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HADERSLEV FJORD

HADERSLEV

DAMAGER KIRKEGÅRD

EKSISTERENDE FORHOLD

Udsigten fra kirkegårdens nordøstlige hjørne ud over Haderslev Dam.

DAMAGER KIRKEGÅRD
Damager Kirkegård ligger i udkanten af Haderslev
med en smuk og sydvendt udsigt ud over Haderslev
Dam.
Den oprindelige del af kirkegården opdeles af 3
hovedakser forstærket af henholdsvis en cedertræ-,
en ege- og en lindeallé. Denne østlige del fremstår
traditionel med lange rækker af sammenhængende
hækomkransede gravsteder hovedsageligt med
kistegravsteder.
Den nyere udvidelse i vest imødekommer derimod
ønsket om flere urnegravsteder med en større
urnehave og en pladeplæne.
Som mange andre kirkegårde oplever Damager
Kirkegård i dag et fald i antallet af kistebegravelser,

mens efterspørgslen på urnegravsteder stiger.
Da urnerne har et væsentlig mindre pladsbehov,
efterlades de afsnit af kirkegården, der er anvendt til
kistebegravelser, med tomme gravpladser.
På Damager Kirkegård har man valgt at lægge de
pågældende afsnit ud i græs og fjerne hække og
gravsteder efterhånden som de nedlægges. Enkelte
steder i kirkegårdens ældste del har man valgt at
lade markante gravsten og beplantning stå omgivet
af græs. Her har kirkegården ikke længere den
oprindelige tæthed, men gravstederne fremstår i
stedet som spredte øer på den grønne græsflade.
Forsætter denne udvikling vil dele af kirkegården i en
nær fremtid ligge hen som rene græsflader.
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Luftfoto 1954

DEN GAMLE KIRKEGÅRD
hovedsagligt kistegravsteder
DEN NYE KIRKEGÅRD
hovedsagligt urnegravsteder
1. kvarter
2. kvarter
3. kvarter
4. kvarter
5. kvarter
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6. kvarter
7. kvarter
8. kvarter
9. kvarter

10. Gamle urnehave
11. Pladeplænen
12. Nye urnehave
13. Den franske mindelund
14. Mindesmærke 1. Verdenskrig

DAMAGER KIRKEGÅRD
1

2
3

1. Den ældste del i 1. og 2. kvarters østvendte gravsteder

2. Den traditionelle kirkegårdsstruktur med dobbeltrækker.

DEN GAMLE KIRKEGÅRD
Gl. Haderslev Sogn erhvervede i 1874 grunden ved
Ribe Landevej til kirkegård og de ældste gravsten på
stedet bevidner at arealet allerede året efter var i
brug. Den østlige del af Damager Kirkegård er den
ældste del og kan ses på luftfotoet fra 1954. Her ses
hvordan Damager Kirkegård er opbygget omkring et
rationelt kvartersystem, der gradvis er blevet udvidet.
De skarpt afgrænsede kvarterers navngivning
afspejler tydeligt kirkegårdens udviklingshistorie.
1. og 2. kvarter er de første og ældste. I denne
del er der udelukkende østvendte kistegravsteder
med separate hækafgrænsninger for hver enkel
gravplads. 3. til 7. kvarter blev herefter etableret med

3. Urnehaven med de svungne bøgehække.

DEN NYE KIRKEGÅRD
en mere traditionel opbygning, hvor dobbeltrækker
af gravsteder langs midterhækken giver både øst- og
vestvendte gravpladser. I 8. kvarter er gravstederne
ikke øst/vestvendte, men derimod enkeltrækkede
hækomkransede gravsteder vendt mod den smukke
udsigt udover Haderslev Dam.
’Gamle urnehave’ er kirkegårdens første urneafdeling
og første tegn på et skift imod urnebegravelser som
den fortrukne begravelsesform.
’Den franske mindelund’ og mindesmærket over
faldne fra egnen under 1. Verdenskrig ligger i den
sydligste del ud mod Haderslev Dam.

