bispebjerg kirkegård
De fleste københavnere kender nok bedst Bispebjerg Kirkegård
for dens smukke poppelallé og for den meget store fællesgrav.
Færre ved, at kirkegården igennem mange år har været Københavns Kommunes hovedbegravelsesplads. Her begraves flere
kister og nedsættes flere urner end på nogen anden gravplads i
hovedstaden, og mange københavnere har derfor deres gang på
kirkegården.

Med denne brochure vil vi gerne give en kort introduktion til det
væld af historiske, kirkegårdskulturelle og botaniske skatte, som
dette særlige sted har at byde på.
Velkommen på Bispebjerg Kirkegård!

Nina Bang Nina Bang [19] blev i 1924 verdens første kvindelige minister i en
parlamentarisk valgt regering. Det var samtidig den første socialdemokratisk ledede
regering her til lands – med Stauning i spidsen. Nina Bang, der sad som undervisningsminister frem til 1926, var uddannet historiker og meldte sig sammen med sin
mand Gustav ind i Socialdemokratiet 1895 – et usædvanligt skridt for en akademiker
på dette tidspunkt. Gravmælet over dem har angivelse af donator - ”Socialdemokrater rejste stenen” - og er også af den grund bevaringsværdigt.

DET NYE KREMATORIUM I 2003 blev et nyt Bispebjerg Krematorium indviet
til afløsning af Holger Jacobsens næsten 100 år gamle kompleks over for Grundtvigskirken. I 2011 blev der her foretaget godt 5300 ligbrændinger. Bygningen, der
er tegnet af Friis & Moltke, har både i etisk, æstetisk og miljømæssig henseende
sat en standard for udformningen af moderne krematorier. Blandt andet rummer
Bispebjerg Krematorium et overværelsesrum for pårørende, der ønsker at være til
stede under kremeringen.

Bispebjerg Kirkegård blev indviet 27. november 1903 på en
del af oprindeligt 56 tønder land, som Københavns Kommune
erhvervede i 1894. Anlægget blev tegnet af arkitekt Hans Jørgen
Holm og landskabsgartner Edvard Glæsel. Det siger meget om
befolkningsudviklingen i København i slutningen af 1800-tallet,
at man tog en ny, stor begravelsesplads i brug på Utterslev Mark
blot 33 år efter anlæggelsen af Vestre Kirkegård. Det er også
meget sigende, at der ikke er anlagt nye kirkegårde i hovedstaden
siden. Dette hænger sammen med ændringer i gravskikken. I 1903
var kremering stadig et meget nyt fænomen, men op gennem det
20. århundrede fik det så stor udbredelse, at mange års notorisk
mangel på jord til begravelser nu er afløst af god plads på byens
kirkegårde, simpelthen fordi urner fylder mindre end kister.
Kremeringens fremvækst har fra de tidligste år sat sit præg på Bispebjerg Kirkegård. Kirkegården kom i 1908 til at huse Danmarks
første officielle krematorium, der blev tegnet af arkitekten Holger
Jacobsen. Krematoriet, der også rummede kapelsal, urnemur
samt et kolumbarium med plads til 1000 urner, blev opført af Forening for Ligbrænding, men blev overdraget til Københavns Kommune i 1912. I 1913 anlægges Danmarks første urnehave på den
nuværende afdeling uE. I 1926 lanceres endnu en ny type anlæg,
da landets første askefællesgrav indvies; en gravstedsform, der i
vor tid er blevet fuldstændig dominerende. Således begraves godt
halvdelen af københavnerne i dag i ”de ukendtes”. Til gengæld
er den fra 1919-44 opførte trefløjede urnehal i tilknytning til det
gamle krematorium ikke nær så benyttet som tidligere; i dag er
det kun den vestlige fløj, der er i brug.

Til de døde, der har fået sten på graven, hører billedhuggeren
Svend Lindhart [39], der sammen med sin kone er nedsat under
et af hans egne værker. Også billedhugger Mathilius Schack Elo
[28] har selv skabt sit gravminde. Hans bronzeskulptur ’Fra døden
til opstandelsen’ blev i 1941 skænket til Københavns Kommune
af Dansk Ligbrændingsforening og efterfølgende opstillet på
urnehave C. Syv år senere blev kunstnerens egen urne nedsat
under den.
Flere berømtheder er begravet på Bispebjerg Kirkegård, men
mange ligger i askefællesgravene og har altså ikke deres eget
monument. Den gamle fællesgrav rummer de jordiske rester af
blandt andre forfatter og nobelpristager Johannes V. Jensen, billedhuggeren Astrid Noack og én af arkitekterne bag blandt andet
højhusene på Bellahøj, Edvard Heiberg. Arkitekten Holger Jacobsen har lavet fællesmonumentet her [42]. I den nye fællesgrav,
der markeres med en skulptur af billedhuggeren Knud Nellemose
[46], er blandt andre nedsat arkitekterne Poul Henningsen og Curt
Bie, politikerne Egon Weidekamp og K.B. Andersen, forfatterne
Harald Bergstedt og Harald Herdahl, kemiker og nobelpristager
Henrik Dam, skoleleder Inger Merete Nordentoft og skuespillerne
Else Marie Juul Hansen og Karen Marie Løwert.

