og som er en pendant ”Nordrevejen” som går til Nordre Kapel over Dalen, som er
Kirkegårdens midterareal og som ligger i en dalsænkning. Det er et grønt område,
hvor der er urnegrave i plænen med flere kendte personligheder, markeret med firkantede sten i græsplanen.

Kvartervandring på Bispebjerg Kirkegård
Tilrettelagt af: Lokalhistorisk Arkiv Bispebjerg-Nordvest i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev i Kulturhus Bispebjerg-Nordvest, Tomsgårdsv35,
og Agendaforening Nordvest, i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

13. Vi kommer nu til Det nye Krematorium, som blev indviet i 2002 på den store
plads ved kirkegårdens hovedindgang til erstatning for Bispebjerg Krematorium
hed for at overvære brændingen gennem en glasrude, - som hinduerne har
tradition for. Arkitektfirmaet Friis & Moltke, stod for opførelsen.
14. Vi forlader Kirkegården ad hovedindgangen som er en portmur med to
mindre bygninger på hver side af hovedindgangen, hvor kirkegårdsforvaltningen for
hele Københavns kirkegårdsforvaltning holder til, og kommer atter ud til Frederiksborgvej.
Læs mere om Kirkegårdens historie, om Grundtvigskirken, Bispebjerg Hospital og
om Emdrup & Bispebjergkvarteret i Lokalhistorisk Selskabs Bog: Historisk Notat nr.
25: Emdrup og Oppe og bogen, og Historisk Notat nr. 23: Bispebjergkvarteret, hvor det meste blev til Nordvestkvarteret.
Det oprindelige Østre Kapel fra 1903 lige før nedtagning i år 2000. Genopførelse nede
ved Mosen er desværre opgivet af kommunen. Det var arkitektonisk og koncertmæssigt
en unik bygning i træ, som stort set ikke kan udføres i dag.
I dag har en rig amerikaner købt matrialerne og genopfører det oprindelige kapel nord
for Sacramento i Californien i USA omkring 2012.

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Kontakt se
hjemmesiden: www.lokalhistorie-bhu.dk. Formand Bo Örström, Dyssevænget 74,
2700 Brønshøj – mail bo.oestroem@gmail.com
!0 turfoldere kan også downloades fra www.agendaforening.nordvest.dk
Agendaforeningen Nordvest, Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København
NV. 2400 København NV. Kontakt: Formand Tom Jørgensen,
2.tom.joergensen@gmail.com. Hjemmeside: www.agendaforening-nordvest.dk. Folderen kan downloades herfra.
Tekst og rutelægning: Chr. Kirkeby, Lokalhistorisk Selskab 2009

Generelt om:
Bispebjerg Kirkegård der blev indviet i 1903. og udvidet i 1936. Yderligere udvidelse fandt sted mod nord i 1947/48. Den er den yngste af de 5 kirkegårde i København. Størrelsen er på 436.391 m2.
Bispebjerg Krematorium fra Bispebjerg Torv
Nu Danse Hallerne i Nordvest.

Sønder Kapel, se position 9

1. Vi tager afsæt fra Bispebjerg Torv med Grundtvigskirken bag os. Herfra
skimtes alleen af høje Poppeltræer, der står i Grundtvigskirkens sigtelinie ned mod
Utterslev mose og videre ud mod Tingbjerg. Vi starter ved Bispebjerg Krematori-

