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Forord
Helhedsplanen, som den her forligger, er resultatet af et inspirerende samarbejde mellem Kirke- og
Kirkegårdsudvalget, kirkegårdspersonalet og Landskabsarkitekt MDL. MAA. Charlotte Skibsted. Udarbejdelsen af helhedsplanen startede i det tidlige forår i 2014 og første fase er nu afsluttet. Foran
ligger det store og spændende arbejde med at omsætte helhedsplanen i praksis, samt løbende at
tilpasse og videreudvikle planen i takt med de opnåede resultater. Det vil være en proces, som vil
strække sig over mange år.
Målet med helhedsplanen var ønsket om at:
•

At etablere en langsigtet udviklingsplan for Brabrand kirkegård, hvor nedenstående punkter har
været behandlet indgående:

•

Etablere en overordnet helhed og sammenhæng i anlægget gennem beplantning (lindetræer)
og tilpasning af indgangspartier/udearealer i sær mellem hovedkirkegården og annekskirkegården mod nord
Give de enkelte afdelinger et mere individuelt præg
Gennem stitilpasninger og nye stiforløb bløde op på den udtryksmæssigt meget hårde opdeling i
firkanter og lige linjer samt give indtryk af, at træde ind i en helhed
Åbne mulighed for flere gravstedstyper i samme afdeling for også her at opbløde opdelingen i
firkanter, hvilket tillige skal understøttes af beplantning. Dette tiltag skal samtidig tjene til at
undgå for mange ubrugte gravsteder i eksisterende kisteafdelinger
Samlet give kirkegården et grønnere udtryk og herunder erstatte nogle af de nuværende stier
med græsarealer
Diskret indplacering af flere depot- og affaldspladser på selve kirkegården i stedet for den nuværende ene materialeplads med tilhørende lang transportvej tværs over kirkegården
Anlægge kirkegården smukkest muligt og så den samtidig kan vedligeholdes mere rationelt
Så vidt muligt etablere flere P-pladser i det samlede anlæg
At anvende den eksisterende nummerering for de enkelte områder på kirkegården.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Brabrand 31.08.2015
næstfmd. for menighedsrådet Lise Lotte Andersen

BESKRIVELSE AF BRABRAND KIRKEGÅRD
Helhedsplan for Brabrand samlede kirkeanlæg beskriver i nye plan-skitser, hvorledes udviklingen på kirkegården ønskes at ske i de kommende mange år.
Helhedsplanen er udarbejdet som følge af, at der også
i Brabrand sogn er langt flere bisættelser end begravelser. Dette afspejles på kirkegården i, at der bliver
mere ledigt kistegravsareal i visse områder af kirkegården, og at der i stedet anlægges mange flere urnegravsteder og nedsættes urner i fællesgrav. Der er
derfor behov for at indrette kirkegården til fremtidige
behov og gravstørrelser ud fra de forhold, der kendes
i dag.
Brabrand kirkegård består af 2 kirkegårdsafsnit, som
er den gamle kirkegård omkring Brabrand kirke og
med kirkegårdsudvidelser både mod øst, syd og vest.
Desuden er der en annekskirkegård anlagt nord for
Hougårdsvej, hvor der stadig er kistegravsteder i brug.
Der er indenfor de sidste 5-6 år følgende antal begravelser/bisættelser:
2012-2015:
399 urnenedsættelser i fællesgrav
85 kistegrave hovedsagligt i eksisterende gravsteder.
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De efterspurgte gravområder til urner er:
Urner i græsplæne med monument i græsset
som i helhedsplanens afdeling I.
Traditionelle urnegravsteder som i afdeling H
og K.
Urnefællesgrav i afdeling G.
Kiste- og urnegrave i afdeling C.
Herefter er der nye grave spredt over afdeling B og E,
som kan betegnes som udfyldning af ledige gravsteder
i gravstedsrækkerne. Det er mindre hyppigt forekommende. Herudover er der kiste- og urnebegravelser i
allerede eksisterende gravsteder, hvor der allerede er
begravet f.eks. en ægtefælle. På annekskirkegården
er der stadig 2 begravelser/urnenedsættelser i eksisterende gravsteder. Der er i de seneste år ikke anlagt
nye urnegravsteder.
Konklusionen på de faktiske forhold omkring gravstederne, som det ser ud i dag, er, at der er et udbredt
ønske fra de pårørende om mere naturprægede gravsteder, mindre gravareal som følge af de mange urner, og især ønske om gravsteder med udsigt til Brabrand sølandskab mod syd. Der er ikke søgning mod
annekskirkegården og heller ikke mod den nordlige
del af kirkegården mod Hougårdsvej og Engdalsvej,
bortset fra afdeling I.

