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FORUDSÆTNINGER

FORUDSÆTNINGER

Orientering
En levende kirkegård i monumentområdet

I World Heritage forvaltningsplanen for Jelling-monumenterne,
som er udarbejdet af Jelling Menighedsråd, Vejle Provsti og
Kulturarvsstyrelsen er det understreget, at formidling af kulturarv er med til at give en dybere forståelse for nutiden, som vi
lever i. Menighedsrådet vil gerne være kulturelle og historiske
medspillere i understøttelsen af, at fortiden som erindring gennem monumentområdet bliver nærværende, og er et område,
der fortsat er i brug.

Jelling kirkegård

Det er et udtrykt ønske, at Jelling Kirkegård fastholdes med
sin beliggenhed nær kirken og i en størrelse, der sikrer, at der
også i fremtiden vil være tilstrækkelig begravelsesplads til Jellings borgere. Som et smukt eksempel på den danske kirkegårdskultur, skal kirkegården opretholdes som en levende kirkegård og således understøtte de kirkelige aktiviteter og det
kirkelige liv.

Kobberstik 1591, H. Rantzau. Kilde Nationalmuseet

Det er hensigten med denne udviklingsplan at fastlægge rammerne for kirkegårdens udvikling, således at kirkegårdens bevaringsværdier og særlige karakteristika fastholdes og udvikles, og at den tilpasses til de aktuelle behov i forhold til antal
af gravsteder, udbud af gravstedstyper, arbejdsmiljø mv. og
andre forhold, som er generelle for alle kirkegårde, og som er
konsekvenser af samfundets udvikling. Endvidere er det hensigten, at udviklingsplanen skal fastlægge, hvordan kirkegården i fremtiden kan indgå i en dynamisk sammenhæng med
monumentområdet, samtidig med at den aktive kirkegårds integritet i forhold til monumentområdets almindelige, rekreative
brug bliver styrket.

Idéskitsen

Nærværende idéskitse forholder sig alene til selve kirkegårdsområdet og ikke til sognegård og graverfaciliteter, da der for
øjeblikket afsøges muligheder for at flytte til nye bygninger. Adgangsforhold, tilkørsel, stier og parkeringspladser indgår heller
ikke i planen, da det er oplagt, at placering og omfang af disse
skal ses i sammenhæng med sognefaciliteterne. Det forudsættes dog, at der fortsat er tilkørsel til kirkens parkeringsplads fra
Vejlevej/Poppovej.

Jelling udskiftningskort 1781. Kilde Vejle Museum

Udsnit af ”originalkort 1”, 1820. Kilde Vejle Museum

Matrikelkort 1903. Kilde Vejle Museum
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Kirkegården før,
nu og i fremtiden
Kirkegårdens udvikling

Jelling Kirkegård er som mange andre bykirkegårde udvidet
flere gange, i små ”bidder” i takt med, at byen er vokset. Det
ældste kort, hvor kirkegården er med, er fra 1781, og viser en
kirkegård omkring kirken, men i en atypisk form, spændt inde
mellem de to høje, og med en skrå afskæring mod øst, der
følger formen på den formodede skibssætning.
Kirkegården er udvidet mod øst to gange. Første gang omkring
år 1900 og anden gang i 1992. I 1850´erne er der tillagt et
areal langs vestsiden af nordhøjen, og den nordlige kirkegård
er anlagt o. 1900.

Den sydlige kirkegård

Den sydlige kirkegård er karakteriseret af en meget tæt gravstedsstruktur med få, gennemgående, øst-vestgående hovedstier på kirkegårdens ældste dele. Kirkegårdens frodighed og
græskanterne langs hovedstierne er et andet værdifuldt karaktertræk, ligesom den smukke belægning af slidte granitbordursten er helt særegen og har en forbilledlig tilpasning til middelalderkirken. Endvidere er der mange bemærkelsesværdige
gravsteder med meget fint formklippede planter, gravsteder
med bevaringsværdige gravminder, samt en del fritstående,
bevaringsværdige gravminder.
Den påbegyndte opdeling af store gravsteder i meget små urnegravsteder giver den sydlige del langs diget et noget uroligt
præg.
Gravstedsstrukturen trænger af flere grunde til en justering.
Dels har opdeling af tidligere tiders store gravsteder i mindre
gravsteder medført, at der ikke er adgangsgivende stier til en
del af gravstederne, og dermed heller ikke adgang for gravemaskine. Og dels er en del gravsteder for korte til nutidens
kister.
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FORUDSÆTNINGER

