikling af den oprindeli-

ge. Metalfarven er lysblå.

Sengebordet er udviklet siden det oprindelige, men er 

stadig med Poul Gernes’ farvesætning. Farven er irgrøn 

og blå med flerfarvede detaljer (gult håndtag og rød 

knop).

Patientstolen er i stål uden armlæn og fast sæde, malet 

blå.

Gæstestolen er en høj stol i egetræ, uden armlæn og 

med polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Patientskabet er et specialtegnet, ophængt vægskab i 

lakeret møbelplade. Farven varierer i overensstemmelse 

med Poul Gernes’ farvesætning.

Patientlampen er en regulerbar læselampe, LUXO “Arki-

tektlampe” i hvid.

Sengebygningens opholdsarealer

Opholdssofaen er en topersoners lav Wegner-sofa i ege-

træ med armlæn og polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Opholdsstolen er en lav Wegner-stol i egetræ med arm-

læn og polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Sidebordet er et lavt Wegner-bord i egetræ med hvid 

laminatplade. Sofabordet er et lavt Wegner-bord i egetræ 

med hvid laminatplade.

Lampen er en nedhængt PH-pendel. Type PH 3/4 i hvid 

med flerfarvede reflektorer.
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Sengebygningens kontorer

I kontorer er anvendt møbler, som sikrer en god arbejds-

situation med gode arbejdsstillinger. Borde er derfor 

generelt afpasset og er i dag hæve-sænke-borde af god 

standard. Gæste-/patientmøblet er fra den generelle 

standard, og det er derfor kun arbejdsstol og arbejds-

lampe, som har et særligt designudgangspunkt.

Arbejdsstolen er en KEVI fembenet stol med ruller og 

polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Arbejdslampen er en LUXO regulerbar arbejdslampe i 

hvid.

FORHAL OG AUDITORIER – BLOK 02

Det var et ekspliciteret ønske fra hospitalets programko-

mité og arkitekter, at man skulle møde et lyst og venligt 

imødekommende ankomstareal med smuk kunst og lyse 

naturmaterialer.1

Ventemøblering i foyer

Aalto-stole i lakeret birketræ med armlæn og naturbrune 

lærredsgjorde, sammenstillet med runde Aalto-borde i 

lakeret birketræ med hvid laminatbordplade.

Det er et brugerønske fra hospitalet at supplere denne 

grundmøblering med mere skærmende ventemøbler, for 

eksempel i et koncept som tidligere foreslået af hospita-

lets arkitekter.

Butikkerne

De to butikker har relativt vide rammer for deres salgsin-

ventar, men det flytbare butiksinventar i forhallen er ikke 

tilfredsstillende og er genstand for genovervejelse.
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Auditorier

De to store amfiteatralsk opbyggede auditorier er apteret 

med specialinventar bestående af talerpodie, auditorie-

stole med skriveplads og læselys samt operatørrum. For 

akustik og komfort er alle auditoriestole stofbetrukne 

og alle gulve og trapper tæppebelagte. Al aptering er i 

nuancer af rød.

Store Mødesal

Stabelstole er Aalto-stabelstol i lyst birketræ uden arm-

læn med naturfarvede brune lærredsgjorde.

Auditorieborde, stabelbare, er ikke defineret oprinde-

ligt, men der er et arbejde i gang for at finde et bord af 

passende kvalitet.

Kantine og café

Oprindeligt er både kantine og café møbleret med 

Aalto-møbler i lyst birketræ, med og uden armlæn, lyse-

brune lærredsgjorde og hvide laminatbordplader.

Kantinen har fastholdt det oprindelige møbleringskon-

cept, mens cafeens møblering på et tidspunkt ikke 

fungerede tilfredsstillende og derfor blev totaludskiftet til 

et ordinært caféinventar.
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BEHANDLINGSBYGNING – BLOK 05

Patientventerum

Opholdssofaen er en topersoners lav Wegner-sofa i ege-

træ med armlæn og polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Opholdsstole: lav Wegner-stol i egetræ med armlæn og 

polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Sidebordet er et lavt Wegner-bord i egetræ med hvid 

laminatplade.

Sofabordet er et lavt Wegner-bord i egetræ med hvid 

laminatplade.

Patientskabet er et specialtegnet, ophængt vægskab i 

lakeret møbelplade. Farven varierer i overensstemmelse 

med Poul Gernes’ farvesætning.

SERVICEBYGNINGEN – BLOK 07

I servicebygningen er alene lagt vægt på, at møblering 

af kontorer og personalerum følger en god, generel 

kvalitetsstandard.

KAPELLET – BLOK 09

Pårørendeventerum

Opholdssofaen er en topersoners lav Wegner-sofa i ege-

træ med armlæn og polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Opholdsstolen er en lav Wegner-stol i egetræ med arm-

læn og polstret sæde i blåt vaskbart stof.

Sidebordet er et lavt Wegner-bord i egetræ med hvid 

laminatplade.

Sofabordet er et lavt Wegner-bord i egetræ med hvid 

laminatplade.

Kapelsalene

Stabelstolen er en Alto stabelstol i lyst birketræ uden 

armlæn med naturfarvede brune lærredsgjorde.

Talepodiet er specialtegnet i lyst birketræ, øvrigt udstyr, 

lysestager m.m. er udført specielt hertil i mat sortlakeret 

stål.

1) Arkitektur nr. 1. 1984,  

side 20-27
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Der er i hospitalets møblering lagt vægt på tre grundsi-

tuationer: mødet med hospitalet, områderne omkring 

patienten og den generelle arbejdsplads for personalet.

De møbler, der ved hospitalets ibrugtagning blev ud-

valgt, har generelt vist sig at være af så robust kvalitet, 

at de med almindelig vedligeholdelse af snedkerarbejdet 

og periodevis udskiftning af betræk og stofgjorde, har 

kunnet holde til den intensive brug. Det blå uldstof på 

Wegner-møblerne er dog af hygiejniske grunde erstattet 

af et vaskbart kunststoftekstil. Der bør og kan findes et 

generelt standardstof, som tilgodeser alle krav.

De har samtidig vist sig, at de valgte møbeltyper er mø-

belklassikere i en skandinavisk designtradition, som der 

er god grund til at bevare og supplere fremover.

I så helstøbt et udgangspunkt, som Herlev Hospital 

er, er der derfor grundlag for fortsat at fastholde de tre 

tematiske inventarvalg og i fremtiden alene supplere 

eller omhyggeligt tilpasse nyt inventar til det oprindelige 

koncept.

De nye møbler i cafeen er af så ringe kvalitet, at en gen-

møblering med det oprindelige møbelprogram ses som 

en helt nødvendig tilbageføring. Programmet er mere 

righoldigt hvad angår møbeltyper end oprindeligt, så der 

er god grund til at gentænke møbelsammensætningen 

ved en nyprogrammering.

