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MARIEBJERG KIRKEGÅRD

Planen

Gentofte Kommune har fire kirkegårde:

Mariebjerg Kirkegård er den nyeste af kommunens kirkegårde, ca. 65 år, og stadig den mest
tidssvarende.

Gentofte Kirkegård
Hellerup Kirkegård
Ordrup Kirkegård
Mariebjerg Kirkegård
Kirkegårdene administreres af Park og Vej,
Teknik & Miljø.

Kirkegårdenes Administration
Mariebjerg Kirkegård
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte
Eksp.: Mandag - fredag, kl. 09 - 14
Tlf: 39 98 86 00
E-mail: kirkegaardene@gentofte.dk
Internet: www.gentofte.dk
Begravelse eller ligbrænding skal finde sted
senest 8 dage efter dødsfald. Der kan dog i
særlige tilfælde dispenseres herfra.
Anmodning om begravelse, urnenedsættelse
eller højtidelighed skal fremsættes over for
hovedkontoret, senest 2 hele hverdage før
handlingen ønskes foretaget.
Begravelse kan finde sted alle dage kl. 10 - 14
undtagen juledag, påske- og pinsedag.
Urnenedsættelse kan finde sted
mandag - fredag, kl. 09 - 14.
Mariebjerg Kirkegård har to kapeller.
Det store kapel kan rumme 150 personer og
det lille kapel 50 personer. Begge kapeller har
orgel og musikanlæg.
Højtideligheder kan finde sted
mandag - fredag, kl. 09 - 14
lørdag samt og søn- og helligdage, kl. 10 - 14.
Juleaftensdag, juledag samt påske- og
pinsedag er kapellerne lukkede.

Kirkegården blev projekteret og anlagt af havearkitekt G.N. Brandt i løbet af 1920’erne. Den
blev indviet i 1936.
Kirkegården, der blev anlagt på Vintappergårdens jorder, dækker nu et areal på godt og vel
50 tdr. land.
Anlægget er opbygget af en række rektangler.
Yderst er der en allé af skovfyr, derefter en allé
af pyramidalt voksende avnbøg. De to store
rektangler bindes sammen af to tværgående
alléer. Hovedalléen - af spidsløn - og Pilevejen.
Underordnet disse alléer er kirkegården opdelt
i mindre rektangler, alle rammet af store takshække. Systemet tjener to formål:
 at lette orienteringen på den store kirkegård
 at skabe intimitet i de enkelte gravafsnit
Dette betyder, at G.N. Brandt har indrettet
mere end 40 små kirkegårde i planen, som har
kunnet afpasses i overensstemmelse med
skiftende opfattelser af begravelsespladsens
indretning. Hele anlægget er rammet af et stort
skovmassiv.
Kapelanlægget med krematorium er projekteret
af arkitekt Fritz Schlegel, indviet i 1936 og
siden udvidet med et lille kapel i 1959.
For dette enestående og værdige projekt mod2006 tog G.N. Brandt i 1937 Eckersberg
medaljen og i 1945 C.F. Hansen medaljen.
Mariebjerg Kirkegård blev i 2006 udvalgt til den
nationale kulturkanon for arkitektur på grund af
dens enestående udformning.

Schlegels Kapelbygning, 1936

Urneafdeling

Udviklingen

Plejen

Kirkegården blev anlagt i årene 1926-1933, og
hele kirkegården blev som noget usædvanligt
anlagt under eet. Alle alléerne blev plantet,
hækkene plantet, og vejene anlagt, dog
således at kun de betydende og nødvendige
veje blev armeret, medens de øvrige vejkasser
blev tilsået med græs.

Et grønt anlæg undergår stadige forandringer,
præget af tiden, naturen og ikke mindst af den
pleje, der til enhver tid lægges i anlægget.

Fra 1936 og i årene derefter blev de enkelte
afsnit anlagt og taget i brug, og for foden af en
del af vestvolden blev der anlagt en naturbegravelsesplads for urner.

 at individuelle ønsker må underordne sig
den fælles helhed

Kirkegården gav i årene herefter inspiration til
mange nye kirkegårdsanlæg både i sin helhed
og i detaljerne.
Begreber som skovkirkegård og parkkirkegård
blev almindelige. De havde deres rod i
Mariebjerg kirkegård og de kirkegårde i udlandet, som G.N. Brandt var inspireret af.
Mariebjerg kirkegård var et af de første steder i
Danmark hvor begrebet "Fællesurnegrav" blev
lanceret. En afdeling anlagdes efter dette
princip i 1940’erne, og man kan nu nikke
genkendende til formen overalt på de danske
kirkegårde.

Plejen af Mariebjerg Kirkegård har til hensigt at
opfylde de intentioner, som man kan tolke G.N.
Brandt har lagt i projektet. Dette betyder bl.a.:

 at der arbejdes bevidst med kontrasten
mellem det dyrkede og det udyrkede
 at ændringer i anlægget skal opfylde oprindelige intentioner samtidig med, at anlægget
til enhver tid skal være funktionsdueligt og
tidssvarende
Anlægget har gennem tiden undergået en
løbende forandring, fx er de store elmealléer
faldet for elmesygen. Der er 90’erne foretaget
nyplantning med andre træarter med samme
karakter som dem, der faldt.
Kontrasten mellem det dyrkede og det udyrkede tilstræbes, og naturen er så at sige flyttet
ind i byen i mange af kirkegårdens områder