Den gamle kirkegård set fra syd

Vestkirkegården set fra Nordhøjen

Nordkirkegården set fra Nordhøjen

Kirkegården set fra vest

7

Kirkegården
nu og i fremtiden
Den vestlige kirkegård

Den vestlige kirkegård smyger sig helt tæt ind til højfoden. De
inderste gravsteder har i en længere årrække været lukket for
nysalg, og der resterer nu blot nogle få. Området fremtræder
med sine 3 rækker gravsteder som en korridor og forbindelsesled mellem den sydlige og den nordlige kirkegård.

Den nordlige kirkegård

Den nordlige kirkegård er effektivt disponeret i et stramt og tidstypisk mønster med nord-sydgående, grusbelagte stier mellem
dobbelte gravstedsrækker. Gravstederne veksler mellem traditionelle, individuelle kistegravsteder afgrænset af stramt klippede hække, og felter med græs med liggende mindeplader.
Som helhed savner området karakter, sammenhæng og en
selvstændig identitet. Kirkegårdens indretning, afgrænsning og
bestand af egnsfremmede stedsegrønne træer er ikke tilpasset
den særlige, landskabelige sammenhæng.

Gravpladsbehov

En beregning af det fremtidige behov for gravpladser har vist,
at der i fremtiden bliver behov for færre kistegravpladser, end
der er i dag, mens der vil blive behov for betydelig flere urnegravsteder. (Se bilag side 26).
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Anonyme urner

Udvidelse ca. 1900

SIGNATURER

Brosten 10x10 cm

54.5
21

HØJDEKURVE

GRAVSTEDSNUM
VANDPOST
LAMPER

Redskaber

FLAG
AFFALD
Rækværk

REDSKABER

111.00

BÆNK

LILLE TRÆ - BUSK
111.00

TRÆ
DIGE
HÆK, AVNBØG

BELÆGNING AF S
GRÆS
BEPLANTNING

GRAVSTEDER I B
Udvidelse ca. 1850

FREDEDE GRAVS
GRAVSTEDER ME
GRAVMINDER

LEDIGE GRAVSTE

Thyras høj
Tjørnehæk
119.00

119.00

Rodondendron
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0.0

0

111.00

Dige med vedbend

Chaussésten

SIGNATURER
54.5

HØJDEKURVE

Ca. udstrækning af
oprindelig kirkegård

VANDPOST
LAMPER

GRAVER

109.00

Granit

FLAG

JELLING KIRKE

AFFALD
REDSKABER
BÆNK

109.00

LILLE TRÆ - BUSK
Udvidelse ca. år 2000

TRÆ
DIGE
HÆK, AVNBØG
BELÆGNING AF GRANIT
GRÆS

.00

108

Samling af
gl. sten

Hængeask

BEPLANTNING
GRAVSTEDER I BRUG

Formodet
skibssætning

FREDEDE GRAVSTEDER /
GRAVSTEDER MED REGISTREDE
GRAVMINDER

108.00

LEDIGE GRAVSTEDER

EKSISTERENDE FORHOLD
Chaussésten

Granit

MÅL 1 : 750
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Jelling Kirke
116.00

Gorms høj

Anvendelse augus
mål 1:400

HELE KIRKEGÅRDEN

Kirkegården
i monumentområdet
Monumentområdet

Helhedsplanen for Jellingmonumenterne og Lokalplan 1100
åbner mulighed for frilæggelse, synliggørelse og formidling i
monumentområdet.
Som kirkegården fremtræder i dag udgør den i nogen grad en
barriere i forhold til planerne for UNESCO-monumenterne (de
to høje og Jellingesten) og for den landskabelige hovedidé i
helhedsplanen, der bl.a. tilstræber at synliggøre det store landskab, den formodede skibssætning og palisaden.

