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HASLE KIRKEGÅRD
Historie

Hasle kirke

Hasle. Opmålt 1780 af A. Haar. Udstykninger medtaget indtil 1860.
Map of the village 1780

Hasle kirke blev grundlagt i midten af 1100-tallet, hvor den blev bygget

I 1879-80 blev kirken hovedistandsat og i 1903 blev den facaderenove-

på en skråning ved nordsiden af Århus ådal. I dag er Hasle en forstad til

ret. Kirkens mure fremstår derfor i dag restaurerede i forhold til ud-

Århus, og kirken ligger omgivet af by med skole, boliger og erhverv ud

gangspunktet.

til den stærkt tra ikerede Viborgvej. Kirken tilhører Hasle sogn i Århus
Vestre Provsti.

Tårnet formodes at stamme fra slut 1400-tallet

Kapellet som ligger øst for kirken er tegnet af Johannes Sørensen i 1956
og a løste et tidligere kapel fra 1918.

Gennem tiderne er der foretaget en del tilbygninger til kirken, hvor
tårnet, klokken og våbenhuset er føjet til. Ligeledes er kirken blevet

Klokken er fra 1577

renoveret lere gange.
Den ældste del af kirken er selve skibet, der stammer tilbage fra
1100-tallet, hvilket gør Hasle Kirke til en af de ældste kirker i Århus.
Selve kirkeskibet er bygget som en traditionel kvaderstens kirke, der
oprindeligt havde en indgang mod nord. Kirken er udsmykket med

Skibet er bygget i midt
1100-tallet da kirken blev
grundlagt

mange bemærkelsesværdige og ine granitrelieffer, hvoraf nogle menes
at stamme fra den tilmurede nordindgang.
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Hasle kirke i dag

Det nuværende våbenhus er bygget i 1871-72
og udviddet i 2005

Hasle kirke og kirkegård set fra nord

Renoveringerne står tydleligt frem i kirkens nordvendte mur

Hasle kirke og ankomst’terrasserne’ set fra syd

Øverste ’terrasse’ og forplads med nærhed til Viborgvej
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Historiske kort på nettet
HASLE KIRKEGÅRD
Historie

Hasle Kirke og kirkegård før 1800

Hasle kirkegård 1800 - 1910

Hasle kirkegård efter 1920

Hasle Kirke og kirkegård blev anlagt på en skråning i højlandet med

Hasle kirkegård udvides mens den omkringliggende Hasle by udvikler

I 1900-tallet udvikles generelt et øget fokus på demokrati, og at alle skal

en fri beliggenhed. Fra kirken var en smuk udsigt over ådalen og ud til

sig, og der kommer mange nye boliger til området.

være lige - også på en kirkegård. Man omorganiserer kirkegårdene, og
prøver at skabe en samlet arkitektonisk ramme. Landskabsarkitekten G.

bugten. Hasle kirkegård var fra starten omkranset af et karakteristisk
kirkegårdsdige, der - som i dag - markerede kirkegårdens særlige rum

Fra at være et åbent grønt fællesareal, begyndte kirkegårdene gradvist

N Brandt udformer i 1920 et kirkegårdsdirektiv, der angiver en fast ska-

og sikrede gravfreden. I dag er der ikke noget tilbage af det oprindelige

at få et mere varieret udtryk, hvor der blev etableret små indhegnede

belon, som gradvist udbredes til hovedparten af alle danske kirkegårde.

diges forløb. Langs stendiget stod der tidligere asketræer, og umiddel-

”haver” til de riges gravsteder, der nu af hygeiniske årsager fra lyttet

Omlægningerne, der påbegyndes i 1920’erne, giver kirkegårdene over

bart vest for kirken stod et stort markant elmetræ.

ud på kirkegården. Det individuelle indhegnede gravsted blev udviklet i

hele landet det udtryk, vi kender i dag. Kv. 1,2,3,4 og 5 på Hasle Kirke-

løbet af 1800-tallet og kulminerede i starten af 1900-tallet.

gård er også resultat af denne omlægning.

På denne tid var arealet omkring landsbykirkerne typisk et grønt græsareal med tuegrave, hvor de mindre rige blev begravet. De rige blev
begravet inde i kirken under kirkegulvet. Kirkegården fungerede på den
tid som et udendørs lokalt samlingssted, hvor man kunne mødes og
holde sammenkomster i landsbyen.
Det grønne areal fungerede også som græsningsareal for landsbyens
dyr.
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Hasle kirke og kirkegård ca midt 1800

Hasle kirke og kirkegård ca start 1900

Hasle kirkegård - moderne tid
Hasle kirkegård udvides igen med et areal, der grænser op til skolen
mod øst, mens Hasle by gradvist vokser mere og mere sammen med
resten af Århus. Fra at være en landsbykirke bliver kirken nu en del af
byen.
I dag har begravelsesskikkene ændret sig. Langt de leste vælger i dag
at blive kremeret, og mange - særligt i byerne - søger alternativer til
det traditionelle kistegravsted. De mange urnenedsættelser kræver et
mindre arealbehov og lere bliver begravet i de ukendtes grav. De ændrede vaner betyder, at man på mange kirkegård har overskudsarealer
og mange tomme gravsteder, som man ikke kan forvente, vil blive taget i
brug igen.
På Hasle Kirkegård ser man samme udvikling. Kirkegården mangler i
dag en strategi for håndtering af de tomme arealer med nedlagte kistegravsteder. Samtidig er der et behov for at inde plads til lere urnegravsteder - både med lavt plejeniveau, men også med mulighed for individuelt præg.
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HASLE KIRKEGÅRD 2018
Arbejdet med udviklingsplanen

Den traditionelle 1900-tals
kirkegård
Det nye kirkegård med
Kirkegårdens 3 perioder er en del af kirkegårdens DNA, og ligger som et

nutidige gravstedstyper

grundlæggende tema i udviklingsplanen.
De 3 perioder giver Hasle kirkegård en særlig identitet, og er et spor i
udviklingsplanen, der trækker tråde tilbage kirkegårdens historie og
kulturarv.
Som en måde at forstærke kirkegårdens særlige identitet er der i udviklingsplanen arbejdet med at:
•

Dyrke de 3 områders forskellighed og oplevelsen af kontrasterne på
kirkegården.

•

Bearbejde overgangene mellem de 3 områder og skabe sammenhænge på tværs.

•

Øge variationen af rumligheder og dermed skabe en mere oplevelsesrig kirkegård, der inviterer til ophold.

