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1 Fotokilde: Screenshot fra videoen, http://assistens.dk/assistens-kirkegarden/ 
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Abstract 
This project investigates the importance of how we structure as well as talk about space and 

place. With Assistens Kirkegård located in the heart of Copenhagen as our primary focus, we  

show how place is invested with meaning and how urban planners try to define the exact 

meaning. Assistens Kirkegård is known for being a special type of cemetery with activities not 

normally associated with cemeteries, e.g. sunbathing, beer-drinking and bicycle traffic. How is 

this possible? By analysing Assistens both in a culture-theoretical context and as a cultural 

phenomenon, we will make visible the underlying structures of power and speech discourses that 

are used in defining place and space. In our project, we question the official definition of 

Assistens Kirkegård; Copenhagen City Counsel defines Assistens as a “multi-functional place” 

with three functions; as graveyard, museum and park. To deflate this definition, we use Michel 

Foucault’s heterotopia to look at Assistens as a so-called “other place”. Underlying the three 

listed functions, there are different spatial and temporal implications present in our use of 

Assistens. To question this definition, we analyse the different uses that takes place every day on 

Assistens. With the distinction between strategy and tactic made by Michel de Certeau as well as 

by the different tactical ways of using it, we can look at these activities as a way for the citizens 

to make the place their own. These uses are often contrasted with the strategic plans made by 

urban planners, underlining the point that place is something that cannot be completely 

controlled; one cannot plan which meaning individual users will invest in a place. The use of 

place constitutes it as place. This is a point made by Henri Lefebvre; social space is produced 

from the social relations taking place in that space. As such, we can look at the different 

activities on Assistens not only as a contrast to the planning, but also as the things that 

constitutes the place. By focusing on the production of space, it is possible to add value to the 

users of that particular place as well as citizens in that place. This does not mean that the urban 

plans for the place is unimportant; the very way Assistens is spoken of makes it clear how 

Assistens is also part of a bigger circulation of commodities, a circulation which very often 

ignores the way a place is used. The words used to describe or brand Assistens are therefore very 

important, which becomes clear in the recent conflict concerning the preservation of Assistens. 

No matter how one chooses to define this place, there will always be something that falls out of 

category; a subversive potential.   
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Rumlig læsning af projektet 
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Indledning  
 

“(...) men gå med mig på kirkegården, lad os komme der, når solen skinner og træerne er grønne; 

lad os gå mellem gravene!” 2 - H.C. Andersen, Et Godt Humør (1852) 

 

Første gang man går ind på Assistens Kirkegård på Nørrebro en sommerdag, rammes man af 

undren. Er det her virkelig en kirkegård? For på græsset mellem gravstenene foregår en lang 

række aktiviteter, som man måske ikke umiddelbart forbinder med en kirkegård: Solbadning, 

indtagelse af alkohol og almindelig afslapning. Hertil kommer færdsel på stierne, hvor man 

møder hurtige cyklister og ikke sjældent enkelte scootere. Man ser sig forvirret omkring og 

rammes måske af ubehag: må man virkelig det? Har man været her før, så kender man svaret: Ja. 

For Assistens Kirkegård er, som Københavns Kommune beskriver det på kirkegårdens 

hjemmeside, "et multifunktionelt byrum", som lige dele museum, begravelsesplads og park.3  

Når vi undrer os over hvilken type sted Assistens Kirkegård er, gør vi det med den vægt vores 

litteraturvidenskabelige bacheloruddannelse har på den moderne kulturs historie og det 

kulturteoretiske felt. Vores tilgang til Assistens vil derfor være med fokus på stedet som et 

kulturfænomen. Det er derfor hverken med en antropologisk eller geografisk interesse, at vi 

læser Assistens Kirkegård som sted. Derimod læser vi stedet ind i en urban og kulturpolitisk 

kontekst.  

 

Vi vil gerne fokusere på Assistens som rum og sted, fordi vi indtager det teoretiske standpunkt, 

at “måderne, man definerer, forstår og forvalter sted og rum på, har en række filosofiske, 

politiske og analytiske implikationer.”4 Dermed melder der sig nye spørgsmål i forbindelse med 

definitionen af Assistens Kirkegård: Hvad indebærer et “multifunktionelt byrum”? Hvordan kan 

en kirkegård blive til det? Hvilken betydning har den betegnelse for brugen af Assistens som 

sted?  

                                                
2 H.C. Andersen: ”Et godt humør”, i: Samlede Eventyr og Historier. Kina: Høst og Søn, 2003, s. 370-373 
3 http://assistens.dk/kirkegarden-i-dag/ hentet d. 8.12.2014, kl. 10:51 
4 Louise Fabian, “Spatiale forklaringer. Da den geografiske tænkning kom på den humanvidenskabelige dagsorden”, 
i: Slagmark. nr. 57, s. 19-33. Louise Fabian beskriver den rumlige vending indenfor humanvidenskaberne i det 20. 
århundrede. Den rumlige vending skal ikke kun forstås som et øget fokus på rum/sted, men som en mulighed for at 
tænke rumligt/stedsligt, i modsætning til eksempelvis historisk/tidsligt.  
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I vores bachelorprojekt vil vi undersøge, hvordan forholdet mellem Københavns Kommunes 

definition af Assistens Kirkegård og borgernes brug af stedet udspiller sig. Vi vil undersøge, 

hvordan Assistens fungerer som et særligt rum med forskellige funktioner, for derefter at 

analysere os frem til, hvordan aktiviteterne på Assistens konstituerer det som sted.  

 

Det, der først ramte os i vores undren ved Assistens Kirkegård, var den tydelige diskrepans 

mellem ideen om den traditionelle kirkegård og den måde, hvorpå Assistens bruges på i dag. I 

vores efterfølgende arbejde gik det op for os, at det mærkelige ved stedet måske ikke er, at der 

kan foregå forskellige aktiviteter, som ikke stemmer overens med en traditionel opfattelse af 

kirkegården. Vi vælger dermed en stor mængde sociologisk og antropologisk materiale omkring 

bl.a. dødekulter og begravelsesritualer fra, fordi det, der interesserer os i mindre grad er 

Assistens som traditionel kirkegård. Fordi Assistens i kraft af at være en storbykirkegård aldrig 

har været “traditionel”, har den fra begyndelsen indeholdt mere end én funktion. Vi begyndte i 

stedet at undre os over, hvilke implikationer det har, at en offentlig administrativ enhed (som 

Københavns Kommune) definerer Assistens som ‘multi-funktionel’. Kan denne betegnelse 

indfange alt hvad Assistens Kirkegård er som rum og alle de aktiviteter der foregår? Hvem 

definerer rummet?  

 

Da vores projekt tager sit udgangspunkt i det fysiske og materielle sted Assistens Kirkegård, vil 

vores primære materiale være fotografier, video, fysiske besøg på stedet, kort over stedet samt 

diverse skriftlige kilder, eksempelvis hjemmesiden assistens.dk. Med en kulturteoretisk brug af 

Michel Foucaults begreb om heterotopien, vil vi forsøge at udfordre ideen om Assistens som et 

multifunktionelt byrum og i stedet se på det som et andet rum. Iboende de tre forskellige 

funktioner som Københavns Kommune tilskriver Assistens, ligger der både tidslige og rumlige 

implikationer, som i samspil gør Assistens til et komplekst byrum. Vores problemstilling stiller 

derfor spørgsmål til, hvordan rum påvirkes af de praksisser, der udspilles i det, og for at 

undersøge det nærmere, vil vi først benytte os af Michel de Certeaus begreber om strategi og 

taktik til at analysere de praksisser, der foregår på Assistens Kirkegård. Herved arbejder vi 

kulturteoretisk med begrebet kultur som praksis og vaner. Derefter anvender vi Henri 
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Lefebvres begreb om socialt rum for at komme frem til, hvordan Assistens produceres af 

brugerne som rum og sted. Afslutningsvis vil vi diskutere, hvordan Assistens Kirkegård indgår i 

en kapitalistisk markedssammenhæng. Diskussionen vil ikke være baseret på en økonomisk 

analyse, men på en kulturteoretisk opfattelse af hvordan man kan læse Assistens som en vare. 

Vores diskussion vil lede ud i en perspektivering af Assistens’ fremtid set i lyset af den aktuelle 

fredningssag, hvor definitionsproblemet omkring Assistens for alvor ledte til en konflikt.  

 

I vores opgave vil vi arbejde dynamisk med begreberne rum og sted, men inden for en 

overordnet tanke om at sted forudsætter rum. Stedet er det specifikke og fysisk lokaliserbare, 

som man giver mening ud af den mængde af relationer, som rummet udgør: “Place, at a basic 

level, is space invested with meaning in the context of power.”5  Rummet er ikke abstrakt, men i 

høj grad materielt og historisk. Iboende vores brug af rum og sted ligger også begrebet tid. Vi 

anser tid og rum som værende gensidigt forbundne. Man kan analytisk vende opmærksomheden 

mod rum, men tid er også altid tilstede og omvendt. Mennesker er til i tid og skaber rum i tid. 

Med det in mente, vil der være forskel på hvor stor vægt de teoretikere, vi anvender, lægger på 

tid, samt på hvordan de definerer rum og sted. Vi vil hele tiden positionere os i forhold til dette, 

men med erkendelsen af, at begrebsdefinitionerne er i bevægelse og op til stadig diskussion.  

 

Oversigt over forfatterne til opgavens afsnit: 

Camilla: side 8-9, 13, 15-16, 17-20, 25, 28, 29-30, 36-39, 40-41, 44 

Stine: side 10-11, 12, 14, 21-24, 26, 27, 31-32, 33-35, 42-43, 45 

 

 

 

 

  

                                                
5 Cresswell, Tim: Place – a short introduction. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2004, s. 12 
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Assistens - en moderne storbykirkegård 
 

      
Billedekilde: Screenshots fra videoen, http://assistens.dk/assistens-kirkegarden/ 

 

Assistens Kirkegårds historie og beliggenhed viser, at den er en helt særlig form for kirkegård, 

nemlig en moderne storbykirkegård. Storbykirkegården som type indebærer, at kirkegården får 

flere funktioner, og derfor vil vi se nærmere på, hvordan Assistens har udviklet sig til at blive 

den type kirkegård, den er i dag. I dag ligger Assistens Kirkegård i det tætbebyggede Nørrebro 

(se billede til højre), men da kirkegården blev anlagt i 1760, var det et godt stykke uden for 

byens befæstede volde, i det man dengang kaldte Nørre Forstad (se billede til venstre). Området 

var på det tidspunkt ikke et “brokvarter”, men var præget af lystgårde6 og blev fortrinsvis brugt 

til kreaturgræsning.7 Efter ophævelsen af byggeforbudet i 1853, skød byen op omkring 

kirkegården med de gule mure.8 Den øgede bygningstæthed omkring kirkegården havde 

betydning for brugen af den, en ændring der flere steder beskrives som en ændring fra at være 

primært begravelsesplads til også at være rekreativt område.9 Til at begynde med var der ingen, 

der ville begraves så langt uden for byen, så her lå kun “de fattige, de unavngivne og dødfødte 

børn.”10 Men efter at en anset borger i København, Johan Samuel Augustin (d.1785), erklærede i 

sin sidste vilje at ville begraves på Assistens, ændrede stedet karakter til at være mondænt og 

forvandlede sig til at være foretrukken gravplads for det gode borgerskab.11 Dog skal man ikke 

                                                
6 http://assistens.dk/norre-kvarter-2/, hentet d. 18.11.2014, kl. 14:58 
7 Christoffer Jørgensen, “Fra herregård til kirkegård”, i: Kulturcentret ASSISTENS (red.): Midt i verden i 250 år.  
PE Offset A/S, 2010, s. 17 
8 “Af hensyn til et frit skydefelt for befæstningens kanoner var det forbudt at bygge huse inden for et bestemt 
område. Linien, der begrænsede byggeriet, kaldtes Demarkationslinien. Byggeforbuddet blev ophævet efter 
koleraepidemien i 1853.” - fra http://assistens.dk/kirkegarden-forhen/, hentet d. 18.11.2014, kl. 15:10 
9 Christoffer Jørgensen, “Fra herregård til kirkegård” i Midt i verden i 250 år, s.17, samt 
http://assistens.dk/kirkegarden-forhen/, hentet 18.11.2014, kl. 15:17 
10 http://assistens.dk/assistens-kirkegarden/ hentet 18.11.2014, kl. 15:20 
11 Christian Kronman, “Tiden har god tid på Assistens” i Midt i verden i 250 år, s.189 
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forestille sig Assistens dengang som værende et mennesketomt sted, da den allerede i starten af 