Kirkegårdens afgrænsning og struktur

Den sydlige kirkegård er afgrænset af traditionelle, løst opsatte
dobbelte stendiger, mens den vestlige og nordlige udvidelse er
mere ydmygt skærmet af hække i en skarp skåret form. Ingen
dele af kirkegården har en fysisk afgrænsning mod Nordhøjen,
hvorfor afgrænsningen af begravelsesområdet er diffus.
Såvel i sin ydre form som i den indre gravstedsstruktur savner
kirkegården sammenhæng mellem de enkelte dele.

Den franske filosof Michel Foucault bruger kirkegården som eksempel på begrebet heterotopi, som
er rum, der er anderledes, og som ikke er entydige
i det udtryk, de har i deres arkitektoniske form
og deres funktion. Kirkegården er de dødes by,
og det er der, vi går hen, når vi vil gense dem, vi
aldrig skal se igen. Kirkegården er en heterotopi,
fordi den ikke blot er en grøn have, men dødens
konkrete rum i de levende menneskers by.
Situationsplan, monumentområdet. Frilægning af bl.a. højområdet
samt markering af skibssætning, palisade mm.
Kilde: Projektforslag, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
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HELE KIRKEGÅRDEN

FREDET DIGE

SKIBSSÆTNING
CENTERLINIE
PALLISADE

THYRAS HØJ
NORDHØJ

GORMS HØJ
SYDHØJ

EKSIST.

FORHOLD

MÅL 1 : 1500
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Hovedidé
Tilpasning

Gennem en langsom omdannelse i takt med, at nuværende
gravsteder ikke længere bliver forlænget, vil Jellling Kirkegård
som sognets aktive begravelsesplads i en todelt, helstøbt og
harmonisk enhed blive udviklet til et anlæg, der på én og samme tid styrker kirkegården i sit eget rum, og som for den nordlige kirkegårds vedkommende møder landskabet og de historiske spor med respekt.
Kirkegården vil herved:
- fortsat opfylde pladsbehovet for Jelling Sogn
- imødegå nutidens funktionelle behov
- få en indre sammenhæng mellem de to dele
- tilpasse sig landskab og monumentområde
- indgå som sit eget lag i monumentområdets hovedstruktur
- holde sig fri af Nordhøjen

Todelt kirkegård

Kirkegården kommer til at fremstå som to velafgrænsede enheder med en klar, fysisk adskillelse mellem på den ene side
det omkringliggende rum for almindelig rekreation og turisme
og på den anden side det særlige rum, der er kirkegårdens, og
som med sin lave puls kan give plads, rum, ro og mulighed for
reflektion.
Som en naturlig fortsættelse af den påbegyndte frilæggelse
ved foden af Nordhøjen, udfases det vestlige kirkegårdsafsnit.
Herved opstår der dels en direkte kontakt fra Kongernes Jelling
til Nordhøjen, og dels kommer hele højen til at ligge tilgængelig
i det rekreative monumentområde i et landskab, der løber helt
ind til højfoden.

Nordkirkegården

I respekt for de mange nuværende gravsteder fastholdes Nordkirkegården. Det er naturligt for Sognet, at hele kirkegården
findes i tilslutning til kirken og det aktive sogneliv har betydning
for monumentområdet.

12

For at sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkelig begravelsesplads, og at der er tilstrækkelig fleksibilitet i omlægningsperioden, udvides kirkegården i vestlig retning. Ved blot at udvide i én retning respekteres kirkegårdens historiske form mest
mulig, samtidig med at der allerede i 1. etape kan etaberes
et sammenhængende område med nye gravsteder. Alternativt
kan Nordkirkegården udvides til alle sider i en mere regulær
form, hvorved det areal mod vest, der anvendes til offentlige
arrangementer berøres mindre. (Se bilag side 29).
Den nordlige kirkegård reguleres, så den såvel i sin ydre form
som i sin indre struktur får en mere organisk form, der refererer til sydkirkegården. Udadtil får kirkegården en mere afrundet
form, og den indre gravstedsstruktur ændres til øst-vestgående gravstedsfelter i et formsprog, der i sin grundstruktur korresponderer med den gamle kirkegård. Denne understregning
af sammenhængen mellem de to dele af kirkegården er særlig
vigtigt her, fordi der fra Nordkirkegården ikke er visuel kontakt
til kirken.
De historiske spor antydes i Nordkirkegårdens indre struktur,
ved at friholde skibssætning og centerlinie for gravsteder. Sporene markeres ikke yderligere inde på kirkegården.
Fremtidens Nordkirkegård kommer herved til at fremstå i sin
egen ret samtidig med at den går i dialog med landskabet, med
de historiske spor og med sydkirkegården.

