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VISION

Fra indadvendt retlinet kirkegård til inviterende rekreativ park og
med fokus på ro og fordybelse
Større dele af Solbjerg Parkkirkegård kan i de kommende årtier ændre funktion fra kirkegård til rekreative områder. Visionen er
at skabe én stor grøn parkkirkegård, hvor man med respekt for gravsteder og aktive kirkegårdsarealer, kan give rum til rekreation,
ophold og bevægelse i den tætte by. Et parkområde fuldt af minder og historiefortælling, med sanselige oplevelser, muligheder for
ro og fordybelse, hvor natur og biodiversitet får plads.

Eksisterende kvaliteter styrkes

Foreløbige overvejelser

Solbjerg Parkkirkegård rummer store kvaliteter: Her er mange smukke og interessante
historiske gravsteder og mange aktive gravsteder. Her er døden nærværende, og det er et
rekreativt gode og netop det særlige ved Solbjerg Parkkirkegård. Det giver en helt særlig
højtidelig og menneskelig stemning, som skal respekteres og værnes om. De aktiviteter
der tilføjes må ikke overdøve den atmosfære.

Tilgængelighed:
• Nye indgange og/eller nye bedre markering af indgange for bedre og mere indbydende og
inviterende adgangsforhold – også ift. offentlig transport
• Ny slynget promenadesti

På kirkegården har træerne fået ro og tid til at udvikle sig i 150 år. Derfor findes der
mange store, fuldkronede træer som giver kirkegården sin helt særlige karakter.
På det 167.000 m2 store areal vil der være områder, der skal have et nyt udtryk, og
andre hvor den eksisterende karakter skal forstærkes. Nye elementer og funktioner vil
understøtte visionen og strukturen. Hovedidéen er at oplevelsen skal blive mere og mere
rolig ind mod midten af området, hvor det aktive begravelsområde findes.

Hovedgreb
En ny sammenhængende slynget promenadesti bryder den nuværende stramme
rektangulære struktur. Sammen med tydelige og lettilgængelige indgange og
gennemgående stier indbyder det nye stisystem til at bruge området rekreativt og i
sammenhæng med Frederiksberg Have, Zoologisk Have og Søndermarken.
Udfra et patch-princip kan parken opdeles i zoner, der vokser ud af de eksisterende
karakterer og atmosfærer. Med patch-princippet skabes zoner og felter med varierede
oplevelser, kontraster i brug, bebyggelse, landskabelig værdi og rummelighed,
beplantningernes farver, tætheder mm. I nogle zoner vil der forsat være aktive
gravsteder, mens andre zoner omdannes til park med historiske gravsteder.
Langs den slyngede sti kan der etableres nedslagspunkter for mødesteder og rekreation.
Målet er at de skal være multifunktionelle og kunne anvendes af alle målgrupper.

Nye funktioner:
• På sigt kan kapellet bruges til kulturelle og/eller bevægelses-formål
• Udvikling af afgrænsningen, herunder mure/støjafskærmning og/eller begrønning og
servicefunktioner i randen
• Nye anlæg og/eller bygninger, der kan understøtte visionen, særligt indpasset i zoner udlagt til
byudvikling til etageboliger og offentlige formål i syd, øst og vest
Formidling:
• Fremhæve og formidle gravsteder og mindesmærker
Begravelsesfunktion:
• Udvikling af eksisterende områder til gravsteder
• Ny askefællesgrav
Naturværdi og klimatilpasning:
• Udvikling af rekreative og landskabelige værdier
• Større biodiversitet og artsdiversitet
• Øgning af biomasse og biofaktor for reduktion af CO2
• Tilbageholdelse af mindst 5000 m3 regnvand under skybrud som del af klimaplan

Mulige tiltag
Anlæg inde i parkkirkegården:
Bevaring og fremhævelse af historiske gravsteder og mindesmærker, eventuelle overdækninger
til ophold i regn og sol hvor fx vuggestuebørn kan være i ly på turen, siddekanter, bænke
eller siddeskulpturer til pauser på gåturen eller til eksamenslæsning, bevægelseselementer
som ’sofagynger’, multianvendelige installationer, der kan udnyttes til f.eks. balancebane,
petanque og yogaplatforme, vandelementer, lys, terrænformning, bioformidlingsstation,
forsamlingspladser,
Bygninger: Omkring Solbjerg Parkkirkegård findes flere muligheder for omdannelse af eks.
bygningsstrukturer, fortætte og udvide eks. funktioner som fx. veteranhjemmet.