•
Arbejdet med udviklingsplanen er forløbet hen over foråret 2018, hvor
der er blevet a holdt kirkegårdsvandringer, møder i Menighedsrådet og
med Provstidudvalget, og a holdt workshop.
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KIRKE 1100 og den ældste
del af kirkegården

Mødesteder
i det grønne

Bedre oversigtsforhold

Græsflade ved
kirken

Sidde sammen om et bord

Et tilløbsstykkke - identitet

Plads til at sidde på
et tæppe

Andagststed

Mødesteder til flere
Mødet og samtalen

Plads til særpræg
Terræn / tuer /bakker

Flere urnegravsteder

Et rart sted at være

Fred og ro
Fordybelsespark

Blomster man kan
plukke af

Plads til historier

Bedre kørevej til rustvognen
Glæde, livsglæde, taknemmelighed

Mødested ved kirken

Ikke for vild natur
Nye vandposter
Kunst
Flere urnegravsteder

Ikke en legeplads,
men hellere ‘skulpturelt’ ophold

Bivenligt

Tanker og ideer fra workshop

Udviklingsplanen her er et resultat af et godt og inspirerende samarbejde mellem menighedsrådet, kirkegårdens personale og undertegnede,
der har resulteret i gode forslag til konkrete løsninger af aktuelle udfordringer, men også mange gode ideer til, hvilken type kirkegård Hasle
skal være i fremtiden.
Udviklingsplanen er groet ud af en dispositionsskitse, der overordnet
organiserer kirkegården i en række områder med hver deres karakter,
og med et netværk af forbindelser og overgange mellem dem. Fra starten har der været en ønske om at afsøge mulighederne for at omlægge
rustvognens kørevej gennem kirkegården, og skabe bedre sammenhæng
på tværs af den ældre og den nyere del. Disse teamer er uddybet senere
her i mappen.
Plads omkring kirken

Som optakt til udviklingsplanen, blev der i foråret 2018 udarbejdet en
rapport over kirkegårdens tilstand. Kirkegården har gennem længere
tid trængt til renovering, og rapporten havde derfor til formål at danne

Akse / tværgående forbindelse
Den traditionelle kirkegård
En præcis overgang ml den nye og ældre del
En mere naturpræget ramme

et samlet overblik over behovets omfang. I det følgende gennemgås de

Skovbælte

eksisterende forhold på kirkegården

Gentænkning af rustvognens kørevej

Hasle Kirkegård - dispositionsskitse
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HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens kvarterer

Kvarter 1, 2 og 3
Tættest ved kirken ligger kirkegårdens 3 ældste kvarterer - kvarter

Kvarter 1 umiddelbart øst for kirken udgør kirkegårdens øverste punkt,

1,2 og 3. Kvartererne er anlagt med traditionelle hækomkomkransede

og herfra er en in udsigt mod syd ned over Hasle og Sydbyen. Området

gravsteder, der vender mod øst og mod vest opdelt af smalle grusbelagte

her opleves dog samtidig som meget eksponeret i forhold til ankomst-

stier. Området her er plaget af høj grundvandsstand, og det blev derfor

terrasserne og Viborgvejs tra ik, særligt fordi digebeplantingen på diget

for en årrække tilbage besluttet at lukke de 3 afdelinger for nye kistebe-

syd for kv 1 her aldrig har fået ordentlig fat.

gravelser.
I dag fremstår mv. 1, 2 og 3 halvtomt med mange ledige gravsteder,
hvoraf nogle er nedlagt og udlagt i græs, andre i grus, mens andre igen
har fået lovet til at gro til med en blanding af stedsegrønt og forskellige
buske og bunddække. Hækkene på de tilbageværende gravsteder har
fået lov til at vokse sig meget brede og høje, og det samlede indtryk af de
tre kvarterer er et forsømt, tilfældigt udtryk med vildtvoksende beplantning, smalle stier og større huller i gravstedsmønstret. Disse forhold
gør samlet set kv. 1, 2 og 3 til de mindst velfungerende kvarterer på
kirkegården.
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Øverst:
Kvarter 1 med tomme arealer og vildtvoksende gravstedsbeplatning
Midt:
Resultatet af en manglende strategi for håndtering af de tomme arealer
Nederst:
De tilbageværende thujahække er meget store og gangene smalle

Kvarter 4
Kvarter 4 ligger længst mod vest på kirkegården og kendetegnes af

I den nordlige del, hvor rustvognen skal svinge ud på Haslegårdsvej, er

nærheden til diget og dets karakteristiske bøgepursramme og træer.

der problemer med at komme rundt i svinget pga. hæk og depotplads.

Gravstederne i kv 4 er udelukkende små traditionelle hækomkransede
urnegravsteder, der vinder mod øst og vest. Gravstederne i kv 4 er an-

Det har derfor været Menighedsrådets og Provstiudvalgets ønske, at

lagt tæt, og der er fuld udnyttelse.

man i udviklingsplanen undersøger, om det er muligt at inde en alternativ og mere værdig rute for rustvognen op til kirken.

I dag har rustvognen sin rute gennem kv. 4 på en sti, der er blevet opgraderet med fast belægning og brostenskanter. Vejen gennem kv. 4 er
snæver, og rustvognen får kun lige præcis plads på belægningen. Resultatet er, at sidehækkene på de tilstødende gravsteder ikke har udviklet
sig ordentligt, og særligt gravstederne på den vestlige side af vejen
fremstår trængte og ‘overkørte’, da de er anlagt helt ud til belægningens
kant.

Øverst:
Kvarter 4 med kørevejen set mod nord
Midt:
Trængte gravsteder med blandede hækmaterialer
Nederst:
Rustvognen får kun lige plads på belægningen,
og har svært ved at komme rundt i svinget.

11

HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens kvarterer

Kvarter 5
Kvarter 5 er kirkegårdens traditionelle kvarter, med lange lige række af

I den nordlige del af kvarter 5 brydes mønstret og erstattes af øer med

øst og vestvendte hækomkransede gravsteder. Som i kvarter 1, 2 og 3

større nord- og sydvendte familiegravsteder. Nogle af disse er aktive,

har thujahækkene her dog også fået lov til at stå og gro til alt for længe,

men mange er nedlagt og udlagt i grus eller græs, og denne del af

så de har nu fået en alder og en størrelse, hvor de ikke længere kan

kvarter 5 fremstår tilfældig, forsømt og i opløsning.

klippes ind og ned. Nogle steder er udskiftningen af hækkene påbegyndt men med varierende hækmaterialer. De leste gravsteder har stadig
forhække, men nogle steder er disse jernet og erstattet af brostensforkanter, andre steder mangler forkanterne helt.
Denne del af kvarter 5 rummer et stort potentiale, og vil med en renovering og udskiftning af hække, forkanter og belægning kunne blive en
helt central del af kirkegården, hvor 1900-tals historien og det traditionelle gravstedsmønster føres videre.
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Øverst:
Kv. 5 med meget store hækdimensioner og en gennemgående bund af perlegrus
Midt:
Manglende konsekvens i forkanter - nogle steder hæk, andre brosten
og andre igen uden kant.
Nederst:
Nordligste del af kv. 5 med større familiegravsteder,
hvor gravstedsmønstret er i opløsning

Kvarter 6
Kvarter 6 ligger længst mod syd på den nyere del af kirkegården - umid-

Også kvarter 6 bærer præg af en manglende strategi for nedlægning

delbart øst for ankomsten gennem kirkegårdens sydlige låge. Kvarter 6

af gravsteder. Nogle er plantet til, andre udlagt i bed, græs eller grus,

er opbygget som øst og vestvendte gravsteder op ad en fælles ryghæk

og nogle steder er ryghækken jernet, så der opstår huller i gravsteds-

og med lavere sidehække, kortere gravsteder og chaussestensforkant-

rækkerne. De tilbageværende hække er i skiftende materialer, og også

er. Gravstederne her er både til urner og kister, hvor kisterne ligger ud

kvarter 6 fremstår forsømt.

under det foranliggende græsareal.
Midt i kvarter 6 står to store avnbøge, der giver stedet en særlig stemnMidt i kvarter 6 er anlagt to terrænspring med gravsteder op mod en

ing.

