4.17 Assistens Kirkegård
Kulturmiljøet afgrænses af Jagtvej, Nørrebrogade, Kapelvej, Hellig Kors Kirke, Blågårds Skole,
Hans Tavsens Park og Nørrebro Park Skole.
Begrundelse
Kirkegården åbnede i 1760 og blev anlagt som følge af pladsmangel på kirkegårdene inden for
Københavns volde. Den var en sammenlægning af flere assistancekirkegårde i 1600- og 1700-tallet.
Den ældste ret lille del ligger ved hjørnet Kapelvej/Nørrebrogade og omgives endnu delvist af den
gamle hegnsmur. Den oprindelige del var opdelt i lodder til de forskellige københavnske kirker, og
skønt denne opdeling for længst er ophørt, kan sporene heraf stadig ses. Modsat andre
assistancekirkegårde i København er Assistens Kirkegård gradvis vokset og er i dag et eksempel på
en historisk storbykirkegård, der sammen med Hans Tavsens Park er et centralt grønt friareal på
Nørrebro. Assistens Kirkegård er kulturhistorisk vigtig på grund af de mange gravminder over
betydelige personer fra forskellige tider. Kirkegården indeholder både naturværdier og
kulturværdier. Kulturværdierne er både bygninger og monumenter og selve kirkegårdsanlægget.
Her fortælles historie om bygningsarkitektur, havearkitektur og billedkunst.
Bærende bevaringsværdier
• Det samlede anlæg, herunder bygninger, de ældste omgivende mure, strukturen, beplantning,
herunder de store karaktergivende træer både i alléer og spredt på kirkegården.
Sårbarhed
Historiske kirkegårde er bl.a. sårbare over for ændrede gravskikke, ændret anvendelse af tilhørende
bygninger og behov for rekreative funktioner. Disse forhold er tilgodeset i den gældende
udviklingsplan.
Udviklingsmuligheder
Kulturmiljøet skal udvikles efter den udviklingsplan, hvis idé er, at det endnu i lang tid skal være
lokal begravelsesplads, men samtidig skal udvikles med bedre rekreative muligheder og som et
kulturhistorisk udflugtsmål med historiske gravminder i et autentisk miljø.
Nuværende sikring
Kirkegården er sikret ved Lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Kirkegårdsmurene
mod Kapelvej, Nørrebrogade og Jagtvej mv., nogle indvendige mure mellem afdelingerne og en
række bygninger er bygningsfredede. Ifølge en kommunal vedtægt, godkendt af Kirkeministeriet,
skal kirkegården bestå til 2150.
Lignende eksempler
-