1800-tallet var et yndet udflugtssted “med madkurve og offentlig udskænkning” indtil forbudet i 

1805 mod “musik eller noget der ligner lystighed.”12  

 

Assistens er blevet udvidet flere gange, første gang i 1805,13 og med den øgede plads opstod nye 

muligheder, selvom driften af og muligheden for en overordnet æstetisk plan for Assistens stadig 

var besværliggjort af, at den var delt mellem byens sogne.14 Ved udvidelsen af kirkegården blev 

der stillet to forslag af hhv. stadskonduktør Ole Jørgen Rawert og borgmester i København, 

lægen Jens Bang.15 Det blev Rawerts forslag til anlæg og beplantning, der vandt.16  Det andet 

havde været for dyrt.17 Op gennem 1800-tallet ændrede kirkegårdens udformning derfor 

karakter. “Kirkegårdens fysiske udseende ændres også i kraft af eksotiske træer og buske, der 

importeres fra fjerne lande.” 18 Derved får kirkegården en helt særskilt karakter af at være et 

grønt område. At Assistens Kirkegård skulle være et grønt udflugtssted, er ikke en naturlig 

konsekvens af dens funktion som kirkegård. Vi forestiller os oftest kirkegårde som grønne, men 

det er ifølge den danske designforsker og arkitekturhistoriker Anne-Louise Sommer ikke givet på 

forhånd, men derimod  resultatet af en historisk udvikling: 

 

“Omkring år 1800 sker der en sand revolution, hvad angår udformningen af kirkegårde. Det 

moderne liv med storbyer, ny infrastruktur, nye institutioner og industrialisering sætter sine 

tydelige spor. Religionen har ikke længere samme tag i befolkningen, og det bliver muligt at 

nytænke rammerne for begravelser.”19 

 

Selve Assistens’ beliggenhed uden for voldene, og dermed også væk fra en tilhørende kirke, 

åbnede op for muligheden for, at man med den øgede plads kunne skabe et samlet og grønt rum 

om gravstederne. Udflytningen af kirkegårde fra en tilhørende kirke og ud til byens randområder, 
                                                
12 VIDEO: http://assistens.dk/assistens-kirkegarden/, ca. minut “2.45-3.09”, i det følgende vil blive brugt vores 
transskription af videoen som reference, se bilag. hentet d. 8.12.2014, kl. 11:07 
13 Ibid. 
14 Sommer, De dødes haver. Narayana Press: Syddansk Universitetsforlag, 2003, s. 197-198  
15 http://assistens.dk/kirkegarden-forhen/ hentet d. 8.12.2014, kl. 11:08 
16 Kirsten Lindberg, “Bygninger på Assistens Kirkegård 1760-2010” i Assistens 250. JMS Media Systems AB: 
Center for Kirkegårde Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, København 2010, s. 87 
17 Henning Valeur Larsen: ”En tur på Assistens Kirkegård”, i: Assistens Kirkegård 1760-1960. Københavns 
Begravelsesvæsen, København 1960, s. 69 
18 Se bilag, transskription af videoen http://assistens.dk/assistens-kirkegarden/ hentet d. 8.12.2014, kl. 11:15 
19 Sommer, s. 14 
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med en dertilhørende mulighed for “grøn opblomstring”, er typisk for etableringen af den 

moderne storbykirkegårds rum. Naturen bliver en mediator for det særlige rum, en mediator som 

helt eller delvist overtager religionens rolle.20 

 

“Først og fremmest fungerer naturen som mediator. I en verdsliggjort virkelighed, hvor religionen 

ikke længere er den ultimative forklaringsramme i eksistentielle anliggender, kompenserer det 

menneskeskabte jordiske Paradis, eller “de elysiske marker”, for det guddommelige himmelske 

Paradis. De dødes haver bliver det perfekte scenetæppe, på baggrund af hvilket 1800-tallets 

følsomme død gennemspilles.” 21 

 

Den moderne storbykirkegård bliver til ‘en have for de døde’ og bliver til en ny grundtype inden 

for kirkegårdenes udviklingshistorie,22 en grundtype som responderer på en række ændrede 

vilkår i forbindelse med moderniteten og industrialiseringen. På den måde er både byen og 

naturen knyttet til storbykirkegårdens rum. Kirkegården bliver til en by i byen,23 hvor byens 

typer med gader, stier og passager spejles. Samtidig findes drømmen om en genforening med 

naturen: 

 

“Det var det moderne menneskes drøm om en ordnet natur, der dannede en behagelig kontrast til 

det turbulente byliv, og det fremmedgjorte bymenneske blev herigennem bragt i samklang med 

den i stigende grad eksilerede natur.” 24 

 

Her kan man knytte ideen om det rekreative, vel at mærke det rekreative gennem foreningen med 

naturen, til selve storbykirkegårdens type og derved til kirkegården som have og park. Den 

rekreative kvalitet kan derfor tilskrives Assistens i sig selv, og er noget som knytter sig til dens 

karakter som storbykirkegård. Det er derfor ikke noget som er betinget af, at byen senere har 

vokset sig tæt omkring den, selvom det unægteligt er en tendens, der knytter sig til de 

storbykirkegårde, der ligger i udkanten af byen. Samlet set kan man med visse variationer “(...) 

                                                
20 Sommer, s. 263 
21 Sommer, s. 263 
22 Sommer, s. 261 
23 Sommer, “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, i: Michelsen, Anders og Stjernfelt, 
Frederik (red.): Rum og fænomenologi. Viborg: Forlaget SPRING s. 92 
24 Sommer, s. 96 
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anskue storbykirkegården som et urbant eksperiment i mikroskala, der samtidig bliver hjemsted 

for naturforholdets iscenesættelse og bearbejdning.” 25  

 

I 1880 overgår Assistens Kirkegård til at være kommuneejet, og Københavns Kommune har 

siden det tidspunkt haft forskellige visioner for brugen af Assistens, senest i den aktuelle og 

omdiskuterede fredningssag, som varede fra 2010 til 2014, hvor Assistens blev erklæret fredet. 

Vi vil komme tilbage til konflikten omkring fredningssagen i slutningen af projektet. I tillæg til 

Københavns Kommune eksisterer der også en anden nuværende, administrativ enhed i 

forbindelse med især kulturformidlingen af Assistens, nemlig Kulturcentret ASSISTENS. 

Centret blev oprettet i 1994 og definerer sig selv som “et selvstændigt initiativ, der er organiseret 

som en forening.”26 Siden 1997 har centret modtaget driftstilskud fra kulturbudgettet i 

Københavns Kommune, og har siden samme år haft en formaliseret brugskontrakt til Kapellet, 

en bygning der stadig ejes af Københavns Kommune, Center for Kirkegårde. Siden 1997 har 

Kulturcentret ASSISTENS også modtaget driftsstøtte fra VPAC-puljen, Ministeriet for Børn og 

Uddannelse. 27 I projektet vil vi i første omgang sidestille de to kommunikationsplatforme 

(assistens.dk og Københavns Kommune), da de i forhold til de almindelige brugere af Assistens 

Kirkegård begge fremstår som administrative enheder. Til sidst i projektet vil der i diskussionen 

være en overvejelse omkring forskellen på de to i deres forskelligartede holdninger til 

fredningssagen.  

 

 

 

 

  

                                                
25 Sommer, De dødes haver, s. 263 
26 http://assistens.dk/kulturcentrets-historie/ hentet d. 28.11.2014, kl. 12:48  
27 http://assistens.dk/kulturcentrets-historie/  hentet d.  28/11-14, kl. 12.48  
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Et definitionsproblem: Hvad er ‘multi-funktionel’?  
Københavns Kommune definerer Assistens Kirkegård som et multi-funktionelt byrum og 

henviser i den definition til tre funktioner: begravelsesplads, museum og park. Slår man 

præfikset multi- op i Den Danske Ordbog, fremkommer følgende betydning: “indeholdende el. 

omfattende mange forskellige elementer, aspekter, anvendelsesmuligheder e.l.;”28 Vi vil gerne 

stille spørgsmålstegn ved, om “multi” i virkeligheden er den mest fyldestgørende måde at 

definere Assistens Kirkegård på eller om det bliver til et modeord, der skal give en harmonisk 

opfattelse af stedet?  

 

Sommer beskriver i antologien Memento Mori - døden i Danmark i tværfagligt lys (2008) den 

moderne storbykirkegård som et synkretistisk sted. Synkretisme betyder “sammenblanding af 

forskelligartede elementer til en ny enhed, fx inden for religion”29 og kan i tilfældet med 

Assistens Kirkegård bruges til at se på, hvordan der af Københavns Kommune er italesat en 

sammensætning af forskellige rumfunktioner på ét sted. Med tanken om synkretisme er vores 

arbejdshypotese, at Københavns Kommune har blandet forskellige byrumsfunktioner sammen 

for at  skabe “en ny enhed” af Assistens’ forskellige funktioner. Den nye enhed har nogle 

implikationer, ifølge Sommer: 

 

“Man kan ikke tale om synkretisme uden også at have en forestilling om det modsatte - om den 

rene form. Forestillingen om synkretisme har traditionelt haft sit afsæt i en virkelighedsopfattelse, 

der er forankret i en logik, hvis udgangspunkt er tænkning i binære oppositionspar.” 30  

 

Vi vil gerne hæfte os ved Sommers “tænkning i binære oppositionspar”, som ligger indlejret i 

Københavns Kommunes enhed. Man kan i første omgang argumentere for, at kommunen har 

lavet Assistens om til et ‘hybrid-rum’ med dens ‘multi-funktionalitet’, som derfor indgår i 

binariteten ‘rent rum/hybridrum’ eller ‘én-funktionelt rum/multi-funktionelt rum’. Efter vores 

opfattelse skaber kommunen ikke et uproblematisk hybridrum, hvor forskelligartede funktioner 

har frit spillerum. Derimod tilstræber kommunens sammenblanding af funktioner at skabe et nyt, 
                                                
28 Den Danske Ordbog, M - Q. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal, 2005, opslag: ‘multi-’ 
29 Den Danske Ordbog, R - S. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal, 2005, opslag: ‘synkretisme’ 
30 Sommer, Anne-Louise: “Locus fluxus og dødens rum - supermodernitetens kirkegårde under forandring”, i: 
Jacobsen, Michael Hviid og Haakonsen, Mette (red.): Memento Mori – døden i Danmark i tværfagligt lys. Viborg: 
Syddansk Universitetsforlag, 2008, s. 324 
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homogent, kontrolleret og afgrænset byrum, som godt nok indeholder flere funktioner, men som 

alle er på forhånd fastdefinerede. Vi vil derfor argumentere for at, at der ikke længere er tale om 

en sammenblanding, men en ny enhed kaldet “multi-funktionel”, hvor der gælder helt specifikke 

spilleregler for normativ opførsel. Dermed bliver funktionen af Assistens hverken hybrid eller 

dynamisk, men derimod skarpt opdelt i fastfrosne funktionsrum.  

