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Assistens kirkegård

kirkegården mellem Vesterbrogade, Vesterdalsvej 
og voldanlægget indviedes 5. august 1881. den er 
anlagt vest for byvolden som fælles kirkegård for 
trinitatis og skt. Michaelis sogne. siden 1896 har 
byens katolske menighed desuden lejet et om-
råde på kirkegården til katolsk begravelsesplads. 
det samlede areal udgør efter senere udvidelser 
ca. 3,5 ha.
	 Kirkegårdens	anlæggelse.1 Fra midten af 1800-tal-
let var der pladsproblemer på de to gamle sogne-
kirkegårde ved trinitatis og skt. Michaelis kirker, 
og 1875 indgav skt. Michaelis kirkeinspektion et 
forslag til byrådet om at anlægge en assisteren-
de kirkegård uden for voldene. det følgende år 
fremsendte inspektionen en plan til en ny kirke-
gård med kapel og lighus beliggende på en grund 
uden for Prinsens Port. Planen godkendtes 1878 
af byrådet, og derpå af ministeriet, som dog be-

tingede sig, at kirkegården skulle kunne benyttes 
af begge bysogne.2

 Planerne for den nye kirkegård var formodent-
lig tegnet af graveren ved skt. Michaelis kirke, 
P. F. Bertelsen, der også forestod tilplantningen 
af området. Ved anlæggelsen blev halvdelen af 
det afsatte areal dog udstykket i udlejningshaver, 
mens opførelsen af kapel, lighus og graverbolig 
blev opgivet. den første begravelse fandt sted 5. 
august 1881, da en søn af købmand theodor Pe-
tersen blev gravsat (jf. ndf.).
 kirkegården er udvidet et par gange, bl.a. 1918, 
da havearealet blev inddraget til gravsteder. An-
lægget gennemskæres i nord-syd- og øst-vestgå-
ende retning af to alléer, som mødes i en stor 
runddel i kirkegårdens nordvestre hjørne. Hegnet 
udgøres af bøgehæk på alle sider. Beplantningen 
består af søjleege langs den øst-vestgående allé 

Fig. 1. Assistens kirkegård. Hovedindgangen (s. 547). Foto rikke ilsted kristiansen 2006. – Main	entrance.
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og søjleavnbøge langs den nord-sydgående; sidst-
nævnte er plantet 2005 som erstatning for udgå-
ede søjleege. endvidere flere store blodbøge.
 Hovedindgangen (fig. 1), siden 1985 i syd (fra Ve-
sterdalsvej), er en køreport af træ, som flankeres 
af to cylindriske granitstøtter med koglelignende, 
støbt metalornament på toppen, udført på Voss’ 
Fabrik af gørtler Jørgen Johansen. støtterne, der 
oprindelig tjente som fundament for en fodgæn-
gerbro over jernbanen, kaldet sorte Bro, er skæn-
ket til kirkegården af boet efter gårdejer knud 
Jørgensen.3 i syd findes endvidere en fodgæn-
gerlåge. den gamle hovedindgang i nord (fra Ve-
sterbrogade) har køreport mellem slanke opstan-
dere, kronet af kors, alt af sortmalet smedejern. 
en tilsvarende fodgængerlåge er indsat i nordvest. 
endelig findes en lav køre- og fodgængerlåge af 
sortmalet støbejern med korsmotiv inden for den 
gamle hovedindgang.
 Bygninger. en blomsterbod, grundmuret med 
tegl tag og gulmalet, er 1942 opført på kirke-
gårdens grund ved den gamle hovedindgang fra 
Vesterbrogade. den afløste en ældre, cirkelformet 
†træbygning med samme funktion.4 tre sammen-
hængende bygninger indeholdende kirkegårds-
kontor,	personale-	og	redskabsfaciliteter samt en ind-
hegnet materialplads er opført 1985 efter tegning 
af landskabsarkitekt Finn Andersen og arki tekt 
Anker Birkemose. Bygningerne, af rødbrune 
teglsten med tag af røde vingetegl, er beliggende 
sydligst på kirkegården med indgang fra Vester-
dalsvej. en toiletbygning af træ fra samme år, på 
kirkegårdens nordlige del, er ligeledes tegnet af 
Anker Birkemose. de derværende, ældre †perso-
nale-	og	redskabsbygninger blev samtidig nedbrudt. 
et krematorium, projekteret 1952 af arkitekt Bo-
dulf Billund, blev aldrig opført.
 Den	 katolske	 afdeling anlagdes som nævnt ovf. 
1896 og udvidedes 1916.5 Området, beliggende 
i kirkegårdens sydvestlige del, er hegnet af bø-
gehæk. et fællesmonument (fig. 3), indviet 1902, 
i form af et krucifiks er skænket af to af menig-
hedens medlemmer, tandtekniker C. Malacho-
witz og bademester C. Møller.6 Monumentet har 