Forhallen vil som nævnt kunne udstyres med suppleren-

de møbler, idet der findes original skitse hertil.

ANBEFALING
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Det har været et arkitektonisk udgangspunkt for hospita-

lets skilteprogram, at der kun skulle være den allermest 

nødvendige skiltning, og at skiltningen og Poul Gernes’ 

farveprogram skulle arbejdes sammen til en helhed.

Opgaven var omfattende nok til, at der af arkitekten og 

grafikeren Naur Klint blev udviklet et grafisk program til 

Herlev Hospital, “Flexibility”, med et skilteprogram og en 

typografi, som både var let læselig for patienter, perso-

nale, pårørende og andre gæster og enkel at håndtere i 

en bygning, hvor mange funktioner skifter over tid.

Der blev af Poul Gernes samtidig udviklet et sæt af 

farvekoder, som i samspil med grafikken fungerer både 

vejledende for hospitalets afdelingsopdeling og for hie-

rarkiet af patient- og personalerelaterede funktioner.

I Driftsmanualen for hospitalet af 1.12.77 er en nøjere 

angivelse af, hvor, hvordan og med hvilken teknik de 

enkelte skilte skal udformes, og hvilken skrifttype fra 

Flexibility-skriftkataloget der i den givne situation skal 

anvendes.1

Der er siden hospitalets ibrugtagning sket en teknisk 

forbedring, som ved anvendelse af en it-programmeret 

skærefolieteknik har forenklet og billiggjort skilteud-

skiftningerne. Skrifttypen Flexibility var ikke udviklet for 

denne teknik, og der har derfor de seneste år været 

anvendt andre, mindre karakterfulde skrifttyper ved 

skiltefornyelser.
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Anvendelsen af Poul Gernes’ farvekoder for afdelings-

opdeling og for farvevalg på skilte og skrift er med få 

afvigelser stadig grundlag for hospitalets samlede ori-

enterings- og skiltningsprogram og har da også kunnet 

danne grundlag for nødvendige behovsændringer over 

tid. Den indvendige skiltning på Herlev Hospital er en 

integreret del af den kunstneriske helhed i hospitalet 

og bør derfor under ingen omstændigheder ændres i 

sit grundkoncept. Der er dog altid en tendens til at føje 

ekstra skilte til et program, og man bør derfor fra tid til 

anden revurdere den samlede skiltningsmængde. Herlev 

Hospital er i dag, hvad orienteringsvejledning ved farver 

og skiltning angår, stadig i acceptabel balance, men en 

gennemgang kunne ske ved først givne omstrukturering.

I forbindelse med den planlagte udvidelse af Herlev 

Hospital har Region Hovedstaden forudset, at udvendig 

skiltning generelt er i Regionens skiltekoncept.

Denne beslutning har sin egen fornuftige begrundelse, 

men ved den planlagte skilteudskiftning omkring det op-

rindelige (1976) hospitalsanlæg bør nye skilte monteres i 

originale skiltestandere og skiltebøjler.

Imidlertid er anvendelsen af selve skrifttypen på de 

udskiftelige skilte som nævnt fraveget i en omlægning til 

digital produktion. Der er aktuelt taget initiativ til at rette 

op på dette ved kontakt med Naur Klints arvtager, arki-

tekten og grafikeren Lars Klint, så Flexibility-programmet 

i fremtiden vil kunne anvendes i digital fremstillingstek-

nik. Der er indhentet pris på denne ydelse.

Ved større skiltningsændringer og i situationer, hvor skilt 

eller rumidentifikation er malet direkte på vægge eller 

døre, må det anbefales at søge faglig bistand hos en 

professionel grafiker.

ANBEFALING

1) Skriftkatalog/Flexibility, Naur 

Klints Tegnestue, udateret, 

(ca. 1974)
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DAGSLYSET

Herlev Hospital er tænkt som en 

bygning med en overflod af dagslys. 

Det har i to århundreder været et 

ufravigeligt sygehusdogme, at frisk 

luft og rigeligt dagslys er en forud-

sætning for en hurtig helbredelse.

Det er tilsvarende anerkendt, at en 

bedømmelse af en patients helbred 

er sikrest ved bedømmelsen af 

f.eks. hudens farve i klart dagslys. Vi 

har i Danmark derudover et alment 

accepteret myndighedskrav om, at 

enhver arbejdsplads skal have et 

tilstrækkeligt dagslys.

DAGSLYSREGULERINGEN

Regulering af dagslysindfaldet og 

direkte solindfald er i hospitalet 

løst hovedsageligt ved gardiner. 

I enkelte områder, hvor gardi-

ner ikke er hensigtsmæssige, er 

monteret udvendige sollameller i 

forbindelse med facadernes vindu-

espartier.

De indvendige gardiner er en 

integreret del af den kunstneriske 

udsmykning af hospitalet, og gar-

dintyper, mønstre og farvevalg er 

udformet i et tæt samarbejde mel-

lem kunstner, arkitekt og bruger.
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formidlede overgangen fra lys til mørkfarvet bund. Denne 

overgangsvariation er desværre ved en senere gardinud-

skiftning taget ud af produktion. 

Den mørke bundfarve i gardinerne er afstemt efter lys-

karakteren og dermed efter sengestuernes orientering 

i forhold til verdenshjørnerne. I de nordvendte stuer er 

bundfarven henholdsvis grøn og blå, mod øst er bundfar-

ven gul, mod syd orange og rød, og mod vest abrikos-

farvet.

SENGEBYGNING – BLOK 01

I sengebygningen går størsteparten af facadevinduerne 

fra gulv til loft, og i denne bygning er det solindfaldet 

og i varierende omfang mængden af dagslys, der skal 

reguleres.

Reguleringen sker ved blomstrede fortræksgardiner 

(Happy Days), designet til formålet af Poul Gernes. 

Gardinfladen dækkes af fem sammensyede gardinbaner, 

hvor de tre baner med hvid bund kun dæmper lysind-

faldet, mens de to baner med mørk bund kan dæmpe 

lysmængden i varieret omfang. Oprindeligt fandtes et 

overgangsmønster på den midterste gardinbane, som 

Variationen med hvid bund og blomstermotiv er oprinde-

ligt tænkt til også at være anvendt på skærmforhæng.

De sydvendte sengestuer er supplerende forsynet med 

udvendige bruneloxerede solpersienner.

Elevatorforhallen har mod syd fast, udvendig solaf-

skærmning udført som bruneloxerede lameller.