Kirkegårdens afgrænsning

Nordkirkegården afgrænses indadtil at et stendige og udadtil af
en skråning, der fremstår med monumentområdets græs/urtevegetation. Herved tilpasses kirkegården til den landskabelige
situation set udefra, mens der set indefra bliver et tydeligt, rumdannende dige, ligesom på Sydkirkegården.
Ind mod Nordhøjen afgrænses begge kirkegårdsafsnit af en
klippet hæk i højde med diget, da pladsforholdene er yderst
snævre.

HELE KIRKEGÅRDEN

NYT, ÈNSIDIGT
STENDIGE
NORDKIRKEGÅRDEN
UDVIDES
NY HÆK

VESTKIRKEGÅRDEN
UDFASES
THYRAS HØJ
NORDHØJ

NY HÆK

GORMS HØJ
SYDHØJ

IDÉSKITSE HELE KIRKEGÅRDEN

MÅL 1 : 1500
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Etaper

Unescos Verdenskulturarv

1. etape

Som 1. etape i tilpasningen af kirkegården etableres de ydre
afgrænsninger, dvs. det énsidige dige omkring Nordkirkegården, hækkene ind mod Thyras Høj ved både Nord- og Sydkirkegården, samt en afslutning af Vestkirkegården i form af en ny
hæk og låge mod nord. Herved bliver der en passage imellem
Vest- og Nordkirkegården ind til Thyras Høj.

Fredet dige og høje

Fund
Skib, pallisade og huse

Samtidig etableres nye gravsteder i Nordkirkegårdens vestlige
udvidelse, de nuværende gravstedsejere tilbydes at få deres
gravsted omlagt i den nye struktur, der etableres nye låger, og
grusstierne omlægges i græs.

Hedensk monument

Senere etaper

Kristens overskrivning

Efterhånden som gravstederne på Vestkirkegården udløber,
flyttes hækken, så den til stadighed omgiver det aktive gravstedsområde, og så der gradvist frigives areal til monumentområdet.

Ny sammenskrivning

Monumentområdet. Lagstruktur. Elementer, der indgår i projektforslaget.
Kilde: Projektforslag, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Tilsvarende etableres den nye gravstedsstruktur på Nordkirkegården i takt med, at de nuværende gravsteder ikke forlænges.

+

Jelling Kirkegård udgør en del af den nye sammenskrivning
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Indvendigt dige med græsklædt udvendig skråning. Vær Kirkegård

HELE KIRKEGÅRDEN

NYT, ÈNSIDIGT
STENDIGE

PASSAGE ML NORDOG VESTKIRKEGÅRD
NY HÆK
NY HÆK
THYRAS HØJ
NORDHØJ

NY HÆK

GORMS HØJ
SYDHØJ

S E N E R E ETAPE - AF G R Æ N S N I N G E R
1. E T A P E H E L E K I R K E G Å R D E N

MÅL 1 : 1500
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NORDLIGE KIRKEGÅRD

Hovedidé
Parkkirkegård

Den nordlige kirkegård omdannes til en grøn og frodig parkkirkegård i et anlæg på fladen, der er disponeret med store
bunddækkende beplantninger i et samlende tæppe af græs.
Gravstederne er integreret i den bunddækkende beplantning,
hvori der placeres liggende gravminder. Kirkegårdsanlægget
tilpasser sig den landskabelige situation ved at bruge landskabets fladeelementer i en mere kultiveret form.
Anlægget henvender sig til brugere, der ønsker et gravsted,
hvor det er den landskabsarkitektoniske helhed, der er attraktionen i modsætning til den traditionelle kirkegård, hvor det individuelt formede gravsted er centralt.
På kirkegården plantes mindre og blomstrende træer, som giver karakter, årstidsvariation, beskyttelse, menneskelig skala
og en tredie dimension. De eksisterende stedsegrønne træer
fjernes.