Interessen for urnebegravelser gjorde en ny kirkegård
med denne type gravpladser nødvendig. Den nye
kirkegård tilbyder urnepladser langs den svungne
bøgehæk i urnehaven, men der er også mulighed
for en enklere begravelsesform i pladeplænen. Kun i
9. kvarter forsættes kvartersystemmet fra den gamle
kirkegård.
Indtil nu har udviklingen af Damager Kirkegård
drejet sig om hvordan nye udvidelser kunne finde
sted. Denne udvikling er fortsat til trods for at flere
gravsteder er blevet afviklet. Spørgsmålet er hvordan
man i fremtiden håndterer det formindskede
arealbehov, så Damager Kirkegård fortsat fremstår
som en aktiv og smuk helhed.
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Damager Kirkegård - luftfoto 2008

DAMAGER KIRKEGÅRD

KIRKEGÅRDENS AFDELINGER

3
1
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1. De tilbageværende gravsteder som øer på en græsflade.

2. Østvendte gravsteder adskilt af små stiforløb.

3. Flere nedlagte gravsteder i dobbeltrækkerne.

1. KVARTER

2. KVARTER

3. KVARTER

Kvarteret er kirkegårdens ældste og er anlagt i
ca. 1875. Gravstederne er alle østvendte og har
separate omkransende hække, adskilte af små stier
på alle sider.

Kvarteret er kirkegårdens næstældste. Gravstederne
er ligesom i 1. kvarter alle østvendte og har separate
omkransende hække, adskilte af små stier på alle
sider.

Kvarteret tilhører også den gamle kirkegård.
Gravstederne ligger med ryggen mod nordsydgående hække. Gravstederne ligger helt tæt på
begge sider af hækken, kun adskilte af lavere hække.

I dag er 1. kvarter udlagt i græs. Godt halvdelen af
kvarterets gravpladser er blevet nedlagt og herefter
udlagt i græs, hvilket gør 1. kvarter til det mindst
aktive af kirkegårdens kvarterer.

Ligesom i 1. kvarter er også en stor del af 2. kvarters
gravpladser i dag nedlagt og udlagt i græs. Tætheden
er dog større her end i 1. kvarter og der dannes
definerede rumligheder mellem gravstederne. Flere
gravsteder er fredede, og markante gravsten og
enkelte træer er blevet bevaret, til trods for at de
tilhørende gravsteder er nedlagt.

I dag er 3. kvarter udlagt i græs, hvilket også
gælder de grusstier, der tidligere lå mellem de
dobbeltrækkede gravsteder.

De tilbageværende gravstederne fremstår i dag som
spredte øer på en gennemgående græsflade.

Også i dette kvarter er op mod halvdelen af de
oprindelige gravsteder nedlagt og udlagt i græs,
men effekten er en anden end i 1. og 2. kvarter.
I 3. kvarter fremstår de sammenhængende hække
afbrudte og amputerede, når grave nedlægges.
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4. De dobbeltrækkede gravsteder adskilt af grusstier.

5. Spredte gravsteder med udsyn til kirkemuren.

4. KVARTER

5. KVARTER

6. KVARTER

Tilhører den gamle kirkegård. Gravstederne i 4.
kvarter er ligesom i 3. kvarter dobbeltrækkede og
øst- eller vestvendte. Til forskel fra 3. kvarter har 4.
kvarter dog stadig de oprindelige grusstier mellem
dobbeltrækkerne.

Tilhører den gamle kirkegård. Kvarteret er mindre
end de øvrige og består kun af en dobbeltrække
samt en enkeltrække med ryggen mod kirkemuren
langs Ribe Landevej. Gravstederne er nord- eller
sydvendte.
Både 5. og 6. kvarter er udlagt i græs. Det samme
er stien mellem dem, og de to kvarterer fremstår som
et sammenhængende område.

Tilhører den gamle kirkegård. Ligesom i 3. kvarter
er der her tale om dobbeltrækkede gravsteder
orienteret enten mod øst eller vest.
I dag er 6. kvarter udlagt i græs, og smelter sammen
med 5. kvarter.
Mange gravsteder i 6. kvarter er nedlagt.

I 4. kvarter er stort set alle grave i brug og kvarteret
fremstår derfor stadig tæt og aktivt.

Halvdelen af gravstederne i 5. kvarter er nedlagt, og
kvarteret har derfor samme lidt amputerede udtryk
som 3. kvarter. Fra den østlige del af kvarteret er der
et fint udsyn til Haderslev Dam.
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6. Udtyndede dobbeltrækker i 6. kvarter.