Lægetårnets kontorer har gardiner udført i et flerfarvet 

lodret stribet stof (Neptun). De har alene til formål at 

dæmpe lysindfaldet fra vest.
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FORHAL, CAFÉ, KANTINE & AUDITORIER – BLOK 02

I forhallen er ingen dagslysregulering, mens der i café, 

kantine og kontorer er gennemgående flerfarvede, stri-

bede gardiner (Neptun) til dæmpning af direkte solind-

fald.

Auditorierne og Store Mødesal har tætte mørklægnings-

rullegardiner, integreret i facadevinduerne.

I Store Mødesal er endvidere det flerfarvede stribede 

gardin (Neptun).

BEHANDLINGSBYGNING – BLOK 05

Behandlingsbygningen er inden for kvadraterne forsynet 

med ovenlys, som sikrer en jævnt fordelt dagslysbe-

lysning i alle arbejdsområder. Udvalgte områder samt 

uddannelseslokaler kan mørklægges med vandrette 

rullegardiner.

Direkte solindfald og dagslysdæmpning langs periferi-

facaderne er mod vest, nord og øst lette hvide gardiner 

med et antydet kvadratisk mønster (Calais). Mod syd er 

i kontorer og undersøgelsesrum anvendt samme gardin 

(Calais), som også her er suppleret med udvendige bru-

neloxerede aluminiumslameller og ligeledes udvendige 

bruneloxerede solafskærmningspersienner. 

Nogle få steder, bl.a. ved lysgårdene, er direkte solind-

fald reguleret med udvendige sollameller i bruneloxeret 

aluminium. Ved solgårdene samt langs yderfacaderne 

er opsat et let, hvidt gardin med let antydet kvadratisk 

mønster (Calais).
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SERVICEBYGNING – BLOK 07

I servicebygningen giver gennemgående vinduesbånd, 

både vendt direkte mod det fri og mod den langsgående 

lysgård, rigeligt dagslys til de intense arbejdspladser.

I servicebygningen reguleres lysindfaldet mod syd med 

udvendige bruneloxerede solafskærmningspersienner.

KAPELLET – BLOK 09

Kapellet er belyst ved vinduer fra gulv til loft i vestfaca-

den og er ellers i forrum og kapelrum belyst ved ovenlys.

Vinduesarealerne mod øst er forsynet med flerfarvede, 

stribede gardiner til dæmpning af direkte solindfald (type 

Neptun).

Værdien af den rigelige dagslysbelysning er uomtvi-

stelig, men muligheden for at dæmpe og skærme for 

solindfald er tilsvarende betydningsfuld.

Det gennemtænkte system for dæmpning og afskærm-

ning med fortræk af blomstrede gardiner i sengebyg-

ningen er derfor et af de meget karakterfulde, kunstne-

riske virkemidler i hospitalet, som imidlertid fordrer, at 

gardinet er korrekt dimensioneret i bredden (+ 100 %) 

for at fungere. Det svarer til de nuværende fem baner 

(3+2), men den manglende overgangsbane (2+1+2) er 

en beklagelig forringelse af den oprindelige intention. I 

sengestuerne bør alle skærmvægge monteres med det 

originale stof, ‘Happy Days’ med hvid bund.

I behandlingsbygningen er det beregnet, at den høje be-

tonelementkonstruktion også skærmer for sol (56° mod 

nord). Det er derfor alene ved mørklægningssituationer, 

at vandrette mørklægningsgardiner er nødvendige.

De i bilaget opregnede gardintyper er alle en del af det 

oprindelige hospitals arkitektoniske og kunstneriske 

udtryk. Det er derfor afgørende at fastholde og eventuelt 

genproducere det beskrevne gardinprogram i sin helhed.

Hospitalets udvendige facadepartier er som tidlige-

re nævnt tænkt i bruneloxeret aluminium, udvendige 

solpersienner, solrullegardiner (screeninggardiner) 

m.v. skal derfor udføres med tilsvarende brun eksteriør 

overflade.

ANBEFALING: DAGSLYS
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DEN ARTIFICIELLE BELYSNING

Herlev Hospital har en fornemt gennemarbejdet kunst-

lysbelysning, hvor rumfunktion, kunstnerisk udsmykning 

og belysningskarakter udgør en nøje afstemt helhed.

Der er i valg af lyskilde, og i kunstlysets formidling i 

de relativt få forskellige typer af belysningsarmaturer, 

tilstræbt en naturlig overfladegengivelse.

Dette har afgørende betydning for en naturtro gengivelse 

af farvenuancerne i den menneskelige hud, og selv-

sagt også for gengivelsen af farverne i den koloristiske 

udsmykning.
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Under planlægningen af hospitalet i Herlev lagde Jør-

gen Selchau stor vægt på arbejdet med den kunstige 

belysning. Der er udført et stort og eksperimenterende 

planlægningsarbejde, og det er lykkedes os at få den 

afgørende indflydelse på de endelige resultater. 

Det vigtigste er, synes jeg, at der i planlægningen af 

belysningen blev arbejdet bevidst med helheden.

Der blev udarbejdet en overordnet plan for belysningen, 

hvor forskellige lysformer blev sammensat til en varieret 

struktur, der skulle understrege bygningernes form og 

funktion. Herigennem ønskede vi at skabe en oplevel-

sesrig helhed, modsat den helhed, der kan opnås gen-

nem en mekanisk gentagelse af den samme ting overalt. 

I det følgende er citeret fra belysningsarkitekten Gunver 

Hansens egen beskrivelse af hospitalets belysning:

“Lyset er den grundlæggende faktor blandt arkitektu-

rens visuelle aspekter. Det er lysets egenskaber, der 

betinger de oplysninger, vi får om omgivelserne, og 

de oplevelser, de giver os. Det ville derfor være helt 

urimeligt at betragte et belysningsanlæg som en installa-

tion sideordnet med andre installationer og kun give det 

en ingeniørmæssig bearbejdning, som den der tildeles 

f.eks. et ventilationsanlæg. Det sker dog ofte i dag, hvor 

ingeniørerne dominerer belysningsprojekteringen på de 

store byggerier.

De vigtigste elementer i denne struktur var diffust lys i 

lyse rum og rettet lys i stærktfarvede rum. Mere detalje-

ret forsøgte vi at lade variationerne mellem lys og mørke 

inden for den enkelte lysform understrege og forstærke 

rummenes form og funktion. Modsat hertil er den udtvæ-

rede virkning af en jævnt fordelt belysning, hvor der er 

lige meget lys overalt.”1

 



Bygningskonstruktioner ...   /   Belysning, gardiner og solafskærmning 89

SENGEBYGNINGEN – BLOK 01

“Det centrale område i sengebygningen, som omsluttes 

af sengestuerne, opfattes som ét stort rum. Kernerum-

menes vægge har visuelt status som spanske vægge.