terrænmur og gravminder sat som plader i muren. De to terrænmure
fremstår udtjente med sten der skubbes ud, og de trænger begge til
renovering.
Øverst:
Kv. 6 fremstår meget forsømt med huller i ryghækkene, udlevede hække
og skiftende hækmaterialer.
Midt:
Terrænmurene i kvarteret trænger til renovering.
Nederst:
De to velfungerende avnbøge løfter helhedsindtrykket
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HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens kvarterer

Kvarter 7
Kvarter 7 er pladepladsen, der er anlagt umiddelbart vest for Kapellet. Med omkring 80 urnepladser under mindeplader er det her, langt
størstedelen af kirkegårdens urnekapacitet er placeret.
Pladsen indgår som en naturlig del af den chaussestensbelægning, der
kanter kapellet, med ine terrasseringer og detaljer. Dog bærer stedet
også præg af at være en ‘bagside’ til kapellet med vildtvoksende beplantning, en affaldsø og en samling af ekstra kanter og marksten, hvoraf
mange kunne undværes.
Selve pladsen kunne med små midler opgraderes, så de iboende kvaliteter kunne komme mere til deres ret, og udnyttelsesgraden på pladsen
måske øges.
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Øverst:
Pladepladsen vest kapellets østvendte gavl.
Midt:
Mindeplader og belægning går i et, og det er svært at se,
hvad der er gravsted, og hvad der er gangareal.
Nederst:
Rundt om pladsen ligger mange ekstra kanter og marksten, der for manges vedkommende kunne undværes.

Kvarter 8
Kvarter 8 ligger i den nordlige ende af kirkegården - som nabo til familiegravstederne i kvarter 5. Kvarter 8 er en lille pladeplæne med en
mindesten kantet af bøgehækken mod nord, og en række birketræer
mod syd.
Stedet bærer præg af en intimitet og har ine kvaliteter, blandt andet
takket være lere større forskelligartede træer, der giver stedet en ro og
værdighed.
Kvarter 8 er et af de mest velfungerende steder på kirkegården, og kvarteret har også en in udnyttelsesgrad.

Øverst:
Et stemningsfyldt hjørne af kirkegården med
forskelligartede træer og mindre rumligheder.
Nederst:
Stor årstidsvariation i kv 8, der er præget af løvfældende
beplantning. Oplevelsesrigdom med få midler.
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HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens kvarterer

Kvarter 14, 16 og 17
Kvarter 14, 16 og 17 hører også til den nyere del af kirkegården, og

Kvarter 16 og 17 kantes mod vest af en lav terrænmur med gravsteder i

udgør det hjørne, der vender mod nord og øst. Kvarter 16 og 17 kende-

samme stil som i kvarter 6. Som i kvarter 6 fremstår terrænmuren også

tegnes af en gruppe af karakteristiske bugtede takshække - ‘slingerbass-

her udtjent, og trænger til renovering.

er’ - som danner ryg for små bede med urne og kistegravsteder.
Selvom slingerbasserne med årerne har fået en størrelse, der ligger
noget over det, der oprindeligt var tænkt, har den øgede volumen her - i
modsætning til i de traditionelle kvarterer - haft en positiv effekt, hvor
slingerbasserne i dag fremstår men en tyngde og karakter, der leder
tankerne i retning af historiske engelske ‘hedges’.
Kvarter 16 og 17 er i dag et helt særligt og karaktergivende sted på
kirkegården, og området hører til et af de mest velfungerende med fuld
udnyttelsesgrad.
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Øverst:
Området med ’slingerbasser’ er et helt særligt
sted på kirkegården.
Midt:
Længst mod nord præges kv. 14 af et
stort smukt ϔlerstammet træ.
Nederst:
Også her trænger terrænmuren til renovering.

Kvarter 21
Ligger umiddelbart vest for kvarter 16 og 17 og er et større græsareal,
der huser de ukendtes grav. Området har en åben og enkel karakter med
enkelte større træer og en stor mindesten i den nordlige ende.

Øverst:
Mindestenen ved de ukendte grav
Nederst:
Kvarterets enkle udformning har svært ved at hamle op
med den traditionelle kirkegårds tyngde.
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HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens beplantning

Træer og buske
Beplantningen på kirkegården bærer præg af, at den lere steder har

Samtidig udgør det dog også et stort potentiale, da der mange steder

fået lov at stå og gro til uden der er taget stilling til hvilke arter, der skal

er større træer, der trives og som kan være med til at give kirkegården

være hvor, og hvordan de skal passes. Resultatet er at der lere steder er

karakter på sigt.

områder, der fremstår vildtvoksede, tilfældige og diffuse.

Stedsegrænne væksterpå gravstederne, der er blevet så store, de tager magten
fra helheden.
18

Store træer står tæt, at ‘gode’ træer ikke har plads til at udvikle sig optimalt.

En gruppe vandgran med potentiale står foran et blandet budskads af rhododendron, vildstvoksende taks, og tætstående asketræer.

Vildtvoksende digebeplantning bag bøgepurren i det nordlige hjørne af kv. 4

Rhododendronbæltet, der danner overgang til skolen mod øst, går ϔlere steder i
opløsning med brudstykker af bøgehæk, vildtvoksende taks og stykker med trådhegn. Asketræerne står her meget tæt, og trænger til en udtynding.

I budskadset mod den nordlige nabo gemmer sig enkelte træer med et potentiale
til at udvikles, hvis de får bedre plads.

Trådcypresser i kv. 21 er ved at være udlevede.

Vildtvoksende digebeplantning ved den nordlige låge

2 velfungerende avnbøge skaber en særlig stemning i kv. 6
19

HASLE KIRKEGÅRD 2018
Kirkegårdens beplantning

Avnbøgene langs Haslegårdsvej
På diget langs Haslegårdsvej står der i dag ire store Avnbøge. Træerne

Vurderingen konkluderer, at træerne er i så dårlig stand, at de

På diget ved kvarter 1, lige vest for graverhuset, står også et stort bøget-

er vigtige karaktertræer på kirkegården, men de viser tegn på at være

bør fældes for at undgå farlige situationer for forbipasserende på

ræ. Dette træ indgik også i den tekniske vurdering, og udgør ikke umid-

udlevede med lere døde partier, og grene der knækker i blæst. Der er

Haslegårdsvej.

delbart nogen fare for forbipasserende. Træet er sundt og bør bevares.

derfor foretaget en professionel teknisk vurdering af træernes tilstand.

Fældningen af avnbøgene er godkendt i Provstiet, og udviklingsplanen

Evt. kan en lavtsiddende sidegren beskæres.

indeholder forslag til, hvad der kan plantes som erstatning.

20

Hække
Bøgepurren på diget langs Haslegårdsvej fungerer int som ramme om

Thujahække om gravstederne bør udskiftes, da de har fået lov at vokse

Den buksbom, der nogle steder er plantet på diget og som sidehække

den ældre del af kirkegården, men ’rammens’ forløb inde på selve kir-

sig for store, og ikke kan beskæres. Mange steder er der huller i hæk-

ved gravstederne bør også udskiftes, og der bør tages overordnet stilling

kegården og mod Viborgvej er opbrudt og erstattet med brudstykker af

mønstret og mange hække er at være udlevede, og de leste trænger til

til hvilke hækmaterialer, der er på kirkegården, så der skabes sammen-

andre hæktyper og lave bede.

at blive erstattet.

hæng og ro.

