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Assistenskirkegården

Assistenskirkegården er med sine 32 hektar den største af 
de 5 kommunale kirkegårde, og den rummer Odenses by-, 
kultur- og personhistorie gennem 200 år. 

Hvis du tager en tur gennem kirkegården fra hovedlågen 
ved Kirkegårdsallé mod Kirkegårdskapellet, kan du følge kir-
kegårdens anlæggelseshistorie. Her går historien fra gamle 
familiegravsteder med sortmalede smedejernsgitre over de 
stedsegrønne hække mod nutidens fællesplæner, hvor alle 
er lige og ens i eftermæle. 

Kirkegården er også rig på naturoplevelser og rummer hele 
1150 klippede lindetræer i rækker og alléer, som indrammer 
afdelinger og understreger veje. Herimellem findes mange 
fritvoksende træer blandt andet eg, bøg, ask, kastanje, birk 
og fyr. De mange hjemmehørende træsorter gør Assistens-
kirkegården særligt dansk og danner desuden rammen om 
et rigt dyreliv. 

Ligesom på de øvrige kommunale kirkegårde er der på 
Assistenskirkegården plads til forskellige trosretninger, 
gravformer og ønsker for udformning og udsmykning. Dette 
skaber en spændende og mangfoldig kirkegård, hvor der er 
plads til alle. 
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Gravstedstyper

Anonyme kistegravsteder
På de anonyme kistegravsteder kan man overvære begravel-
sen, men gravstedet må ikke have anlæg. Kirkegården
sår og slår græsset, og man må ikke pynte med gran eller
blomster. Buketter skal man i stedet anbringe på kranse-
pladsen.

Kistefællesplæne med plader i græs
Kirkegården sår og slår græs på gravstedet, og man må ikke 
pynte med gran. Der er én vase pr. gravsted til buketter, men 
når græsset skal slås, lægger kirkegården buketterne på 
kransepladserne. Dage for græsslåning annonceres på skilte 
ved afdelingerne.

Individuelle kistegravsteder udlagt med  
forreste del i græs
Hæk og stenforkant indrammer gravstedets bageste halvdel, 
mens kirkegården sår græs på den forreste halvdel. Derud-
over kan man anlægge gravstedet, som man ønsker. Kirke-
gården sørger for at slå græsset, og man må gerne pynte 
gravstedet med gran. 

Urnefællesplæner med plader i græs
Kirkegården sår og slår græs på gravstedet. Når græsset skal 
slås, fjerner kirkegården buketterne og lægger dem på kran-
sepladserne. Dage for græsklipning annonceres på skilte ved 
afdelingerne. Der er én vase pr. gravsted til buketter, og man 
må ikke pynte gravstedet med gran.

Anonyme kistegravsteder
Kistefællesplæne med 
plader i græs

Individuelle kistegravsteder
udlagt med forreste del i græs

Urnefællesplæner med 
plader i græs
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Anonyme urnefællesplæner
Det er ikke muligt at overvære nedsættelsen af urnen, 
og gravstedet må ikke have et mindesmærke og kan ikke 
fornyes. Kirkegården sår og slår græs på gravstedet, og man 
må ikke pynte med gran eller blomster. Buketter skal man i 
stedet anbringe på kransepladsen. 

Urnefællesplæne med travertinplader
Kirkegården placerer urnerne i en fællesplæne, der er om-
givet af en mur, hvorpå kirkegården opsætter travertinpla-
derne. Man må ikke pynte med gran eller sætte blomster.

Individuelle urnegravsteder med anlæg
Man kan anlægge gravstedet, som man ønsker, og man må 
gerne pynte med gran.

Individuelle kistegravsteder  i skovkirkegård
Kirkegården sår og slår græs på gravstedet. Den bageste del 
af gravstedet ligger i buskadset, som kirkegården sørger for 
at holde. Man må have et bed til årstidens blomster, og man 
må gerne pynte gravstedet med gran. Monumenter eller 
mindesten skal være i natursten.