I dette rum er lyset placeret i periferien. Der opnås såle-

des en rumform, der kan minde om et sommertivoli, hvor 

små boder med lys ligger i krans om en mørk plads. Ly-

set får en stor form, der beskriver rummets udstrækning, 

og som man kan orientere sig og placere sig i forhold til.

Lyset rettes mod vægge på gangarealerne for ikke at 

blænde de liggende patienter, der køres her. Andre ste-

der spreder armaturet lyset jævnt.”1

I de enkelte sengestuer og i kontorer m.v. er den almene 

loftsbelysning suppleret med regulerbare Luxo-lamper.
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FORHAL, CAFÉ, KANTINE, STORE MØDESAL  

OG AUDITORIER – BLOK 02

“Forhal og ambulatoriegang har en diffus almenbelys-

ning. Lyset kommer fra armaturer placeret på loftfladen 

i det to etager høje rum og reflekteres af det hvide mar-

morgulv. Under balkonerne er der skygge. Det forstærker 

den oplevelse, det er at gå fra det lave til det høje rum. 

Det er en oplevelse, man kender fra naturen, når man 

går fra et stort træs skygge ud i himmellyset.

Ambulatoriegang og forhal bindes sammen af den 

fælles belysningsform. Ambulatoriegangens armaturer 

er delvist placeret i det frie, hvor de belyser facadens 

hvide tårne. Spejling af rummet i de store glasvinduer 

modvirkes. Og rummet fortsætter visuelt ud gennem 

glasvæggen.”1
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I forhallen og i Store Mødesal møder man en stjerne-

himmel skabt ved anvendelse af simple vejarmaturer, 

indbygget i loftet. Langs periferiens farverige billedfrise 

er i loftet udbygget det til Herlev Hospital udviklede 

asymmetriske armatur, som sender et præcist afstemt 

lys ned over vægfladen.

I café og kantine er udleveringsområderne belyst ved en 

indirekte belysning af loft og konstruktioner, mens selve 

spise- og opholdsarealerne oplyses af festlige pendel-

ringe, som omkranser betonsøjlerne.

De to auditorier har en indirekte grundbelysning ved be-

lysning af loftskonstruktionens underside, suppleret med 

de dekorative lysprikker fra de mange små pultlamper 

ved auditoriestolene.
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BEHANDLINGSBYGNINGEN – BLOK 05

“Behandlingsbygningens store areal på etage 04 er op-

delt i de nord-sydgående gange og de mellemliggende 

områder med ovenlys.

Områderne består af alle størrelser rum og gange. Disse 

rum har et diffust lys som almenbelysning. Armaturerne 

er placeret i ovenlysene, og den kunstige belysning gen-

tager således dagslysets form. På denne måde under-

streger den kunstige belysning det vigtigste formskaben-

de motiv i dette område. Ovenlysene markerer gennem 

deres form råkonstruktionernes størrelse og retning, og 

dette gør det lettere at orientere sig geografisk i byg-

ningen.”1

Den generelle belysning i gangarealerne er også i be-

handlingsbygningen det nævnte asymmetriske reflekte-

rende loftsarmatur opsat i en modulafpasset stribe langs 

gang og vægge, mens det i ikke-ovenlysbelyste lokaler 

er en symmetrisk reflekterende udgave af det samme 

armatur.

Belysningsarmaturet er i sine grunddimensioner tilpas-

set loftsmodulet.

1)  Kilde: Arkitektur DK no. 

5. 1977, Annoncesiderne 

A72-A74 
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Den kunstige generelle belysning på hospitalet er 

gennemarbejdet i en grad, der påkalder sig en særlig 

opmærksomhed. Det bør derfor overvejes nøje, før man 

af energimæssige eller tekniske årsager udskifter arma-

turer til almindelig aktuel standard.

Blændinger fra det originale loftarmaturer er elimineret, 

også hvis man befinder sig i en hospitalsseng. Skabe, 

skilte, ledestriber m.v. er velbelyste alene fra grundbe-

lysningen, og den kunstneriske udsmykning fremhæves 

både i dagslys- og kunstlyssituationen.

Belysningsarmaturerne fra 1976 er ikke i dag i sig selv 

energioptimale og er ikke umiddelbart i produktion, men 

det er ikke et problem at energioptimere lyskilden (lysrø-

ret eller elpæren), og Herlev Hospitals originale loftsar-

maturer lader sig fortsat genproducere ved bestilling af 

et givent antal.

Der er aktuelt kontakt til Philips produktionsafdeling, og 

genproduktion er under teknisk vurdering.

Belysningsarmaturerne i behandlingsbygningens 

ovenlys er ikke optimeret hverken energi- eller virknings-

mæssigt. Dette ville relativt enkelt kunne optimeres i en 

passende standard.

ANBEFALING: DEN ARTIFICIELLE BELYSNING
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INTRODUKTION

Omfanget og kvaliteten af installationerne i et hospital 

er overvældende, og forsynings- og driftssikkerheden for 

Herlev Hospitals store og facetterede installationsnet-

værk er tydeligvis højt prioriteret.

Denne rapport omhandler ikke driften og vedligehol-

delsen af de enkelte, mangfoldige installationsnetværk, 

men der er et sæt af grundpræmisser i hospitalets forsy-

nings- og bortskaffelseslogistik, som bør fremhæves i en 

bevaringssammenhæng.

At et hospital er installationskrævende, er i Herlev Ho-

spital udtrykt arkitektonisk i eksponeringen af det store 

ventilationsanlægs pladskrævende fremføringskanaler 

og afkast. 
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Afkastet af ventilationsluften fra såvel behandlingsbyg-

ningen som servicebygningen sker samlet fra rækken af 

høje malede ståltårne mellem de to bygninger suppleret 

af to malede ståltårne mod vest.

Fra sengetårnets tag er afkastene en del af tårnets ar-

kitektoniske komposition og er her afsluttet med malede 

stålrør.

Det høje afrundede indsugningsbetontårn bag auditorie-

bygningen fører til de enorme ventilationsrum i kæl-

deretagerne. Herfra føres ventilationsluften til behand-

lingsbygningen op via sydfacadens taktfaste halvrunde 

betontårne til de sølvfarvede nord-sydgående ventilati-

onskanaler over bygningens tag.

I servicebygningen sker fordelingen af ventilationsluften 

tilsvarende tydeligt fra de eksponerede lodrette, støbte 

installationskanaler i nord- og sydfacaderne.

Øvrige installationsfremføringer udtrykker sig ikke direk-

te, men der er ofret stor designmæssig og kunstnerisk 

opmærksomhed på kvaliteten og signalfarvesætningen 

af alle ventiler, tapsteder og armaturer.

