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Alindeblade
fra

Det kgl. ^Srederiks Hospital
og Lsdselsstiftelsen

samlet af

Leerbeck 6c Holm.
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A f  Fredenks H osp ita ls  Historie.

R o m m u n eh o sp ita le t i Rsbenhavn indviedes i September s863, var den eneste Indvending, som de 
indbudte Autoriteter havde at göre mod det dengang fuldtud moderne Hospital, en Bemcerkning om det 

upraktiste i, at det „laa saa langt udenfor Byen".
De medicinske og kirurgiske professorer var jo vante til at fcerdes paa det fine, gamle F red e rik s  

H o sp ita l mellem Bredgade og Amaliegade. I  derer Bevidsthed laa de n^e hospitalsbygninger ved Sorte- 
damssoen helt udenfor Byen. Denne Aendsgerning afgiver en fortrcesfelig Maalestok for den Fart, med 
hvilken Kobenhavn har vokset fig stör; saa kolossal har Udviklingshastigheden vceret, at da det endelig i 
blev til Alvor med den lcenge paatcenkte, oprindelig af Inspektor Thr. M . teerbeck i s878 forestaaede F h t- 
ning af Frederiks Hospital, de medicinske Undervisningsanstalter og Fsdselsstiftelsen, künde man ikke engang 
om det nse Rigshospitals Beliggenhed med rette benytte ovenncevnte Udtrfk. Ln af det nfe Rsbenhavns 
mest ttafikerede Sporvejslinier (tin. 3) fsrer forbi dets hovedfa^ade, og i dets umiddelbare Ncerhed stndes et 
af Byens Fcrrdsels-Rnudepunkter: Trianglen. Forst med B isp e b je rg  H o sp ita ls  vceldige Bygningskompleks 
har hovedstaden atter faaet et Hospital, om hvilket det med nogen Ret kan siges, at det ligger u d en fo r 
B y en . — !(obenhavns hospitalsvcesen er i Aaret t9 l2  en i overvejende G rad moderne Rcrkke Institutioner, 
det 20. Aarhundrede vcerdige. Det gamle F red e rik s  H o sp ita l, som endnu i det ny Sekels forste Decennium 
reprcesenterede den hojst ufuldkomne Fortid, er gaaet over i Historien. Dets gamle fornemme Bfgninger staar 
vel endnü. M en deres Fremtidsskcebne er uvis. Forelsbig er de taget i Befiddelse af en Kunstnerkoloni. 
Den nyfodte „Dramattfle («reanstalt" har her aabnet sine Porte for en Ungdom, der saetter fig kunstnerifle 
M aal. Literaturen og Musiken, M aler- og Billedhuggerkunsten har fundet et rummeligt hjem med mange 
Boliger i det gamle, stilfulde Bygningskompleks. hvor der for lsd Luk og Alage, klinger nu munter, for- 
haabningsfuld Sang, og ungdomsfriste Tanker og Ideer fodes. <Lt nyt Afsnit af de cervarrdige Bfgningers 
Historie er indvarslet. De folgende Lnjer stal i Lrindringen genkalde Minderns om de Tider, som svandt.