Rammen udgør de leste steder en in markering af overgangen mellem
den ældre og den nyere del af kirkegården, og den bør derfor genovervejes og repareres.
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Stier
Det gennemgående stimateriale på kirkegården er perlegrus, der er

En oprydning og opgradering af stibelægningerne vil kunne skabe bedre

brugt næsten overalt - ikke kun på stier, men også lere steder som bund

sammenhæng mellem de forskellige kvarterer og samtidig give et til-

i gravsteder, både aktive og ledige.

trængt løft af tilgængeligheden. Der bør samtidig lægges en strategi for

Perlegrus er desuden brugt lere steder som ‘udfylder’ på steder, hvor

håndteringen af de ledige gravstedsarealer.

gravstederne er nedlagte. Der er tilsyneladende ikke noget system i
hvornår et nedlagt gravsted udlægges i grus eller hvornår det udlægges
i græs.
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Terrænmure
På den nyere del af kirkegården løber en sti langs kanten af rhododen-

Terrænmurene i særligt kv. 6 og 21 bør genovervejes – lere steder er

Omkring kapelpladsen, der huser kv. 7, ligger en broget blanding af

dronbæltet. Stien er i chaussesten lagt som græsarmering, men den

stenene på vej ud, og de trænger til renovering eller udskiftning.

terrænmure, marksten og kantsten. Her kunne man med fordel rydde op

er groet helt til og forsvundet i græsset på det meste af strækningen.

og jerne størstedelen.

Denne sti kunne med fordel renses op, så den igen kunne blive synlig og
brugbar.
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Konklusion
Generelt bærer Hasle kirkegård præg af, at der længe har manglet en

En gennemgang af kirkegården viser, at man i Hasle - modsat mange

samlet plan for udviklingen af kirkegården. Mange steder er det tyde-

andre kirkegårde - har en situation, hvor de mest velfungerende steder

ligt, at man lokalt har forsøgt at løse konkrete problemstillinger uden at

på kirkegården er dem, der ligger længst væk fra kirken, og de ældste

have en overordnet plan, og et øje for helheden.

kvarterer tættet ved kirken er dem, der fremstår mest forsømte og
halvtomme.

Resultatet er et forsømt helhedsindtryk, hvor lere kvarterer fremstår
vildtvoksede, udtjente og i opløsning, og overalt på kirkegården er der

Det overordnede indtryk er en kirkegård, der næsten overalt trænger til

et stort behov for at få ryddet op i beplantning og belægninger, og få

en kærlig hånd, men samtidig er der dog også lere steder - kv. 5, 8, 14,

lagt en strategi for de mange tomme arealer, der fordeler sig rundt på

16 og 17 - der fungerer godt og som rummer et potentiale, der på sigt

kirkegården - særligt i de ældre kvarterer.

kan give kirkegården karakter og styrke dens særlige identitet.

En oprydning i særligt beplantningen vil samtidig kunne afsløre, at

På kirkegården er der et behov for lere urnegravsteder. Det gælder

der mange steder på kirkegården står en række større, harmoniske og

både urnegravsteder i græs eller bunddække med lavt vedligehold, men

karakterfulde træer, der på sigt kunne give kirkegården en helt særlig

også gravsteder med mulighed for individuelt præg, enten som indiv-

identitet og stemning.

iduelle bede med stål- eller chaussestenskant eller som mindre traditionelle hækomkransede urnegravsteder.
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Et tomt gravsted har fået lov til at gro vildt
Digebeplantningen syd for kirken, der bryder bøgepursrammen om den ældre
del af kirkegården, har aldrig fået ordenligt fat

Store træer står tæt, at ‘gode’ træer ikke har plads til at udvikle sig
optimalt.

Manglende plan for udvikling ses bl.a. i kvarter 5, hvor forhække og sidehække nogle steder
er væk, og erstattet af en brostensforkant.

En gruppe af velfungerende fyrretræer, der danner et smukt lille sted at sidde på
kirkegården.
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Behovsberegning
Behovsberegning udarbejdet for Hasle Sogn, Aarhus Vestre Provsti,

Hasle Sogn ligger på kanten af Århus by, og som andre bykirkegårde

Hasle Kirkegård har i dag plads til ca. 560 kister og ca. 210 urner i urne-

Århus Stift.

forventes det, at fordelingen af urne- og kistebegravelser fremadrettet

gravsteder. Fællesgraven er her ikke medregnet. I praksis sættes der dog

vil være 15 procent kistebegravelser og 85 procent urnebegravelser.

også urner ned i kistegravstederne, og her vil der typisk være plads til
2-4 urner for hver kiste.

Hasle Sogn har 7.569 indbyggere.
Heraf er 4.243 medlemmer af folkekirken.

Det årlige antal kistebegravelser (15 % af 36) vil være 5 stk.

I optællingen er der ikke regnet med gravstederne i kv. 1, 2 og 3, hvor

I 2017 har der ifølge sogn.dk været 55 dødsfald i sognet og 38 begravel-

Det årlige antal urnebegravelser (85% af 36) vil være 31 stk.

der dag er lukket for nye kistebegravelser.

Regner man med, at omkring 1/3 fortsat vil begraves i fællesgraven, vil

Behovet for 225 – 250 kistepladser vil kunne dækkes ved udnyttelse af

det årlige antal urnebegravelser i urnegravsteder (66% af 31 stk) være

40-45% af kistepladserne på kirkegården.

ser på kirkegården.
Kilde: www.sogn.dk

21 stk.
Behovet for 420 – 525 urnepladser vil kunne dækkes ved udnyttelse af

Beregnet ud fra en gennemsnitlig levealder på 80 år vil der i sognet
være ca. 53 dødsfald årligt. Det er dog ikke alle i sognet, der vælger at

Kistepladser har typisk en omløbstid på 45 - 50 år fra ibrugtagning til

de 210 urnepladser samt 105 – 158 kistepladser, hvis man regner med 2

blive begravet på Hasle Kirkegård.

gravpladsen igen er ledig. Heri er indregnet en normal fredningstid på

urner i hver kisteplads.

25 - 30 år og eventuelle forlængelser.
Ifølge kirkens egne optegnelser er der gennemsnitligt 36 begravelse-

Behovet for kistepladser vil udgøre:

Den samlede udnyttelse af kistepladser på kirkegården (til både kister

shandlinger per år. Begravelserne fordeler sig således:

5 x 45/50 = i alt 225 – 250 kistepladser.

og urner) vil derfor kunne dækkes ved udnyttelse af ca. 59-73% af de
eksisterende kistepladser i kv. 4 – 21.

1/3 af begravelserne sker i fællesgraven

Urnepladser har typisk en omløbstid på 20 – 25 år fra ibrugtagning til

Ca. 5 er kistebegravelser

gravpladsen igen er ledig. Heri er indregnet en normal fredningstid på

De resterende er urnebegravelser i traditionelle gravsteder, i plade-

10 – 15 år og eventuelle forlængelser.

plæne eller i urnepladsen ved kapellet.

