
 

 

 

 SOMMERCYKELTUR  
Omkring Glostrup Hospital  

 
Cykeltur og rundvisning. Vi bevæger os i bydelen 

omkring Glostrup Hospital og ser mindre kendte 

huse af kendte arkitekter. Derefter viser arkitekt 

Maj Seligmann. Region H rundt på selve hospitalet. 

 
Torsdag den 25.6 2015 kl. 15:50-ca. 18:00.  

 
Vi mødes Glostrup Station v. taxiholdepladserne 

 
Rute: 5,5 km / ca. 2 timer 

 
Husk cykel! 

 
Tilmelding: www.byogland.dk senest den 24.6. 

 

GLOSTRUP HOSPITAL  
 

Glostrup hospital er bygget i 1958 af de finske 

arkitekter. Martta og Ragnar Ypiä og Veikko 

Malmio.  Ægteparret Ypiâ vandt i 1950’erne – 

60’erne adskillige internationale hospitalsopgaver 

blandt andet i USA, Venezuela og Finland. Deres 

arbejde byggede på erfaringerne fra de finske 

tuberkolose-sanatorier, ansættelse hos Aalto og 

adskillige opgaver udført i samtidens nyeste 

betonteknologi.   

I Glostrup hospital mødtes den fremmeste 

hospitalsforskning med humanismen i en ny 
eksperimenterende og innovativ betonarkitektur.   

I Glostrup Hospital forenes en procesoptimeret og 
menneskevenlig hospitalsstruktur i et af de fineste 

eksempler på betonbyggeri i Danmark. Tæt på 
fremstår Glostrup hospital som en opvisning i 

omhyggeligt udtænkte håndværksdetaljer og en 
påfaldende fin fornemmelse for betonens kvalitet. 

 
Glostrup Hospital er vel planlagt og finder sin 

naturlige plads mellem villakvarter og ringvej.  

Denne tur tager os med rundt om hospitalet. På 

turen ser vi det fra alle vinkler, inden vi går ind. 

http://www.byogland.dk/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Malmio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Malmio
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PROGRAM  

 
15:50 Samling på stationspladsen og derefter 

cykler vi forbi:  

 
 Glostrup Rådhus, Arne Jacobsen, 

1957 

 Glostrup Politi, V.K. Jensen, 1942-43; 

Brandstation, 1948-49 

 Glostrup Bio, Erik Engelstoft, 1947 

 Bikuben Bank, Svenn Eske 
Kristensen, 1954-55 

 Hovedvejen 104-108/Højvangsvej, 
Handelsbankens hus, Claudius 

Hansen, 1953 

 Nørre Allé – Højmarksvej, Glostrups 

første bungalow, Sven Rosenvinges 
eget hus, 1932 

 Kvarteret Solvangsvej, Egevej, 
30’erne og 50’erne – kig til Glostrup 

hospital fra øst 

 Solvangsparken, bypark med kig til 

Glostrup Hospital, 1946 

 Vi ser på hospitalets servicebygninger 

og hospitalsparken, Sven Hansen 

17:00 Vi lander ved hospitalets hovedindgang 
3 ved bassinet, stiller cyklerne og får en 

introduktion til bygningens historie. 
Derefter rundvisning på hospitalet ved 

Maj Seligmann, arkitekt og projektleder 
ved Glostrup Hospital  

Ca. 
18:00 

Afslutning på hospitalets penthouse-
terrasse med udsigt over København 

og Glostrup – en af 1950’ernes store 
forstæder. 

 

Se evt. film fra hospitalets indvielse i 1958, Grotid i 
Glostrup: 

https://www.youtube.com/watch?v=fHlzmltiDB0  

https://www.youtube.com/watch?v=fHlzmltiDB0