De mange nedlagte gravsteder bryder de stramme
nord-sydgående dobbeltrækker i 6. kvarter. Fra
kvarterets østlige del er en smuk udsigt ned mod
Haderslev Dam.

7
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7. Udsigten fra 7. kvarter ned mod Haderslev Dam.

8. De enkeltrækkede gravsteder henvendt mod Haderslev Dam.
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9. Dobbeltrækkede gravsteder med udsigt mod Haderslev Dam.

7. KVARTER

8. KVARTER

9. KVARTER

Tilhører den gamle kirkegård. Gravstederne
er
ligesom i 4. kvarter dobbeltrækkede og øst- eller
vestvendte.
7. kvarter har stadig de oprindelige grusstier mellem
dobbeltrækkerne og kun få grave er i dag ikke i
brug.

Kvarteret er det nyeste i den gamle kirkegård.
Gravstederne er, modsat de andre kvarterer,
sydvendte. Der er tale om fire hækindrammede
enkeltrækker - alle henvendt mod den fine udsigt
over Haderslev Dam.
I dag er enkelrækkerne i 8. kvarter stadig adskilte
af grusstier.
Kvarteret er det eneste, der er fuldt udnyttet formentlig på grund af den enestående udsigt, der
er fra samtlige gravsteder hen over den franske
mindelund og videre ud over Haderslev Dam.

Tilhører den nye kirkegård. Gravstederne er ligesom
i 4. og 7. kvarter dobbeltrækkede og øst- eller
vestvendte.

7. kvarter fremstår stadig tæt og aktivt.
Fra næsten hele kvarteret er en smuk udsigt ud mod
Haderslev Dam.

I dag har 9. kvarter stadig grusstier mellem
dobbeltrækkerne. Kvarteret er ligesom 8. kvarter en
af de mest udfyldte kvarterer - måske på grund af
den enestående udsigt.
I forlængelse af 9. kvarter ligger en plæne, der
kunne have været 10. kvarter, hvis efterspørgslen på
kistegravsteder ikke var faldet.
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10. Gamle Urnehaves skrå enkeltrækker.

GAMLE URNEHAVE (10)
Den gamle urnehave er en del af den gamle
kirkegård og det første afsnit til urnenedsættelser.
Gravstederne er hverken øst- eller vestvendte - i
stedet er de orienteret så alle hækkerækker skråner
mod et enkelt punkt for enden af kirkegårdens
hovedakse.
Den gamle urnehave er indrammet af en thujahæk. Gravstederne ligger på grus med en lav hæk i
ryggen og forrest afgrænset af chaussesten.
I dag er den gamle urnehave stadig aktiv, men med
mange tomme urnegravpladser. Fra den gamle
urnehave er der udsyn ned mod Haderslev Dam.

11. Pladeplænens enkle udtryk.

PLADEPLÆNEN (11)

DEN NYE URNEHAVE (12)

Pladeplænen er en del af den nye kirkegård. Alle
gravsten har samme format og ligger i et stringent
system.

Den nye urnehave er en del af den nye kirkegård.
Den består af en hovedform delt i to samt tre mindre
cirkler. Det er her fællesplænen for de ukendte er
placeret. Området er indrammet af en bøgehæk og
lave takshække bugter sig langs det vestlige skel. På
begge sider ligger urnegravsteder med den lave hæk
i ryggen og forrest afgrænset af chaussesten. Små
grusstier snor sig langs gravstederne.
Urnehaven er populær, men her er stadig 150 ledige
gravplads til nye urnenedsættelser i anden halvdel af
hovedformen, der kun lige er taget i brug.

Denne simple gravstedstype er så populær, at en
udvidelse på den modstående plæne er påbegyndt,
dog kun med en håndfuld gravpladser.
Udvidelsen er dog stoppet og i dag burde der være
nok kapacitet til denne type urnenedsættelser i
Pladeplænen alene. Vedligholdelse af pladeplænen
er minimal, men pårørendes blomster, lys mm.
forøger dog tidsforbruget.
Pladeplænen virker meget tæt udnyttet.
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12. Dobbeltrækkede gravsteder langs hækkens svungne former.

Den nye urnehaves formsprog fremstår fremmed i
forhold til den resterende kirkegård og gravstederne
virker underdimensionerede i forhold til brugernes
ønske om sten og beplantning.