 

For at åbne op for ideen om Assistens som et afgrænset og uproblematisk enhedsrum, vil vi 

senere i projektet, via Michel Foucaults begreb om heterotopien gennemgå, hvordan Assistens 

Kirkegård er et andet sted. Først vil vi karakterisere det nutidige byrum, for derefter at kunne 

diskutere Assistens som et sådant.  
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Det urbane rum efter moderniteten  
Definitionen af Assistens Kirkegård som et multi-funktionelt byrum leder frem til spørgsmålet 

om, hvad et byrum egentlig er, og hvordan man kan karakterisere nutidens byrum. Vi vil se 

nærmere på byrummets karakteristika, for at kunne se på hvordan Assistens i kraft af at være et 

byrum tilføres mening. Den tyske sociolog og filosof Georg Simmel beskrev i sit berømte 

foredrag “Die Großstädte und das Geistesleben” (1903), hvordan det moderne individ blev 

konfronteret med en helt ny frekvens af indtryk i storbyen, der opstod med 1800-tallets 

industrialisering i eksempelvis Tyskland: 

 

”Det psykologiske grundlag, hvorpå storbyens individualiseringstype opstår, er den intensivering 

af nervelivet, som udgår fra den raske og uafbrudte skiften af ydre og indre indtryk.”31 

 

Intensiveringen af nervelivet, som Simmel kalder det, opstod pga. den stigende hastighed som 

begivenhederne foregik med i storbyen. Vandringen rundt i storbyen kom til at kræve en særlig 

aktivitet af intellektet, hvormed man distancerer sig fra byens indtryk. Simmel kalder den 

aktivitet for blaserthed. Blasertheden skal forstås både som en tilpasningsmekanisme, hvormed 

individet tilpasser sig den nye storbyvirkelighed, og som en måde hvorpå storbyen indvirker på 

den menneskelige hjerne: når individet udsættes for flere stimuli med langt højere hastighed end 

hjernen er bygget til, så bliver nerverne sløve, og der skal mere og mere til for at sætte dem i 

bevægelse. Argumentet i Simmels foredrag er, at det moderne byliv belaster 

centralnervesystemet, så det ikke længere kan bearbejde sanseindtrykkene. Mennesket er 

simpelthen ikke bygget til den nye virkelighed. Byrummet bliver i den optik til en psykologisk 

udfordring.  

 

Hos den franske sociolog og filosof Henri Lefebvre i kapitlet “Vue de la fenêtre” (1992),32  er 

mennesket på en anden måde en del af storbyens aktivitet. I stedet for at holde en intellektuel 

distance til byens tempofyldte liv som med Simmels blaserthed, er hele kroppen blevet en del af 

storbyens puls:  
                                                
31 Simmel: ”Storbyerne og det åndelige liv”, i: Balling, Bogh, Reeh, Sandbye og Zerlang (red.): Den moderne 
kulturs historie. Gylling: Gads Forlag, 2006, s. 216 - 217 
32 fra værket Élements de rythmanalyse. Introduction a la connaissance des rythmes, 1992. Udgivet posthumt. 
Kapitel læst i uddrag, dansk oversættelse: “Set fra vinduet”, i: Mai, Anne-Marie og Ringgaard, Dan (red.): Sted. 
Gylling: Aarhus Universitetsforlag, 2010 
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“Den, som vandrer af sted dernede på gaden, er nedsænket i mangfoldigheden af lyde, larm og 

rytmer (inklusive kroppens rytmer, som han knap lægger mærke til, bortset fra når han krydser en 

gade, for da er han næsten nødt til at beregne antallet af skridt, han tager).”33 

 

Byens og menneskets rytme hænger sammen og påvirker hinanden indbyrdes. Lefebvres 

opfattelse af byens rum bygger på et tidligere værk La Production de l’espace (1974), hvor 

hovedargumentet er, at rum produceres af de sociale relationer, der foregår i det. Den 

rumopfattelse er noget, vi vil komme tilbage til i vores analyse af aktiviteterne på Assistens, men 

vi vil gerne understrege den ændrede teoretiske sammenhæng mellem by og menneske, som 

adskiller sig fra Simmels tanker: mennesket skal ikke længere distancere sig fra byens indtryk, 

men er kropsligt en aktiv del og medskaber af dem. 

 

Hvordan er sammenhængen mellem stedet og mennesket efter moderniteten? 

Supermoderniteten34 er ifølge den franske antropolog Marc Augé kendetegnet ved at indeholde 

en lang række af ikke-steder. Augé kontrasterer ikke-stedet med det antropologiske sted, der 

defineres som relationelt, historisk og fokuseret på identitet. Augé skriver, at der er nye vilkår for 

mennesket forbundet med oplevelsen af ikke-stederne: 

 

“These [features of supermodernity, red.] subject the individual consciousness to entirely new 

experiences and ordeals of solitude, directly linked with the appearances and proliferation of non-

places.”35  

  

I dag skal mennesket forholde sig nogle andre typer steder, end det har skullet før, hele tiden i 

spektret mellem antropologiske steder og ikke-steder, mellem meningsfyldt og meningstomt 

rum. Menneskets udfordring består nu i, hvordan det skal skabe mening i de nye byrumstyper. 

Hvis man ser på Simmel, Lefebvre og Augé som en udviklingsmæssig tretrinsraket, er første trin 

menneskets fremmedgjorthed overfor byen, andet trin menneskets kropslige forening med byen 

og sidste trin er den dialektiske bevægelse mellem meningsfyldt rum og meningstomt rum. I den 
                                                
33 Lefebvre, s. 70 
34 Augé anvender dette begreb om tiden efter moderniteten, hvor vi selv anvender postmodernisme i resten af 
projektet.  
35 Augé, Marc: non-places. introduction to an anthropology of supermodernity. London, UK: Verso, 1995, s. 93  



Camilla Jaller og Stine Mulbjerg  V14/15 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab  Bachelorprojekt, Litteraturvidenskab 
Københavns Universitet  Vejleder: Rikke Platz Cortsen 
 

 

16 

følgende analyse vil vi se på Assistens som værende en del af netop denne dialektiske og 

dynamiske bevægelse, og se på hvordan den tilføres mening og i så fald hvilken og af hvem.  



Camilla Jaller og Stine Mulbjerg  V14/15 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab  Bachelorprojekt, Litteraturvidenskab 
Københavns Universitet  Vejleder: Rikke Platz Cortsen 
 

 

17 

Heterotopien Assistens  
I 1976 beskrev den franske filosof Michel Foucault i sin forelæsning “Des Espaces Autres”,36  

hvordan der var sket et skift fra historiens århundrede til et rummets århundrede. Ved et 

fokusskift fra historie til rum befinder vi os fra det 20. århundrede i det, Foucault kaldte for det 

simultanes århundrede.37 Verden opleves ikke længere som ét langt liv af successive hændelser, 

men i højere grad som “et net der forbinder punkter og fletter sine tråde.”38 Det resulterer i, at 

man kan se på steder og begivenheder, ikke som på-hinanden-følgende, men som sidestillede og 

sameksisterende. I rummets århundrede kommer der fokus på, hvordan mennesker eksisterer i 

rum og hvordan steder opstår og fastholdes. Foucault pointerer,  at vi lever i et heterogent rum, 

som får mening i kraft af de menneskelige relationer, der finder sted i det.39  

 

Foucault fremhæver i sin forelæsning en særlig type af rum, som er forbundet med de andre, men 

på en sådan måde, at de “suspenderer, neutraliserer eller omvender mængden af sammenhænge, 

som er fastsat, afspejlet eller genspejlet gennem disse.” 40 Denne type rum fordeler sig mellem 

utopier, og det han kalder heterotopier. Heterotopien er interessant for Foucault, fordi det er 

virkelige og faktiske steder, men en slags mod-steder (“en slags faktisk realiserede utopier” 41), 

som reflekterer relationer, der ligger udenfor dem, men samtidig vender op og ned på dem. Alle 

de andre virkelige placeringer, som man kan finde inden for kulturen, bliver på én gang 

repræsenteret, anfægtet og omvendt.42  

 

Foucault nævner selv kirkegården som et eksempel på en heterotopi, men han ser udelukkende 

på den moderne kirkegård med funktion som begravelsesplads og primært med fokus på det 

tidslige aspekt. I kraft af Assistens’ yderligere funktioner som park og museum, vil vi i vores 

analyse læse dem sammen med heterotopi-begrebet. Vi forsøger dermed at udfolde Assistens 

Kirkegård som et sted, der er tre heterotopier i én, for at komme nærmere, hvilke implikationer 
                                                
36 Dansk oversættelse “Andre Rum”, i Slagmark, nr. 27, vinter 1997-1998, tema: Arkitektur og tænkning, 1998. 
Foucault holdt sin forelæsning for arkitekter i 1976 i Paris.  
37 Foucault, s. 87 
38 Foucault, s. 87 
39 Foucault, s. 89 
40 Foucault, s.89 
41 Foucault, s. 90 
42 Foucault, s. 90 
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de tre funktioner har, både hver for sig, men også i samspil med hinanden, og derved såvel 

tidsligt som rumligt.  

Den moderne kirkegårdsheterotopi 

Foucault definerer den moderne kirkegård begyndende med det punkt, hvor kirkegården flyttes 

væk fra kirken og ud af byen.43 Med udflytningen skete der en individualisering af døden; der 

kom fokus på det enkelte gravsted som en repræsentation for den afdødes identitet. Den ændring 

beskriver Anne-Louise Sommer i artiklen “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som 

betydningsfelt”44 som en dødens sekularisering. Foucault nævner også sekulariseringen, omend 

indirekte: “Kirkegårdene udgør nu ikke længere byens hellige, udødelige brise, men ‘den anden 

by’, hvor hver familie ejer sin egen mørke bolig.”45 Kirkegårdens rum var derfor ikke længere et 

religiøst rum, og det åbnede op for, at man kunne begynde at bruge det på en anden måde. 

Vender vi igen blikket mod Assistens Kirkegårds historie, er det en af de første københavnske 

kirkegårde som placeres uden for voldene og dermed uden kirke. Fra 1760 til 1880 var det de 

københavnske kirkesogne, der ejede Assistens Kirkegård og begravede deres egne sognebørn på 

den.46 Kirken var på den måde stadig knyttet til kirkegården i åndelig forstand, men selve det 

sted og den jord hvori afdøde blev placeret ændrede betydning i kraft af afstanden til kirken. 

  

I Foucaults beskrivelse af kirkegården som heterotopi er det vigtigste aspekt tiden. Kirkegården 

er i foucaultsk forstand en heterokroni, fordi den bryder med traditionel, kronologisk tid. Ifølge 

Foucault begynder kirkegården med “denne underlige heterokroni, som tabet af livet er for et 

individ, og denne næsten-evighed, hvor individet opløses og udviskes i det uendelige.”47 

Sommer uddyber med, at: “Kirkegården er ideen om at samle alle tider på ét sted, et sted der 

samtidig unddrager sig tiden.”48 Når den besøgende træder ind på kirkegården, er vedkommende 

udsat for forskellige erkendelser af tiden: Erkendelsen af at man selv skal dø (dødens 

uundgåelighed i tid), samt erkendelsen af det Foucault kalder “næsten-evighed”, fordi døden ikke 

kan opretholdes fysisk - man kan ikke blive ved med at være død, en dag vil den døde krop være 

                                                
43 Foucault, s. 92 
44 Sommer: “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, s.103 
45 Foucault, s. 92 
46 250 år midt i verden, s. 144.  Fra 1880 har Assistens været kommuneejet. 
47 Foucault, s. 93 
48 Sommer, s. 104 



Camilla Jaller og Stine Mulbjerg  V14/15 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab  Bachelorprojekt, Litteraturvidenskab 
Københavns Universitet  Vejleder: Rikke Platz Cortsen 
 

 

19 

helt optaget af jorden og forsvinde. Der er på den ene side den uundgåelige, fremadskridende tid 

og på den anden side, den stillestående og næsten-evige tid. Tilsammen skaber de en loop-agtig 

fornemmelse af alle-tider-på-ét-sted, men på en sådan måde, at det ikke kan begribes. Det 

skyldes den indbyggede ambivalens, at alle de sammenlagte tider samtidig unddrager sig tiden 

selv, og derved ikke kan erkendes fuldstændigt. Dertil kommer, at man ikke kan erfare sin egen 

død, men altid kun den andens. Kirkegården rummer også en rumlig kompleksitet. Sommer 

skriver: 

  

“(...) Hele den rumlige kompleksitet der findes i heterotopi-begrebet finder vi på kirkegården, der 

er et fysisk lokaliserbart sted, et nærvær, der ikke desto mindre henter sin betydning og 

berettigelse ved en henvisning til det ikke længere lokaliserbare, til fraværet, det metafysiske - 

kort og godt døden.” 49 

  

På den måde henviser kirkegården til noget som ikke er mere - et fravær - i kraft af den døde, og 

herved bliver kirkegården ikke kun tidsligt til en heterotopi, men også rumligt. Det rumlige 

paradoks er ikke med i Foucaults beskrivelse af kirkegården, men er en lige så vigtig del af den 

kompleksitet, der udgør Assistens. Fraværet er selve betingelsen for kirkegården (ingen døde 

mennesker = ingen kirkegård), men idet fraværet gøres lokaliserbart på et i høj grad nærværende 

og eksisterende sted (her ligger den døde), skabes der en ambivalens, såvel rumligt som tidsligt. 