sokkel af røde teglsten og kors af egetræ, mens 
kristusfiguren er en hvidmalet metallegering. 
korset har trepasender, og øverst på korsstammen 
er et bånd med »inri« med hvide versaler på blå 
bund. På området findes bl.a. gravminder over 
præster ved skt. knuds kirke og medlemmer af 
skt. Joseph søstrenes orden. endvidere enkelte 
ældre monumenter, overført fra skt. Michaelis 
kirkegård (jf. ndf.).

kirkegårdsMOnUMenter

1) (Fig. 4), 1859. »Hier ruhen die geschwister« 
Anton Franz og Maria Anna schütten, født i 
Winterberg i Westphalen, døde i Fredericia.
 Cippus af grå sandsten og hvid marmor (tavle 
samt spor af †kors(?)), 160×65 cm. Monumentet 
har profileret fod- og hovedgesims samt spids-
buefrise hvorunder indfældet tavle med indskrift 
med fordybet antikva. det krones af en sarkofag-

Fig. 2. kirkegårdskort, ca. 1:1600,1996, ved landskabs-
arkitekt Finn Andersen. – Churchyard	map,	1996.

Fig. 3. Assistens kirkegård. krucifiks på den katolske 
afdeling (s. 547). Foto rikke ilsted kristiansen 2006. 
– Crucifix	in	the	Catholic	section.
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agtig opbygning med spor af nedfældet †orna-
ment (muligvis et kors). På soklen »gésetzt 1859« 
med fordybet antikva. katolsk afdeling, overført 
fra skt. Michaelis kirkegård.
 2) (Fig. 5), o. 1871. Asmus Petersen Piilgaard, 
†11. marts 1871.
 Monument i nygotisk stil af grå sandsten og 
hvid marmor (indfældede ornamenter samt fod 
af †kors(?)), 200×79 cm. Monumentets høje po-
stament er smykket med firkløverornamenter i 
kvadratisk indfatning. derover er en tavle i tvil-
lingebuet indfatning med indskrift i fordybet an-
tikva. Ved alle fire hjørner er slanke, gotiserende 
trekvartsøjler, over hvis kapitæler der dannes 
småtårne, som flankerer et firesidet gavlstykke 

med indfældede ornamenter i form af et kerub-
hoved samt spor efter en †bladkrans. Monumen-
tet var oprindelig kronet af endnu et †ornament, 
formentlig et kors. katolsk afdeling, overført fra 
skt. Michaelis kirkegård.
 3) 1877. J. M. Mørcks familiebegravelse. stele af 
hvid marmor på sokkel af grå granit, 157×59 cm. 
indskrift med fordybede versaler under tilsvaren-
de, latinsk kors. På soklen, der har riffelhugning, 
er udhugget »1877«. katolsk afdeling, overført fra 
skt. Michaelis kirkegård.
 4) (Fig. 6), 1881. »købmand theodor Petersens 
Familie Begravelse – Første Begravelse ved kir-
kegaardens indvielse 5 Aug 1881«.7

 stele af rødgrå granit, 141×56 cm, med svej-
fet afslutning og reliefhugget planteornament i 

Fig. 4. kirkegårdsmonument nr. 1, 1859, over søskende-
parret Anton Franz og Maria Anna schütten (s. 547). 
Foto Hugo Johannsen 2006. – Churchyard	 monument	
no.	1,	1859,	to	brother	and	sister	Anton	Franz	and	Maria	
Anna	Schütten.

Fig. 5. kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1871, over Asmus 
Petersen Piilgaard, †1871 (s. 548). Foto Hugo Johan-
nsen 2006. – Churchyard	 monument	 no.	 2,	 c.	 1871,	 to	
Asmus	Petersen	Piilgaard,	†1871.
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danmarks kirker, Vejle

forsænket felt foroven. derunder indskrift med 
fordybet fraktur, udfyldt med sort. nordligt på 
kirkegården.
 5) 1886, med buste udført af A. Poulsen. »J. C. 
Jörgensen Borgmester og Byfoged i Fredericia 
fra 1862 til 1884«.
 stele af grå sandsten med buste af hvid mar-
mor, ca. 302×67 cm. På stelens forside er ind-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med sort, 
under tilsvarende, latinsk kors. den krones af en 
buste af afdøde, som på bagsiden er signeret »A. 
Poulsen fecit 1886« (fordybet antikva).8 Monu-
mentet er opstillet på en cirkulær plads tilplantet 
med roser og lavendel nordligt på kirkegården.
 6) O. 1888. Andreas Andresen, fabrikant, *3. 
jan. 1819 i Flensborg, †25. marts 1888, og hustru 