Behovet for pladser til urner vil udgøre:
21 x 20/25 = i alt 420 – 525 urnepladser.
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Konklusion og anbefalinger
Der vil over de næste mange år blive stadig lere tomme gravsteder på
Hasle Kirkegård. Desuden vil behovet for urnepladser være stigende.
Kirkegården bør derfor udvikles med henblik på at kunne tilbyde lere
urnegravsteder - og gerne i en bredere pallette af gravstedstyper:
eksempelvis i fælles bede, i eng eller skovbryn, men også gerne lere
urnegravsteder med mulighed for individuelt præg, da størstedelen af
kapaciteten til urner i dag be inder sig i urnepladsen ved kapellet.
På kirkegården indes er mange meget store familiegravsteder, hvoraf en
betydelig del står tomme. Det bør overvejes hvordan særligt den nordlige del af kv. 5 kan omlægges og arealerne udnyttes bedre, så man får
lere mindre gravsteder.
På arealet omkring kirken (kv. 1, 2 og 3) er på nuværende tidspunkt
lukket for nye kistebegravelser. Fremadrettet vil der ifølge behovsberegningen ikke blive behov for at inddrage de ledige arealer til nye urnegravsteder. Man vil altså på sigt gradvist kunne nedlægge de resterende
gravsteder i kvartererne 1, 2 og 3.
Med udsigt til at det samlede arealbehov på kirkegården fremadrettet
vil være faldende, bør det generelt i udviklingsplanen overvejes, om
nogle kvarterer kan udformes, så de får et lavere drifts- og plejeniveau.

Hasle Kirkegård
Eksisterende forhold - ikke i skala
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Udviklingsplan

Udviklingsplanen
Udviklingsplanen for Hasle Kirkegård tager udgangspunkt i fortællingen
om kirkegårdens 3 aldre:

Den nyere del af kirkegården, har et moderne præg med en blanding af
lere forskellige gravstedstyper. På den nyere del ryddes der op i bep-

Skovbæltet
Som en ramme om den nyere del af kirkegården videreudvikles den

lantningen, og overgange bearbejdes, så der skabes en visuelt sammen-

eksisterende beplantning til et ’skovbælte’, der danner ryg og overgang

•

Den ældste del – landsbykirkegården – tæt ved kirken

hængende åben eng drysset med en variation af større solitærtræer, der

mod naboerne mod øst og nord. Skovbæltet består af en oprydning i

•

Den traditionelle 1900-tals kirkegård i kv 4 og 5 og

gør stedet til noget særligt.

buske og træer, og der suppleres med rhododendron, de steder, hvor

•

Den nyere del: rammen der strækker sig mod øst og mod nord.

den mangler.
Rammen

I udviklingsplanen udvikles de 3 områder med hver sin karakter, der

Som en ramme om den ældre og den traditionelle del af kirken, er der

Ny kørevej til rustvognen

understreger den historie, kirkegården er vokset ud af.

på diget de leste steder plantet en bøgepur. I udviklingsplanen sluttes

Udviklingsplanen indeholder et forslag til en alternativ kørevej for

bøgepursrammen, hullerne lukkes, og bøgepurren føres med om på

rustvognen. I planen omlægges køreturen fra kv. 4 til en rute, der løber

Den ældste del af kirkegården åbnes op og omdannes til en funktionel

diget syd for kirken, så der skabes sammenhæng og ro. Højden på bøge-

gennem det nuværende kv. 3. Den nye kørevej fremhæves med en ny allé

grøn græs lade med plads til ophold – et nyt mødested ved kirken, der

purren reduceres til 60-80 cm, så der kommer visuel sammenhæng på

af rønnetræer. Alleen bliver et præcist element, der markerer den akse,

trækker tråde tilbage til dengang, da en landsbykirkegård også var

tværs af rammen.

der løber fra kapellet og mod vest, og forbinder den ældre og den nyere
del af kirkegården. Vejen kan anlægges, når de sidste aktive gravsteder i

sognets græsdækkede fælled og det naturlige samlingspunkt.
Æblelund
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kv. 3 er udløbet og nedlagt.

Den traditionelle 1900-tals kirkegård, der indes i kv 4 og 5 med lange

Mod nord åbnes rammen op, og her plantes en æblelund med en varia-

lige rækker af hækomkransede gravsteder, bevares og gennemgår en

tion af blomstrende æbletræer. Som kontrast til den præcise bøgepurs

Nord Syd Aksen

renovering med en udskiftning af hække og belægninger.

ramme, danner æblelunden en mere opløst overgang, der samtidig bliv-

En anden vigtig akse på kirkegården er den vej, der løber nord syd – fra

er et sted i sig selv. Æblelunden vil stå som et let ilter, der også danner

den sydlige låge, langs diget og forbi kapellet – og som udgør overgan-

bagtæppe for de traditionelle gravsteder i kv. 5.

gen mellem den ældre og den nyere del af kirkegården.
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•

Pausen / tilløbsstykket – en sammenhængende lade, der spænder
på tværs af den ældre del af kirkegården nord for kv. 5.

•

En ny stiforbindelse med trapper fra kv. 5 til den nyere del af kirkegården.

•

En gradvis omlægning af kvarter 6.

•

Et andagtssted i kirkegårdens sydøstlige hjørne.

•

Et forslag til en ny depotplads.
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Kirkegårdsudvikling er en langsommelig proces, der strækker sig over
lere år. Nogle elementer i udviklingsplanen kan iværksættes med det
samme, mens andre må vente til gravsteder udløber og de berørte arealer bliver ledige. Udviklingsplanen er derfor blevet delt i lere mindre
etaper, så arbejdet kan tilrettelægges og implementeres efterhånden
som økonomien og den øvrige drift tillader det.

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Oversigt - ikke i skala
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Mødesteder i det grønne
At kunne sidde sammen om et bord

Et mødested ved kirken

Plads til at sidde på
et tæppe
Glæde, livsglæde,
taknemmelighed

Mødesteder til flere
En græsflade ved kirken,
der kan bruges
Mødet og samtalen

Oprydning i beplantning

Ideer og tanker fra workshop

Første etape
Mødestedet ved kirken
Kvarter 1,2 og 3 er den ældste del af kirkegården, men samtidig også
den mindst velfungerende. I dag er området lukket for kistebegravelser,
og fremstår halvtomt, rodet og i opløsning. I udviklingsplanen nedlæg-

som fritstående overstandere i rhododendronen.

tilbageværende aktive gravsteder som små øer på laden. Som en rolig

Som en udvidelse af kv 16-17 plantes endnu en ‘slingerbasse’ længst

og funktionel grøn lade, bliver området omkring kirken det naturlige

mod syd med plads til 10-15 kistegrave.

mødested, hvor man kan samles efter arrangementer i kirken eller
mødes som familie og sidde sammen i forbindelse med besøg på kir-

Træer

gende græs lade - et mødested ved kirken.

kegården.

Første etape indeholder desuden en generel oprydning i beplantningen,

Omlægningen giver kirken rum og plads, og fremhæver dens placering

Skovbæltet

geværende for plads og rum til at udvikles.

En opgradering og udvikling af ‘Skovbæltet’ - som et sammenhængende

De ire store avnbøge, der står på diget ud mod Haslegårdsvej er udle-

beplantningsbånd, der danner ramme om den nyere del af kirkegården

vede og skal fældes. I stedet plantes 5 nye avnbøge, carpinus betulus, på

og overgang til nabogrunden mod nord og skolen mod øst.

samme sted.

og være sammen om kirkelige begivenheder.