Det er med baggrund i ovenstående, at helhedsplanen
er udarbejdet i perioden oktober 2014 – marts 2015,
hvor præst, kirkegårdsudvalg, kirkeværge og det administrative mandskab sammen med undertegnede
har gennemgået kirkegårdens forskellige forhold og
udarbejdet helhedsplanen.
Der har undervejs i denne tidsperiode været afholdt
gennemgang af helhedsplanen for menighedsrådet og
provstiudvalg, ligesom kirkegårdsudvalget har orienteret om helhedsplansarbejdet i kirkebladet.
Det gravkort som forefindes i 2014 med numre over
samtlige grave bevares i helhedsplanen. Der kan være
gravnumre som udgår (fra talrækken) til fremtidige
grave, fordi der f.eks. plantes et træ, men både på
gravkort og i protokol opretholdes numrene. Hvis graven senere anlægges som urnegrav opretholdes nummeret. Visse gravnumre vil helt udgå og ikke blive
brugt som grav fremover. Nye gravnumre kan i kommende nyanlæg indføres, således at de følger talrækken.

Helhedsplanen består af et samlet kortbilag over det
samlede kirkegårdsanlæg tegn. LA01 af 27.01.2015.
Herudover er der illustrative delplaner, som mere detaljeret viser helhedsplanens intentioner.
Se tegningsliste side 2 over de samlede tegninger og
illustrative delplaner, benævnt SK og efterfulgt af et
nummer.
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BRABRAND KIRKEGÅRD
EKSISTERENDE FORHOLD
LA00
dato: 20.10.2014
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Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt mdl. maa.

HELHEDSPLAN
Nye karakterplantninger:
I helhedsplanen er der lagt vægt på visuelt at fremhæve de enkelte gravrum øst for kirken ved at indføre
adskillende, opdelende hegnsplantninger mellem afdelingerne.
Det er i helhedsplanen vist ved adskillende ’hegnsplantninger’ mellem afdelingerne E og mellem F og B
samt mellem F og det eksisterende urnegravstedsområde afdeling H – nord. Eksisterende gravsteder opstillet her i dag, flyttes i lapidarium.
Hegnene er etableret af 2 rækker hassel underplantet
med skyggetålende bundplantninger – løvefod, bregner, akelejer og guldjordbær.
-

Hassel (Corylus avellana)
Løvefod (Alchemilla mollis)
Strudsvinge bregne (Matteuccia struthiopteris)
Akeleje (Aquilegia ’Grandmother’s
Garden Group’)
Guldjordbær (Waldsteinia ternata)
Vintergrøn (Vinca minor)

-
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Spredte, blandet træer i eksisterende gravrum:
I flere af de ledige grave i afdeling E og B tilplantes der
med solitære planteagtige lavere træer som
Tretorn (Gleditsia triacanthos)
Magnolie
Æbletræ (Malus hybrid ’Hyslop’)
Koreakornel (Cornus kousa ’China Girl’)
Kirsebærkornel (Cornus mas)
Syren (Syringa vulgaris ’ Beauty of
Moscow’)
Duetræ (Davidia involucrata)
Morbærtræ
På annekskirkegården beskrives nyplantninger under
et senere afsnit i helhedsplanen.
Der plantes i hver afdeling B og E 1-2 stk. større løvtræer som krimlind (Tilia euchlora) og avnbøg (Carpinus betulus).
Nye lindetræer mod Hougårdsvej og Engdalsvej:
Her plantes fra forår 2015 og i årene frem nye kejserlind (Tilia vulgaris ’Pallida’) som egentlig hører under en beslutning truffet før helhedsplanen gik i gang.
Kejserlind plantes også på annekskirkegården.