VISION

BALANCER

ANALYSE

HISTORIE OG KONTEKST

1_250

NATIONALT OPLAND

GRØNNE OMRÅDER PÅ FREDERIKSBERG
REGIONALT OPLAND

ken

lspar

da
Grøn

FREDERIKSBERG HAVE

LOKALT OPLAND

FREDERIKSBERG HAVE
HAVESELSKABETS HAVE

DANMARK

Landbohøjskolens have

Lindevangsparken

Skt. Jørgens sø
Poppel- og
askeskellet
SØNDERMARKEN

Frederiksberg have
SOLBJERG
PARKKIRKEGÅRD

Søndermark
kirkegård

ZOOLOGISK HAVE

Zoologisk have

Haveselskabets
have

Søndermarken

KØBENHAVNS KOMMUNE &
OMEGN

JC Jacobsens have

PARKENS OPLANDE

HISTORIE OG FREMTID
Solbjerg Parkkirkegård blev indviet i 1865 officielt under
navnet Frederiksberg Sogns Assistentkirkegård, da det var en
”hjælpekirkegård” til Frederiksberg kirkegård. Afdeling 1A nær
krydset mellem Fasanvej og Roskildevej var den første som blev
indviet. I de kommende år bredte kirkegården sig langs Søndre
Fasanvej og Roskildevej.
Inddelingen var i starten som på Frederiksberg Kirkegård hvor
fine private familiegravsteder blev anlagt ude i siden, og fattige/
almindelige mennesker blev anbragt i frijord inde i midten. En
bred elmehæk adskilte de to afdelinger. Der var meget få anlagte
stier og gange til midten af kirkegården, så al transport måtte
fortages hen over benyttede gravsteder. Det drejede sig om en
intensiv udnyttelse af jorden. Hovedindgangen til kirkegården var
oprindeligt fra Roskildevej, men blev flyttet til Fasanvej for bl.a. at
forhindre gennemgang fra Roskildevej til Fasanvej.
I 1878 blev Kapellet indviet, tegnet af arkitekt Harald Drewsen.
Han var inspireret af de 12 apostle skulpturer i Vor Frue Kirke og
kapellet med dets fine dekorationer og røde mursten er et typisk
udtryk for 1800-tals historicisme.

OMGIVENDE PARKER

SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD

PARKERNES OPLANDE

I folkemunde blev kirkegården kaldt ”Fasankirkegården”, hvilket
ledte tankerne på en kirkegård for dyr, hvorfor den blev omdøbt
til Solbjerg Kirkegård i 1926. Senere hen som konsekvens af
lukningsplanerne har kirkegården skiftet navn til Solbjerg
Parkkirkegård.

Solbjerg Parkkirkegård ligger på Frederiksberg Bakke på et jævnt
skrånende terræn fra det nordøstlige hjørne til det sydvestlige
hjørne. Den ligger centralt i Frederiksberg Kommune tæt op
ad Søndermarken, Frederiksberg, Have, Zoologisk Have og
Søndermark Kirkegård.

Frederiksberg Have er en historisk romantisk slotshave med spor
fra barokkes hovedakser. Parken er flittigt besøgt af borgere fra
hele Frederiksberg Kommune og dele af Københavns Kommune,
som går ture, løber eller opholder sig i græsset eller bliver roet i
både på kanalen.

Igennem en periode er der, på grund af ændrede
begravelsesmønstre, nedlagt gravsteder, hvilket efterlader
store huller i kirkegårdens helhed, som ikke udnyttes optimalt.
Dette skyldes at da langt størstedelen af befolkningen i byerne
foretrækker kremering frem for kistebegravelse.

De forskellige parker har hver sin karakter og brugere fra
forskellige oplande.

Zoologisk Have benyttes af hele landets befolkning samt turister.
Der er en betydelig entre.