Blandet krat og buske ryddes, og der plantes stedsegrøn rhododendron

Rustvognens kørevej

de steder, hvor den mangler, så der dannes et sammenhængende forløb

Endelig indeholder første etape en mindre udbedringen af forhold-

I kvarter 1, 2 og 3 nærmest kirken nedlægges alle de tomme gravsted-

langs kirkegårdens kant. Der tyndes ud i de eksisterende asketræer, der

ene ved rustvognenes sving ved den nordlige låge. Et stykke bøgehæk

ges kvarter 1,2 og 3 gradvist, og området omdannes til en sammenhæn-

på toppen af bakken lankeret af det store bøgetræ. Samtidig trækker
den tråde tilbage i historien til dengang, da en kirkegård var en funktionel græs lade, der udover at tjene som begravelsesplads, også opfyldte en rolle som en grøn fælled, hvor sognets beboere kunne mødes
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ryddes, så der skabes en sammenhængende plæne med de enkelte

er og de ledige arealer udlægges i græs. Hækkene jernes, og stierne

hvor de eksisterende træer gennemgåes og nogle fældes, så de tilba-

står meget tæt, så de tilbageværende træer kan få plads til at udvikle sig

jernes, og den kørefaste belægning suppleres med stigrus i svinget, så

der skabes en bedre midlertidig løsning, der kan fungere indtil en ny
permanent kørevej kan etableres.
Mange steder på Hasle kirkegård trænger til renovering, og man har fra
menighedsrådets side haft et ønske om at komme i gang så hurtigt som
muligt med arbejdet. Første etape af udviklingsplanen er derfor allerede
vedtaget og igangsat.

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Planudsnit 1:250
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Et rart sted at være
Oprydning i
beplantning

Bedre oversigtsforhold

Plads til historier
Nye vandposter
Ideer og tanker fra workshop

Anden etape
Renovering af kvarter 5

Lapidarium

Inventar

En af de større poster i udviklingsplanen er en hårdt tiltrængt renover-

På kirkegården indes i dag en række bevaringsværdige gravminder.

På græs laden nord kirken indrettes et opholdssted med borde og

ing af kvarter 5 - kirkegårdens traditionelle kvarter.

Gravminderne samles og lyttes op til mødestedet omkring kirken, hvor

bænke, og der placeres supplerende bænke andre udvalgte steder på

Kv. 5 bevares som et stykke traditionel kirkegård med hækomkransede

der indrettes et lapidarium langs bøgehækken under det store

kirkegården.

gravsteder til både urner og kister. De udlevede thujahække udskiftes

bøgetræ. Gravminderne sættes i et bunddække af guldjordbær, wald-

med taks, taksus ‘hillii’, og de resterende forhække jernes og erstattes

steinia ternata. (se planudsnit side 31)

af en brostenskant. Stierne ryddes for perlegrus og der lægges i stedet
slotsgrus, der er en fast, tilgængelig belægning.

Anden etape indeholder desuden en opgradering af kirkegårdens
Mødestedet

affaldsøer, hvor nogle affaldsøer lyttes til bedre placeringer og defekte

Ved mødestedet - den åbne græs lade ved kirken - er der i udvikling-

vandposter udskiftes.

I kvarter 4 sættes der også brostensforkant, hvor den mangler, og

splanen også sat midler af til en detaljering af laden, så den fremstår

stierne ryddes og udlægges i græs. Hermed bliver kvarter 4 en del af den

præcis og på niveau med resten af den renoverede kirkegård. Græs-

grønne ramme, der med bøgepurren som ryg, kanter kvarter 5.

laden kantes af en bred granitkansten, der passer til belægningen på
kirkens forplads, så der skabes sammenhæng. Som et supplement kan
laden dekoreres yderligere med spor af belægning i græsset.
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Affaldsøer

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Planudsnit 1:250

Kvarter 5 rammes ind af bøgepur på diget

Slotsgrus

Klippet græs

Guldjordbær, waldsteinia ternata.

Borde bænke sæt
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Et tilløbsstykkke - en klar identitet
Bivenligt
Blomster man kan
plukke af
Bedre oversigtsforhold
Flere urnegravsteder
Ideer og tanker fra workshop

Tredje etape
Rammen

Skovkant

indrettes som et iøjnefaldende tilløbsstykke, der kan bidrage til kir-

Tredje etape indeholder en rekonstruktion af den karakteristiske bøge-

Langs skovbæltet på kirkegårdens nyere del indrettes en zone til urne-

kegårdens identitet:

pursramme, der kanter den ældre del af kirkegården. Huller med bland-

gravsteder i græs og blomsterløg

En ensartet lade af blomsterløg, en bivenlig have eller skærehave med

ede buske og bede ryddes, og der plantes bøgepur som den eksister-

Den eksisterende chaussestenssti renses op, og urnegravstederne plac-

blomstrende stauder - alt efter interesse, engagement og ambitionsniv-

ende. Foran kirken sluttes rammen, så der skabes ro og sammenhæng

eres mellem sti og rhododendron i kanten af ‘skoven’. I plænen sættes

eau.

ved ankomsten. På den ‘mellemste’ terrasse nedenfor kirkens forplads

Vintergækker, galanthus nivalis og Skilla, scilla sibirica eller mischtschen-

Alternativt kan arealet stå som en rolig klippet græs lade.

plantes bøgepurren også, og alle steder holdes den i en højde på 60-80

koana.

cm, så man kan se på tværs uden problemer.

Stauder til skærehave:

På arealet ved mindestenen nedenfor diget ryddes snerler og vedbend,

Pausen / Tilløbsstykket

Stjerneskærm, astrantia major ‘star of beauty’

og der plantes løvefod, alchemilla mollis.

Den nordlige del af kv. 5, der er indrettet til større familiegravsteder,

Prydløg, allium aϔlatunense ‘purple sensation’

Samtidig nedgraves kabler til kirkens lysspots og der opsættes et værn

fremstår i dag tomt og delvist udlagt i græs og grus. Gradvist nedlægges

Solhat, echinacea ‘tomato soup’

på terrænmuren over mod sognehuset.

de få resterende grave og der dannes en sammenhængende lade, der

Tidselkugle, echinops ritro ‘Veitch’s blue’

spænder på tværs af rummet.

Solhat, rudbeckia fulgida
Lægekvæsurt, sanguisorba ofϔinatis ‘Tanna’

Den sammenhængende lade fungerer dels som en pause og overgang mellem de traditionelle gravsteder og æblelunden, men kan også
34

Solbrud, helenium ‘moerheim beauty’

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Planudsnit 1:250

Iøjnefaldende stauder til tilløbsstykket, der blomster på forskellige tidpunkter i løbet af året og som egner sig til at blive plukket.
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Bedre oversigtsforhold

Bedre kørevej til rustvognen

Et rart sted at være

Fordybelsespark
Ideer og tanker fra workshop

Fjerde etape
Nord Syd Aksen

Nye træer i Nord Syd Aksen er:

Som modspil til diget og bøgepurren, der kanter vejens vestside, anlæg-

I jerde etape ligger Nord Syd Aksen - en styrkelse af den eksisterende

Fuglekirsebær, prunus avium plena

ges nye staudebede på vejens østside, så der skabes visuel balance på

kørevej som kirkegårdens ‘rygrad’, der danner overgang og rum mellem

Hjertebladet el, alnus cordata

tværs af vejen.

den ældre og den nyere del af kirkegården.