um, som blev indviet i 1908. Den imponerende kuppelbygning, som af mange antages for at være hovedindgangen, er opført med Holger Jacobsen som arkitekt. Krematoriet er nu ude af drift og der tales for tiden om at det fremover skal huse danse-teateret i Nordvest, henhørende under Kulturhuset Bispebjerg Nordvest.
Urnehallen i kælderen vil derfor blive flyttet, samtidig med at urnerne i muren ud
mod Frederiksborgvej også skal flyttes. Der kunne også være den mulighed at lukke
muren af mod indgangen til urnehallen, og i stedet have adgang bagfra fra kirkegården.
2. Vi går videre mellem urnemuren og krematoriebygningen hen til de ældste urnegrave. Her står statuen ”Lutret sjæl, der bliver frigjort” udført af billedhuggeren Mathilius Schack Elo, som selv er begravet under den 2 meter høje bronzeskulptur. Den anden skulptur er en buste af Amalie Skram, maler og samfundskritiker
(1846-1905), som også har sin urnegrav her.
3. Så kommer vi til Kolumbariet, en urnegård der er opført i 1919 og udvidet i
1927. Her står urnerne på hylder og rummer bl.a. urner indeholdende ”Fyrtårnets”
(1881-1942) og skuespiller Ib Schønberg (1902-55) jordiske askerester.
4. Vi går bag om krematoriebygningen ud mod Poppelalleen, hvor vi har det ældste
askefællesgravsted, som fungerede fra 1926-60. Her er Johannes V. Jensen, arkitekt Edvard Heiberg, samt Emil Holm stedt til hvile.
5. Halvvejs nede af Poppelalleen ved den gamle blomsterplads til venstre, går vi til
højre ind på det 5. Halvvejs nede af Poppelalleen ved den gamle blomsterplads til
venstre, går vi til højre ind på det nyere askefællesgravsted, som blev anlagt i
1960 med en stor plæne og en lille sø, og med billedhuggeren Knud Nellemose`s
(1907-97) statue ”Ung nøgen mand”. En pendant til den tidligere omtalte nøgne kvindefigur.
6. Herefter går vi til enden af Poppelalléen ved Rådvadsvej. Her finder vi Rokkestenen på 27 tons af svensk granit, ca. 2 meter høj, som man kan bestige. Her findes også et kompasrelief i en cirkelrund plads af granit, som fortsætter ud i
en blomsterplads, bygget op som en stor rampe af brosten og marmor til blomster
fra kremeringerne, omgivet af en blomstereng. Herfra er en pragtfuld udsigt over
Utterslev Mose, der som beskæftigelsesarbejde under 2. verdenskrig blev omdannet til park i perioden 1938-42. Indviet i august 1945. Mosen er et af landets største fuglereservater. Modsat alleen ud til mosen er anlagt gravpladser.
7. Nu krydser vi alleen og går langs materialegården og kommer til Nordre Kapel,
opført 1910-11, som i dag bruges af kirkegårdens gartnere. Læg mærke til rundbuevejen mod vest op mod Støvnæs Allé. Her er bydelens højeste punkt,
nemlig 31 m over havets overflade, - En meter højere end Grundtvigskirkens placering.

7. Nu krydser vi alleen og går langs materialegården og kommer til Nordre
Kapel, opført 1910-11, som i dag bruges af kirkegårdens gartnere. Læg mærke til
rundbuevejen mod vest op mod Støvnæs Allé. Her er bydelens højeste punkt,
nemlig 31 m over havets overflade, - En meter højere end Grundtvigskirkens
placering.
8. På vej mod Søndre Kapel har vi en rund plads med en obelisk, og et område
med store træer samt birketræer ved den buede vejs vestside. I dette halvcirkelområde har vi mod nord en katolsk afdeling, og mod øst en svensk afdeling. Nordøst for Nordre Kapel har vi barnegravpladserne.
9. Vi går nu til Søndre Kapel, som er opført i 1912-13. og er bygningsmæssigt
identisk med Nordre Kapel i stilen kaldet historicisme med kamtakket ”kirkestil. Bygningen virker lav udefra, men har en meget højloftet kapelsal. Udført i røde munkesten, tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen, som er en af vore store kirkearkitekter. Op langs buevejen er et stort antal tyske soldatergrave op mod Støvnæs Allé.
10. Vi går nu op ad stien mod sydvest til gravstederne for 16 danske militærpersoner fra hær og flåde, der faldt den 23. august 1943, samt for 24 frihedskæmpere, der faldt ved krigens afslutning og 43 danske politifolk, der døde i KZlejrene. Desuden er her gravsteder for engelske flyvere, der faldt under bombetogter over Danmark. Gravstedernes placering her skyldes at disse gravsætninger for tyskerne ikke måtte finde sted af hovedindgangen. Derfor skete det ad
bagindgangen fra Støvnæs Allé, nærmest Skoleholdervej.
11. Derfra går vi videre ad stien parallelt med Skoleholdervej til afdelingen for russiske ortodokse grave og russiske krigsfangergrave, som kom til landet med
de tyske flygtninge. Ii 1964 blev opstillet en stor mindeskulptur, afsløret ved et sovjetisk statsbesøg med Hrustjov.
12. Vi krydser ”Søndervejen”, den store vej fra hovedindgangen til Søndre Kapel

Det nye krematorium ved hovedgangen fra Fredeborgvej, se position 13

Kolumbariet fra 1919 & 1927, se position 3