Kirkegården giver den døde et sted, samtidig med at den døde ikke er der mere. Kirkegården 

derfor både er og ikke-er. På kirkegården står tiden stille, men går også uundgåeligt fremad mod 

vores egen forgængelighed. Forgængeligheden søges standset via mindekulturen; på 

gravpladserne og deres symboler. Rent fysisk på kirkegården forsøger man at fastholde noget af 

den afdødes identitet i symbolsk forstand med udsmykkede gravsteder, hvorved døden bliver, 

med Sommers ord: “iscenesat som æstetisk symbolsk rum.” 50 I kraft af det fysiske fravær bliver 

rummet symbolsk; der er ikke andet end billedet af den afdøde tilbage og herigennem fastholdes 

dennes identitet ufuldstændigt: i en lille del, der skal gøre det ud for helheden.  

  

                                                
49 Sommer “Locus Fluxus og dødens rum”, s. 328 
50 Sommer: “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, s. 99 
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Museets akkumulation af tid 
En anden form for heterotopisk heterokroni og brud med den traditionelle tid er museet og 

biblioteket, hvor der sker en akkumulation af tid. Her lægges lag af tid ovenpå hinanden, sådan at 

man kan tale om museet som en art arkiv: 

  

“(...) idéen om, at alt skal akkumuleres, ideen om at skabe et altomfattende arkiv, viljen til at 

lukke alle tider, alle perioder, alle former, alle smagsretninger inde på et sted, ideen om at skabe 

et sted for alle tider, som selv er udenfor tiden og uimodtagelig for dens angreb, projektet med 

således at organisere en slags evig og uendelig ophobning af tiden på et sted, som ikke bevæger 

sig, ja, alt dette hører til gengæld hjemme i moderniteten.” 51 

  

På Assistens kan man læse Danmarks kulturhistorie gennem den store mængde af 

kulturpersonligheder, der ligger begravet her, og gennem de forskellige tiders trends inden for 

begravelsessymbolik. Derfor er Assistens Kirkegård et museum og formidler af den danske 

kulturhistorie.  På assistens.dk beskrives kvaliteten således: “Kirkegården er enestående i verden 

som ‘national hukommelse’.”52  Ideen om at kunne samle alle tider på ét sted læser Foucault som 

en direkte effekt af moderniteten. Her ser vi en parallel til Adorno og Horkheimers idé om 

kulturindustrien, hvor man samler kulturprodukter på ét sted, så de kan beskues og forbruges.53 

Tiden (og dermed historien) gøres til et produkt, et kulturprodukt som kan indgå i en kapitalistisk 

markedssammenhæng. Idéen om Assistens som vare og kulturprodukt i kraft af sin kvalitet som 

museum vil blive uddybet senere i projektet.  

  

På Assistens Kirkegård er der både en unddragelse af tiden via begravelsespladsen samt en 

akkumulation af tiden grundet museumsdelen. Hvad betyder de to tidsligheder for oplevelsen af 

Assistens Kirkegård som sted? I forhold til museumsdelen beskriver Foucault hvordan 

mennesket med akkumulationen af tid står overfor en “storslået og umiddelbar viden.”54 Her er 

det ideen om tilgængelighed og umiddelbarhed: ved akkumulationen af tid på museet eller 

biblioteket kan vi stå overfor denne mængde af viden og forstå den. Når Assistens Kirkegård 

både er kirkegård med dertilhørende unddragelse af tid og museum med tidsakkummulering, 
                                                
51 Foucault, s. 93 
52 http://assistens.dk/ hentet d. 12.11.2014 kl. 9:48  
53 Kulturindustrien behandles i Max Horkheimer og Theodor Adornos værk Oplysningens dialektik fra 1944. 
54 Foucault, s. 94 
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sker der et clash mellem to forskellige erkendelser af tid: den umiddelbare, altomfavnende 

erkendelse og så den umulige erkendelse af døden, herunder især ens egen. På Assistens kan man 

besøge H.C. Andersens grav og opleve den danske kulturarv, men det er en viden, som er frigjort 

fra en selv som person. Anderledes intimt og svært bliver det, når man samtidig kan opleve, at 

eksempelvis ens nære familiemedlem kan ligge begravet blot få meter derfra. Så bliver man ikke 

konfronteret med en fjernt beliggende og tryg historiefortælling, men med uundgåeligheden af 

ens egen død.  

Kirkegården som park - haven som heterotopi og mikrokosmos 

Den type heterotopi hvor man tydeligst ser sammenstillingen af flere elementer, der er indbyrdes 

fremmede for hinanden, er haven.55 Haven beskriver Foucault, som værende i stand til at 

“sideordne flere rum, flere placeringer som i sig selv er uforenelige.”56 På hjemmesiden for 

Assistens Kirkegård beskrives stedets natur således: “I dag er en naturvandring på Assistens en 

botanisk rejse til hele verden.”57 Her optræder  ideen om, at man ved at besøge ét sted, kan 

besøge hele verden, vel at mærke gennem mødet med forskelligartet vegetation. For at bruge 

Foucaults begreb, kan man beskrive haven som et mikrokosmos; den er på én gang et lille sted i 

verden, men samtidig en totalitet af verden.58  

  

Men hvordan er kirkegården en have? I forbindelse med den moderne kirkegårds opståen 

observerer Sommer, som tidligere nævnt, et skift i udformningen af den. Med kirkegårdens 

udflytning fra byen, fik den først og fremmest mere plads. En anden indflydelse var interessen 

for parkanlægning i begyndelsen af 1800-tallet. Den interesse fik indflydelse på anlægningen og 

udformningen af kirkegården. Individualiseringen af døden medførte et stigende behov for, at 

hvert individ fik sin egen personlige gravplads, men samtidig skulle disse individuelle gravsteder 

placeres på et samlet område, der skulle “skabe tidssvarende, stemningsbefordrende rum om 

døden.”59 Det var en opgave som haven viste sig aldeles velegnet til, netop i kraft af sin funktion 

som mikrokosmos, således at der i stedet for den himmelske have, kunne indtræde en jordisk.60 

                                                
55 Foucault, s. 92-93 
56 Foucault, s. 92 
57 http://assistens.dk/natur/ hentet d. 29.10.14, kl. 11:16 
58 Foucault, s. 93 
59 Sommer “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, s. 94 
60 Sommer, s.97 



Camilla Jaller og Stine Mulbjerg  V14/15 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab  Bachelorprojekt, Litteraturvidenskab 
Københavns Universitet  Vejleder: Rikke Platz Cortsen 
 

 

22 

Man kan argumentere for, at der med haven sker en akkumulation af steder, på sammen måde 

som der i museet sker en akkumulation af tid. Ideen om at man kan opleve hele verden på ét sted 

virker på samme måde som museets “alle-tider-på-ét-sted”.  

Normativ opførsel og transgression 

Som vi så hos Foucault, er heterotopien en type rum, der spejler relationerne i det almindelige 

rum og på de almindelige steder og vender op og ned på dem. Sommer skriver, at “De dødes by 

spejler de levendes by”61 Hermed menes der ikke en én-til-én spejling mellem heterotopien og 

det, den spejler, på trods af at der går formmæssige træk igen begge steder, men derimod en 

forvrængning i kraft af spejlingen. Når heterotopiens spejling af det almindelige samfund 

forvrænger dets normer, ligger der heri også et transgressivt potentiale i forhold til de gældende 

normer og regler. Samtidig gør heterotopien, i kraft af transgressionen, opmærksom på de regler 

og normer der findes, og her opstår muligheden for overskridelse af dem.  

  

“Heterotopier er de andre rum, de af samfundet udgrænsede rum eller bare undtagelsesstederne: 

galeanstalterne, kirkegårdene, fængslerne, turistområderne osv. Rum der i kraft af deres andethed 

også er steder, hvorfra vi kan reflektere de normale rum.”62 

 

Der gælder derfor forskellige spilleregler for hhv. heterotopien og de “normale” rum, og dem vil 

vi gerne undersøge nærmere i forbindelse med Assistens. Det vil vi gøre via den amerikanske 

humangeograf  Tim Cresswells beskrivelse af, hvordan mennesker eller handlinger kan være ‘in-

place’ eller ‘out-of-place’. De menneskelige relationer som giver det heterogene rum mening hos 

Foucault er afgørende for, hvordan vi opfatter hvorvidt noget er ‘in-place’, og hvornår noget er 

‘out-of-place’. For at undersøge disse relationer nærmere, er vi i første omgang nødt til at 

redegøre for sammenhængen mellem sted og normativ opførsel. Cresswell skriver i sit 

introducerende værk Place - a short introduction (2004): 

 

 

 

 

                                                
61 Sommer “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, s. 96 
62 Sted, s. 14 
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“There is, we are told, ‘a place for everything and everything in its place’. Such uses of the term 

place suggest a tight connection between geographical place and assumptions about normative 

behavior. People and practices, it seems, can be ‘in-place’ or ‘out-of-place’ (Cresswell 1996).” 63  

 

Ifølge Cresswell ligger der i selve sprogets rumlige metaforer en særlig idé om orden, som 

skaber forestillingen om det “rette sted” i modsætning til det “forkerte”. Det geografiske sted kan 

bruges til at etablere en orden og derfor også en orden, der kan overskrides. En vigtig pointe i 

forbindelse med transgressionen er, at det ikke er den givne praksis i sig selv, der er 

grænseoverskridende. På et givent sted hersker der en bestemt konsensus om, hvad der er 

passende opførsel. Når den givne praksis står i kontrast til den herskende konsensus, anses den 

som ‘out-of-place’. Når de besøgende på Assistens solbader på og omkring gravsteder, er det 

derfor ikke solbadningen, der er en grænseoverskridende adfærd i sig selv, men den kan blive 

det, fordi solbadning kan være kulturelt uforeneligt med et sted, hvor man udfører 

begravelsesritualer. Som Cresswell skriver, findes ideen om, at hver ting har sit rette sted. Jo 

fastere de kulturelle forestillinger er, om hvad et bestemt sted indeholder af værdier, jo fastere 

kan reglerne for brugen af det pågældende sted komme til at ligge. Derfor bliver det også lettere 

at overskride de klare grænser.64 I forbindelse med kirkegårdens originale funktion som 

udelukkende begravelsesplads, bliver det  nemt at anse mange af de aktiviteter, der foregår på 

Assistens, som ‘out-of-place’.  

 

Forestillingerne om hvad der er ’in-place’ og ’out-of-place’ er noget, der skabes og ikke noget, 

der eksisterer a priori. Vi vil se på hvordan overskridelserne af disse forestillinger rent praktisk 

kommer til udtryk. I det følgende afsnit vil vi præcisere hvilke praksisser, der finder sted på 

Assistens, og hvordan de kan ses som kontrasterende til de forestillede, fastlagte funktioner. I 

undersøgelsen af det, vi vil kalde hverdagspraksisser, vil vi se på hvordan de forestillede 

funktioner knyttes til rum, hvordan rum samlet produceres både tankemæssigt og i praksis.  