14

14. Den Franske Mindelund.

13. Mindesten for egnens faldne under 1. Verdenskrig

DEN FRANSKE MINDELUND (13)

MINDESMÆRKE FOR 1. VERDENSKRIG (14)

Den Franske Mindelund er en del af den gamle
kirkegård og ligger i forlængelse af 8. kvarter ned til
Haderslev Dam. Mindesmærket er sat i sympati for
24 franske soldater, der tvunget i tysk uniform mistede
livet her under 2. Verdenskrig. Mindelunden består
af en bue af gravsten, der optager et niveauspring.
Foran disse er en lav beplantning, der danner ryg for
den egentlige mindesten i midten.

Mindesmærket for sognets faldne under 1.
Verdenskrig er en del af den gamle kirkegård og
ligger i forlængelse af 4. kvarter ned mod Haderslev
Dam. I forlængelse af mindesmærket er kirkegårdens
kompostdepot placeret, afgrænset af et plankeværk.
To stengærder deler mindesmærket i tre niveauer.
Øverst står mindestenen for alle faldne omgivet
af spireabuske. To trapper fører ned til de næste
niveauer udlagt i græs, hvor to halvbuer af gravsten
mindes hver enkelt afdød soldat.

Det enkle monument står smukt ned mod dammen.
Trådhegnet ned mod søen og plankeværket mod
kompostdepotet yder ikke det fine monument og
dets unikke placering retfærdighed.
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Monumentet fremstår en smule rodet, og
beplantningen kunne med fordel forenkles. En
fjernelse af plankeværk vil give monumentet mere
værdighed og åbne for udsigten til Haderslev Dam.

Den nødvendige nye afgrænsning af kirkegården
her skal være af høj kvalitet og vil kræve en omhyggelig bearbejdning.
Den nye afgrænsning ved Den Franske Mindelund
skal udformes i sammenhæng med en tilsvarende
afgræsning ved Mindesmærket for 1. Verdenskrig,
så området fremstår som en helhed.
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DAMAGER KIRKEGÅRD

ALLÉER
3

2

1

1. Hovedaksen fra øst til vest.

3. Sekundærakse fra parkeringspladen i nord ned mindesmærket i syd.

CEDERTRÆSALLÉEN

LINDEALLÉEN

EGEALLÈEN

En hovedakse leder midt gennem Damager Kirkegård
fra den gamle urnehave i øst og videre mod den
nye urnehave i vest. Aksen gennem den gamle
kirkegård forstærkes af en markant cedertræsallé,
som formentlig er blevet plantet ved etableringen af
den gamle kirkegård. Terrænet hæver sig midt på
hovedaksen, og der er derfor ikke samme lange
sigte, som for kirkegårdens to andre akser.

Lindealléen følger en af sekundærakserne fra
kirkeporten i nord ned mod Haderslev Dam i syd.
Lindetræerne er stærkt beskårne og var alléen
komplet ville der være 24 træer i hver række, men
enkelte lindetræer mangler.
Alléens sigtetlinje ender i en af kirkegårdens
skraldespande og udsigten er blokeret af den tætte
beplantning udenfor skellet.

Egealléen går parallelt med lindealléen fra
parkeringspladsen i nord ned mod mindesmærket for
1. Verdenskrig i syd. Alléen består af søjleegetræer.
En tredjedel af alléens træer mangler og den fremstår
derfor langtfra intakt.

VURDERING:

VURDERING:

Cedertræsalléer er usædvanlige og en intakt allé
af smukke 125-årige cedertræer som denne bør
bevares.
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2. Sekundærakse fra Kirkeporten i nord ned mod dammen.

En åbning mod dammen ville give alléen en ekstra
styrke og være en smuk velkomst for besøgende fra
Ribe Landevej.

VURDERING:

Alléens
træer
er
forskelligt
beskårne,
helhedsvirkningen er opløst og alléen er derfor ikke
bevaringsværdig.

DAMAGER KIRKEGÅRD

TRÆER
1
2
3

1. Kirkegårdens smukke og karakteristiske blodbøg.

2. Urnehavens eneste solitærtræ – en rødeg.

3. Vortebirke langs kirkegårdens sydvestlige skel.

BLODBØGENE

RØDEGEN

BIRKETRÆERNE

Tre smukke blodbøge er karakteristiske for Damager
Kirkegård. De to står langs hovedaksen gennem
kirkegården, hvoraf den ene markerer hovedaksens
begyndelse ved den vestlige indgang. Blødbøgene
er ældre end den nye kirkegård, som de står i.
De er formentlig mere end 100 år gamle og er
måske tilbageværende prydtræer fra haven til den
landejendom, der tidligere lå på stedet.
Blodbøgene er kirkegårdens mest markante
solitærtræer.

