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Hundegravene på Ålekistevej
I 1923 etablerede handelsgartner Birkelund Rasmussen en begravelsesplads for hunde på
et stykke af sit gartneri på hjørnet af Ålekistevej og Hyltebjerg Allé, dér hvor Privatbanken
og Lyskæden tidligere lå. Etablissementets officielle navn var "Hundegravene", men i
folkemunde hed det næsten aldrig andet end "Hundekirkegården". "Hundegravene" blev
senere overtaget af gartner Preisler.
Da byggeriet langs Ålekistevej mellem Linde Allé og Hyltebjerg Allé opførtes i 1935, forsvandt en del af arealet, og man måtte flytte indgangen om til Hanebred.

Indgangen på Ålekistevej ca. 1930. Kilde: Vanløse
byhistoriske Arkiv

Parti fra Hundegravene ca. 1930. Kilde: Vanløse
byhistoriske Arkiv

Da man i slutningen af 1940'erne planlagde at nedlægge Hundegravene og bygge på
grunden, afstedkom det følgende digt med en tegning af Herluf Jensenius. Desværre ved
jeg ikke, hvem forfatteren er, men meget tyder på, at det er journalisten og forfatteren
Viggo Barfod (1895-1948) mere kendt som Ærbødigst.
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Afdøde Hundes Efterladte kom i stærkt Oprør, fordi der
skal bygges oven paa Hundegravene i Vanløse.
Der er en Skotte, der gaar igen,
den flagrer over Vanløse hen.
Den døde for mange Aar siden
og blev begravet paa Østerbro
og troede, den skulde finde Ro
i Graven ned gennem Tiden.
Ak! sukker den, der var ikke saa vel.
Knap var jeg af Dyrlægen slaaet ihjel
og paa hæderlig Vis begravet,
saa gjorde Guld-Harald mig den Sorg
at bygge sit Lille Amalienborg,
til Byggeplads Stedet blev lavet.
Saa maatte man til at flytte mig,
hvorefter paa Aalekistevej
jeg hviled i Ro og Hygge.
Men hvor længe var Abraham i Paris?
For Grunden steg til en vældig Pris,
og nu vil Fru Rasmussen bygge.

2

Jørgen Vibe Frederiksen: Hundegravene på Ålekistevej
Hvor skal jeg nu hen? Til Utterslev,
eller ud paa Ballerup Overdrev?
Gid snart det afgøres maatte.
Et Sted, hvor man har lidt længere Frist.
For jeg har hverken Ro eller Rist.
Jeg er blevet den evige Skotte.
Den Guld-Harald, der omtales, er byggematadoren Harald Simonsen (1873-1949), der i
1917 opførte det omtalte palæ Lille Amalienborg på Dag Hammarskjölds Allé. Guld-Harald
er vel i dag mest kendt for at være far til minister, grevinde Erna Hamilton.
Hundekirkegården på Østerbro blev i øvrigt grundlagt af ovennævnte Preisler og var i
mange år Europas største.
Hvorvidt der har været planlagt eller eksisteret hundekirkegårde i Utterslev eller Ballerup,
som poeten antyder, skal jeg ikke kunne sige.
"Hundegravene" blev nedlagt omkring 1950, men hvem fru Rasmussen, der er omtalt som
bygherre, er, har jeg ikke undersøgt, men vi kan se, at grunden i begyndelsen af 50'erne
ejedes af Det danske Petroleums A/S (senere Dansk ESSO), så der har nok ligget en
benzinstation indtil den nuværende bygning blev opført. Damsø-bilen holdt også til på
adressen.
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