Det er planen, at en del af Solbjerg Parkkirkegård skal
transformeres fra kirkegård til park over en længere årrække.

Søndermarken er en stærkt kuperet romantisk have med slyngede
stier og pavilloner. Efter en nyere renovering er der skabt lys og liv
i Søndermarken i form af en løberute og træningsudstyr.
Søndermark Kirkegård er en stramt geometrisk opbygget
kirkegård, som benyttes 100 % til kirkegård.
Solbjerg Parkkirkegård adskiller sig fra de øvrige parker ved også,
ud over at være en aktiv kirkegård, at være en lokal park for de
omkringliggende boligområder.
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BEVARELSE AF KIRKEGÅRD
OG NY ASKEFÆLLESGRAV

PARKERNES NÆRE OMGIVELSER
Brugerne af Solbjerg Parkkirkegård kommer fra de nærmeste
bebyggelser.
Mod nord langs Frederiksvej ligger femetages karreer som
en høj ramme omkring parken. Bag disse ligger villaer og
diakonissestiftelsen. I den vestlige ende af Frederiksvej ligger
børneinstitutionen Smørblomsten helt op ad kirkegården.
Langs Solbjerg Parkkirkegårds vestlige hækafgrænsning ligger
den grønne sti. Bag en parallel hæk langs den grønne sti ligger en
Roskrække
ildevej kolonihaver og vest for dem ligger et villakvarter.

Solbjerg Parkkirkegård afgrænses mod Roskildevej af en
mur. Denne mur er fredet. Mellem Roskildevej og Solbjerg
Parkkirkegård ligger dog lidt bebyggelse i form af et stenhuggeri,
en Aldi, nogle værksteder og boliger.
På Sydsiden af Roskildevej ligger høje karréer og et stort tæt
boligområde, som både dækker Frederiksberg og Københavns
Kommune.

Det er planen, at en del af Solbjerg Parkkirkegård vil blive bevaret
som kirkegård med aktive gravsteder, mens en anden del af
kirkegården kan overgå til park. Diagrammet viser med mørk
grøn de områder, som overvejende kan overgå til parkformål og
i lys grøn, det område, hvor der fortsat kan være aktiv kirkegård.
Det skraverede område er udlagt til ny askefællesgrav. Årstallene
FREDERIKSBERG KIRKEGÅRD
viser, hvornår de sidste aktive gravsteder, kan nedlægges. På hele
kirkegården vil der være historiske gravsteder, som skal bevares
og vedligeholdes.
ro
terb
Ves

I den vestlige side af parken er der opført nogle træbeklædte
bygninger til hjemløse samt flygtningeboliger. I parkens
sydvestlige hjørne ligger et hjem og samlingssted for
krigsveteraner, som ligger i forbindelse med begravelsespladsen
for frihedskæmpere.
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Kirkegårdens nærmeste kontekst

Solbjerg Parkkirkegård er del af Frederiksbergs store grønne struktur og har direk�e
forbindelse �l Søndermark Kirkegård, ZOO og Søndermarken.

20 m

KONCEPT

Det overordnede greb kan bestå af 4 forskellige indsatser:
1. Fremhæve akser og adgange
2. Udvikling af karaktertræk i et patchwork-princip
3. Etablering af en ny promenadesti
4. Tilføje rekreative elementer

Adgang - Akser - Orientering

Patches - delområder med forskellig karakter

For at åbne parken op og invitere borgerne ind i parken, kan der etableres åbninger
og pladsdannelser, som knytter sig til de gennemgående akser, der kan forstærkes og
forlænges. Det skaber en overordnet struktur, der giver en god orientering.

Parkkirkegårdens mange karakterer beskrives med et patchwork-princip.
Hovedkarakteren og stemningen i hvert delområde, hver patch, foreslås forstærket.
De forskellige ’patches’ vokser, så at sige ud af stedet. Samlet set vil det forstærke
Parkkirkegårdens identitet og skabe mere variation, flere kontraster og mulighed for
forskellige aktiviteter og begravelsesformer. Udviklingen af de enkelte patches vil
foregå gradvist over en længere årrække.

Den østvestgående akse etableres, hvor der i dag er en avnbøgallé. Alleén kan forlænges
ud til Søndre Fasanvej, hvor en ny pladsdannelse etableres med visuel kontakt til Zoologisk
Have.