Anonyme urnefællesplæner
Urnefællesplæne med 
travertinplader

Individuelle urnegravsteder 
med anlæg

Individuelle kistegravsteder
med anlæg

Individuelle kistegravsteder i
skovkirkegård

Individuelle kistegravste-
der med anlæg
Man kan anlægge gravste-
det, som man ønsker, og 
man må gerne pynte grav-
stedet med gran.
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Afdeling A til O
Disse afdelinger udgør den ældste del af kirkegården, som 
stammer fra 1811. Gravstederne ligger tæt i store dele af 
dette område, og en del gamle familiegravsteder med gitre 
giver en særlig stemning. 

Her er der overvejende individuelle kistegravsteder, men 
man kan også finde individuelle urnegravsteder i området, 
da det ofte er et ønske at blive begravet eller nedsat på 
denne ældste del af kirkegården mod byen.

Afdeling P til AØ
I dette område er der mere plads mellem de individuelle 
kistegravsteder end i den ældste del af Assistenskirkegården. 
Parkpræget træder tydeligt frem, og man fornemmer stadig 
nærheden til byen mod Ansgar Anlæg og Hunderupskolen. 

De kommunale kirkegårdes eneste mausoleum ligger her. 
Det er et overjordisk gravkammer, hvori man kan stille sar-
kofager. Her ligger også det gamle krudthus, der blev opført 
af byens købmænd til opbevaring af sortkrudt. Dengang lå 
det i sikker afstand langt uden for byens mure.

Beskrivelser af afdelinger

Afdeling P til AØ

Afdeling A til O
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Afdeling AM til AÆ
Dette område er meget veldefineret i sin struktur, da ram-
mehække og stammede lindehække danner et stringent 
system af gravrum. Det er en inddeling, der giver klarhed 
og fremstår enkel og rolig, og den samler de individuelle 
kistegravsteder i en fredfyldt orden. 

Her ligger en katolsk afdeling med et smukt krucifiks. Cen-
tralt i området langs hovedvejen gennem kirkegården ved 
Heden ligger et ca. 300 m² stort staudebed. Det er et smukt 
syn i store dele af året med den varierende blomstring, hvor 
farver og former skifter og blander sig med hinanden.

Afdeling BB til BY
Området udgør ca. 25 % af kirkegårdens samlede areal, og 
det er et åbent område med meget plads mellem gravste-
derne. I afdelingerne ligger individuelle kistegravsteder, og 
beplantningen i området er præget af stedsegrønne træer. 

Området er den mindst benyttede del af kirkegården, så her 
er god plads for rekreative formål. Her ligger også begra-
velsespladsen for Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i 
Danmark, som blev indviet i 2009. 

Afdeling BB til BY

Afdeling AM til AÆ
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Afdeling BØ og BZ - Skovkirkegården
Dette område bliver kaldt skovkirkegården, fordi det min-
der om en skov. Området har mange små lysninger, som 
rammes ind af store træer og buske i en varieret bund af 
urter og bunddækkende buske.  

Gravstederne ligger i kanten langs ”skovbrynet”, og som an-
læg over kistegravstederne må man kun have en natursten 
med inskription samt et lille bed foran. Herved tilstræber vi 
at bevare naturpræget intakt uden forstyrrende elementer. 
Kirkegården sørger for at passe græs og buske, så der ikke er 
megen pasning for de pårørende. 

Urnefællesplænen
I tilknytning til skovkirkegården ligger urnefællesplænen, 
som Kirkegårdskontoret vedligeholder. Afdelingen er udfor-
met som en række af cirkulære rum omkring en central sti, 
og der er en kranseplads ved indgangen til afdelingen. Her 
kan man lægge blomster og buketter, da man ikke må lægge 
hverken blomster eller pynt på plænerne. 

Man bør derfor kun vælge et anonymt gravsted i urnefælles-
plænen, hvis man er sikker på, at man ikke har behov for at 
kende det præcise sted, hvor urnen er placeret. 

