Byvandring Annebergparken mandag den 27. april 2009 kl. 19,00
Mødested foran festsalen i Grønnegården i Annebergparken

Grønnehave Skov

Brandstation
Badehus og varmecentral
Køkken og vaskeri
Administration og kirke
Alleen
7. Porthusene
8. Teaterpladsen
9. Kapel og begravelsesplads
1O. Hospitalsmuseum
11. Have bag Grønnegården
12. Gartneri

Byudvikling
"landskabsbyen"
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Grønnehave Skov

Områder med høj mitjø· og bymæssig værdi
Vigtige byrum hvor samspillet mellem de enkelte
bygninger har en høj bevaringsværdi

Park og landskaber med høj bevaringsværdi

Områder hvor sammenhængen mellem bygninger,
park og landskab har en høj miljørnssig værdie

Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland

Det tidligere sindssygehospital i Nykøbing
Sjælland er beliggende ved Isefjorden
som sin egen lille by syd for Nykøbing.
Området, der i dag kaldes Annebergparken, ligger i et parklignende landskab, der
skråner ned til fjorden mod øst. Mod nord
er grunden afgrænset af Grønnehave skov.
Første del af hospitalet er opført i 19131915, men det er udvidet omkring 19171921. Alle disse bygninger er opført i
stilen Bedre Byggeskik tegnet af Kristoffer
Varming. Området må betegnes som originalt og meget homogent.
Havebyen

Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland
var både som hospital og som bydel udtryk
for arkitektonisk nytænkning. Nogle af
grundtankerne omkring Garden Cities* ses
i den måde hvorpå hospitalet er planlagt.
Hospitalet blev bygget som en selvstændig
by på et åbent landbrugsareal så patienterne kunne være tæt på landbrugslandskabet, naturen, Isefjorden og Grønnehaveskoven.
1 den typiskehavebyer der klare referencer til middelalderbyen med torvet som
omdrejningspunkt og mødested. Torvet,
her Grønnegården, er bykernen med administration, kirke, køkken, værksteder,
forsamlingssal osv.

bygning og landskab forholder sig til
hinanden. Hvert af hospitalets bygninger
har store haver, og der er grønne fællesområder. Der er skabt et varieret og
let nuanceret bybillede, ved at husene er
"skåret over samme læst" og er ens i deres udtryk. Endnu en grundide i havebyen
er, at husene alle skal være i en bestemt
stil, selvom de ikke nødvendigvis er ens.

*l 1902 udkom Ebenezer Howards bog
Garden Cities of To-Morrow med nærmest
utopiske forestillinger om en ny bystruktur. Hans tanker kom frem i en tid med
øget befolkningstilvækst, kraftig industrialisering og heraf følgende slumkvarterer i byerne. Havebyerne skulle være en
mulighed udenfor storbyerne for at leve
og arbejde omgivet af landbrug i et selvforsynende socialt andelssamfund.

Nogle af havebyens byplanprincipper
bør bevares og være retningsgivende for
omdannelsen af det tidligere hospital og
byudvikling i tilknytning hertil.
Det nuanceret gadeforløb
Det centrale bygningsanlæg bykernen bør bevare sin funktion som
centrum for Annebergparken.
Nærheden til naturen og landskabet
og adgangen dertil gennem stifor
løb.
Blanding af funktioner, arbejdsp/ad
ser, bolig, kultur og fritidsmulighe
der de klare fysiske grænser til det
omgivende landskab bør bevares.
- Park og haver som binder anlægget
sammen og bør bevares og sikres

Når man bevæger sig rundt i byen, oplever
man et nuanceret forløb af åbne og lukkede områder, og man ser klart, hvordan
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