Det eneste solitærtræ i urnehaven er en rødeg,
der står midt i de ukendtes grav. Egen er ligesom
birketræerne formentlig plantet i forbindelse med
kirkegårdens udvidelse.

Ved kirkegårdens sydvestlige skel er plantet en række
vortebirke langs bøgehækken. Det er karaktertræer
plantet i forbindelse med udvidelse af kirkegården
og de er derfor omkring 20-30 år gamle.

VURDERING:

VURDERING:

Rødegen fremstår markant og er særlig karakteristisk
for urnehaven. Træet er bevaringsværdigt.

Træerne er nogle af de få markante træer i urnehaven
og udgør tilsammen en fin kant langs kirkegårdens
skel.

VURDERING:

På grund af deres størrelse er blodbøgene særligt
sårbare overfor kraftige vindforhold. Afløsere bør
derfor plantes, så kirkegården forsat vil have smukke
gamle træer.
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DAMAGER KIRKEGÅRD

1

GRÆNSER

3
2

1. Kigget henover kirkemuren og ned mod Haderslev Dam.

3. Hegnet ned mod Haderslev Dam langs Den Fransk Mindelund

KIRKEGÅRDSMUREN

BØGEHÆKKEN

HEGNET

Kirkemuren afgrænser kirkegårdens nordlige side
ud mod Ribe Landevej. Den cirka halvanden meter
højde mur er i røde teglsten med tagstenskant og er
mulig at se henover for gående og cyklende.

Bøgehækken er den mest anvendte afgrænsning og
løber langs hele kirkegårdens vestlige og østlige side
og også langs størstedelen af sydsiden.

VURDERING:

Hækken fremstår især ud mod landskabet fin, og
giver mulighed for at se ud. Flere steder står hækken
dog bag ydeligere beplantning og mister derved sin
betydning.

Ned langs de to mindesmærker afgrænses
kirkegården af hegn. Langs Den Franske Mindelund
løber et lavt trådhegn med bøgehæk på ydersiden.
Hegnet er formentlig opsat for at holde dyr fra
naturområdet rundt om Haderslev Dam væk.
Langs Mindesmærket for 1. Verdenskrig er det
et højt plankeværk, der danner grænse mod
kompostdepotet ned mod dammen.

Muren har i dag en mellemhøjde, der hverken
indbyder til kigge ind eller laver en klar grænse om
kirkegården. Kirkegårdsmuren kunne med fordel
trækkes længere tilbage fra vejen, så rummet foran
og kigget ind i haven blev mere interessant.
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2. Bøgehækken i det sydvestlige hjørne.

VURDERING:

VURDERING:

Trådhegnet forstyrer den unikke udsigt udover
naturområdet og Haderslev Dam fra Det
Franske Mindesmærke. Plankeværket giver ikke
Mindesmærket for 1. Verdenskrig den plads det
fortjener og er en klodset afslutning på kirkegården.

1

DAMAGER KIRKEGÅRD

3

ADGANGSFORHOLD
2

1. Kirkeporten set fra Ribe Landevej.

2. Adgangen til kirkegården set fra parkeringspladsen i vest.

3. Den private vej ned mod skur og depot for kirkegården.

ADGANG GENNEM KIRKEPORTEN

ADGANG VIA PARKERINGPLADS

PRIVAT VEJ

Fra Ribe Landevej er der adgang gennem
kirkeporten. Her bliver man som det første mødt af
kigget ned gennem lindeallén. Det er hovedsageligt
gående, der benytter denne vej samt buspassagerer
fra busstoppet få meter fra porten. Det er muligt ved
begravelser som bilist at benytte parkeringspladsen
lige indenfor muren på højre hånd, men det er
parkeringspladsen i den vestlige del, der er den mest
anvendte.

De fleste besøgende kommer med bil og det er derfor
adgangen via parkeringspladsen i vest og videre ned
til urnehave eller indgangen ved den store blodbøg,
der er de mest benyttede. Parkeringen er omkranset
af bøgehække og det er gennem åbninger i disse
man kommer ind på selve kirkegården.