Overalt indgår installationsgenstande i hospitalets kunst-

neriske helhed, og Poul Gernes’ farvesætning findes 

tydeligt defineret i farvemanualen.
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SENGEBYGNINGEN – BLOK 01

Al installationsafvikling lodret er i centralt placerede 

skakte, og al sekundær fremføring finder sted over de 

nedhængte lofter. Fremføring af ventilation er til ventil 

over dør (den røde “læbe”), fremføring til elarmatur er i 

væg i lodrette paneler ved dør og i vandrette fremførings-

paneler bag sengene. Fremføring til tapsteder og til afløb 

er i vægge. Der er dermed ingen rengøringskrævende 

synlige rørføringer. 
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SERVICEBYGNINGEN – BLOK 07

Servicebygningens betydelige installationsmængde er 

disponeret som integreret del af den kraftige U-formede 

dækkonstruktion og føres frem til etagerne fra de U-for-

mede kraftige søjler langs facaderne og i den indre gård.

Der er ligeledes ved denne bygning et minimum af syn-

lige rørføringer, mens armaturer, tapsteder og udløb er 

tydeligt eksponerede og tilsvarende farvesat.

KAPELLET – BLOK 09

I kapellet er ingen installationer synlige. Dermed er alle 

rum stille, kontemplative steder i den store overvælden-

de helhed.

BEHANDLINGSBYGNINGEN – BLOK 05

Behandlingsbygningen er ubetinget hospitalets mest 

installationskrævende enhed og derfor disponeret i én 

vandret etage, hvor installationsadgang uhindret kan 

finde sted såvel hen over nedhængt loft som under dæk 

over køreetagen.

De primære fremføringer findes i ingeniørgange over 

og under de nord-sydgående fordelingsgange, mens 

ventilationskanalerne som nævnt er placeret som et 

betydende arkitektonisk virkemiddel, synligt over tag og 

derfra ført ned og fordelt.

Sekundære fremføringer er over de nedhængte lofter, 

og fremføring til armaturer henholdsvis tapsteder er i 

vægge og vandrette installationskanaler.
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Et hospital er blevet en meget installationstung helhed. I 

Herlev Hospital er der lagt stor omhu i, at installationerne 

ikke er et skræmmende element, men tværtimod indgår 

som en logisk og imødekommende del af patientens be-

handling – fra den eksteriøre tydeliggørelse af hospitalets 

store luftfornyelsesbehov til de omhyggeligt farvesatte og 

afrundede, synlige armaturer, installationsventiler og tilslut-

ningsstudse, understreget af de muntre polykrome vægure 

overalt i hospitalet.

Der er i hierarkiet af installationsfremføringer, skakte, 

luftindtag og afkast lagt vægt på en såvel teknisk som 

arkitektonisk logik og ekspressiv tydelighed. Det anbefales 

derfor, at der ved ændringer og udvidelser anvendes eksi-

sterende fremføringsveje, og at den oprindelige, tydelige 

logik i installationsprincipper fastholdes.

Alle oprindelige installationsløsninger er repræsenteret i 

hospitalet i dag og nye er tilføjet, oftest med ønske om at 

forstå og indpasse sig i det givne logiske og rummelige 

grundkoncept. 

Ikke alle installationsgenstande lader sig dog genprodu-

cere som oprindeligt tænkt, men med det store antal af 

hver enhed, som er i så stort et anlæg, er det ofte muligt at 

komme det oprindelige idégrundlag meget nært. Til støtte 

herfor er alle installationsgenstande og deres grundfar-

vesætning nøje defineret i hospitalets oprindelige og nu 

tilgængelige drifts- og farvemanualer.

Eksempel

Hospitalets ure er koblet til et styringssystem, som sikrer, 

at al tidsfastsættelse er synkroniseret.

Poul Gernes farvesatte et væghængt standardur som en 

del af projektet.

Desværre er en genproduktion ikke fulgt op ved senere 

om- og udbygninger, så der i dag er mange afvigende ure, 

ikke alle koblet til styringssystemet.

Herlev Hospitals originale ur lader sig umiddelbart genpro-

ducere, også i mindre serier, med og uden systemopkob-

ling og uden væsentlig prisforskel til et nyt standardur. Der 

er skabt kontakt til kvalificeret hospitalsursproducent. 

ANBEFALING
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DRIFTSVEJLEDNINGER  

(DE HVIDE RINGBIND FOR KAS HERLEV)

Det ret omfattende materiale, som var tænkt som og 

også har fungeret som retningslinjer og anvisninger ved 

drift, rengøring og ændringer af hospitalets bygninger, 

findes i en serie ‘hvide ringbind’ i analog form udarbejdet 

1976-78.

Da materialet kun eksisterer i et eller to eksemplarer, 

ikke har været genstand for opdatering og ikke er gjort 

digitalt tilgængeligt, er det de seneste år på det nærme-

ste gået ud af brug.

Projekteringen, udbuddet og opførelsen af hospitalet 

blev, efter en relativt lang programmerings- og skitse-

ringsperiode 1960 – ca. 1966, lagt ind i en restriktiv 

elektronisk systematik, og selv om alle tegneprocesser i 

1960’erne og 1970’erne stadig var analoge (håndtegne-

de), blev alt skriftligt projektmateriale bearbejdet digitalt 

som et banebrydende pilotprojekt.

Det af teknikerstaben til Københavns Amt og senere 

Herlev Hospital overleverede analoge projektmateriale 

og driftsanvisninger kan opregnes som følger:

Driftsvejledningen er opdelt i fire ringbind, som indehol-

der:

Mappe 1: Driftsvejledning for bygningsarbejder.

Mappe 2: Driftsvejledning for bygningsarbejder: Over-

sigtstegninger Blok 01, 02, 07, 11 (Blok 11 er senere 

nedrevet) samt Blok 09 (Kapellet). 

Mappe 3 A og B: Driftsvejledning for bygningsarbej-

der: Oversigtstegninger Blok 05.

Mappe 4: Driftsvejledning for bygningsarbejder: 

Myndighedstegninger, trafiklinjer (trafiklinjeafsnittet 

mangler).
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Ad Mappe 1, Driftsvejledning for bygningsarbejder

Mappen er opdelt i afsnit og indeholder instruktionsbla-

de og brochurer for:

• Råhuset

• Bygningsdele (benævnt bygningskomplettering  

og bygningsbeklædning)

• Fast bygningsinventar

• Skilte.

Der er oplysninger om beliggenhed, konstruktionsbeskri-

velser samt vedligeholdelsesanvisninger for de enkelte 

produkter og konstruktioner.