Avnbøg-aleén i vintertilstand

KONCEPT

Den slyngede sti

Rekreative elementer

En slyngede s� kan etableres som noget af det første, og inviterer �l spadsereture på tværs
af eksisterende stramme barrierer. S�en slynger sig gennem en rig varia�on af parkrum med
forskellige stemninger, og den indbyder �l sanselig oplevelse, fordybelse og ro.

Langs kirkegårdens nye promenades� kan etableres mindre rekrea�ve programmer som
understø�er oplevelser af netop det område og den stemning området har. Indsatserne
kny�er sig desuden �l det omgivende miljø og urbanitet.

PATCHES - HOVEDKARAKTERER

2 - DET LEGENDE LANDSKAB

1 - DEN ÅBNE PARK

Patches - delområder med forskellig karakter
Her præsenteres forslag til karakteren af de enkelte patches med
udgangspunkt i områdets eksisterende beplantning og kvaliteter.
Sidst i præsentationen ses eksempler på hvordan de enkelte patches
kan videreudvikles.

3 - VETERANHJEM

7 - STRIBEN

8 - DEN FRODIGE MINDEHAVE

4 - FUGLELUNDEN

6 - DEN KLASSISKE KIRKEGÅRD

5 - DEN HISTORISKE HAVE

Inspiration til den patchwork-karakter.
Paul Klee, Redgreen and Violet-yellow Rhythms, 1920

1 - DEN ÅBNE PARK

2 - DET LEGENDE LANDSKAB

3 - VETERANHJEMMET MED EVT. UDVIDELSE

4 - FUGLELUNDEN

Den åbne park fremstår som en åben græsflade med store
karakterfulde solitærtræer samt hækindrammet elliptiske haver.
Karakteren kan forstærkes ved at tynde ud i de mindre træer, så der
skabes mere rum til de store karakterfulde træer.

Op ad børneinstitutionen ved Frederiksvej ligger et areal, som er
oplagt at anvende til leg.

I den sydlige del af parkområdet ligger veteranhjemmet. Arealet
fremstår åbent med spredte gravsteder og udsyn til bebyggelsen langs
Roskildevej. Veteranhjemmet har søgt om udvidelse i forbindelse med
deres eksisterende byggeri.

Langs Roskildevej ligger en del af Kirkegården, som trods mange
kvaliteter, virker spredt og diffus. Her er et fint potientiale med
store hegnsplantninger mod nabobebyggelsen og fine lunde af
kirsebærtræer. Her er god mulighed for at etablerer tiltag der øger
biodiversiteten og giver muligheden for en nye begravelsesformer.

5 - DEN HISTORISKE HAVE

6 - DEN KLASSISKE KIRKEGÅRD

7 - STRIBEN

8 - DEN FRODIGE MINDEHAVE

Diamentralt overfor Søndermarken ligger en meget smuk del af
kirkegården, som er præget af store solitære træer med hver deres
individualistiske udtryk, samt monumentale historiske gravsteder.
Denne karakter bør bevares og styrkes.

Omkring kapellet ligger et klassisk begravelsesområde præget af lange
hække og stier og spredte gravsteder. Områdets karakter kan søges
forstærket med flere hække, flere træer, større intimitet og lokale
rumdannelser.

I yderzonen af kirkegården ligger adgangsvejen i asfalt. Den er bedst
karakteriseret ved at den ligger “omme bag ved” hækkene, som
omkranser kirkegården og bag haverne langs stokbebyggelsen på
Frederiksvej.

Omkring den gule mandskabsbygning ligger det centrale
begravelsesområde. Det er præget af lige flisestier og spredte
hækomkransede gravsteder. Her forslåes en åben naturpræget
staudebeplantning og funktion som ny askefællesgrav.
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Kanten af kirkegården - udviklingspotentialer

I kanterne langs Solbjerg Parkkirkegård ﬁndes ﬂere arealer med forskellige
udviklingspoten�aler. Nogle arealer er allerede udlagt �l bestemte formål jævnfør
kommuneplanen, men også andre områder kan være interessante.
masuplanning
www.masuplanning.com