Den private vej langs ejendommen ud mod Ribe
Landevej giver også adgang til kirkegårdens
serviceområde med skur og depot. Adgangen
kan benyttes som bagvej, men ser dog ikke særlig
benyttet ud.

VURDERING:

Kirkemurens lange stræk langs Ribe Landevej brydes
kun af den ene adgang. Det kunne være ønskværdigt
med yderligere en adgang herfra.
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5. KVARTER

6. KVARTER
3. KVARTER

GAMLE URNEHAVE

1. KVARTER
PLADEPLÆNEN

7. KVARTER
4. KVARTER
2. KVARTER

9. KVARTER

8. KVARTER

NYE URNEHAVE

FULD KAPACITET

2834 kistepladser
2114 urnepladser

18

DAMAGER KIRKEGÅRD

KIRKEGÅRDENS KAPACITET
Ved fuld udnyttelse af kirkegårdens kapacitet, som den er i dag,
ville Damager Kirkegård kunne rumme 2834 kistepladser og
2114 urnepladser.
Tidligere har den fulde kapacitet været udnyttet på kirkegårdens
ældre del i 1. - 8. kvarter, der udelukkende indeholder kistepladser.
Derudover er 9. kvarter i dag fuldt udnyttet, men plænen mellem
urnehaven og 9. kvarter, der kunne have været 10. kvarter, er
aldrig taget i brug.
I den nyere del af kirkegården, hvor der hovedsagligt er urnepladser,
er pladeplænen udnyttet i sin fulde kapacitet og endda forsat med
enkelte grave i det, der kunne have været 10. kvarter. Graden
af udnyttelse i urnehaven vokser stadig, men der er endnu 300
urnepladser, der ikke er taget i brug.

1. KVARTER

336 kistepladser

2. KVARTER

253 kistepladser

3. KVARTER

480 kistepladser

4. KVARTER

306 kistepladser

5. KVARTER

82 kistepladser

6. KVARTER

409 kistepladser

7. KVARTER

355 kistepladser

8. KVARTER

116 kistepladser

9. KVARTER

497 kistepladser

GAMLE URNEHAVE

200 urnepladser

PLADEPLÆNEN

962 urnepladser

NYE URNEHAVE

952 urnepladser

8. kvarter set i retning mod Mindesmærket for 1. Verrdenskrig
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5.

6.
3.

GAMLE URNEHAVE

1.
PLADEPLÆNEN

7.
4.
2.
8.
9.
NYE URNEHAVE

KIRKEGÅRDENS UDNYTTELSE i 2012

1907 kistepladser
1714 urnepladser
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KIRKEGÅRDENS UDNYTTELSE I 2012
Skiftet fra kistebegravelse som den fortrukne begravelsesform
over til urnenedsættelser, har betydet en ændring i kirkegårdens
udnyttelse. Kvartererne med kistepladser, der tidligere var fuldt
udnyttede, har i dag flere nedlagte gravsteder spredt mellem de
aktive.
Når et gravsted nedlægges har man på Damager Kirkegård valgt
at fjerne hækken omkring det og udlægge arealet i græs. Dette
er sket i 1., 2., 3., 5., og 6. kvarter og resultatet er en kraftig
udtyndning af gravsteder i de omtalte kvarterer. Det er kun de mest
populære kvarterer ned mod Haderslev Dam, der kan bibeholde
en næsten fuld udnyttelse.
I 1. og 2. kvarter, hvor gravstederne alle har separate omkransende
hække giver det et ret smukt helhedsindtryk. Flere markante gravsten
er blevet efterladt og resultatet er en næsten skulpturel virkning på
græsfladen, som fotoet her viser. I 3., 5. og 6. kvarter er situationen
en anden. Her er gravstedernes hække sammenhængende, så
et nedlagt gravsted efterlader den resterende hæk afbrudt og
amputeret.
1. KVARTER

194 kistepladser

2. KVARTER

150 kistepladser

3. KVARTER

271 kistepladser

4. KVARTER

282 kistepladser

5. KVARTER

35 kistepladser

6. KVARTER

247 kistepladser

7. KVARTER

349 kistepladser

8. KVARTER

116 kistepladser

9. KVARTER

263 kistepladser

GAMLE URNEHAVE

200 urnepladser

PLADEPLÆNEN

962 urnepladser

NYE URNEHAVE

552 urnepladser

2. kvarter set i retning mod Haderslev Dam - markante gravsten står tilbage som skulpturer på græsfladen
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Pladeplænen