I særligt bilag til driftsvejledningen findes endvidere:

•  Katalog vedr. overfladebehandlinger og -belægnin-

ger

•  Farvekodeoversigter, senere erstattet af den mere 

omfattende og præcise Farvemanual af 1983

•  Oversigter over fabrikater og typer (ikke ajourført)

•  Beskrivelse af rengøringsentreprisen, Bygningsren-

gøring

•  Leverandørbrochurer og anvisninger

•  Oversigt over overfladebehandlinger af tekniske 

anlæg

•  Adresseliste (ikke ajourført).

Ad Mappe 2, Driftsvejledning for bygningsarbejder

Disse tre mapper indeholder oversigts- og myndigheds-

tegninger.

MANUALER

Driftsvejledningerne indeholder manualer for de tekni-

ske bygningsdele, f.eks. mekaniske solafskærmninger 

m.m. Manualmaterialet for bygningsdele er ikke ajourført 

siden aflevering 1976-78.

Manualer for hospitalets varme, vand, afløb, ventilation, 

luft m.v. er omfattet af et ajourført installationsteknisk 

manualmateriale.

Den nu digitaliserede farvemanual er behandlet under 

afsnit 6, Den kunstneriske udsmykning, og suppleret i 

Bilag 1.
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TEGNINGER

Der eksisterer i hospitalets arkiver en tegningssamling 

angivet til ca. 16.000 arkitekttegninger til bygningen.

Alle tegninger er analoge, og kun et udvalg er gennem 

tiden digitaliseret (skannet).

Tegningerne er nummereret i sfb-systemet og vil relativt 

enkelt kunne indgå som grundlagsmateriale ved fremtidi-

ge drifts- og ombygningsarbejder.

For nærværende er tegningslister over arkitektbygning-

stegninger ikke fundet i arkiverne, og tegningsmaterialet 

er derfor i dag kun i begrænset omfang tilgængeligt.

Det installationstekniske tegningsmateriale er de sene-

ste år digitaliseret, og der er et godt overblik over det 

omfattende installationstekniske grundmateriale.
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RUMSKEMAER 

Ved projekteringen blev udarbejdet særlige rumskemaer, 

som beskriver alle overflader, vægge, lofter og gulve og 

alt fast inventar i alle hospitalets rum. Rumskemaerne er 

ajourført helt op til aflevering 1976-78 samt for senge-

bygningens senere ibrugtagne etager op til 1983.

Rumskemaerne er efter det oplyste ikke løbende ajour-

ført og ikke digitaliseret. Det er normalt en brugbar nøgle 

ved almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

Imidlertid er også oversigterne over rumskemaer i dag 

utilgængelige i arkivet.

BESKRIVELSER,  

BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSER (BM)

Projekteringen af Herlev Hospital fulgte en skematik, 

som var fastlagt i et it-styret beskrivelsessystem, som 

var udviklet af Knud og Bjørn Bindslev i firmaet CBC 

Byggeadministration, med afsæt i det svenske sfb-sy-

stem.1

Systemet har en betagende logik i sin overordnede op-

bygning, og det samler alle byggeriets uendeligt mange 

delkomponenter og delprocesser i et sammenhængende 

hele.

Tegningsmaterialet, rumskemaer, kvalitetsbeskrivelser 

og beskrivelse af udførelse kædes sammen med mæng-

deangivelser, pris og tid i de altomfattende Beskrivende 

Mængdefortegnelser (BM).

Som alle kendte systemer rummer dette system natur-

ligvis også en snert af tyranni, som gjorde anvendelsen 

af systematikken kompliceret. Det krævede både accept 

og indlæring at være daglig eller måske især frekvent 

bruger af det store system.

Det er imidlertid en så indarbejdet del af hospitalets 

tilblivelsesproces, at der i nærværende vurdering må 

henvises til det.

En tilgængelig sfb-nøgle vil gøre det enklere ved nye 

tiltag at søge tilbage i hospitalets arkivmateriale.
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Projekteringsgrundlaget og projektmaterialet fra hospi-

talets planlægnings- og opførelsesfaser er kun delvis 

bevaret, og materialet er kun for en del tilstedeværende 

i en form, som er egnet for anvendelse i det almindelige 

drifts- og vedligeholdelsesarbejde.

Den ellers meget fyldestgørende Driftsvejledning har 

den meget store svaghed, at den for en del henviser til 

projektmateriale, som for nærværende ikke er komplet.

Der henvises til:

• BM (Beskrivelse og Mængdefortegnelser) fra perio-

den 1966-1976. Der er i dag kun fundet 1 ud af ca. 

100 (Elevatorbeskrivelse i Statens Arkiver).

• Rumlister (Rumskemaer) fra perioden 1966-1976. 

Ingen er endnu fundet i arkiver.

• Tegningslister (Tegningsfortegnelse) fra perioden 

1966-1976 for Arkitekttegninger. Tegningerne findes 

i Arkivet.

Der findes i Driftsvejledningsmapperne et næsten kom-

plet sæt hovedtegninger 1976 (kun trafiklinjeoversigts-

planer mangler).

Hvad angår drifts- og vedligeholdelsesanvisningerne, 

så har de for en del fundet anvendelse i hospitalets drift 

især de første år efter 1976, men der kan for råhus og 

facader konstateres et inspektionsmæssigt og vedlige-

holdelsesmæssigt efterslæb, som det er stærkt tilråde-

ligt at søge indhentet.

Det er dog endnu ikke lykkedes at retablere de Be-

skrivende Mængdefortegnelser, som oprindelig var på 

digital form, men som synes delvis at være gået tabt. En 

søgning er dog endnu ikke tilendebragt.

Det har i de foregående afsnit gentagne gange været 

problematiseret, at en stor del af det oprindelige pro-

jektmateriale findes i en form og en tilstand, som ikke er 

aktiv.

Naturligvis kan man på stedet se og vurdere, hvad der 

rent faktisk er opført – og derpå søge at leve op til det.

Men, alle drifts-, vedligeholdelses-, renoverings- og om-

bygningsopgaver er udelt enklere at gå til, når der findes 

tilgængelige driftsvejledninger og intakt og ajourført 

projektmateriale.

Det forventes, at der ved en omhyggelig arkivretablering 

vil kunne etableres et endog meget anvendeligt materi-

ale, som ved en påfølgende digitalisering kan aktiveres 

som grundlag for Herlev Hospitals fremtidige udvikling 

og drift.

ANBEFALING

1) Kilde: De hvide ringbind, 

Arkitektfirmaet Gehrdt Borne-

busch, Max Brüel og Jørgen 

Selchau, 1976-78

2) Kilde: Paradigma, Bjørn 

Bindslev, Kunstakademiets 

Arkitektskole, 2005
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HERLEV HOSPITALS ARKITEKTER 

Arkitekter MAA Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og 

Jørgen Selchau 

ved professor MAA Jørgen Selchau, oprindeligt i 

samarbejde med 

arkitekt MAA Vilhelm Groth-Hansen. Groth-Hansen 

udtrådte ca. 1964. 