Vedr. kirkegårdens hovedstier og adgange fra
engens landskab mod syd:
Hovedstien nordøst for kirken er i dag en bred asfaltsti, som anbefales reduceret i bredden til 160 cm
ved, at der i nordsiden af stien anlægges rabatter med
stedsegrøn plantning, så man går via nye granitstensstier ind i gravrummene i afdeling E. Eventuelt kan
asfaltstien efterfølgende få et lyst stentilslag.
Grusstier anbefales i stedet for de nuværende perlestensbelægninger. Granitbordursten benyttes som
nye adgange ind i gravrummene. Nye små granitpladser anlægges i den østlige sti fra parkeringspladsen.
Her kan asfaltstien også et lyst stentilslag.
Der er fremover 3 adgange fra kirkegården ud i landskabet mod syd udenfor kirkegården, idet der anlægges ny adgang i kirkegårdens sydvestlige hjørne ved
gravrum afdeling C.
I de efterfølgende afsnit beskrives de respektive delplaner i h. t. før nævnte tegningsliste over udviklingen
af helhedsplanen.
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LA01
dato: 03.02.2015
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt mdl. maa.

TEGNING SK01 - AFDELING E & I
Eksisterende forhold:
Gravrummets mange urnegrave med gravminder i
græs er et meget efterspurgt gravstedsområde. Her
er der 3 pænt store egetræer, der vokser for tæt på
hinanden og gravrummet ’flyder’ lidt ud i stien mod
syd. Søjleege afgrænser gravrummet mod øst og vest.
Forslag:
Det store egetræ i midten bevares, de 2 egetræer mod
nord ryddes, mens søjleege bevares. Der anlægges en
plantningsmæssig bredere og mere frodig indramning
af gravrummet mod øst, syd og vest.
Der anlægges nye stenbelagte adgange af granitbordursten fra nord og syd ind i gennem de nye indrammende plantninger. Der opsættes flere bænke.
Bedområde med udstyrsplantninger om det store egetræ ændres til græs.
De nye indrammende plantninger 3-3,5 cm brede anbefales holdt med lavere stedsegrønne buske og iblandet en frodigt blomstrende staude samt en løgrabat i
hvide/gule farver gennem hele vækstsæsonen.
Følgende anbefales:
Træagtige
Buksbom (Buxus sempervirens ’Arborescens’)
Japansk kristtorn (Ilex crenata ’Convexa’)
Taks (Taxus baccata ’Repandens’)
Urteagtige
Skovanemone (Anemone sylvestris)
Akeleje (Aquilegia hybrid ’Kristal’)
Sommerfugleblomst (Gillenia trifoliata)
Solhat (Echinacea purpurea ’ White Swan’)
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-

Høstanemone
(Anemone japonica ’Honorine Jobert’)
Phlox (Phlox maculata ’Mrs. Lindgard’)

Ny matrialeplads til grønt affald etableres mod nord i
gravrum i afdeling E med mulighed for at tømme depoterne med lastbil med grab holdende i Engdalsvej.
Materialepladsen skærmes med brede taksplantninger.
Adgang til materialepladsen fra kirkegården i afdeling
E sker ad ny adgangssti fra hovedsti nord. Materialepladsen er i helhedsplanen vist som illustrativ skitse og
placeret skærmet af mod kirkegård af ny beplantning.