Den gamle urnehave med udsigt over Haderslev Dam

Antal årlige begravelser
(gennemsnit for årerne 2010 - 2012)
Fredningstid + tillæg

KISTER

URNER

I ALT

19 stk

100 stk

119 stk

45 - 50 år

20 - 25 år

855 - 950 stk

(2000 - 2500 stk / 2)*
=1000 - 1250 stk

1855 - 2200 kistepladser

2834 stk

(2114 stk / 2)*
=1057 stk

3891 stk

855 - 950 stk

1000 - 1250 stk

1855 - 2200 kistepladser

30 - 34 %

95 - 118 %

48 - 56 %

Antal nødvendige gravpladser fremadrettet

Antal gravpladser ved fuld udnyttelse af kirkegården

*(2 urnepladser svarer til 1 kisteplads)

Beregnet behov fremadrettet
Udnyttelsesgrad fremadrettet
- i forhold til nuværende kapacitet

DAMAGER KIRKEGÅRD

BEHOVSBEREGNING

En behovsberegning for gravsteder giver et ganske sikkert bud på den
overordnede retning i udviklingen på kirkegården i et givet sogn, selv om der
vil være mange forhold, som kan påvirke behovet og beregningsresultatet.

Udviklingen kan gå hurtigere nogle steder og langsommere andre steder,
afhængigt af mere generelle kulturforskelle og mere konkrete forskelle i
eksempelvis fredningstider på den enkelte kirkegård.

Generelt gælder det, at udviklingen går i retning af flere tomme gravsteder
på kirkegårdene, uanset om der er tale om store bykirkegårde eller små
landsbykirkegårde.

Da en nøjagtig behovsberegning er vanskelig og da resultatet alligevel
vil kunne diskuteres, er her valgt en forenklet og generaliseret beregningsmetode, som angiver hovedretningen i udviklingen kirkegården.
Beregningen af behovet for gravpladser til betjening af Gammel Haderslev
Sogns indbyggere viser, at der på langt sigt vil blive frigjort mange
gravpladser på Damager Kirkegård.

Dette skyldes en række forskellige forhold, som eksempelvis:
- Ændrede begravelsesmåder med færre kistebegravelser og tilsvarende
flere urnenedsættelser.
- Ønsker om mindre plejekrævende gravstedsformer.
- Ønsker om mindre gravsteder.
- Kortere omløbstider for gravstederne på grund af flere urnebegravelser
og færre forlængelser.
- Længere gennemsnitlig levealder for sognets beboere.
- Stagnerende eller faldende befolkningstal.

Kun ca. 48 - 56 % af kirkegårdens fulde kapacitet vil være nødvendig at
udnytte i fremtiden, for at afgangen af eksisterende grave kan holde trit med
tilgangen af nye grave.
Forsætter udviklingen på Damager Kirkegård i den beskrevne retning vil
endnu større områder blive udlagt i græs og måske vil kun en lille udvidelse
til urnenedsættelser vil være nødvendig.
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Ny trærække

6.

3.
1.

KVARTERSKIRKEGÅRDEN

7.

4.

2.
Bænk

PARKKIRKEGÅRDEN

Spredte grave i græs
Spredte grave i skovbund
Ny afgrænsning

Udsigtspunkt

Udsigtspunkt

UDVIKLINGSPLAN 2050

950 kistepladser
2500 urnepladser
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UDVIKLINGSPLAN
En kirkegård hvor begravelsesformerne blandes i de enkelte afdelinger vil
være i konstant udvikling og ikke delvist under afvikling, som vi ser det i dag
på Damager Kirkegård.

HOVEDGREB
5

3

1

KVARTERSKIRKEGÅRDEN

PARKKIRKEGÅRDEN

2

4

6

Kirkegården opdeles i to. Kvarterskirkegården og
parkkirkegården. På tværs bibeholdes hovedaksen, der
forbinder de to afdelinger.