Mindre, flerstammede træer, f.eks. Glansbladet tjørn, Bærmispel, Vildæble
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NORDLIGE KIRKEGÅRD

FORMODET PLACERING AF
SKIBSSÆTNING

CENTERLINIE FOR SKIBSSÆTNING, HØJE OG JELLINGESTEN

LÅGE
ENSIDIGT STENDIGE MED UDVENDIG GRÆSSKRÅNING
GRAVPLADSER MED LIGGENDE
GRAVMINDER I BUNDDÆKKE AF
F.EKS.LYNG

GRÆSSTI
GRÆS

GRAVPLADSER MED LIGGENDE
GRAVMINDER I GRÆS

5-7 METER HØJE, LØVFÆLDENDE TRÆER
KLIPPET HÆK AF BØG EL. TAKS

LÅGE

IDÉSKITSE

NORDLIGE DEL

MÅL 1 : 400
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Omlægning

De nuværende gravpladser ”genbruges” i det nye anlæg. Herved vil kirkegården gradvist kunne omlægges i takt med, at de
nuværende gravsteder ikke bliver forlænget.
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NORDLIGE KIRKEGÅRD

SIGNATURER
54.5
21

HØJDEKURVE
GRAVSTEDSNUMMER
VANDPOST
LAMPER
FLAG
AFFALD

SIGNATURER
EKSIST. HÆK

REDSKABER
BÆNK
LILLE TRÆ - BUSK

EKSIST. GRAVSTEDER I BRUG

EKSIST. LEDIGE,
TRÆ
TRADITIONELLE GRAVSTEDER
DIGE
EKSIST. LEDIGE
GRAVSTEDER I GRÆS

HÆK, AVNBØG

GRAVSTEDER MED
BELÆGNING AF STEN / FLISER
REGISTREDE GRAVMINDER
GRÆS
NY BUNDDÆKKE
MED GRAVSTEDER

BEPLANTNING

GRAVSTEDER I BRUG

IDÉSKITSE

PÅ

EKSISTERENDE FORHOLD

MÅL 1 : 400

FREDEDE GRAVSTEDER /
GRAVSTEDER MED REGISTRED
GRAVMINDER
LEDIGE GRAVSTEDER
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Gravsteder i lyng

Blåaks

Blåbær

Mosebunke

Tyttebær

Revling

Hedelyng og revling og græs
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Det er en mulighed at anvende lyng som bunddækkende beplantning. Der historisk belæg for, at der tidligere har været
lyng i området, og der kan derved opnås sammenhæng til monumentområdet, hvor det er hensigten at lyng skal indgå i den
fladedækkende vegetation.
For at få en fin årstidsvariation og en detailrigdom, er det tanken at kombinere flere sorter af lyng og lade småbuske som
blåbær, tyttebær og revling indgå i kombination med sorter af
prydgræs. Der vil blive iværksat prøveplantninger med henblik
på at finde frem til den bedst egnede plantekombination.

NORDLIGE KIRKEGÅRD

Individuelle, liggende gravminder

Liggende gravminder i bunddækkende beplantning
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SYDLIGE KIRKEGÅRD

Hovedidé
Kirkegårdens stærke og karakterfulde helhedspræg bevares
ved at fastholde mest muligt af den nuværende gravstedsstruktur, hække og de øst-vestgående forløb af hovedstier (se plan
af eksisterende forhold side 9), samtidig med at der langsomt
og over tid gennemføres tilpasninger med henblik på at opnå,
at der kan maskingraves, at der bliver stiadgang til alle gravsteder, og at kistegravpladserne har tilstrækkelig størrelse.
Kirkegårdens historiske og særlige karaktertræk skal naturligvis fastholdes. Det gælder bl.a. gravsteder med bevaringsværdige gravminder, den frodige indretning og fine pleje af gravstederne og græskanterne langs stierne.
Nogle af de gravsteder, der er for små til kister forbeholdes
i fremtiden til urner, for at undgå en omfattende omlægning.
Endvidere fortsættes og suppleres den regulering, der allerede
er i gang med henblik på at etablere flere nord-sydgående stier, der giver adgang til de ”indeklemte” gravsteder.
Kirkegårdens grønne præg styrkes ved at omlægge grusarealer og stier til græs. Således vil kirken komme til at fremstå på
en sammenhængende grøn flade, og stierne i den østlige udvidelse vil blive græsstier. Grusstierne fastholdes på de ældste
dele af kirkegården, men fremover vil der blot blive anvendt én
type grus i en fin sortering.