Grnndstenen til det kgl. Frederiks Hospital blev xaa A . G . M o ltk es  In itia tiv  hojtidelig nedlagt af 
Kong Frederik V d. 29. Ju li  1752; Gpfsrelsen af Bygningerne lededes af kgl. Hofbygmester L ig tv ed  og 
efter Hans Dod af Hans Tfterfslger som Bfgmester, Generalmajor T h u ra h , hvem de fire fritliggende pavil- 
loner mod Bredgade og Amaliegade sk^ldes. Arealet var omtrent 19,700 Kv. Meter, og de egentliae Hospi- 
talsbygninger placeredes i en Firkant omkring en beplantet G aard, „Grsnnegaarden", der i Tidernes Lob 
blev af en ganske sceregen Tkonhed og Ttemning. pavillonerne anvendtes til Lnestuer for patienter, Boliger 
for Lmbedsmcend og Funktioncerer, samt Apotek. p a a  Hospitalet fandtes en „Kirke", som benyttedes til 
Gudstjeneste, Forelcesninger og Operationsstue. Hospitalet var isvrigt delt i 2 medicinste og 2 kirurgiske 
Afdelinger med ialt 364 Tenge. Kapitalformuen var i M arts  1905 ca. 4,400,000 K r. Af de 4 Dver- 
lceger var de to Universitetets professorer i klinisk Medicin og K irurgi; de to andre valgtes for 6 A ar 
ad Gangen. Hospitalet sorterede under Kultusministeriet. — Den 5. Februar 1755 nedsattes en Konr- 
misfion bestaaende af Grev A . G . M o ltk e , Generalmajor L. v. T h u ra h , Inspektor ved Waisenhuset F in 
kenhagen, Iustitsraad W assersch leben , Generaldirektoren for Kirurgien T im o n  T rü g e r , (ivmedikus 
v . B e rg e r  og Hofkirurg w o h le r t  for at udarbejde en Fundats, der konfirmeredes 6. J u l i  1756. Det var 
det forste egentlige Tygehus i Danmark og Borge, som ikke var knyttet til en temmestiftelse. Den 30. M arts  
1757 fandt Hospitalets hojtidelige Indvielse Tted, og Dagen efter, Köngens Fsdselsdag, indlagdes den forste 
Patient. Der var da p lads til 300 patienter, som stulde vcere sättige. Dog maatte ingen optages med 
„Bornekopper, Tkab, Tpedalsthed, Galenstab eller nogen Tlags inkurabel Tygdom" og Heller ikke B orn under 
7 Aar, naar de ikke stulde opereres. — 1759— 1787 anvendtes den Pavillon, som liggek ncermest Amalien
borg, til Fodselsstiftelse. Denne Ttiftelse havde faaet sin forste Beg^ndelse i 1750, idet Kong Frederik V 
„intet hellere onstede, end at den saa ofte forekommende Barnefsdsel i Dslgsmaal og ofte derpaa forekom- 
mende Fostrenes Mmbringelse künde forebygges". Derfor bestemte Majestceten, at der stulde vcere et P a r  
edfcrstede Iordemsdre, hos hvem ugifte Fodende künde fsde hemmeligt. Der lejedes et P a r  Huse af en Iorde- 
moder i Gothersgade, tcet ved Dolden. M en da hun dode, flyttedes Anstalten 1759 til Frederiks Hospital.' 
2 A ar efter stcenkedes Fodselsstiftelsen til det medicinste Fakultet, som en praktist Tkole for Fsdselsvidenstab, 
og den naaede hurtig betydelig Anseelse under de to forste udmcerkede professorer, L h r . J o h a n n  B e rg e r  
og M a t th ia s  T a x to rp h . 1787 stfttedes Ttiftelsen ül sin senere Bygning, der var stcenket af Dronning 
J u l ia n e  M a r ie .  Den stod stadig i Forbindelse med en Vpfoftringsanstalt for nyfodte Born, og 1771— 74



fandtes udenpaa Lodselsstiftelsen en Kasse, hvori nyfodte B orn künde nedlcegges til det Vffentliges Lorssr- 
gelse, men da den blev meget misbrugt, fjernedes den igen. —

Lrederiks Hospital var i hoj G rad antikveret og tilfredsstillede, trods adskillige Lorbedringer, aldeles ikke 
de Lordringer, som nu om Dage stilles til et Hospital. Igennem  Aarene var det iovrigt blevet i saa hoj G rad 
befcengt med Kakerlakker, at disse uhyggelige Dyr oste kom i for n « r Bersring med den M ad, som kom fra 
de middelalderligt indrettede Kokkener. — N aar det alligevel lykkedes gennem saa mange A ar at gennemfore 
det stadig voksende Arbejde indenfor det gamle, sorcrldede Hospitals M ure, der ikke var indrettet med den 
moderne Antiseptiks Krav for Gje, tjener dette i hoj Grad til R os for Administrationen og den danske 
(« g e s ta n d , hvis Koryfceer lige til det sidste kastede G lans om Hospitalets Navn.

)  de sidste 50 A ar ssr Llytningen har folgende Gverl«ger virket ved det kgl. L red erik s  H osp ital:

Ved den inedicinfke Afdeling:

E . A . Dahlerup. L. L . w ith . L. M . Reiß. Thr. G ram . Knud Lader.

Ved den kirurgiske Afdeling:

M . H. Laxtorph. j). A. j)lum. M. Bloch. G . wanscher. Th. Rovsing, v .  Lchaldemose.

Gverakkuchsrer ved Fsdselsstiftelsen:

Ltadfeldt. Leopold Meyer.

Inspektsrer ved Frederiks Hospital:

T. M . (eerbeck. (autrup. Teisen. Leidelin.

Apotekere:

Holm. L. Holm. Horn. Bjerre.
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