Tretorn, gleditsia triancanthos
Papirbarkløn, acer griseum

Her vælges stauder, der når en vis højde, men som har afdæmpede

Som bærende element i planen og som vigtig akse opgraderes vejen

Manna ask, fraxinus ornus

grønne og bleggule farver, så det overordnede indtryk er roligt. Bedene

med nye træer, der kan supplere de eksisterende, samt staudebede på

Sump eg, quercus palustris

anlægges med en chaussestenskant.

vejens østlige side. Som kontrast til den præcise øst vest-gående allé ved

Tyrkisk hassel, corylus colurna

kapellet vælges her større træer i forskellige arter, der bygger videre på

Tarmvridrøn, sorbus terminalis

Stauder i bede langs vejen:

fortællingen om de særlige solitære træer på kirkegårdens nyere del.

Askebladet løn, acer negundo

Løvefod, alchemilla mollis
Farvegåseurt, anthemis tinctoria ec buxton

Træerne fordeles som vist på plantegningen.

Løvehale, phlomis russeliana
Biskophat, tellima grandiϔlora rubra
Månestråle, kirengeshoma palmata

36

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Planudsnit skaleret - ikke i skala

Forskelligartede træer i Nord Syd aksen bygger videre på fortællingen om kirkegårdens særlige solitærtræer

37

HASLE KIRKEGÅRD 2040
Udviklingsplan
Flere urnegravsteder

Fred og ro

Et tilløbsstykkke - en klar identitet

Et rart sted at være
Oprydning i
beplantning

Femte etape

Ideer og tanker fra workshop

Æblelund
Som bagtæppe for kv. 5 og den traditionelle kirkegård plantes en æblelund af forskellige paradisæbletræer. Æblelunden vil om foråret stå med
et let slør af blomster, der formidler overgangen mellem den gamle og
den nyere del af kirkegården.
Hække om tomme gravsteder, belægninger og eksisterende træer
ryddes for at skabe ro og sammenhæng og plads til anlæg af nye urnegravsteder. En eksisterende blodbøg bevares.
Arealerne omlægges gradvist til urnegravsteder i græs eller i individuelle bede under æbletræerne, og de store traditionelle hækomkransede
familiegravsteder afvikles. Urneplænen, der i dag udgør kv. 8, indgår
som en naturlig del af æblelunden.
Æbletræer der plantes er:
Paradisæble, malus hybr. ‘evereste’
Paradisæble, malus ϔloribunda
38

Paradisæble, malus sieboldii

Blomstrende paradisæbler med urnegravsteder i græs - forskellige arter giver variation i blomstring og ved løvfald

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Planudsnit 1:250
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Udviklingsplan

Sjette etape
Depotpladsen

Den nye depotplads placeres hvor der i dag står et faldefærdigt skur, der

Depotpladsen på Hasle Kirkegård fungerer i dag meget dårligt. I ud-

står til nedrivning. For den nye depotplads gælder:

Depotpladsen indeholder separate rum til følgende:
Grønt affald, så stort som muligt

viklingsplanen foreslås et alternativ - en ny depotplads, der er lyttet
længere mod øst, hvor der kan skabes mere plads og bedre funktional-

•

Depotpladsen afskærmes ud mod kørevejen

Harpet muld, 8 m3

itet. En lytning af depotpladsen vil samtidig betyde, at ankomsten fra

•

Adgang sker gennem åbning mod øst og rum kan tilgås med

Affaldsjord, 8 m3

minilæsser

Perlegrus, 8 m3

•

Fast belægning i rummene

Gravsten, 10 m2

•

Vognmand kan tilgå rum med grab fra kørevej

Div sten og liser, 10 m2

•

Visuelt pakkes depotpladsen ind i ‘skovbæltet’

Slotsgrus, 8 m3

•

Depotpladsen ligger mindre eksponeret i forhold til ankomsten fra

Haslegårdsvej kunne opgraderes.

Haslegårdsvej

Projektet for en ny depotplads indeholder landinspektøropmåling, en
projekteringsfase, rydning af skur og gamle depotplads, jordarbejde,
anlæg og beplantning.
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Øverst:
Den nuværende depotplads
er underdimensioneret og ufunktionel.
Midt:
Listeinddækningen er elegant, men
dørerne for er små til en minilæsser og
hængslerne er ødelagte. Placeringen er
meget eksponeret i forhold til ankomsten fra Haslegårdsvej
Nederst:
Rustvognen har problemer med at
komme rundt i svinget.
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Bedre oversigtsforhold

En fordybelsespark

Oprydning i
beplantning

Fred og ro
Ikke for vild natur
Flere urnegravsteder

Ideer og tanker fra workshop

Syvende etape
Den åbne eng

Terrænmurerne i både kv. 16-17 og i kv. 6 trænger til renovering. En

Den nyere del af kirkegården udvikles som et sammenhængende

mulighed kunne være at omlægge terrænspringet til skråninger med

landskabsrum - en åben eng - med en gennemgående grøn klippet lade

gravsteder i bunddække. Dette ville yderligere bidrage til at skabe sam-

som bund. Drysset rundt på den åbne eng står en blanding af forskellige

menhæng på området.

enkeltstående solitærtræer - eksisterende og nye - der giver variation og
oplevelser i løbet af året med farver, løvfald og forskelligartet grenstruk-

Omlægning af kv. 6

tur.

Kv. 6 omlægges gradvist - rækkerne med hækomkransede gravsteder
nedlægges og erstattes med urnegravsteder i græs eller lave individu-

I det nordøstlige hjørne bevares slingerbasserne som et særligt sted på

elle bede.

kirkegården.

Også her kan de udtjente terrænmure med fordel erstattes af skråninger
med gravsteder i bunddække.

Der ryddes op i buske og stedsegrøn beplantning på gravstederne, så
der bliver visuel sammenhæng på tværs af arealet.
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Bedre kørevej til rustvognen

Kunst

Ideer og tanker fra workshop

Ottende etape
Ny kørevej gennem kv. 3

være interesse for at lytte eller nedlægge de tilbageværende 6 gravsted-

I alleen plantes Røn, sorbus incana. Som bunddække i bedene langs

En del af opgaven med udviklingsplanen har været at inde alternativer

er. Den nye kørevej kan først anlægges, når de sidste gravstedsarealer

kørevejen plantes Storkenæb, geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s Vari-

til rustvognens nuværende kørevej.

bliver ledige.

ety’, der tilnærmelsesvis er stedsegrøn.

Efter menighedsrådets ønske bliver der her i udviklingsplanen peget på

Den nye kørevej bliver et præcist element på kirkegården, der giver

Projektet for en ny kørevej indeholder en projekteringsfase, rydning og

muligheden for at omlægge kørevejen fra den trængte situation i kv. 4 til

rustvognen en værdig køretur, og samtidig bliver en overgang mellem

jordarbejde, anlæg af vej og beplantning.

det nuværende kv. 3.

den ældste del af kirkegården og det traditionelle gravstedskvarter, kv. 5

Kvarter 3 er i dag lukket for kistebegravelser, og fremstår forsømt og

I samme etape etableres en ny forbindelse på tværs af kirkegården

halvtomt med mange ledige gravsteder. Der er på nuværende tidspunkt

Vejen kantes af en alle, der danner væg og rum om ‘mødestedet’ - kirk-

fra kv 5 til kv 16 og 17. Forbindelsen består af en sti samt 2 små trap-

kun 6 aktive gravsteder tilbage i kv 3, hvoraf de 3 udløber i 2018 og

ens åbne græs lade - og som udpeger og danner visuel forbindelse

peforløb. Trapperne udføres af genbrugte granitsten fra rydningen til

de sidste frem mod 2025. Fredningstiderne på samtlige gravsteder er

mellem kirkegårdens 3 aldre.

kørevejen og fra kirkegårdens depot.

udløbet.
Som ixpunkt og pejleærke placeres en skulptur i aksens vestlige ende.
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I det kommende arbejde vil menighedsrådet indgå i en dialog med de

Udgiften til en skulptur er ikke regnet med i overslaget - her skal der

resterende gravstedsejere i kv. 3, og informere om planerne for kir-

søges fondsmidler, og der skal udvælges en kunstner, der vil påtage sig

kegården. Dialogen har blandt andet til formål at a klare, om der kunne

opgaven.