Max Brüel udtrådte af samarbejdet 1972. 

Gehrdt Bornebusch udtrådte af tegnestuen 1982.

Tegnestuen lukkede 1985, Jørgen Selchau døde 

1997.

Efter 1983

 Arkitektfirma Stærmose og Isager, alias Creo Arki-

tekter, Odense, ved arkitekt MAA Finn Andersen.

Efter 2000

 Vekslende arkitektrådgivere.

HERLEV HOSPITALS RÅDGIVENDE INGENIØRER 

Bærende konstruktioner

Rådgivende ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S

Firmaet er i dag infusioneret i Grontmij A/S

Elinstallationer

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S

Adresse: Produktionsvej 2, 2600 Glostrup

Tekniske installationer

Rådgivende ingeniørfirma Steensen og Varming

Adresse: Ryesgade 23, 2200 København N 

RÅDGIVENDE FOR ØKONOMI, TIDSPLANLÆGNING 

OG PRODUKTIONSSTYRING

CBC (Coordinated Building Communication)  

Byggeadministration A/S ved Knud Bindslev 

Virksomheden er ophørt.

LANDSKABSARKITEKT 

Landskabsarkitektfirma Sven Hansen MDH 

Virksomheden er ophørt.

KUNSTNERISK UDSMYKNING

Glasmosaik i forhal

Billedkunstner Else Fischer Hansen

Hospitalets generelle farvesætning

Maleren Poul Gernes  

i samarbejde med arkitektfirmaet

Udsmykningen af forhallen

Maleren Poul Gernes 

Poul Gernes’ værk administreres i dag af forfatteren 

Ulrikka Gernes.
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Følgende personer har i interview, ved arbejdsgrup-

pemøder, ved telefonopringninger og ved at stille viden 

og materiale til rådighed bidraget til afklaring af forud-

sætningerne for Herlev Hospital.

Fra Brüel, Bornebusch og Selchaus tegnestue 1960-

1983:

Arkitekt MAA Erik Schytt Poulsen, sagsarkitekt

Arkitekt MAA Kaj Terkelsen, sagsarkitekt

Arkitekt MAA Gunver Hansen, belysningsarkitekt

Arkitekt MAA, professor Gregers Algreen-Ussing, 

behandlingsbygningen

Arkitekt MAA Bjørn Kleist, sagsmedarbejder

Arkitekt MAA Michael Jørgensen, sagsmedarbejder, 

servicebygningen

Arkitekt MAA Jens Peter Storgaard, sagsmedarbejder, 

behandlingsbygningen

Fra 

Vilhelm Groth-Hansens tegnestue 1962:

Arkitekt MAA Bente Beedholm

Fra Creo Arkitekter A/S 1983-2012:

Arkitekt MAA Finn Andersen

Fra CBC Byggeadministration:

Ingeniør Knud Bindslev

For arkitekt MAA, professor Jørn Selchau:

Arkitekt Elisabeth Selchau

For Billedkunstneren Poul Gernes:

Forfatteren Ulrikka Gernes

Fra Planlægningsudvalget:

Overlæge, dr.med. Poul Riis

Fra Københavns Amts Byggeadministration, Herlev 

Hospital 1972 - :

Direktør Mogens Jensen

 

Fra Herlev Hospitals Teknik- og Byggeadministration:

Projektdirektør Connie Barfod

Projektleder Hans Olesen

Snedkermester Rigo Møgelberg

Fuldmægtig Alice Vestergaard

Fuldmægtig Helle Beck Andersen

Overmontør Søren Hansen

Sektionsleder Henning Poulsen

Overmontør Poul Christiansen

Fuldmægtig Marianne Krusbæk

Driftschef Karsten Flyvholm (pensioneret)

Fuldmægtig Jette Michaelsen (Glostrup Hospital)

Fuldmægtig Helle Fritzbøger (Glostrup Hospital)

Fuldmægtig Tove Danielsen (pensioneret)

Fra entreprenører og leverandører:

Gulventreprenør: direktør Poul Staal Rasmussen

Gardinleverandør og -montør: Allan Mauritzen, Hav-

lund & Co. A/S (direktør Steen Havlund Andersen)

Urleverandør: Timex, Søren Knudsen

Belysning: Philips, Annemarie Lund

Se i øvrigt entreprenørliste, Arkitektur No. 5, 1977  

og No. 1, 1984



12
Bilag



112Bilag

SUPPLEMENT TIL FARVEMANUAL  

OG PRODUKTOVERSIGT:

Supplerende farvekoder generelt:

Gummipanelet med div. el-kontakter m.v. har farven 

NCS 2030 G70Y (oliven)

Ventilationslæben har farven NCS 1080 Y60R (mørk 

orange)

Lab. skabslåger har farven NCS 1070 Y50R (orange)

Bordunderstel og vægskinner samt konsoller har far-

ven RAL 6005 (mørkegrøn).

Supplerende farvekoder sengebygningen (Blok 01):

Tårn A (nordvest)

Låger mod kernen NCS 2060 G60Y (vissengrøn)

Vægge NCS 1060 G40Y (lysegrøn) NCS 0575 G20Y 

(vårgrøn) NCS 2070 G10Y (resedagrøn) NCS 2565 

G (græsgrøn) NCS 3560 G (mørkegrøn).

Tårn B (vest)

Låger mod kernen. I farvemanualen står der fejlagtigt 

den samme farve som tårn E (gul). Det er forkert, 

fordi i hele tårnet sidder farven NCS 1070 Y20R 

(abrikos), som i manualen er identisk med farven på 

Lab.skabe i Blok 05.

Vægge NCS 2020 Y50R (beige) NCS 1050 Y50R 

(abrikos) NCS 1060 Y70R (lys terrakotta) NCS 2070 

Y80R (kobber) NCS 2060 Y70R (brun).

Tårn C (sydvest)

Låger mod kernen NCS 1060 R (lyserød)

Vægge NCS 0540 R10B (pudderrød) NCS 1060 R10B 

(pink) NCS 1070 R (zinoberrød) NCS 2070 R (kold 

rød) NCS 1580 Y90R (varm rød).

Tårn D (sydøst)

Låger mod kernen NCS 1070 Y50R (orange)

Vægge NCS 0560 Y70R (laks) NCS 1070 Y40R 

(gulorange) NCS 1080 Y60R (mørk orange) NCS 

1080 Y80R (rødorange) NCS 0580 Y70R (orange).

Tårn E (øst)

Låger mod kernen NCS 0560 Y (gul)

Vægge NCS 0540 G80Y (fin gul) NCS 0570 Y  

(citrongul) NCS 1070 Y20R (varm gul) NCS 2060 

Y10R (currygul) NCS 0580 Y30R (appelsingul).

