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1. Hvad synes du der skal ske, når hospitalet rykker ud? 

DNF har ingen mening om hvad der skal ske med de eksisterende bygninger og hvad der skal 

bygges på området. Men når hospitalet rykker ud fra sin nuværende placering, finder vi det 

vigtigt at man i videst muligt omfang bevarer de grønne områder. Disse arealer har tidligere 

haft en vigtig socialt, biologisk og bymæssig betydning og det er vigtigt at bevare dette ene-

stående særpræg. Socialt fordi hospitalshaver i fortiden var vigtige, da behandlingsmuligheder 

tidligere var begrænsede og ofte krævede lang indlæggelse. Denne evne som haverne giver til 

lys, luft og ro er meget svær at retablere i en moderne by. Biologisk fordi her er bevaret træer 

og anden beplantning af sjælden kvalitet.  

 

2. Hvad er vigtigt at passe på? 

Det er vigtigt at bevare hospitalsområdets mange træer, buske og anden vegetation af sjæl-

den kvalitet med tilhørende små grønne pletter, således at træer og beplantninger på grunden 

i størst muligt omfang bevarer muligheden for at gro på en naturlig måde. Vi finder det også 

vigtigt at alle træer og grønne arealer systematisk registreres, så dette materiale på rette tids-

punkt kan indgå i arkitekternes planlægning af den kommende bydel.                                        

 

Bymæssigt og arkitektonisk er det vigtigt i fremtiden for denne del af Frederiksberg, at bevare 

områdets grønne profil til glæde for de kommende brugere og naboerne i et af de tættest be-

byggede kvarterer i kommunen. Ligeledes er det vigtigt at grunden ikke overbebygges. Højhu-

se hører ikke til på et sted som her.  

 

3. Hvad ville være godt at tilføje? 

DN Frederiksberg foreslår at der skabes en større grøn park på de allerede eksisterende grøn-

ne arealer ud til Nordre Fasanvej. De bevaringsværdige bygninger bibeholdes. Enkelte bygnin-

ger som ligger ud til Nyelandsvej, som ikke er bevaringsværdige, kan evt. nedrives, så det på 

stedet fine eksisterende grønne anlæg kan gøres større. Her kunne også anlægges en have 

med lægeurter, der kunne underbygge områdets historie som hospital. Et sådant parkanlæg er 

let at etablere, da arealerne allerede er tilstede. Samtidig vil sådant et haveanlæg have den 

fordel at skærme for trafikstøjen fra Nordre Fasanvej og være let tilgængeligt, også for borge-

re udenfor hospitalsområdet. Se forslaget til parken på vedhæftede kort bilag. 

 

Hvis det besluttes at nedrive bygningerne langs hegnet ud til Tesdorpsvej, kunne der også her 

være mulighed for at anlægge et nyt større grønt anlæg.    

 

Med venlig hilsen 

Niels Hartung Nielsen 
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