Urnefællesplænen

Afdeling BØ og BZ - Skovkirkegården
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Afdeling BS, BR, BQ, UP og UZ
Området rummer både individuelle kistegravsteder, indi-
viduelle urnegravsteder, en urnefællesplæne hvor gravste-
derne er markeret med plader i græsset samt en anonym 
kistefællesplæne. 

Fællesnævneren er, at de ligger tæt på Kirkegårdskapellet, 
og de danner ramme og rum om vejen fra Kirkegårdskapel-
let ud på kirkegården under de store ahorntræer. Stedet har 
en særlig stemning med de store træer, der strækker deres 
grene og løv ud over vejen og ind over afdelingerne.

Afdeling BU
Dette er en ganske særlig afdeling, der fortjener sin egen be-
skrivelse. Om end enkelte steder er mærket af tiden, er det 
noget ganske særligt at færdes i afdelingen. De individuelle 
urnegravsteder ligger i et stramt mønster mellem de lige så 
stramme buksbomhække. 

Afdelingen ligger let forsænket fra den omkringliggende 
kirkegård og er omgivet af en brostensmur. Afdelingen er 
dermed helt sin egen, og man mærker næsten ikke, at ste-
det blot er en lille del af en stor kirkegård.

Afdeling BU

Afdeling BS, BR, BQ, UP og UZ
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Afdeling NA til NI
Som en gåsefod strækker stierne sig gennem disse afdelin-
ger, som vidner om tiden før kirkegården begyndte at gå 
i opbrud og blive fleksibel og parkpræget. I dag er det de 
mange hjertetræer, der kendetegner og former afdelinger-
ne, men de er stadig ordnet efter stierne. 

De få individuelle kistegravsteder ligger spredte på græsset 
i et system, der med tiden bliver mere og mere uigenkende-
ligt, efterhånden som gravstederne hjemfalder.

Afdelinger for fællesurnegrave
Fællesurneplænerne med plader i græsset er en gravsteds-
type, der har vundet indpas i vore dages begravelseskultur. 
Det er en enkel og nem måde at have et sted at mindes 
nogen, og der er ingen pasning for de pårørende. 

En af vejene på kirkegården deler området i to, så der er nem 
adgang til gravstederne. Den ene del er særlig ved sine store, 
opstammede cypresser i en bund af vedbend. Den anden del er 
mere lysåben med løvfældende træer og mindre plæner. Men 
uanset plantetype, farver og former er begge steder smukke at 
færdes i - også for besøgende uden ærinde ved et gravsted. 

Afdelinger for fællesurnegrave

Afdeling NA til NI
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Afdelinger ved det gamle krematorium
Samlet omkring det gamle krematorium ligger et område 
med individuelle urnegravsteder og en anonym fællesur-
negrav. Karakteristisk for dette område er de lave stendiger 
med klippede fyrrehække. Afdelingerne er meget kompakte 
og hyggelige, og de har et udpræget havepræg. 

Her findes også en nyere afdeling med urnegravsteder i stau-
debunddække samt en lille afdeling ved det gamle kremato-
rium med mindeplader på væggen over en fælles urnegrav.

Afdelinger ved det gamle krematorium
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Køb og reservation

Køb af gravsted
Skal man købe et gravsted, skal man kontakte Kirkegårds-
kontoret og aftale et møde på den pågældende kirkegård. På 
mødet viser vi de forskellige afdelinger af interesse frem, og 
vi vil vejlede og svare på spørgsmål. 

På mødet skal man også udfylde en købeseddel, så det en 
god idé før mødet at have en idé om, hvilke ønsker og behov 
man har til gravstedet. Det gør det nemmere for os at give 
den bedste vejledning. 

Når man får en kistegravplads i normalstørrelse, kan man 
få udlagt en plads til ægtefællen eller samleveren, hvis 
man ønsker det. Fredningstiden for kiste- og urnegrave er 
henholdsvis 20 og 10 år. Når fredningstiden udløber, kan et 
gravsted normalt fornyes. Gravsteder i den anonyme fælles-
urneplæne kan ikke fornyes.

