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Denemarken heeft een rijke funeraire prehistorie, waarin tot
de verbeelding sprekende megalieten, veenlijken, Noormannen en Vikingen figureren.
De oudste bewoners waren jagers en vissers, in de archeologie køkkenmøddinger (keukenafvalhoopvolk) genoemd, omdat ze geregeld terugkeerden
naar hun kampen, waar de afvalhopen van schelpen, visgraten, botten, potscherven, e.d.
steeds hoger werden en waar ze
ook hun doden in begroeven.
Toen door de ontdekking van
landbouw nederzettingen ontstonden, begroeven ze hun doden in megalithische graven:
dolmens of tumuli.

In de Bronstijd werd aanvankelijk begraven in grafheuvels in boomstamdoodskisten, later werd gecremeerd
en werden de urnen in de
grafheuvels bijgezet. Uit de
ijzertijd zijn de beroemde
veenlijken bekend, de Tollundman en de Grauballeman. In de Vikingtijd (5001100) kwam de skibssætning
vaak voor, graven in de vorm
van een schip.
De Jelling steen (10de eeuw)
markeert het einde van het
heidense en het begin van
het
christelijke
tijdperk.
Vanaf dan volgt in Denemarken het begraven de christelijke traditie.

Silkeborg - Tollundman

Utrecht - Domplein: kopie Jellingsteen
kirkegård = begraafplaats

Denemarken is een ordelijk en net land. Dat vindt men terug op de begraafplaatsen. Ieder graf wordt
ingeperkt en omgeven met een laag ligusterhaagje. Als grafteken wordt veel gebruik gemaakt van ruwe
natuursteen, die vaak schuin achteroverligt. Vaak staat het beroep van de overledene op de steen
vermeld, bv. hestehandler (paardenhandelaar).
In de steden zijn de begraafplaatsen niet alleen parken, maar fungeren ook als zodanig: je kunt er
wandelen, fietsen, joggen, recreëren of picknicken.
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Van de begraafplaatsen in hoofdstad Kopenhagen zijn een viertal zeer de moeite van een bezoek waard.
Holmens Kirkegård (1666) is de oudste nog in
gebruik zijnde begraafplaats. Garnisons Kirkegård (1671) ligt er tegenover en was bedoeld als
militaire begraafplaats. Vestre Kirkegård (1870)

is met zijn 53 ha de grootste begraafplaats van
Denemarken, bestaande uit drie delen: algemeen, katholiek en joods. Assistens Kirkegård
(1760), begonnen als aanvullende begraafplaats
voor armen, groeide uit tot de beroemdste begraafplaats, vooral vanwege zijn fraaie aanleg en
vele bekende persoonlijkheden.

København - Holmens Kirkegård

København - Garnisons Kirkegård
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København - Vestre Kirkegård: katholiek deel

København - Vestre Kirkegård: joods deel

København - Vestre Kirkegård: algemeen deel

København - Assistens Kirkegård
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København - Christians Kirke: krypt
Onder de Christians Kirke, in 1617 als lutherse kerk gebouwd voor de Duitse immigranten, bevindt zich
een crypte over de hele lengte van de kerk. In de crypte is bijgezet tot in de zeventiger jaren van de
20ste eeuw, nu worden er alleen nog urnen bijgezet.

ROSKILDE - DOMKIRKE
Het koninkrijk Denemarken begon in de 10de eeuw. Gorm de Oude, de ‘oervader’ van alle Deense koningen, wist ca. 940 de Deense stammen te verenigen. Hij werd samen met zijn vrouw Thyra in Roskilde
herbegraven door hun zoon Harald Blauwtand, die van Roskilde de eerste hoofdstad maakte en er het
eerste kerkje liet bouwen, dat uitgroeide tot de huidige Domkirke. Met koningin Margrethe I (1353-1412)
werd Roskilde pas echt de koninklijke begraafplaats en na de Reformatie zijn alle Deense koningen en
bijna alle koninginnen in de Domkirk bijgezet, in totaal 21 koningen en 18 koninginnen.

Voor meer informatie over begraafplaatsen in Denemarken, zie reisgids In Paradisum.
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