Avnbøg allé Til Bispebjerg Kirkegårds mest markante, landskabelige karakteristika hører de mange flotte alléer. Poppelalléen er, som flittigt brugt passage
mellem Grundtvigskirken og Utterslev Mose, kendt og beundret af de fleste københavnere, men de øvrige alléer - af fyr, ask og avnbøg (billedet) - er ikke mindre
imponerende. Også fritstående træer bidrager til et smukt og varieret kirkegårdsmiljø. Det ældste træ er en småbladet lind (40), som allerede stod på sin plads, da
arealet omkring det i 1923 blev en del af kirkegården.
Johannes Rump Johannes Rump [20] var ingeniør, kunstsamler og gennem
næsten 30 år – fra 1903 til 1932 - medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han
deler familiegravsted med søofficer og humanitær organisator Kai Hammerich (der
blandt meget andet var chef for hospitalsskibet Jutlandia 1950-53), fordi Hammerich
i 1918 giftede sig med Rumps datter, Valborg. I 1992 blev også journalisten og forfatteren Paul Hammerich begravet her. Arkitekten Kaare Klint har tegnet gravmælet.

LUNDEN En række nye gravstedsformer er i de senere år blevet etableret på
Bispebjerg Kirkegård. På afdeling 20 er børnegrave placeret i kronbladene på de
blomsterformede anlæg Blomsten og Flora. I tilknytning til den nye askefællesgrav
er Lunden etableret. Her kan familier købe urnegravsteder omkring et paradisæbletræ eller en japansk kirsebær.

JENS LUND Billedhuggeren Jens Lund [13] er begravet under et monument
af ham selv, der viser en billedhugger – måske ham selv? – i arbejdstøjet.
Gravmindet var udstillet på Den Fri Udstilling i 1944. Det er udført i norsk
klæbersten, da det under krigen var vanskeligt at skaffe sten i ædlere sorter.
Til Jens Lunds righoldige produktion hører blandt andet skelstenen mellem
København og Gentofte på Strandvejen samt en buste af forfatter Harald
Kidde [18].
I takt med kremeringens udbredelse op gennem 1900-tallet steg
også københavnernes efterspørgsel på urnegravsteder, ikke
mindst de fælles anlæg. I 1960 var kirkegårdens ældste askefællesgrav fyldt op, og den blev derfor erstattet af et nyt areal nord
for poppelalléen. Denne nye fællesgrav er med sit enorme græstæppe, hvor askerne af mere end 80.000 københavnere er nedsat,
en af Bispebjerg Kirkegårds mest markante afdelinger. Men også
en række specialafdelinger forbeholdt nationale og religiøse
mindretal sætter deres præg på kirkegården. På afdeling 5 findes
både en svensk og en russisk afdeling; sidstnævnte blev etableret
i 1957 og blev i 1994 suppleret med nok et areal på afdeling 10.
I 2002 blev der på afdeling 23 etableret et lille muslimsk afsnit,
der modsat de noget større muslimske afdelinger på Københavns
Vestre Kirkegård udmærker sig ved at være orienteret korrekt i
forhold til Mekka. Katolikker har haft separat gravplads i området
ved Nordre Kapel siden 1930’erne og fik i 2008 også stillet et areal
til rådighed syd for materialgården. 1996 tog man en buddhistisk
urnehal i brug i et hjørne af kolumbariets østlige længe. Endelig
fik det mandæiske trossamfund i 2008 også deres egen gravplads
på kirkegårdens afdeling 21.