Engdalsvej
mur
eksist.
lind

nye lind

NY MATERIALEPLADS

eksist.
lind

nye lind
eksist.
lind

ny indgang

indgang

300 cm

ny
lind

290

låge

160 cm
nye plantninger

nye plantninger
eksist.
taks
ny adgangsvej
til materialeplads

nye plantninger
med hasler

eksist.
kristtorn

søjleeg

søjleeg

søjleeg

ny bunddække
omk. træ
eksist.
bænk

nye plantninger
med hasler
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søjleeg

søjleeg

AFD. E
AFD. E
eksist.
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ny bænk

søjleeg

søjleeg

AFD. I
ny bænk
ny bænk

urnegrave i græs
søjleeg
bed med
trædefliser

ny belægning

180 cm stibredde reduceret
bed med
trædefliser

AFD. F
150
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TEGNING SK02 - ANNEKSKIRKEGÅRD
Eksisterende forhold:
Annekskirkegårdens grusgange nedlægges, kugleahorn ryddes og eksisterende gravsteder i brug bevares. Lapidarium i kirkegårdens nordøstlige hjørne bevares. Der anlægges ikke nye gravsteder, men dette
kan tages op igen, hvis det ad åre skulle vise sig en
udvikling, hvor der bliver behov for at begrave/sætte
urner ned her.
Annekskirkegården har forbindelse til den nuværende
materialeplads mod nord.
Der er mange forskelligartede træer og busketter m.m.
på kirkegården, som er ved at være udtjente. Heraf
flere der slører den hvide kirkegårdsmur.
Forslag:
Annekskirkegården udvikles til ’paradishave’ med
gravsteder i brug, græsplæne næsten overalt og med
indplantning af forskellige typer frugttræer som æbler,
morbær, kirsebær og kvædetræer plantes i et rækkesystem så evt. nye grave senere kan etableres her. Alle
frugttræer plantes i store muldfelter med diameter på
120 cm, så træerne kan udvikle sig, omkring træerne
lægges pinseliljer. Når frugttræerne blomstrer, vil pinseliljerne danne hvide blomstrende … buketter under
træerne.
I græsset anlægges ovale felter af de tidlige botaniske krokus, der blomstrer i februar-marts måned. Mod
nord etableres et rosenespalier med klatrende roser,
der forlænger haverummets blomstringsperiode.
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Mod annekskirkegårdens ydergrænse mod mure og
hegn plantes en lav rabat af bunddækkende planter,
som vintergrøn, hvori de nye lindetræer og frugttræer
plantes.
Der anlægges en ny chausséstensbelagt plads ved
hovedindgang fra Hougårdsvej. Der anlægges et nyt
slynget stisystem gennem annekskirkegården med
nye opholdspladser og bænke.
Adgang fra kørsel til matrialegården sker fra ny lågeindgang fra Digevej, og ny græsarmeret kørevej op
langs annekskirkegårdens vestlige del mod materialepladsen.
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KIRKE
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TEGNING SK03 - AFDELING K MED GRAVRUM FOR
TRADITIONELLE URNEGRAVSTEDER
Eksisterende forhold:
Den nord-sydgående asfaltsti er i dag meget bred. Afdeling K har store betonfliser som belægning og en ret
dårlig randplantning mod øst ind mod nabo.
Gravrummet er meget efterspurgt, her er meget stemningsfuldt.
Forslag:
Asfaltstien reduceres i bredde og tiloversareal anlægges som indrammende græsrabat til afdeling K.
Samtidigt anlægges 2 nye chausséstensbelagte, små
pladser i asfaltstien ud fra mødet med de 2 øst-vestgående hovedstier. Der anlægges en række nye urnegravsteder i afdeling I’s vestlige del.
Der anlægges stier i grus og der plantes ny takshæk
og nye plantninger på det østlige areal mod nabo.
Der plantes en række f.eks. magnolier i gravrummets
østlige side. Der etableres indgange med granitbordursten i de nye græsrabatter til gravstedsområdet.
Der plantes nye paradisæbletræer som lille blomstrende karaktertræ i gravrummet.
Adgang ud til engen i det sydøstlige hjørne bevares.
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takshæk