Reservation af gravsted
Man kan reservere et gravsted ved at købe det, før det skal 
benyttes til begravelse eller urnenedsættelse. Kontakt Kirke-
gårdskontoret for nærmere oplysninger. 



Vejledning for pårørende, der selv bringer urnen til
graven ved urnenedsættelse

Kirkegårdskontorets forberedelse
Til dagen for urnenedsættelsen vil gravstedet være forbe-
redt, og der vil være gravet hul til urnen. 

Der er en urnetang til rådighed ved graven til sænkning af 
urnen. Mange urner er dog forberedt med bånd til urnened-
sættelse.

For fællesplæner, hvor gravstedet markeres med en plade i 
græsset, gælder desuden, at pladen lægges på umiddelbart 
efter urnenedsættelsen, hvis pladen er leveret til kirkegår-
den. Der vil også være nedsat en vase ved gravstedet.

Anmeldelse af urnenedsættelse
Kirkegårdskontoret skal have besked om urnenedsættelsen 
senest 2 hverdage før.

Hvis man ønsker det, kan man selv som pårørende bringe 
urnen til nedsættelse på en af Odenses Kommunale Kirke-
gårde uden brug af bedemand.  Vi har derfor lavet en kort 
vejledning, som vi beder de pårørende om at følge, da vi 
gerne vil sikre alle en mindeværdig dag.

•	 De pårørende bringer urnen til gravstedet på det an-
givne tidspunkt, hvor der vil være en gartner tilstede.

•	 Herefter sænker de pårørende urnen i graven.
•	 Eventuel bøn eller mindeord kan finde sted umiddel-

bart før eller efter urnenedsættelsen.
•	 Når graven skal tildækkes, kontaktes gartneren.
•	 Mens gartneren dækker og færdiggør graven, beder vi 

de pårørende om at gå en lille tur i området på ca. 15 
minutter, så gartneren kan udføre arbejdet uforstyrret. 

•	 Gartneren forlader gravstedet, når det er dækket og 
færdiggjort.

•	 Herefter kan de pårørende vende tilbage til gravstedet 
og tage afsked.
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Kirkegårdskapel og krematorium

Kirkegårdskapellet
På Assistenskirkegården ligger Kirkegårdskapellet, der er 
et af Danmarks største kapeller med stolepladser til 322 
gæster. Kapellet er tegnet af Axel Jakobsen og blev indviet  
d. 12. oktober 1939.  

Alle trossamfund er velkomne til at benytte kapellet, der 
årligt danner ramme om 400-500 højtideligheder og har  
ca. 13.000 – 15.000 besøgende.  

I Kirkegårdskapellet har man mulighed for selv at tilpasse 
højtideligheden, så den passer til ens ønsker. Kapellet benyt-
tes kun til højtideligheder og ikke til gudstjenester med 
undtagelse af Allehelgensaften. 

Du kan få flere oplysninger om Kirkegårdkapellet på Kirke-
gårdskontoret eller hos Kapelassistenten. 

Krematoriet
I kælderen under Kirkegårdskapellet ligger krematoriet. 
Det blev taget i brug i maj 1950 og udvidet med 2 kremato-
rieovne i 1968. I 2007 blev der installeret tungmetalfiltre til 
røggasrensning fra krematoriets 2 ovne.

Der er kølekapacitet til 68 kister i krematoriets tre kølerum, 
og der er frysekapacitet til 6 kister.

Krematoriet har 4 ansatte og er altid bemandet med  
2 personer. 

Det er muligt at overvære kremeringen.
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Kirkegårdskapellet
Heden 5
5000 Odense C

Tlf.: 65 51 27 93

Mandag – torsdag  kl. 8.00 – 16.00
Fredag  kl. 8.00 – 15.30

Kontakt

Kirkegårdskontoret
Falen 40
5000 Odense C

Tlf.: 65 51 27 43
Fax: 65 91 86 12
Email: kirkegaardskontoret@odense.dk

Mandag – torsdag  kl. 9.00 – 15.30
Fredag  kl. 9.00 – 15.00

Webportal for de kommunale kirkegårde:
www.odense.dk/kirkegaarde 