Bispebjerg Kirkegård var fra begyndelsen udstyret med kapel og
funktionærboliger tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen. Funktionærboligerne i tilknytning til indgangsportalen står endnu,
men de bruges i dag som administrationsbygninger. Kapellet, som
kaldtes Østre Kapel, var af træ og skulle have været en midlertidig
anordning, men det blev på sin plads lige inden for kirkegårdens
hovedindgang helt frem til 2001, hvor det måtte vige for opførelsen af det nye krematorium, som er tegnet af Friis & Moltke. Det
nye krematorium stod klar i 2003 og erstattede Holger Jacobsens
gamle krematorium, som i 2009 blev overdraget til Kultur- og
Fritidsforvaltningen. I dag holder Københavns Kommunes danseog bevægelseshus Dansekapellet til i bygningen.
Søndre Kapel er i dag kirkegårdens eneste aktive kapelbygning.
Det er også tegnet af Andreas Clemmensen og har været i funktion siden 1913.
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Bispebjerg Kirkegårds ekspeditionskontor
Frederiksborgvej 125
2400 København NV
Telefon 82 33 46 00
E-mail bisp@tmf.kk.dk
Kontakt og åbningstider
Kirkegården er åben april-september kl. 7-22 og oktober-marts
kl. 7-19. Kirkegårdens kontor er åbent for personlig henvendelse
hverdage kl. 9-14.
Svend Aage Jacobsen Et sjældent fint monument er sat over Svend Aage

Amalie skram Forfatteren Amalie Skram blev i 1905 kremeret på Forening
for Ligbrændings nu for længst nedlagte krematorium på Nyelandsvej. Siden
blev hendes urne overført til et kolumbarium under det gamle krematoriums
kuppelsal. Ved gravstedets hjemfald blev urnen begravet i en såkaldt restegrav
et uidentificeret sted på kirkegården. I dag mindes hun med en buste i urnehave
D skabt af billedhuggeren Per Ung [40].

Bispebjerg Kirkegård rummer en række markante fællesgrave fra
anden verdenskrig. I kirkegårdens sydvestlige hjørne er officerer
og menige fra hæren og flåden begravet i et fælles anlæg med
frihedskæmpere og politifolk, der alle mistede livet i forbindelse
med deres indsats under besættelsen. Anlægget er tegnet af
den tidligere stadsarkitekt Poul Holsøe med et fællesmonument
af billedhuggeren Povl Søndergaard [11]. Ikke langt derfra er en
række britiske soldater begravet under karakteristiske gravsten
- såkaldte ’headstones’ - og som fællesmonument et ’cross of sacrifice’, der overalt i verden er blevet markør for Commonwealthkrigsgrave. Mange af de døde var besætningsmedlemmer på
allierede fly, der blev skudt ned over Sjælland. De døde blev begravet på afdeling 10 efter krav fra den tyske besættelsesmagt, der
indtil marts 1944, hvor tyskerne foretog en overflytning til Vestre
Kirkegård, også begravede sine døde her. Ved overflytningen efterlod man enkelte grave i området bag Søndre Kapel, blandt andet med soldater, der blev henrettet ved tysk krigsret. Der findes
i dag også tyske krigsgrave på afdeling 8, hvor man i foråret 1945
nedsatte urnerne af 594 flygtninge og 370 soldater. Endelig huser
Bispebjerg Kirkegård også 16 sovjetiske krigsgrave fra anden

Gratis rundvisninger på Bispebjerg Kirkegård
Hvert år i perioden april til september er der gratis, offentlige
rundvisninger på Bispebjerg Kirkegård. Grupper kan bestille separate
rundvisninger på såvel kirkegård som krematorium hele året.
Se www.kk.dk/kirkegaardsvandring for information om vilkår,
tidspunkter og emner.

verdenskrig. Gravene er placeret på afdeling 10 og markeret med
identiske sten med en gylden stjerne på. I 1990 blev der opsat
et fællesmonument på afdelingen udført af kunstneren Anatolij
Dioma og doneret af den russiske stat [10].

Jacobsen [7], der som brandmand omkom i tjenesten i 1943, bare 33 år gammel. Hjelm,
økse og studs markerer afdødes virke, og ordene ”Han ofrede livet for at gøre sin pligt”
betegner hans endeligt. Jacobsen mistede livet, da han kom en kollega til undsætning
under et slukningsarbejde på en midlertidig, kunstig ø i Svanemøllebugten. Kollegaen
overlevede.

kvindekamps koryfæer, herunder lægen Nielsine Nielsen [23], der tog embedseksamen 1885 og dermed blev Danmarks første kvindelige akademiker. Hun døde i 1916,
og hendes aske blev efterfølgende hældt på urnen i et monument sat af ”kvindelige
kaldsfæller og venner”. Gravmindet var oprindeligt indfældet i urnemuren, der
omgav det gamle krematorium, men blev overflyttet til kolumbariet, da kirkegården
i 2009 afhændede krematoriekomplekset.