indgang

TEGNING SK04, 04B & 04C - SKITSER OVER
MULIGE INDRETNINGER TIL COLUMBARIUM
Dette nye gravrum har ikke været så meget drøftet
under helhedsplanen, at der har kunnet træffes nogen
beslutning om valg af gravrummet.
Når skitserne alligevel er taget med i helhedsplanen
er det, fordi de har været fremme på møderne undervejs. Det er en større formgivningsopgave, og pt. har
den videre udvikling ikke ligget i helhedsplanarbejdet.
Men det er besluttet ikke at anlægge flere kistegrave i
græs, end hvad der er vist på skitserne. Herved vil det
være muligt at disponere ledigt gravareal til nye urnegrave, enten med urner nedsat i ”belagt flade” som på
skitse SK04 eller langs mur/hæk som på skitse SK04b
eller som på SK04c (se side 13-15).
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TEGNING SK05 - NÆROMRÅDE OMKRING KIRKEN
Eksisterende forhold:
Nærområderne ved Brabrand kirke fremtræder i dag
med græsarealer, perlestensbelægning, ledige gravsteder og gravsteder i brug.
Forslag:
Landsbykirken er kendt gennem århundreder for at ligge i landskabet omgivet af gammelt græsterræn. Mange af datidens kunstnere har tegnet dette landskabsbillede med de ældgamle kirker. Det er der mulighed
for nu at genskabe ved Brabrand kirke i mindre skala.
Det vil være et ret enkelt amlægsarbejde at opnå dette
landskabsudtryk og kan stort set anlægges uden, at
nogen grave i brug berøres herved.
Forslaget har inddraget nærarealerne på vest, øst og
syd siderne til kommende fællesgræs- arealer og med
græsset stødende op til eksisterende grave i brug, eller
helt omsluttede gravstederne.
Et stitracé føres rundt omkring kirken midt i græsarealet og fra denne sti er der forbindelse via granitbordursten ud til alle de eksisterende gange mod vest og
mod syd. Der indplantes få nye taks omkring kirken
mod vest. Den nuværende udformning af forpladsen
nord for kirken mod Engdalsvej har i dag et bed med
en trappe.
I forslaget til at få kirkens nære omgivelser til at fremstå omgivet af græsflade er det nuværende bed med
trappe nord for kirken ændret til en græsgrønning.
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TEGNING SK06A & SK06B - AFDELING C
Eksisterende forhold:
Det sydlige gravstedsområde, afdeling C, er tæt belagt
med gravsteder og smalle gange. Det er et meget efterspurgt gravstedsområde, her er få eller ingen ledige
gravsteder.

Det vil for lægmænd fremstå som et meget smukt
grønt og roligt gravstedsområde med de rytmiske placerede gravfelter og gange som små græsplæner, som
om engens natur nedenfor stengærdet i syd er rykket
ind i gravrummet.

I dag gør de meget smalle gange mellem gravstederne
det meget vanskeligt at arbejde her både, når der skal
graves en ny kistegrav og i det daglige arbejde med
selv de små maskiner. Nabogravsteder beskadiges
nemt, når der er så smalt et gangareal at manøvrere
fra. De dårlige rønnebærtræer i den nordlige takshæk
fjernes.

Det skal orienteres herom til hvert enkel gravstedsejer,
at man ønsker at indføre denne ændring. Der anlægges ny adgang fra engen i gravrummets syd-vestlige
hjørne.

Forslag:
SK06a blev ikke valgt til helhedsplanen, fordi forslaget
er meget driftskrævende.
SK06b (se side 21) blev valgt til at være langtidsplanen som dette aflange gravrum skal udvikles efter. I
forslaget er de korte smalle gange mellem gravstederne nedlagt og ændret til græs, som breder sig 60 cm
ind over hvert gravsted. Det vil sige, at hvert gravsted afkortes med individuel udsmykning af egen grav,
i stedet anlægges 60 cm græs på hvert gravsted, der
støder op til gangen. Gravstedets forhække udgår, og
gravstedet afsættes med en brostenskant mod græsset. Herved fås et ca. 180 cm græsareal mellem gravstedsrækkerne. Det bliver i det daglige nemmere at
vedligeholde og nemmere at grave en ny grav.
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SÆRLIGE GRAVE OG PLACERING AF LAPIDARIUM
HELHEDSPLAN FOR BRABRAND KIRKEGÅRD
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Taget ud af drift pga. særlige kulturhistoriske interesser. Store/særlige
gravsten

SK07
dato: 30.03.2015
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt mdl. maa.