Laura Andresen, f. seidelin, *8. juli 1822 i skan-
derborg, †15. jan. 1911.
 stele af rød, poleret granit, 166×53 cm, med 
indskrift med fordybede versaler under tilsvaren-
de latinsk kors. nordligt på kirkegården.
 7) O. 1892. kjerstine Hansen, f. Jensen, *2. 
feb. 1836, †17. februar 1892, og ægtemand, Chr. 
Hansen, pensioneret bromand, *12. jan. 1837, †6. 
okt. 1910.
 Himmelport af rød, poleret granit, 106×60 cm, 
med dekoration af graverede liljer langs den ene 
side. Foroven fordybet kors, derunder indskrift 
med fordybet antikva. nordligt på kirkegården.
 8) (Fig. 7), o. 1901. Carl Viggo gøtzsche, bi-
skop, *15. jan. 1833, †24. juni 1901, og hustru, 
Ane Marie Pavline, f. Hiort, *5. marts 1837, †18. 
feb. 1885.

Fig. 6. kirkegårdsmonument nr. 4, 1881, på købmand 
theodor Petersens familiegravsted (s. 548). Foto Hugo 
Johannsen 2006. – Churchyard	monument	no.	4,	1881,	on	
family	grave	of	the	grocer	Theodor	Petersen.

Fig. 7. kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1901, over biskop 
Carl Viggo gøtzsche, †1901 (s. 549). Foto rikke ilsted 
kristiansen 2006. – Churchyard	monument	no.	8,	c.	1901,	
to	Bishop	Carl	Viggo	Gøtzsche,	†1901.
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 Bauta af rødgrå granit, 160×60 cm, med ud-
hugget kors i cirkelslag i næsten hele stenens 
højde. indskrift på hver side af korsstammen 
med fordybede versaler, udfyldt med sort. På den 
vandrette korsarm endvidere »sandheden tro vdi 
kierlighed«, og øverst på korsstammen en udhug-
get medaljon med alfa og omega samt kristus-
monogram (sammenskrevet X og P). nordligt på 
kirkegården på fælles gravsted med nr. 14.
 9) (Fig. 18), o. 1905. Maren kirstine kristof-
fersen, f. Jensen, *14. jan. 1827 i sillerup, †18. sep. 
1905, og ægtemand, L. kristoffersen, veteran, *4. 
nov. 1834 i kongsted, †30. nov. 1924.

 stele af grå granit, 175×52 cm, med buet afslut-
ning og poleret skriveflade. Foroven graveret kors 
i cirkelslag og båndslyng, forneden båndslyng i 
rektangulær ramme. indskrift med fordybet frak-
tur. nordligt på kirkegården.
 10) O. 1906. Ferdinand Heiden, *17. nov. 1851, 
†19. maj 1906, »fra 8. dec. 1883 indtil hans døds-
dag sognepræst ved st. knuds kirke i Fredericia«.
 Liggesten af sort, poleret granit, 106×53,5 cm. 
Foroven graveret kalk samt »iHs« i strålekrans. 

Fig. 8. kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1905, over Maren 
kirstine kristoffersen, †1905, og veteran L. kristof-
fersen, †1924 (s. 550). Foto rikke ilsted kristiansen 
2006. – Churchyard	monument	no.	9,	 c.	1905,	 to	Maren	
Kirstine	Kristoffersen,	†1905,	 and	 the	 veteran	L.	Kristof-
fersen,	†1924.

Fig. 9. kirkegårdsmonument nr. 11, 1907, med por-
trætmedaljon og relief udført af billedhugger Andreas 
Paulsen, over forstander for det kgl. døvstummein-døvstummein-
stitut Jørgen georg Jørgensen, †1905 (s. 551). Foto 
rikke ilsted kristiansen 2006. – Churchyard	monument	
no.	11,	1907,	with	portrait	medallion	and	relief	by	the	sculp-
tor	Andreas	Paulsen,	to	the	principal	of	the	Royal	Institiute	
for	Deaf	Mutes	Jørgen	Georg	Jørgensen,	†1905.
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redaktion ved rikke ilsted kristiansen. redaktions-
sekretær Heidi Lykke Petersen; teknisk og grafisk til-
rettelæggelse ved Mogens Vedsø. redaktionen afsluttet 
2006.