Nielsine Nielsen Bispebjerg Kirkegård er gravplads for mange af den tidlige

Også journalisten, flyveren og motorsportsmand Alfred Nervøs
gravminde [29] er takket være blandt andet særegne bogstavtyper bemærkelsesværdigt, ligesom maleren Ejnar Nielsens enkle,
men smukt udhuggede liggesten er det [45]. Mere beskedne sten
er sat over blandt andre journalist og folketingsmedlem Lis Møller
[3], forfatterne Harald Kidde [18] og Jørgen Nielsen [34] samt
solodanser og instruktør Toni Lander Marks [37].
Kirkegårdens ældste gravsted rummer Frede P.C. Gott [5], et barn,
der blev begravet ved indvielsen den 27. november 1903. En mindesten markerer graven. På afdeling 14 ikke langt derfra finder
man en af de mest bemærkelsesværdige gravsten på Bispebjerg
Kirkegård. Den er sat over Luigi di Mascio [6], der var født i Italien,
men bosatte sig i Danmark i 1920’erne. Uden anden baggrund end
studentereksamen og filosofikum udførte han i en moden alder
en håndskreven udgave af den danske salmebog i runeskrift.
Hans gravmæle vidner om bedriften; foruden klassiske kristne
symboler som fisk, lam og Kristusmonogram rummer det en lang
tekst i runer.
I kirkegårdens kolumbarium står askeurner af blandt andet Dansk
Kvindesamfunds første formand, Mathilde Bajer, samt hendes
mand, politiker og nobelpristager Fredrik Bajer [26]. Her står også
askerne af skuespilleren Ib Schønberg [25] og flyvepioneren Ulrik
Birch [24]. Gravmælerne over Danmarks første kvindelige læge,
Nielsine Nielsen [23], samt afholdsagitatoren Lene Silfverberg
[22] står ligeledes i urnehallen efter overflytning fra urnemuren
ved det gamle krematorium.
i 1927. I 1965 blev et nyt areal forbeholdt svenskere udlagt på afdeling 5. Området
udgøres af et birkelundsanlæg skabt af landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson,
der også har tegnet fællesmonumentet [36]. Der er på de københavnske kirkegårde
en lang tradition for, at især nationale og religiøse mindretal også i døden markerer
det fællesskab, de har haft i livet.

Den SVENSKe AFDELING Bispebjerg Kirkegård fik sin første svenske afdeling

Bispebjerg
kirkegård

Svend Lindhart Billedhuggeren Svend Lindhart [39] har skabt dette smukke
monument til sin kone Fanny, der døde i 1984. Fem år senere blev også hans egen urne
nedsat her. Gravmindet har titlen ”Det jordiske hylster” og er udført i bronze og træ.
Lindhart har også skabt portrætreliefferne over rektor V.S. Lauritsen og hustru på
gravstedet J-8-1. På Københavns Vestre Kirkegård findes også adskillige værker fra
Lindharts hånd.
mindesmærke [11] opstillet ved gravene for danske soldater, politifolk og frihedskæmpere. Anlægget, som er tegnet af daværende stadsarkitekt Poul Holsøe, blev
indviet 2. september 1943, da 12 officerer og menige, som mistede livet i forbindelse
med den tyske besættelsesmagts afvæbning af de danske styrker 29. august 1943,
blev begravet her. Siden blev også askerne af danske politifolk, der havde været
interneret i kz-lejre, samt frihedskæmpere, der mistede livet i dagene omkring
befrielsen, nedsat her.

Soldater, politifolk, frihedskæmpere I 1947 blev Povl Søndergaards
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Troldnød (Hamamelis virginiana)
Platan (Platanus acerifolia (orientalis))
Sneflokketræ (Chionanthus virginicus)
Tempeltræ (Ginkgo biloba)
Tulipantræ (Liriodendron tulipifera)
Sneklokketræ (Halesia monticola)
Sølvløn (Acer saccharinum)
Tibetansk kirsebær (Prunus serrula tibetica)
Mispel (Mespilus germanica)
Virginsk ambratræ (Liquidambar styraciflua)
Himalayaceder (Cedrus deodara)
Ægte kastanie (Castanea sativa)
Småbladet lind (Tilia cordata)
- (Sorbus vilmorinii)

42
43
44
45
46

Kobberbirk (Betula albosinensis var. septentrionalis)
Libanonceder (Cedrus libani)
Mahonie (Mahonia bealeii)
Søjleblommetaks (Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata')
Sumpcypres (Taxodium distichum)