Gravsteder i fælles anlæg. Vestre og Nordre Kg., Århus

Den påbegyndte omlægning af store gravsteder til små urnegravsteder langs syddiget justeres således, at gravstederne
bliver større, og så gravstederne kommer til at danne en sammenhængende helhed i en bund af græs. Mod sydøst og øst
er det muligt at indpasse en ny gravstedstype, f.eks. i et fælles
anlæg.

Små, individuelle gravsteder. Nivå Kirkegård
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Kirkegårdens særlige karaktertræk fastholdes

De store og mindre løvtræer er med til at styrke kirkegårdens
frodighed, skalaforhold og årstidsvariation, og der suppleres
med nye, mindre træer. Til gængæld fjernes nogle af de stedsegrønne træer, der forekommer for massive og noget fremmedartede.

SYDLIGE KIRKEGÅRD

FORMODET PLACERING AF
SKIBSSÆTNING
NY HÆK
LÅGE
GRÆS

INDIVIDUELLE GRAVSTEDER

MINDRE, LØVFÆLDENDE
TRÆER

STIER OMLÆGGES TIL GRÆS

BEVARINGSVÆRDIGT GRAVSTED
GRAVSTEDER MED FÆLLES
BEPLANTNING

SMÅ, INDIVIDUELLE GRAVSTEDER FOR URNER OG KISTER

IDÉSKITSE SYDLIGE

KIRKEGÅRD

MÅL

1:400
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B I LAG
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Antal gravpladser
Nordlige kirkegård

Hele kirkegården
I skitsen

Heraf kistepladser, ca

Heraf urnegravsteder, ca

Ialt

Gravstedstype

I skitserne

Heraf kistepladser, ca

Heraf urnegravsteder, ca

581

424

105

Små individuelle langs syddige

71

39

32

Gravsteder i fælles anlæg langs sydøst og
østdige

62

42

20

Anonyme

288

Kendte Ialt

Anonyme
urner

Gravstedstype
Sydkirkegård

Gravpladser i bede (med plads til én kiste
eller 2 urner pr plads)

464

Gravpladser i bede (med plads til 2 urner)

26

Gravpladser med liggende plade i græs
samt anonyme (1 felt til urner, 2 felter til én
kiste)

156 felter, 80%
bruges = 125
felter

220

Traditionelle gravsteder*

244
26

40

45

Ialt i skitsen

260

315

575

Beregnet behov

260

296

556

Gravpladser i bede (med plads til én kiste
eller 2 urner pr plads)

464

716

Gravpladser i bede (med plads til 2 urner)

26

I dag i nordlige del

Nordkirkegård:

Gravpladser med liggende plade i græs
samt anonyme (1 felt til urner, 2 felter til én
kiste)

156 felter, 80%
bruges = 125
felter

220

244
26

40

45

Ialt i skitserne

765

472

1237

288

Beregnet behov

765

453

1218

75

* gravsteder med bevaringsværdige gravminder er ikke medregnet

26

288

B I LAG

Mål på gravpladser
Gravpladser og gravemaskine, længdemål
Eksist. 2,70

Gravpladsmoduler, nordlige kirkegård - mål 1:20

Eksist. 1,50
Min. 4,20

0,4

2,70
Hulmål

1,10
Gravemask

Kiste 2,05 - 2,20

Gravpladser breddemål, min
Bredde:		
hæk:
		kiste:
		afstivn::
		ialt
MODUL:

0,2 m
0,7 m
0,4 m
1,3 m

MIN 2,70 m x 1,30 m

Princip ved plader i græs - 20% af pladserne bruges
ikke
Modul 1,30 x 1,40 m

Princip ved gravpladser i bunddække
Modul 1,30 x 2,70 m

27
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HELE KIRKEGÅRDEN

NORDKIRKEGÅRDEN
UDVIDES MOD VEST, NORD OG ØST

EKSIST. KIRKEGÅRD

THYRAS HØJ
NORDHØJ

GORMS HØJ
SYDHØJ

Der henvises til beskrivelse af den alternative form på side 12

ALTE R NATI V F O R M PÅ N O R D K I R K E G Å R D

MÅL 1 : 1500
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