  

                                                
63 Cresswell: Place, s. 102-103 
64 Cresswell, s. 103 
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Hverdagspraksisser på Assistens  
Allerede ved indgangen til Assistens, vrimler det med mennesker på hjørnet, især hundeluftere 

og mødre med barnevogne. Assistens Kirkegård er et udflugtssted. Når man går længere ind på 

kirkegården, sidder der unge mennesker på græsset og drikker øl. Cyklerne suser forbi én på 

stierne. Lyden af en tysk samtale fanger ens opmærksomhed: to turister forsøger at finde et 

specifikt gravsted. En løber passerer pustende og giver dårlig samvittighed. Roen brydes for 

alvor, da to unge drenge kører forbi på knallert. Først den ene vej og så den anden.  

  

Ovenstående er vores subjektive indtryk fra et besøg på Assistens Kirkegård.  Som det fremgår 

af beskrivelsen, foregår der mange forskellige praksisser 

eller aktiviteter på stedet. Som vi lagde ud med at 

beskrive i indledningen, er det netop alle de forskellige 

gøremål og praksisser, som er med til at generere den 

første undren hos os: kan alle aktiviteterne 

(uproblematisk) finde sted på en kirkegård? I 

forlængelse af Cresswell: Hvilke er normativ opførsel og 

hvilke er ‘out-of-place’? På Assistens er der sat skilte op 

med ordensregler. En af dem lyder: ”Vis de 

gravstedsbesøgende hensyn”. Reglen er citeret på dansk, 

men det er påfaldende, at ordensreglerne, som er 

henvendt til Københavns og måske primært Nørrebros 

lokalbefolkning, derudover er oversat til engelsk, tyrkisk 

og persisk. I et turismeperspektiv kunne det være 

hensigtsmæssigt også at oversætte reglerne til fransk og tysk, men man kan forestille sig, at der 

bag oversættelsesbeslutningen ligger en overvejelse af, hvem der er de primære brugere af 

Assistens. At brugerne kan siges at være lokalbefolkningen i området omkring Assistens,65 har 

betydning for den måde, hvorpå de bruger den. Man kan tale om en art ‘hverdagsbrug’. De 

aktiviteter vi kan observere på Assistens er forskelligartede og falder måske ikke alle ind under 

                                                
65 Vores egen observation.  

Figur 1 - Foto: Camilla Jaller 
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ordensreglerne. Derfor vil vi se nærmere på nogle aktiviteter, som man kan betragte som 

’provokerende’ aktiviteter, men som måske alligevel ikke er det.  

Solbadning, boldspil og øldrikning 

Aktiviteter som solbadning, boldspil eller øldrikning kan virke stødende på Assistens i kraft af 

dens funktion som begravelsesplads, men omvendt, hvis man udelukkende ser på Assistens som 

park, er det stødende, at der bliver begravet mennesker der. Pointen er, at Assistens er begge 

dele, og i kraft af at være en storbykirkegård altid har været det. Det er i netop sameksistensen af 

de kontrasterende rum, at kompleksiteten opstår. I definitionen “multi-funktionelt byrum” ligger 

ideen om, at de forskellige funktioner eksisterer i et samspil med hinanden på Assistens, som et 

organisk hele. Sådan har Københavns Kommune ikke udført det i praksis. Der er lavet klare 

planmæssige opdelinger af de tre funktioner på det fysiske sted.66 Kommunen har sat skilte op 

hvor der står, at man ikke må sidde på græsset på den del, der stadig fungerer som aktiv 

kirkegård. Parkfunktionen er henvist til Hans Tavsens Park. Museet er knyttet til Kulturcentret 

og de berømte grave med tilhørende QR-koder. Drømmen om at skabe en ny, kontrolleret enhed 

ud af Assistens’ tre funktioner lykkes ikke reelt i kommunes planlægning af kirkegården, hvor 

der er skiltning for hvad man må gøre hvor. Man kan skelne mellem kommunes forsøg på at 

planlægge Assistens som et multi-funktionelt enhedsrum og brugernes brug af den, hvor man 

godt kan tale om et enhedsrum, men dog af en helt anden slags.  Brugerne bevæger sig ikke 

nødvendigvis på stedet efter en funktionsopdelt måde. Som bruger oplever man simultant 

Assistens som park, museum og begravelsesplads, eller kun én af delene afhængig af hvilken 

indstilling eller forudopfattelse man har med sig, når man træder ind på stedet. Pointen er, at 

kommunen hverken kan planlægge sig frem til hvad brugerne af Assistens skal gøre på eller 

tænke om stedet. Den pointe går igen hos den franske sociolog Michel de Certeau. 

                                                
66 Se bilag: kort over Assistens Kirkegård. 
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Strategi og taktik 
I  L'invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire' (1980) sætter Michel de Certeau fokus på 

forholdet mellem planlæggere (producenter) og (for)brugere.67 I hans undersøgelse af det 

forhold, har han særligt to begreber af betydning: strategi og taktik. Implicit i den distinktion 

ligger en magtfordeling, mellem på den ene side dem, der planlægger (eksempelvis byen), og 

dem som bruger den. Magten er ikke en énvejsbevægelse, idet de to aktører forudsætter 

hinanden. Som Certeau skriver, er der forskel på, hvordan de to udøver magten: 

 

“... strategies are able to produce, tabulate, and impose these spaces, when those operations take 

place, whereas tactics can only use, manipulate, and divert these spaces.”  68 

 

På den måde er brugernes taktik “afhængig” af strategien for at kunne udføre sit foretagende, 

men præcis fordi strategien samtidig er forankret til det sted, hvori den foregår, åbner det op for, 

at forbrugeren kan opnå en vis form for frihed på stedet, udfoldet i de forskellige måder at bruge 

stedet på. De “taktiske” aktiviteter på et givent sted er altså på den ene side en (forudbestemt) 

brug eller aktivering af det allerede givne, men samtidig også en art performativ handling, som er 

med til at konstituere stedet på ny. Når man ser på Assistens Kirkegård, har kommunen lagt den 

overordnede strategi for rummet i form af den fysiske planlægning af stedet, men også skriftlige 

definitioner på hjemmesider, diverse publikationer, oversigtskort m.m. Udøverne af taktikken er 

i vores optik brugerne af Assistens. Taktikken er et udtryk for brugernes bevægelse i det 

planlagte rum. Certeaus ærinde er at påpege det subjektive element hos brugeren:  

 

“The presence and circulation of a representation (...) tells us nothing about what it is for its 

users.69  

 

Certeau skelner mellem produktionen af repræsentationen og den sekundære produktion,70 der 

finder sted idet repræsentationen (for)bruges. På samme måde kan Københavns Kommune ikke  
                                                
67 Michel de Certeau bytter rundt på begreberne rum og sted ift. hvordan vi har anvendt det hidtil i vores projekt og 
derfor skal man være opmærksom på, at der i de citerede afsnit fra Certeau vil fremgå, at han skriver place hvor vi 
skriver rum og space hvor vi skriver sted, men at der i vores egen tekst vil blive anvendt begreberne som hidtil.  
68 Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life (1984). London: University of California Press, 1988 s.30  
69 Certeau, introduktion s. xiii 
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forudse hvordan borgerne tænker om Assistens og hvilken rute de tager, når de går ind på stedet. 

Der sker en tilegnelse af stedet gennem det taktiske, fordi brugerne gør ting med deres 

individuelle subjekts indflydelse. I forhold til Assistens er det selve muligheden for at ‘gøre et 

sted’ på sin egen måde, gennem taktikken, at stedet kan komme til at tilhøre den enkelte bruger. 

Mit Assistens. Sted er ifølge Certeau praktiseret rum,71 en mulighed for at gøre rummet til sit 

eget gennem praksis, en måde at aktualisere rummet på som sted. På samme måde er 

hverdagspraksisser levet sted,72 en tilegnelse og aktivering af rummet gennem taktikken. Stedet 

forudsætter rummet på samme måde, som taktikken forudsætter strategien. Selvom man tilegner 

sig stedet, skabes der ikke et nyt sted, men rummet sættes i svingninger af de praksisser som 

foregår i det.73 Når Certeau skriver om en “sekundær produktion”, er den netop sekundær - en 

produktion af det producerede, en måde at (for)bruge det allerede skabte, som godt nok har 

subversive potentialer, men som alligevel må holde sig indenfor de rammer, hvori de bevæger 

sig.  

 

Som en konsekvens af Certeaus rum- og stedsopfattelse, kan vi ikke se på de aktiviteter og 

praksisser der foregår på Assistens som det, der er med til at udgøre stedet med dets særlige 

kendetegn. Vi kan heller ikke se planlægningen af Assistens som andet end en binær modsætning 

til brugen af den. Med Certeaus begreber om strategi og taktik, bliver det Københavns 

Kommune, der har sat de overordnede rammer for rummet, som brugerne kan bevæge sig 

indenfor. Godt nok kan man selv vælge sine egne ruter og gøremål  på Assistens, men de vil 

stadig være underlagt strategiens rammer. Det ser vi som en begrænsning i Certeaus rum- og 

stedsteori i forhold til vores fokus på, hvordan Assistens bliver defineret som sted af de 

praksisser, der foregår. I det følgende vil vi bryde den binære opposition mellem rum og sted, 

som Certeaus tanker bevæger sig i, med Lefebvres begreb om socialt rum.  

  

                                                                                                                                                       
70 Certeau, s. xiii 
71 Certeau, s.117 
72 Certeau, s. 96 
73 Certeau, s. 117 
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Produceret rum 
Den franske sociolog Henri Lefebvre argumenterer i sit værk La Production de l’Espace (1974) 

for, at rummet er socialt produceret.74 Med sin triade bestående af “rumlig praksis” (spatial 

practice), “rummets repræsentationer” (representations of space) og “repræsentationernes rum” 

(representational spaces), vil han bevæge sig ud over binariteten rum og sted, for at undgå  

fastlåste, stagnerede kategorier og entydige bestemmelser af rummets væsen, der risikerer at 

fryse fast i permanente strukturer. Derved taler han imod det absolutte og mentale rum med 

argumentet om, at mennesket altid allerede er placeret i rum. Lefebvres triade er et forsøg på at 

tænke dynamisk med begreberne rum og sted, men hans tredeling af rummet er til en vis grad 

’faste’ kategorier i sig selv. Vi bruger Lefebvres triade uden at gå videre med den kritik, for som 

han selv skriver, er triaden tænkt som et praktisk redskab og ikke som en abstrakt model. 75 Den 

rumlige praksis består af det erfarede praktiserede rum og de materielle sociale interaktioner. 

Rummets repræsentationer er det begrebne rum, diskursivering af rummet gennem 

samfundsordenen og sociale koder. Repræsentationernes rum er det levede rum som diverse 

brugere bestandigt skaber og genskaber.76 For at forstå Lefebvres begreb om socialt rum, er det 

vigtigt at have øje for hans teoretiske ståsted, som er eksistentialistisk og marxistisk inspireret. 

