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Svar på høring om ændringsforslag for to vejnavne på hhv. Bispebjerg 
Hospital og Rigshospitalet 
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har modtaget Teknik- og Miljøforvaltningens 
ændringsforslag til de nye vejnavne til Bispebjerg Hospital, og vi har stor anerkendel-
se for, at der er blevet lyttet til kritikken. 
 
Det er hospitalets vurdering, at ændringsforslaget i højere grad, end det oprindelige 
forslag understøtter en wayfinding, som tager hensyn til, at patienter og pårørende på 
en nem og gennemsigtig vis skal kunne finde rundt. 
 
Vi vil dog med respekt for det justerede forslag endnu engang påpege, at den bedste 
løsning for byens borgere, og særligt for hospitalets patienter og pårørende, vil være, 
at matriklen har et til to vejnavne og gerne med forskellige forbogstaver.  
 
Hvis der på et tidspunkt skal vælges et navn til vejen fra Tuborgvej ind til Ny Psykiatri 
Bispebjerg, vil vi gerne foreslå følgende personer, der i historisk perspektiv har haft 
betydning for Bispebjerg Hospital: 
 

• Kirurgen Karl Henrik Køster (1909-1970), der var en af de drivende kræfter i 
flugtarbejdet under 2. Verdenskrig på Bispebjerg Hospital. Blandt mange be-
mærkelsesværdige bedrifter inden for lægevidenskaben kan nævnes, at Køster 
blev ”sjælen” i oprettelsen af Danmarks første blodbank på Bispebjerg Hospi-
tal i 1951 og gjorde et stort arbejde for transfusionsbehandlingens rette orga-
nisation og anvendelse. 

• Viceforstanderinde Agnes Louise Korsholm (1889-?) vis lejlighed på Charlot-
te Muncks Vej 1, 2. sal, i en periode fungerede som "flugtcentral" for jøderne i 
oktober 1943. Hun spillede en central rolle i at rejse midler og i at engagere 
alle sygeplejerskerne med bopæl ved Bispebjerg Hospital i at hjælpe flere tu-
sinder jøder til Sverige. 

• Læge og rådmand Carl Clemmesen (1899-1966) (Alfred Johan Carl Christian 
Clemmesen) har spillet en stor rolle i etableringen af psykiatrien på Bispe-
bjerg Hospital. På sin hospitalsafdeling gjorde han en pionérgerning ved at ta-
ge initiativet til indretning af et modtageafsnit for akutte forgiftninger, især 
med henblik på at redde selvmordskandidater. 

 



• Overlæge Gudrun Brun (1906-93) blev ansat på Bispebjerg Hospitals psykia-
triske afdeling i 1940 under Carl Clemmesen og var pionér i oprettelsen af en 
børnepsykiatrisk afdeling. Hun blev overlæge i 1954 og dermed Københavns 
Kommunes første kvindelige overlæge. 

• Sygeplejerske og forstanderinde Marie Odgaard (1904 - 1982) arbejdede i 40 
år på Bispebjerg Hospital, blandt andet 15 år som forstanderinde. Hun var og-
så fagpolitisk aktiv og har været bannerfører for, at sygeplejersker også kunne 
være gifte kvinder med børn. Bispebjerg Hospital blev, ikke mindst takket væ-
re hende, kendt for sin moderne personaleadministration.  
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