TEGNING SK07 & SK08 FORSLAG TIL PLACERING OG UDTRYK AF
LAPIDARIER PÅ KIRKEGÅRDEN
Eksisterende forhold:
Eksisterende bevaringsværdige gravminder står i dag
på flere måder, som har den tilfældighed, at der er
indtil nu ikke taget vigtig stilling til gravmindernes endelige opstilling.
Forslag:
I udviklingen af helhedsplane har det været drøftet, at
der kunne være flere placeringssteder, da der er mange fine gravminder at arbejde med. Gravminderne er
registrerede i vist omfang.
Der er følgende gravmindeplaceringer, som indgår i
helhedsplanen:
Fredede gravsteder med frihedskæmpere i af
deling I og præstegrave syd for kirken.
-

-

Gravsteder i afdeling B øst for kirken, som har
meget store grave. Gravminderne står i et
gammelt samlet gravstedsområde. Der anlæg
ges en samlet beplantning for disse gravsteder,
hække bevares og gravsten bevares.

-

kirkegårdsmur

Der indrettes et lapidarium vest for kirken for
gravminder fra dette gravområde.
På annekskirkegården er der i dag opstillet
gravsten i annekskirkegårdens nordøstlige
hjørne. Denne placering bevares, muligvis vil
gravminderne blive opstillet i evt. særligt sam
lende udtryk det er der ikke taget stilling til.

lind

blomstende bundplantning og solitære
græsser

lind
sti

Det vigtige ved at der også på annekskirkegården er
et lapidarium er at gravminderne viser, at her også er
kirkegård, selvom gravrummet er taget ud af brug for
en længere periode.

sti

bænk

inskription her

lav hæk
gravsten
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Der indrettes et lapidarium i kirkegårdens nord
østlige hjørne i særlig udformet ’gravminde-ha
ve’ – skitse SK08 viser forslag til indretning af
dette lapidarium. Det betyder, at gravminder
som i dag er opsat i de adskillende randplant
ninger mellem gravrummene afdeling B øst og
afdeling F og afdeling B og E flyttes til det nye
lapidarium sammen med andre udvalgte grav
minder.

mål 1:100

FORSLAG TIL LAPIDARIUM
BRABRAND KIRKEGÅRD - HELHEDSPLAN
SK08
dato: 13.03.2015
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TEGNING SK09 RESTRIKTIONER IFT. NYE GRAVE
Forslag over hvor der enten ikke anlægges nye grave,
eller ikke anlægges nye kistegrave. Med rød indramning/streg er det angivet, at der ændres fremtidligt for
nye grave.
På annekskirkegården anlægges ingen nye gravsteder
i de kommende mange år. Annekskirkegården opretholdes stadig som kirkegård i brug for eksisterende
gravsteder. Ad åre tages der stilling til om der igen skal
indrettes nye gravsteder.
I afdeling B og E’s nordlige arealer mod vej- anlæg indrettes der ikke nye kistegravsteder. Eksisterende gravsteder i disse arealer forbliver indtil de engang bliver
ledige. Gravsteder i brug her kan få deres fredningstid
forlænget.
Det er besluttet at bevare alle i dag kendte gravnumre på kirkegården. Ledige kistegrave i disse områder
kan benyttes til nye urnegrave og her kan også udvides med nye afdelinger for urnegrave med gravminde
i græs. Dette er vist på skitse SK10 (se side 31).
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AFSNIT MED RESTIKTIONER IFT. NYE GRAVE
HELPLAN FOR BRABRAND KIRKEGÅRD
SK09
dato: 15.03.2015
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urnegrave

AFD. E

AFD. I
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FORSLAG TIL UDVIKLING I AFD. E
HELHEDSPLAN FOR BRABRAND KIRKEGÅRD
SK10
d. 13.03.2015
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekt mdl. maa.
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