Det sociale rums udformning har en tæt sammenhæng med det gældende økonomiske system, 

som i Lefebvres levetid og stadig den dag i dag er kapitalismen. Ifølge Lefebvre skaber den 

herskende økonomiske produktionsmåde sit eget sociale rum.77 Rummet udgøres af simultane 

møder og samlinger mellem alt, hvad der findes i rummet:  

 

“The form of social space is encounter, assembly, simultaneity. But what assembles, or what is 

assembled? The answer is: everything that there is in space, everything that is produced either by 

nature or by society, either through their co-operation or through their conflicts.”78 

 

                                                
74 Lefebvre: The Production of Space (1974). Great Britain: Blackwell Publishers Ltd, 1991, s. 26 -  I denne 
opfattelse af rum som socialt ligger vi tæt på den måde som “sted” blive brugt på af mange af de andre teoretikere 
indenfor feltet, hvorfor vi ikke vil gå nærmere ind i denne distinktion mellem rum og sted, men blot bruge begrebet. 
75 Lefebvre, s. 34 
76 Fabian, s. 23 
77 Lefebvre, s. 31 
78 Lefebvre, s. 101 
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Socialt rum er socialt produceret gennem sociale praksisser, der tilegner sig rummet. Rummet er 

hverken en ting eller et neutralt tomrum, men forbindelser mellem ting, kroppe og personer. At 

se rummet som socialt er også en  politisk optik på rummet, og en analyse af rummet skal derfor 

fungere som en analyse af produktionen af rummet.79 Det sociale rum er først og fremmest et 

levet rum, hvilket forbinder os til Certeaus koncept om praktiseret rum, med den forskel at 

rummet selv er noget der bliver til, en proces og dermed i høj grad også noget tidsligt. Herved 

sætter også Lefebvre fokus på sammenhængen mellem tid og rum. De tre dele af triaden har 

forskellige betydninger og kvaliteter, der tilsammen udgør det sociale rum. Derved kan vi med 

vores analyse af de forskelligartede aktiviteter på Assistens komme et skridt videre, ved at 

betragte dem som netop dét, der skaber Assistens som sted, men ikke nødvendigvis 

uproblematisk. Vi vil i det følgende undersøge nærmere, hvilke konsekvenser det har for 

definitionen af stedet, at det produceres gennem sociale relationer. Lefebvre skriver at rummet 

“in addition to being a means of production it is also a means of control, and hence of 

domination, of power”80, og deraf følger, at rummet aldrig er neutralt. For at analysere Assistens 

som rum, er vi derfor nødt til at se på produktionen af det og dermed de sociale relationer som 

foregår der.  

 

Den konceptuelle triade af rumlig praksis, rummets repræsentationer og repræsentationernes rum 

er det, der tilsammen og i et indbyrdes forhold producerer det sociale rum. Der er tale om et 

dialektisk forhold mellem “the perceived, the conceived, and the lived.”81 Det sociale rum skabes 

af det der opfattes, det der forestilles og det som praktisk leves. Lefebvre pointerer, at den 

konceptuelle triade altid må være i stand til at håndtere det konkrete:  

 

“Like all social practice, spatial practice is lived directly before it is conceptualized; but the 

speculative primacy of the conceived over the lived causes practice to disappear along with life, 

and so does very little justice to the ‘unconscious’ level of lived experience per se.”82 

 

                                                
79 Fabian, s. 23 
80 Lefebvre, s. 26 
81 Lefebvre, s. 39  
82 Lefebvre, s. 34 
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Således sætter Lefebvre, ligesom Certeau, fokus på hvordan de levede praksisser ofte skjules 

under planlægningen af rummet. I forhold til vores projekt er det interessant, at Lefebvre 

sprænger den binære tænkning mellem praksis og diskurs (planlægning) med tilføjelsen af det 

tredje element repræsentationernes rum. I triadens konstante samspil mellem de tre elementer, 

bliver repræsentationernes rum det, som for alvor lader brugerne blive producenter og 

medskabere af rummet:  

 

“Representational space is alive: it speaks. It has an affective kernel or centre: Ego, bed, 

bedroom, dwelling, house; or: square, church, graveyard. It embraces the loci of passion, of 

action and of lived situations, and thus immediately implies time. Consequently it may be 

qualified in various ways: it may be directional, situational or relational, because it is essentially 

qualitative, fluid and dynamic.”83  

 

Netop det kvalitative, flydende og dynamiske i Lefebvres rumopfattelse er det, vi ikke kan se i 

Københavns Kommunes definition af Assistens Kirkegård. Ved at gøre analysen af rummet til en 

analyse af produktionen af rummet, anerkendes den betydning som brugerne af rummet har, idet 

de gøres til “medskabere” af rummet. De bliver til medskabere af rummet i kraft af de sociale 

relationer, de indgår i. I kommunens planlægning af Assistens Kirkegård som byrum, er det ikke 

medtænkt, at der foregår praksisser som rækker ud over eller ligefrem går imod planlægningen.  

 

Hvis man derfor ser på Assistens’ mange aktiviteter med Certeaus fokus på taktikkens veje og 

smutveje inden for strategien (her: planlægningen af rummet), og dernæst med Lefebvres fokus 

på rummets produktion, bliver det borgerne og brugerne af Assistens, der skaber stedets særlige 

karakter og betydning. Cykling, solbadning, øldrikning, gravstedsbesøg m.m. bliver de rumlige 

praksisser med deres diverse sociale relationer og implikationer, som skaber rummet. 

Praksisserne sameksisterer med rummets repræsentationer, som i tilfældet Assistens kan forstås 

som de af Københavns Kommunes tre definerede funktioner (begravelsesplads, park og 

museum) og de regler for brug, der er vist på kirkegårdens skilte, kort over kirkegården m.m. Til 

sidst har vi repræsentationernes rum, som er Assistens som levet rum, der uafbrudt skabes og 

genskabes af de brugere, som befinder sig i det. Det er vigtigt ikke at læse ovenstående som 

                                                
83 Lefebvre, s. 42 
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rumlig praksis + rummets repræsentationer = repræsentationernes rum, idet de tre dele af triaden 

altid eksisterer sammen og forudsætter hinanden indbyrdes. Repræsentationers rum påvirkes 

også af rummets repræsentationer, som påvirker og påvirkes af den rumlige praksis, som igen 

påvirker og påvirkes af repræsentationernes rum osv. 

 

For at udfordre definitionen ‘multi-funktionelt rum’, har vi set nærmere på, hvordan det ikke kun 

er institutionens (Københavns Kommunes) definition af et byrum, der skaber rammerne for 

hvilket sted, det kan være. Brugerne af rummet udfører aktiviteter som planlægningen af rummet 

hverken helt kan indfange eller forudse. Som vi så i ordbogsopslaget af “multi-” skal Assistens 

Kirkegård, som multi-funktionelt rum, indeholde mange forskellige funktioner. Københavns 

Kommunes fortolkning af det begreb er, som vi har vist, at tre separate funktioner skal foregå på 

hvert deres veldefinerede og afgrænsede område, inden for Assistens’ mure. Med vores fokus på 

brugernes praksisser og aktiviteter, har vi forsøgt at sprænge den fastlåste planlægning af rummet 

og påvist, at der på stedet ikke kun sker det, institutionen har planlagt.  

 

Den enhed af Assistens Kirkegård som det ikke lykkes Københavns Kommune at skabe i praksis, 

forsøger de så meget ivrigere at skabe retorisk i den sproglige fremstilling af stedet. Her er vi 

tilbage ved det synkretiske forsøg på at skabe en ny organisk enhed af Assistens’ tre forskellige 

funktioner - en organisk enhed, der dog stivner i et fokus på rummets repræsentationer. I en 

kapitalismekritisk ånd kan man læse den skriftlige italesættelse af Assistens som sted, som et 

forsøg på at gøre stedet til et produkt til videre distribution i det økonomiske kredsløb. Et forsøg 

på at gøre Assistens til en vare. 
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Assistens Kirkegård som vare  
Lefebvre peger i La Production de l’espace (1974) på den kapitalistiske produktionsmådes 

tilsløring af produkternes oprindelse, forstået som det sociale, fysiske og industrielle arbejde der 

ligger i at producere dem. Produkterne bliver til rene billeder, og de billeder bliver til det, som 

konstituerer virkeligheden: 

 

“Products and the circuits they establish (in space) are fetishized and so become more ‘real’ than 

reality itself - that is, than productive activity itself, which they thus take over.”84  

 

Fetisheringen af de visuelle billeder kan opfattes som et træk ved postmodernismen. Den franske 

kulturteoretiker Jean Baudrillard skrev i sit værk Simulacres et simulation (1981) sine første 

teoretiske overvejelser over den postmoderne tilstand. Baudrillard laver en radikal konstatering 

om den epoke, vi befinder os i. I følge Baudrillard lever vi i en tid hvor simulationen hersker. 

Virkeligheden er blevet erstattet af det, Baudrillard kalder for hyperrealitet; de kulturelle 

repræsentationer har ikke længere rod i virkeligheden, de henviser blot til andre 

repræsentationer.85 For Baudrillard er simulationen ikke mindre virkelig end den virkelighed, 

som den har erstattet. Derfor anser vi heller ikke repræsentationerne af Assistens (som vi vil gå i 

dybden med nedenfor) som mindre virkelige end det fysiske sted, men vi vil se på hvilke 

mekanismer repræsentationerne skjuler.  

 

Når man læser de forskellige beskrivelser af Assistens Kirkegård enten på Københavns 

Kommunes hjemmeside, i diverse brochurer mv. er der en særlig sprogbrug, der går igen, samt 

nogle bestemte træk ved Assistens, der fremhæves. De to overordnede salgbare træk ved 

Assistens er parkfunktionen, fordi den indeholder muligheden for rekreative naturoplevelser 

(endda den heterotopiske naturoplevelse, med alle steder samlet på ét gennem vegetation fra hele 

verden) og museumsfunktionen, fordi den indeholder en enorm og umiddelbar ophobning af 

kulturhistorisk erkendelse, som vi så i appliceringen af Foucaults heterotopi-begreb på Assistens’ 

museumsfunktion. Begravelsespladsen fremhæves kun, når der er fokus på de berømtheder, der 

ligger begravet, og derfor kan man argumentere for, at den lægger sig tættere op af 

                                                
84 Lefebvre, s. 81 
85 Baudrillard, Jean: Simulacra and Simulation (1981). US: The University of Michigan Press, 1994  
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museumsfunktionen, end selve den ‘daglige’ begravelsespraksis. I en samlet brochure over 

parkerne på Nørrebro (det er værd at bemærke, at Assistens her har fået sin egen side.) 

reklameres der for, hvorfor man skal besøge netop Assistens: 

 

“Når du træder inden for på Assistens Kirkegård, forlader du Nørrebros pulserende liv og 

kommer ind i en grøn oase, der summer af historie.”86  

 

Assistens bliver fremhævet som et sted, der kan give en pause fra storbyens mange stimuli, når 

den bliver kontrasteret med byens “pulserende liv”. Da citatet er hentet i en brochure for parker, 

er det ikke mærkeligt, at der står “grøn” oase, men igen vises der hvordan Assistens, ifølge 

Københavns Kommune, skal (for)bruges og opfattes som sted - et særligt sted, løsrevet fra det 

omkringliggende byliv.  Ordet ‘oase’ betyder i overført betydning  “fredfyldt sted el. tidsrum 

midt i en situation el. periode præget af larm, stress el. anden form for hektisk aktivitet”,87 og 

Assistens er dermed fuldstændig fremmedgjort fra den omkringliggende by. Assistens’ 

museumsfunktion er medtaget i den ’historiske summen’, som man angiveligt bliver mødt af, 

helt uproblematisk, så snart man træder indenfor murene. Her kan man trække tråde til museets 

akkumulation af tid hos Foucault: Assistens’ kulturhistoriske arkiv erkendes umiddelbart, så 

snart man bevæger sig ind på stedet i den behagelige “summen”. De træk ved stedet, som man 

har valgt at italesætte i brochuren og måden man har valgt at gøre det på - altså den sprogbrug 

kommunen har valgt at benytte sig af - er med til at give ét særligt indtryk af Assistens’ karakter. 

Assistens bliver til det ultimative fristed fra byens (og måske hverdagens?) vilde tempo og 

forpligtelser. Her kan man drage en parallel til Simmels blaserthed, hvor man er fremmedgjort 

overfor storbyen. Adskillelsen af Assistens fra den omkringliggende by er problematisk i kraft 

af, at den som storbykirkegård altid har været lige dele kirkegård og natur. Assistens sælges ved 

flere lejligheder som den ultimative naturoplevelse midt i byens fart og larm. Anskuet med 

Lefebvre, er den naturoplevelse det rene skin: 

 

                                                
86 “Parkerne på Nørrebro”, brochure http://www.kk.dk/da/brugbyen/brug-steder-i-byen/groenne-
omraader/parker/noerrebro/assistens-kirkegaard hentet d. 8.12.2014, kl. 12:19 
87 Ordbogsopslag i Den Danske Ordbog, Bind 4. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Nørhaven: Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag A/S, 2005 
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”Parks and open spaces, the last word in good intentions and bad urban representation, are simply 

a poor substitute for nature, the degraded simulacrum of the open space characteristic of 

encounters, games, parks, gardens, and public squares.”88   

 

Lefebvres pessimistiske opfattelse af parker i storbyer har reference til Baudrillards simulation - 

naturen er blevet til et billede uden virkelighedsreferent; der er ikke længere noget ‘natur’ over 

parkernes vegetation. Det problematiske for Lefebvre i den ‘falske’ naturoplevelse er, at 

forbrugeren af oplevelsen ikke er opmærksom på de mekanismer, som udgør billedet af naturen. 