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
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Inspiration - den præcise allé signalerer, at her sker noget særligt og vigtigt.
En værdig køretur.

Storkenæb, geranium macrorrhizum
‘Ingwersen’s Variety’,

Røn, sorbus incana

Inspiration - en skulptur som ϔixpunkt for
enden af aksen
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Andagststed

Ikke en legeplads,
men hellere ‘skulpturelt’ ophold

Glæde, livsglæde,
taknemmelighed

Mødesteder i det grønne

Ideer og tanker fra workshop

Principsnit af andagtssted

Niende etape
Andagssted

Voldens inderside udføres lodret som en terrænmur, der øverst kantes

I kirkegårdens sydøstlige hjørne anlægges et cirkulært andagtssted.

af en sidde lade - en cirkulær bænk i træ.

Andagsstedet er placeret i en roligt hjørne af kirkegården, men samtidig
så der er visuel kontakt og udsyn fra kørevejen.

Mod sydvest, i retning mod gangstien der løber langs Kv. 6s sydside,
gennemskæres jordvolden, så der dannes en indgang til andagsstedet.

Andagtstedet udformes enkelt som en cirkulær jordvold, hvis inderside
kantes af en bænk. Jordvolden fungerer samtidig som kulmination på

Det anbefales, at gravstederne nærmest andagtsstedet gradvist afvikles,

forløbet af skråninger, der kan etableres i stedet for kv. 6s nuværende

så der skabes rum omkring andagtsstedet. Ved anlæg af andagtsstedet

terrænmure.

afsættes der midler til omlæging af den eksisterende chaussestenssti,
der løber langs kanten af engen.

Jordvolden anlægges som påfyld ovenpå eksisterende terræn, og dens
yderside udformes med anlæg = 1:3. Jordvolden anlægges med vandret
overside i en topkote, der ligger 45-50 cm over terræn, hvilket svarer til
siddehøjden på en bænk.
Til opfyld bruges jord fra depot, der stammer fra jordarbejdet i kvarter
46

3 i forbindelse med anlæg af den nye kørevej.

Inspiration - en lav græsklædt vold

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
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Inspiration - cirkulær bænk
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Tiende etape (option)

Ellevte etape

Terrasse

Diget

Den nederste ‘terrasse’ der ligger nærmest Viborgvej og som kantes af

Renovering af diget løber som særskilt projekt.

et lavt dige, er i dag sået til med græs med blomsterløg. Hældningen på

Digerenoveringen har sin egen særskilte økonomi, der følger allerede

laden er dog så stor, at det volder store problemer at klippe græsset for
personalet på kirkegården.

bevilgede midler fra provstiet.
Der er allerede udarbejdet et tilbud på digerenoveringen af Buus Anlægsgartner. Det anbefales at der indhentes et alternativt tilbud inden

Det anbefales, at driften af arealet omlægges, så man i stedet for en tæt

arbejdet igangsættes, så MR sikrer sig, at man får den bedste pris.

klippet plæne lader græsset stå længere som enggræs med et lavere
plejeniveau.

Digerenoveringen er ikke regnet med i overslaget for udviklingsplanen.

Fladen udsmykkes med lere blomstrende løg, der kan kigge frem af det
lange græs, og der afsættes i driften midler til, at arealet slås 2 gange

Låger

årligt med en jernstyret slagleklipper.

Kirkegårdens 2 låger trænger til renovering - både af selve lågerne, men
også funderingerne ved diget.

Tiende etape er med i udviklingplanen som option.

Det er oplagt, at renoveringen af lågerne kunne ske i sammenhæng med
digerenoveringen, og det er derfor med i denne etape.
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Tolvte etape (option)
Pladepladsen, kvarter 7

og får en skrånende overside. Dette vil samtidig skabe en in reliefeffekt

Pladepladsen, der ligger umiddelbart øst for kapellet, gives en enkel

på pladsen med lys og skyggevirkninger, der ændres i løbet af dagen og i

renovering.

forskellig vejr.

Stedet er i dag et lidt forsømt sted, der bærer præg af at være ‘bagside’

Buske ved kapellets østvendte gavl jernes, så pladsen åbnes mere op

til kapellet. Mindepladerne går næsten helt i ét med den øvrige belægn-

visuelt, og der placeres en længere bænk langs gavlen.

ing, og der er derfor svært at se, hvad der er grave, og hvad der er gangsti - og hvor man skal gå for ikke at træde på gravene.

Affaldsøen ved pladsen lyttes til et mere afskærmet sted i kv. 6.

Beton liser i ganglinjer udskiftes med chaussestensbelægning, der

Kanter, marksten og lave terrænmure, der kanter pladsen på nord og

matcher den øvrige på pladsen, eller alternativt betonsten i mindre

sydsiden jernes hvor det er muligt, og terrænet reguleres og afrundes

formater, så det bliver mere tydeligt, hvad der er grave og hvad er ganga-

blødt, så der skabes en enkel sammenhængende græs lade rundt om

real på pladsen.

kapellets chaussestens lade.

Ønsker man at fremhæve mindepladerne yderligere, kan pladernes

Stedsegrønne vækster ved pladsens sydøstlige hjørne ryddes.

øverste kant løftes en 5-7 cm, så de bliver løftet lidt fri af belægningen
Tolvte etape er med i udviklingsplanen som option.
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HASLE KIRKEGÅRD 2020
Opstart og proces

Udviklingen er kirkegården består af mange delelementer.
Nogle kan etableres med det samme, andre først, når det aktuelle arealer bliver ledige.
På denne tegning vises hvordan omlægningen kan iværksættes med
hensyntagen til hvilke gravsteder, der er ledige i dag (2018).
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Oversigt - ikke i skala

Her vises kirkegårdens omlægning som proces:
eksisterende forhold (rød) og fremtidige (sort).
Bestemmelser om ændringer i kirkegårdens indretning og brug skal
indskrives i kirkegårdsvedtægten:
•

Nedlæggelse af gravsteder

•

Regler for udformning af eksisterende gravsteder

•

Regler for udformning af nye gravsteder

•

Regler for udformning og drift af lapidarium

I de leste tilfælde vil ovenstående kunne indskrives som ændringer i
den allerede eksisterende kirkegårdsvedtægt, således at hidtil gældende
regler i kirkegårdsvedtægten kan fortsætte med at gælde på områder
eller ved gravstedsformer, hvor dette ønskes, mens der tilføjes supplerende afsnit om nye gravstedsformer.

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård
Eksisterende og fremtidige forhold - ikke i skala
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