1 Assistens kirkegårds historie er beskrevet i Jørgen 
gjedsted, »Assistens kirkegård«, Fredericiabogen 1996, 
58-66.
2 Fra 1. juni 1895 ophørte salget af gravsteder på tri-
nitatis kirkegård. sognets begravelser skulle fremover 
finde sted Assistens kirkegård. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
kopibog (C 623-24).
3 knud Jørgensen erhvervede stenene, da sorte Bro 
blev nedbrudt 1961. Fredericia	 Dagblad 5. okt. 1991 
samt udateret avisudklip i kirkegårdens arkiv.

indskrift med fordybede versaler. katolsk afde-
ling.
 11) (Fig. 9), 1907,9 med portrætmedaljon samt 
relief udført af billedhugger Andreas Paulsen. iør-
gen (Jørgen) georg iørgensen (Jørgensen), for-
stander (for det kgl. døvstummeinstitut i Frede-
ricia) *26. juli 1838, †1. juni 1905.
 Bauta af rødgrå granit, 308×156 (104 uden 
sokkel) cm. den groft tilhuggede sten hviler på 
en bred sokkel og har indfældet portrætmedaljon 
af bronze foroven. Forneden er påsat bronzerelief 
visende kristus, som putter fingeren i en døv-
stum piges mund (Mark. 7,32-35). indskrift på 
monumentets midtstykke med fordybede versa-
ler. På soklen er giverindskrift »døvstumme og 
hørende venner rejste dette minde«. nordligt på 
kirkegården
 12) (Fig. 10), o. 1912. Caroline krautwald, f. 
schmit, *6. sep. 1854, †29. sep. 1912, og ægte-
manden Andreas krautwald, *25. juni 1854, †9. 
maj 1940.
 grotte af grå sandsten og hvid marmor samt 
biskuit (indfældede ornamenter), 96×54 cm, de-
koreret med yderst velhugget egeløv og placeret 
på tilsvarende sokkel. Foroven er en indfældet 
medaljon efter thorvaldsens ‘dagen’ og derun-
der en tavle med indskrift med fordybet antikva, 
udfyldt med sort. Øverst spor af afbrækket †kors. 
katolsk afdeling.
 13) O. 1927, med portrætmedaljon udført af 
bronzestøber evan Jensen, over P. nielsen, læge, 
*31. dec. 1871, †10. juni 1927.
 Monument af sort og grå granit samt bronze 
(portrætmedaljon), 218×70/475 cm. Monumen-
tet har form af en stele, placeret på et højt po-
stament i to afsæt og flankeret af sidefløje med 
hjørnebænke. Foroven er en indfældet, cirkulær 
portrætmedaljon stemplet »evan Jensen/ bronce-
støber/ københavn«. derunder indskrift med for-
dybede versaler. Monumentet rejstes »i taknemlig-
hed af venner og klienter«. katolsk afdeling.
 14) O. 1938. Johannes gøtzsche, biskop, *25. 
juli 1866, †18. juli 1938.
 natursten af rød granit, 91×100 cm, med ind-
skrift med fordybede versaler under tilsvarende 
kors, alt udfyldt med sort. nordligt på kirkegår-
den på fælles gravsted med nr. 8.

Fig. 10. kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1912, over Ca-
roline krautwald, †1912, og Andreas krautwald, †1940 
(s. 551). Foto Hugo Johannsen 2006. – Churchyard	
monument	no.	12,	c.	1912,	to	Caroline	Krautwald,	†1912,	
and	Andreas	Krautwald,	†1940.
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4 gjedsted (note 1), 63 f. Bygningen har været udlejet 
til forskellige forretninger og står nu (2006) tom.
5 Trap 5. udg., 21, 846.
6 gjedsted (note 1), 61 f.
7 gravstedet skænkedes familien af kirkeinspektionen. 
Ved indvielsen begravedes Johannes Petersen Larsen, 6 
uger gammel, under deltagelse af byens honoratiores 

og mange borgere. Begivenheden markeredes ved ta-
ler, militærorkester og herrekor. gjedsted (note 1), 59 f. 
samt gravstedsprotokol i kirkegårdens arkiv.
8 Busten blev rejst efter indsamling, jf. udateret avisud-
klip i kirkegårdens arkiv.
9 Monumentet blev afsløret 10. sep. 1907, jf. Trap 5. 
udg., 21, 846.