Man kan ikke forholde sig hverken politisk eller kritisk til det, man ikke kan se.  Ifølge Sommer 

er den ‘bearbejdede natur’ et træk ved storbykirkegården som type,89 en natur, som derfor aldrig 

har været “rigtig” natur. Parkfunktionen bliver til et symbol på den ro og rekreation som stedet 

kan give, i kontrast til storbyens (Københavns) liv og larm. Det er interessant, at der også her 

tænkes i binære oppositionspar: ro versus larm. Man kan argumentere for, at også det er en 

fastlåst opfattelse af Assistens Kirkegård som sted; kan der ikke være larm på Assistens? Hvad 

med knallerterne og de cyklister, der næsten vælter én over ende?  Assistens tilbyder ifølge sin  

branding en naturoplevelse. En pessimistisk læsning af den naturoplevelse bliver også ifølge 

Adorno og Horkheimer til samfundets forvridning af det rent naturlige:    

 

”Når den samfundsmæssige beherskelsesmekanisme tager naturen til sig som den velgørende 

modsætning til samfundet, bliver den – naturen – netop draget ind i det uhelbredelige samfund og 

forsjakret. Den billedlige bedyrelse af, at træerne er grønne, himlen blå, og at skyerne vandrer, 

gør den allerede til kryptogrammer for fabriksskorstene og benzintanke.”90  

 

Den lindring som naturen skal tilbyde det fortravlede storbymenneske, er ikke andet end det 

kapitalistiske samfunds inkorporering af alt, der kunne falde uden for det. Ifølge Adorno og 

Horkheimer er det samfundssystemet selv, der skaber det behov for ro, som det forsøger at 

tilbyde borgerne opfyldelse af.91 Når Assistens Kirkegård bliver til et uproblematisk og 

harmonisk billede via de sproglige metaforer kommunen bruger om den, mister den således sine 

                                                
88 Lefebvre The Urban Revolution. United States of America: The University of Minnesota Press, 2003, s. 27 
89 Sommer “Kirkegårdens rum - landskab og arkitektur som betydningsfelt”, s.96 
90 Horkheimer, Max og Adorno, Theodor W.: “Kulturindustri. Oplysning som massebedrag”, i: Oplysningens 
dialektik (1944). Haslev: Gyldendal, 1993, s. 179-237 
91 Horkheimer og Adorno, s. 187 
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referencer til det virkelige sted. I praksis kan vi observere, at Assistens ikke kun er en ‘rolig 

oase’, når der både er cykel- og knallerttrafik, og at stedet ikke kun benyttes som park, når der 

samtidig bliver begravet mennesker ved siden af der, hvor man drikker sin kaffe. En grund til at 

Københavns Kommune (som institution) har behov for at ‘brande’ Assistens på den måde, kan 

læses som en konsekvens af globaliseringen:  

 

“The active production of places with special qualities becomes an important stake in spatial 

competition between localities, cities, regions, and nations.”92 

 

Den britiske humangeograf David Harvey taler i forbindelse med globaliseringen om en stigende  

brug af stedernes lokale kendetegn i de markedsøkonomiske mekanismer. Et givent geografisk  

steds lokale kendetegn bliver mål for markedsøkonomiens interesse, og de kendetegn kan bruges 

til at generere profit på det globale marked. Eksempelvis Nørrebro skal være et sted, hvor man 

vil bo, et sted man vil besøge og et sted man taler om - for at de økonomiske hjul kan blive ved 

med køre rundt.93 Modreaktionen på den postmoderne tilstand er en søgen efter identitet gennem 

traditioner og dermed stabilitet. Men ifølge Harvey indskrives selve traditionerne i kapitalens 

cirkulation og bliver derfor til simulation. Eller også bliver kulturhistorien ordnet i museer og 

bliver derfor også til objekter for profit.94 Gennem brandingen af stedet tager kapitalismen patent 

på rummet.  

 

Når vi argumenterer for, at Assistens Kirkegård kan opfattes som en vare i hænderne på det 

kapitalistiske økonomiske system, som Københavns Kommune, ejendomsmæglerne m.v. kun er 

små aktører i, er det at kaste et meget kritisk blik på cirkulationen af stedet. Vi har valgt at se på 

Assistens Kirkegård som en vare, for at gøre opmærksom på hvilken virkning italesættelsen af et 

sted kan have. Når Assistens bliver gjort til et billede via sproget, er det ikke fordi den praktiske 

og sociale produktion af rummet forsvinder, den bliver blot skjult af ‘uproblematiske’ 

forestillinger. Rummets repræsentationer fremstilles dermed som vigtigere end det levede rum, 

                                                
92 Harvey “Time-space compression and the postmodern condition”, i: The Condition of Postmodernity. An Enquiry 
into the Origins of Cultural Change. Great Britain: Cambridge University Press, 1989 
93 Julier: “7 branded places”, i: The Culture of Design (2000). SAGE Publications, 2008 s. 134 
94 Harvey, s. 302 - 303 
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men det er ikke nødvendigvis sådan det foregår i praksis, da rummets forskellige kvaliteter altid 

eksisterer sammen.  

Kirkegårdsturisme 

De besøgende, som besøger kirkegårde i kraft af den historie stedet kan ’fortælle’, kan med rette 

kaldes ”kirkegårdsturister”. Vi beskrev Marc Augés definition af det antropologiske sted, som et 

sted bestående af identitet, relationer og historie. Læser man Gitte Lundings, lederen af 

Kulturcentret ASSISTENS, beskrivelse af Assistens Kirkegård, så fornemmer man netop ideen 

om Assistens som et identitetsbærende sted: 

 

“Som kulturelt erindringsrum befinder kirkegården på Nørrebro sig på niveau med de berømte 

europæiske kirkegårde i Paris og London, hvor fortid møder nutid, med navngivne døde, der kan 

indplaceres i vores kulturelle selvforståelse. Digtere, malere, naturvidenskabsfolk, filosoffer og 

virksomhedsgrundlæggere.” 95 

 

Det er ikke kun danskerne, der skal kunne læse eller fornemme deres egen kulturelle 

selvforståelse på Assistens. Iboende et “kulturelt erindringsrum” ligger muligheden for, at andre 

kan aflæse identiteten. Lige præcis kirkegårde kan være særligt gode til formålet, da 

kirkegårdens funktion (som afsked med og opbevaring af de døde) kan synes universel. 

Kirkegårdens udformning  kan derfor pege på nationale, regionale, og lokale forskelle. 

 

“Vi går nysgerrigt til disse sorgens steder, fordi vi opfatter kirkegården med dens beboere som et 

autentisk udtryk for den lokale befolknings behandling af mindet om de døde.” 96 

 

Det er med dette blik, at man kan nærme sig begrebet “kirkegårdsturisme”, som i høj grad er 

aktuelt og imødekommet på  Assistens. Der findes en lang tradition for at besøge dødsminder, 

herunder gravkamre, sarkofager eller endda pyramider.97 Spørgsmålet er, hvad turisterne 

kommer efter på en kirkegård som Assistens i år 2014. Et stort trækplaster er de kulturhistoriske 

personligheder som Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, der begge ligger begravet her. I 

                                                
95 Gitte Lunding: “Kirkegårdskulturen og det levede liv” i Midt i verden 250 år, s. 7 
96 Ida Munk: “Mindekultur og turisme”,  i: Midt i verden 250 år, s. 231 
97 Munk, s. 228  
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kontrast til at besøge et museum med en udstilling om de pågældende personer, ligger der i 

kirkegårdens funktion en særlig fornemmelse af autenticitet:  

 

“Genstandene [gravstenene, monumenterne red.] er ikke revet ud af deres oprindelige historie og 

indsat i en ny sammenhæng, som tilfældet er det med genstandene på et museum. På kirkegården 

indtager eftermælerne deres oprindelige plads i den store fortælling.” 98 

 

Gravstenene blev i sin tid oprettet for at minde den døde, ikke for at skulle indgå i en 

kulturhistorisk sammenhæng - det kom først senere. Som Ida Munk skriver det i kapitlet 

“Mindekultur og turisme” til samlingen Midt i verden i 250 år, kan spørgsmålet om autenticitet 

siges at være vigtigere end nogensinde før, set i lyset af det nuværende metrobyggeri. For “kan 

man flytte minderne, gravene, og bevare autenticiteten?”99 Som tidligere nævnt i forbindelse med 

Augés definition af ikke-stedet, kan det være tabet af autenticitet og dermed af kulturhistorisk 

forankring til et sted, som kan være med til at ændre selve stedets, og i dette tilfælde Assistens’, 

betydning. Spørgsmålet om, “hvor meget man kan berøre et sted, førend det taber sin værdi og 

slides ned materielt og immaterielt?”,100 står hen i det uvisse. I en markedskontekst kan tabet af 

autenticitet og kulturhistorisk forankring også udmønte sig i et økonomisk tab. For hvad er så det 

specielle, i et turismeperspektiv, ved at besøge stedet? Det er et problem, som Gitte Lunding er 

opmærksom på: 

 

”Allerede nu er man begyndt at flytte gravsten fra det område, der skal være park, til et andet sted 

på kirkegården. Så er der jo ikke længere kontakt mellem det, som er oven over jorden, og det, 

som er nede i den. Folk kan ikke rejse fra den anden side af Jorden for at besøge for eksempel 

H.C. Andersens gravsten, og så ligger han ikke neden under den.” 101 

 

Autenticiteten ved gravstedet er interessant jf. pointen om, at man ikke kan blive ved med at 

være død, som vi gennemgik med kirkegårdens fravær-i-nærvær i afsnittet om kirkegården som 

heterotopi. Behovet for at bevare gravstedets autenticitet er derfor paradoksalt: man vil forsøge at 

                                                
98 http://assistens.dk/personer/ hentet d. 14.11.2014, kl. 15:04 
99 Munk, s.231 
100 Munk, s. 232  
101 http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/2014-05-07-nu-får-de-døde-fred-på-assistens-kirkegård hentet d.  
28.11.2014, kl. 12:35  
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bevare noget, der alligevel forsvinder. Gravstenene bliver symbolske i dobbelt forstand: de skal 

både være symbol for den døde, og for autenticiteten der afhænger af den døde krop. Man kan 

derfor betvivle, at der reelt er en sammenhæng mellem gravstenen over jorden og det, der ligger 

under den.  
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Assistens i fremtiden - Fredningssagen 
Assistens Kirkegård har altid indeholdt flere funktioner, fordi den er en storbykirkegård. I vores 

tid er “Vi er vidne til, at de større byers assistenskirkegårde omdefinerer dele af kirkegården til 

andre funktioner end de, der knytter sig til begravelser (...)”102 I forbindelse med Assistens har 

det resulteret i en omfattende fredningssag, hvor Københavns Kommune diskuterer med 

Danmarks Naturfredningsforening og de københavnske borgere om hvilke funktioner, der kan og 

skal knytte sig til stedet i fremtiden.  

 

Den 15. december 2010 rejste Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med 

Landsforeningen for Landskabs- og Bygningskultur en fredningssag for Assistens Kirkegård. 