Tårn F (nordøst)

Låger mod kernen NCS 1050 B (blå)

Vægge NCS 2030 B30G (lyseblå) 1555 B10G (fjord-

blå) 2060 B (kongeblå) NCS 3060 B (perserblå) 

NCS 3050 R80B (ultramarin).
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Supplerende farvekoder, generelt:

Gulvbelægninger, varebetegnelser og farvekoder:

Linoleumsbanevarer:

3,2 mm DLW Linoleum, Marmorette, blå special, nr. 

4122

3,2 mm DLW Linoleum, Marmorette, rød special, nr. 

4123

3,2 mm DLW Linoleum, Marmorette, orange special, 

nr. 4124

4,0 mm DLW Linoleum, Linodur, blå special, nr. 4125

4,0 mm DLW Linoleum, Linodur, grøn special, nr. 4151.

Vinylbanevarer:

Gulvvinyl, turkisblå, oprindeligt Estrael Plano, nr. 502 

Nockia, 

alternativt: turkisblå Dätwyhler nr. vy/6 1496

Gulvvinyl, orange Dätwyhler nr. vy/2 1502

Gulvvinyl, blå, skridsikkert, nistret, Altro 20-412

Gulvvinyl, hvid, nistret, Toro El, lq Toro 69, 3768801

Vægvinyl, hvid, Våter elit nr. 512-111-211.

Gulvlister:

PVC, Bolta, cyklamen.

Tæpper:

Forhal, trappe og balkon, store møderum og auditorier:

Forhal og balkonetage: Egecontract “Highline”: Lys blå

Auditorier: Egecontract “Highline”: Rød

Store Møderum: Egecontract “Highline”: Blå.

Marmor:

Forhal og sydgang: Carrara, hvid.

Dørbesætning, oversigt, emne og varenummer:

Blændskilt  14.370.102.008 D-line 60x210

Kun greb  14.365.002.011 D-line 60x210

Vrider + Greb  14.365.002.135 D-line 60x210

Oval + Greb  14.365.002.097 D-line 60x210

Toilet/Vrider  14.365.002.453 D-line 60x210

Toilet/Markering  14.365.002.411 D-line 60x210

Greb U-form 16 mm 14.121.002.907 D-line  

u/pind       1/2 sæt dørgreb 

Dørgrebspind 35-55 mm 14.281.592.801 D-line  

       gennemgående

Dørgrebspind 55-85 mm 14.281.592.802 D-line  

       gennemgående

Dørstop 15 mm  1606.00 Randi skildpadde

Dørstop 45 mm  1600.00 Randi

Skydedørsskilt 175 x 170 1591.00 Randi kvadratskilt  

       med hank

Toiletmarkering, handikap 14.347.802.150 D-line  

       Rosetbesætn.
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Gardiner, varebetegnelser og farver:

Sengetårnet (Blok 04)

’Happy Days’, designer: Poul Gernes 

Syv stofdessiner med ensfarvet bund i farverne 

grøn, blå, gul, orange, rød, abrikos og hvid. Alle med 

kulørt blomstermotiv.

’Happy Days’ 

Seks stofdessiner med tofarvet bund i zigzagdeling 

i farverne grøn/hvid, blå/hvid, gul/hvid, orange/hvid, 

rød/hvid, abrikos/hvid (p.t. ikke anvendt, se afsnit 

7.6). Alle med kulørt blomstermotiv.

’Happy Days’-gardinernes farvemæssige fordeling på 

sengestuerne: 

Tårn A: grøn, grøn/hvid, hvid 

Tårn F: blå, blå/hvid, hvid 

Tårn E: gul, gul/hvid, hvid 

Tårn D: orange, orange/hvid, hvid 

Tårn C: rød, rød/hvid, hvid 

Tårn B: abrikos, abrikos/hvid, hvid.

Lægetårnet

’Neptun’, design: Erik Ole Jørgensen 

Stofdessin med lodrette striber i farverne

 lilla, orange, pink og hvid.

Forhallen (Blok 02)

Etage 01 og 02:

’Neptun’, design: Erik Ole Jørgensen 

Stofdessin med lodrette striber i farverne lilla, oran-

ge, pink og hvid.

Auditorierne

Mørklægning: 

Lystæt stof type VT 87033, hvidgrå ensfarvet.

Behandlingsbygningen (Blok 05)

Etage 04, sydfacaden:

’Neptun’, design: Erik Ole Jørgensen 

Stofdessin med lodrette striber i farverne lilla, oran-

ge, pink og hvid.

Etage 03 og 04, vest, nord og østfacaden:

’Calais’, design: Lene Fransson 

Stofdessin, let hvidt med kvadratisk mønster (satin-

binding).

Interne kontorer, opholdsarealer

’Hvid neutral’ 

Stofdessin VT 86630, let, hvidt, ensfarvet.

Sengestuerne

’Hvid neutral’ 

Stofdessin VT 86630, let, hvidt, ensfarvet.

Undersøgelsesrum, kontorer m.v.

Hvid mørklægning 

Lystæt stofdessin VT 87033 FR, hvidgrå, ensfarvet.

Servicebygningen (Blok 07)

Kontorer og opholdsrum

’Calais’, design: Lene Fransson 

Stofdessin, let hvidt med kvadratisk mønster (satin-

binding).

Kapellet (Blok 09)

’Calais’, design: Lene Fransson 

Stofdessin, let hvidt med kvadratisk mønster (satin-

binding).
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Samlet etageareal  137.286 m²

Kældre og teknikrum  33.978 m²

Bebygget areal    43.842 m²

Antal rum        5.250

FAKTABOKS - HERLEV HOSPITAL 1976
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LUFTFOTO
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GRUNDTEGNING FOR TRANSPORTANLÆG
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FACADE FRA SYD
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SITUATIONSPLAN, 1:5000.

01. Sengebygning

02. Auditorium, foyer, restaurant

05. Behandlingsbygning

07. Servicebygning

09. Kapel

11. Børneinstitution

12. Centralskole
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INDGANGSETAGE
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PLANETAGE 02
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PLAN ETAGE 03
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BEHANDLINGSPLAN ETAGE 04
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SNIT GENNEM DET SAMLEDE BYGNINGSANLÆG
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PLAN NORMALETAGE
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UDSNIT AF KVADRAT, ETAGE 04
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PLAN, SNIT OG FACADE, BLOK 07
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FACADE MOD NORD
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Herlev Hospital som kulturarv – bevaringsvejledning
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