Formålet med forslaget var “at fastholde Assistens Kirkegårds ca. 20 ha i sin helhed og sikre 

kirkegården som et grønt åndehul i bydelen.”,103 for herunder at sikre: “Assistens i sin 

nuværende udstrækning”, “de kulturelle, historiske, botaniske og landskabelige værdier” og 

“områdets rekreative værdier”.104 Københavns Kommune modsætter sig i første omgang 

fredningsforslaget, fordi det er lavet for Assistens som park i stedet for som kirkegård.105 

København Kommunes skriver dog selv i deres Kommuneplan for 2011, at Assistens Kirkegård 

er udpeget som område 01, “der anvendes til parker, herunder forlystelsesparker, legepladser, 

kirkegårde og andre grønne anlæg, sportsanlæg, kolonihaver samt tilhørende miljømæssige og 

publikumsorienterede servicefunktioner.”106 Hvad er Assistens så ifølge Københavns Kommune? 

Kirkegård eller park? Og hvad betyder det kulturpolitisk, at man sidestiller så forskelligartede 

kulturfænomener som forlystelsesparker og kirkegårde under samme områdebetegnelse? 

Herudover må man forholde sig til Københavns Kommunes dispositionsforslag for Assistens 

Kirkegård år 2020, der blev vedtaget i 1989, som indebærer, at “kirkegården er udlagt som 

offentligt tilgængeligt parkområde”, og at “en skarp karaktermæssig adskillelse mellem de fire 

områder (musealt område, mindepark, lokalkirkegård og park, red.) ikke er ønskelig, idet der er 

et ønske om, at Assistens Kirkegård skal fremstå som en organisk helhed.”107 Kommunen ønsker 

                                                
102 Sommer: “Samtidens kirkegårdskultur - et paradigmeskift?”, i: Midt i verden i 250 år. 
103 Se fredningsforslag i bilag.  
104 Fredningsforslaget. 
105 Kommunens Brev til DN som bilag i fredningsforslaget.  
106 fra “Fredningsnævnet for Københavns afgørelse i sagen vedrørende forslaget om fredning af Assistens Kirkegård 
i København”, vedlagt som bilag.  
107 Se bilag  
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selv at Assistens Kirkegård skal være et ‘multi-funktionelt’ byrum, hvori de har lagt stor vægt på 

at inkorporere parkdelen. Derfor er det paradoksalt, at de svarer Danmarks 

Naturfredningsforening, at Assistens pr. definition er en kirkegård og ikke en park.  

 

Det har juridisk konsekvens, hvordan man vælger at definere Assistens. Hvis Assistens defineres 

som kirkegård, betyder det, at den (ifølge kommunen) ikke kan fredes efter 

naturbeskyttelsesloven, men derimod ligger under den kirkelige lovgivnings bestemmelser. Der 

blev i modstanden mod fredningen anført den bekymring, at man med en fredning gennem 

naturbeskyttelsesloven ville komme til at forstyrre Assistens’ “primære formål”: “En fredning 

vurderes at kunne bringe funktionsdygtigheden som begravelsesplads og dermed det levende 

miljø i fare.”108 Københavns Kommune afviser, at kirkegårdens primære funktion er at fungere 

som åndehul.109 Den opfattelse deles ikke af borgerne på Nørrebro. Under det offentlige møde 

den 9. september 2011 og i et efterfølgende brev gav Nørrebro Lokaludvalg udtryk for 

vigtigheden af, at borgerne kunne benytte området som park: 

 

“De tiltag, som Københavns Kommune ønsker at iværksætte, harmonerer ikke med de ønsker, 

som beboerne på Nørrebro har til området.” 110 

 

Her ses helt konkret et clash mellem planlæggerne af byrummet og brugerne af det. Protesterne 

til trods afviste Fredningsnævnet for København den 27. august 2012 at gennemføre en fredning 

af Assistens Kirkegård. Afgørelsen blev anket og omgjort ved Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelse af 6. maj 2014, og Assistens blev fredet.111 Københavns tidligere stadsingeniør Jens 

Rørbech var fortaler for fredningen og udtalte i forbindelse med anden runde af fredningssagen: 

 

“Parker og kirkegårde er svage og skal forsvares mod myndighederne. Det var en god plan, vi 

lavede dengang, der netop skulle sikre kommunen mod kommunen selv. Mange politikere har 

svært ved at modstå et pres, og det er svært at tro, at en forvaltning vil kunne holde fingrene væk, 

                                                
108 Se bilag 
109 Se bilag, s. 8  
110 Se bilag, s. 10 
111 Afgørelsen vedlagt som bilag.  
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hvis der er fri bane. Assistens Kirkegård er et nationalt klenodie, der bør være hævet over den 

slags.” 112 

Kulturpolitik, og den magt den medfører, kan være direkte “farlig”. Den retoriske brug af 

Assistens som ‘den svage part,’ der skal “beskyttes” mod myndighederne, viser, at den måde vi 

taler og planlægger rum og steder på har en stor kulturel, politisk og social betydning. Striden om 

fredningen og den iboende definitionskonflikt om Assistens Kirkegård har varet flere år. 

Spørgsmålet er, om striden er slut, nu hvor Assistens er fredet og gjort til det “nationale 

klenodie”, som det ifølge mange har krav på. Fredningen blev udført sådan, at den hverken 

skulle forhindre fortsat kirkegårdsdrift eller færdiggørelse af det planlagte metrobyggeri. 

Dispositionsforslaget fra 1989 gælder stadigvæk, og det indebærer at en ⅓ af kirkegården 

løbende skal overgå til park.  I forhold til fredningen betyder det, at den foregår successivt. 

Efterhånden som kirkegårdsfunktionen afvikles, og Assistens overgår til at være park, fredes 

mere og mere af området, for på den måde at supplere den eksisterende lovgivning omkring 

kirkegårde, og derved beskytte Assistens bedst muligt mod fremtidige byplaner. 

 

Hjemmesiden assistens.dk, som drives af Kulturcentret ASSISTENS, har vi gennem projektet 

læst sammen med Københavns Kommunes formuleringer om Assistens Kirkegård i kraft af, at 

de begge er administrative enheder, der stort set bliver finansieret fra de samme kilder. I 

forbindelse med afgørelsen af fredningssagen har Kulturcentret udtalt sig bifaldende overfor 

resultatet:  

 

“Kirkegården på Nørrebro fungerer i høj grad på brugernes præmisser, og området har en høj 

placering i, hvad man kan kalde Nørrebros identitet. (...) Politikere og embedsværk har tendens til 

at ville ”forbedre” byens rum. Der skal ”bydesign” ind over! Med fredningen beskyttes stedet 

mod at blive en arkitekttegnet konstruktion.”113 

 

Deres udtalelse viser en helt anden holdning til definitionen af Assistens end den vi så hos 

kommunen. Kulturcentret ser en mulighed i fredningen, og ser den ikke som noget, der 

nødvendigvis stivner Assistens som sted. Assistens Kirkegård skal ikke arkitekttegnes og 

                                                
112 Ibid. 
113 http://assistens.dk/fredningssagen/ hentet d. 28.11.2014, kl. 12:27 
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designes, for man kan alligevel ikke planlægge brugernes adfærd. Danmarks 

Naturfredningsforening understreger, at fredningen ikke betyder, at Assistens gøres til et 

museum,114 men der er ingen der helt ved, hvor mange af kommunens planer, der nu er sat ud af 

spil. Fredningen af Assistens kan enten læses som den ultimative frigørelse fra kommunens 

planer eller som den absolutte fastfrysning af stedets karakter. Med fredningen kan man forestille 

sig endnu flere påbuds- og forbudsskilte og en endnu større opdeling af stedet og dermed en 

endnu større kontrol af borgernes adfærd. I en markedssammenhæng ser det ud til kun at være 

begravelsespladsen, der stopper Assistens fra at blive den ultimative vare; ’heldigvis’ er 

begravelsespladsen under afvikling. På den anden side kan fredningen opfattes som bevarelsen af 

Assistens Kirkegård som et dynamisk sted på brugernes præmisser. Det er svært at sige, hvordan 

Assistens vil se ud om bare 10 år.  

 

  

                                                
114 http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=41447 hentet d. 28.11.2014, kl. 13:42  
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Konklusion 

Assistens Kirkegård har aldrig “bare” været en kirkegård, forstået som udelukkende 

begravelsesplads. Som storbykirkegård har natur og by siden kirkegårdens anlæggelse været to 

sider af samme sag. Derfor kan man ikke læse brugen af Assistens i dag med flere funktioner, 

som en modsætning til et én-funktionelt rum. De tre funktioner, som Assistens tilskrives 

(museum, begravelsesplads og park), har alle nogle tidslige og rumlige implikationer, som vi 

kom nærmere med Foucaults begreb om heterotopien. Assistens rummer i summen af de tre 

funktioner et sammenstød mellem flere tidsligheder: Først, med kirkegården, den næsten loop-

agtige tid: ideen om at samle alle tider på ét sted, et sted der samtidig unddrager sig tiden. 

Dernæst, med museet, akkumulationen af tid og dermed tiden eller historien som altid 

erkendelsesmæssigt tilgængelig. De rumlige dimensioner støder også sammen, mellem på den 

ene side havens alle-steder-på-ét og med kirkegårdens fravær-i-nærvær. De tidslige og rumlige 

ambivalenser er med og tilstedeværende i den aktuelle brug af Assistens.  

 

Og netop brugen er det, der er med til at skabe Assistens som sted. Gennem en analyse af 

hverdagspraksisserne på stedet, har vi vist, hvordan der i samspillet mellem byplanlæggere og 

brugerne af byrummet sker en aktiv tilegnelse af byen gennem brugernes taktik. Med Lefebvre 

kunne vi gå fra at se på Assistens som praktiseret rum, til at se på stedet som produceret af 

brugerne. De aktiviteter, der foregår på Assistens, er med til at producere det som sted. Vi har set 

hvordan kommunens skarpt opdelte planlægning af det ‘multi-funktionelle’ Assistens, ikke 

begrænser brugernes konkrete aktiviteter, fordi de oplever stedet som en helhed og ikke 

nødvendigvis praktiserer det sådan, som det er planlagt. Med en distinktion mellem planlæggere 

og brugere af rummet, bliver det muligt at se på, hvordan planlæggerne taler om og definerer 

rummet, i forhold til hvordan rummet bruges. I forbindelse med Assistens, er det slående hvor tit 

den bruges i markedsføringssammenhæng og/eller selv markedsføres. Assistens bliver derved til 

et billede, en måde at sælge noget gennem sloganagtige ord eller sætninger som “multi-

funktionel” og “grøn oase”. På den måde kan Assistens læses ind i en kapitalistisk sammenhæng, 

i forbindelse med sin museumsfunktion, som et nationalt klenodie, et mindesmærke i dansk 

kulturhistorie og med sin parkfunktion, med dertilhørende rekreativitet.  
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Den identitetsbærende kvalitet ved Assistens ledte os på sporet af, hvorfor diskussionen omkring 

fredningen af Assistens har været så ophedet.  Juridisk har det også betydning, hvordan et sted 

bliver defineret. Vi har undersøgt, hvordan måderne, man definerer, forstår og forvalter sted og 

rum på, har en række politiske,  analytiske og praktiske konsekvenser eksemplificeret ved 

Assistens Kirkegård. Assistens bliver ikke udelukkende skabt som sted ud fra de rammer 

kommunen har lagt for den. Brugerne kan ikke ‘tvinges’ af institutionens planlægning til at 

udføre bestemte aktiviteter på bestemte steder. Især ikke når stedet på papiret er defineret som 

“multi-funktionelt”.  Med Lefebvre kan vi beskrive hvordan det er de sociale praksisser, der 

giver ethvert sted mening, hvorefter dette sted kan konceptualiseres. I sidste ende åbner vores 

bachelorprojekt op for en diskussion om, hvem der har ret til at definere det Københavnske 

byrum. Institutionerne eller borgerne? Vi har med vores teorivalg forsøgt at pege på nogle af de 

skjulte mekanismer og nogle af de magtforhold, der gør sig gældende i definitionen af steder, og 

de konsekvenser definitionerne har, eller netop ikke har, for almindelige menneskers 

hverdagsliv. Konklusion bliver, at lige meget hvor meget man forsøger at planlægge eller 

designe rummet, vil der altid være noget, der falder udenfor. Et subversivt potentiale.  
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