GRÆNSER OG UDSIGT

Hovedgrebet i udviklingsplanen deler kirkegården i to.
En kvarterskirkegård, hvor kvartersinddelingen bevares og en parkkirkegård,
hvor den nuværende struktur ophæves.
Hovedaksen med cedertræsalléen bevares som det samlende greb og
forbindelsen på tværs.
Kvarterskirkegården er i udviklingsplanen nu inddelt i 6 kvarterer.
De eksisterende kvarterer - 1., 2., 6., og 7. kvarter - strammes op med
respekt for den nuværende nummerering af gravsteder og kvarterernes
indivuduelle karakter styrkes.
3. og 4. kvarter bliver til åbne plæner med en kant af gravsten, der åbner
og forstærker en central akse ned mod Mindesmærket for 1. Verdenskrig og
videre ud over landskabet.
5. og 8. kvarter afvikles og nedlægges. Langs kirkegårdens nordlige og
østlige side etableres et sammenhængende bælte af træer på skovbund,
og 5. kvarters areal inddrages heri. Den gamle urnehavens areal indgår
også i skovbæltet.
Ved 8. kvarter etableres i stedet et åbent areal, der giver plads til Den
Franske Mindelund. Her bliver desuden mulighed for ophold med udsigt ud
over Haderslev Dam.
Parkkirkegården mod vest står i kontrast til kvartersinddelingens stringente
linjer. Træer plantet frit i en blomstrende skovbund udgør parkbeplantningen
hvori der dannes en lysning, som åbner sig mod syd og udsigten. På denne
naturkirkegård ligger spredte grave både blandt træerne i skovbunden og i
lysningens græs.

Kirkegårdens grænser forstærkes. En klar defineret
beplantet grænse mod vest, nord og øst understreger
åbningerne ud mod Haderslev Dam og de to nye
udsigtspunkter.

Kvarterskirkegården og parkkirkegården får desuden hver sit udsigtspunkt
længst mod syd. Kvarterskirkegårdens som en tydelig markering og
indramning af udsigten, der fuldender kigget gennem en af de nord - sydgående akser; parkkirkegårdens som en mere subtil overraskelse, der kan
opdages af den besøgende på turen rundt i ‘skoven’.
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - 1. KVARTER
GRAVLUNDEN 1

Illustration: 1. kvarter i den nye udviklingsplan

1. kvarter er præget af store græsflader med spredte øer af enten hækomkransede eller fritstående
gravsteder. Kvarteret er samtidig et af de mindst aktive områder på kirkegården og efterhånden som
grave nedlægges vil kvarteret fremstå mere og mere tomt og forladt - en udvikling der allerede ses
i dag.
For at give kvarteret sammenhæng, tæthed og rumlig kvalitet plantes der her frugttræer på de
tomme gravsteder efterhånden som de nedlægges og udlægges i græs.
Med tiden vil kvarteret fremstå med en særegen karakter som en varieret lund med spredte grave
under blomstrende frugttræer.
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - 2. KVARTER
DEN ÆLDSTE KIRKEGÅRD

Damager Kirkegård: 2. kvarter som det ser ud idag

2. kvarter er anlagt efter samme principper som 1. kvarter, men gravstedernes tæthed er her er langt
større, og kvarteret fremstår sammenhængende og aktivt, selvom 2. kvarter sammen med 1. kvarter
er kirkegårdens ældste.
Den eksisterende struktur og gravsteder i 2.kvarter bevares som en henvisning til kirkegårdens alder
og historie. Nye gravsteder indplaceres og markeres med enten stående eller liggende sten som del
af den naturlige udvikling i forlængelse af kvarterets oprindelige principper.
De nye gravsteder er på planen vist med små bede ved hver gravsten. Bedene kan tilplantes efter
brugerens ønske. Gravstederne kan være enkelte eller dobbelte kistegravsteder eller tilsvarende
urnegravsteder.
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - 3. OG 4. KVARTER
PLÆNEN

Reference: Versailles haven, Paris

3. og 4. kvarter omdannes i den nye udviklingsplan til en bred åben midterakse, der løber fra
nord mod syd og ender i Mindesmærket for 1. Verdenskig.
Det brede rum kantes af to langsgående lindealleer - den eksisterende mod øst og en nyplantet
mod vest - og afbrydes kun af den karakterfulde cedertræsallé, der løber på tværs mellem de 2
kvarterer.
Langs de to lindealleer - i kanterne af den græsklædte plæne - plantes et bælte med blomster som
bund for et lapidarium med gravsten fra de nedlagte grave. Gravstenene placeres med front vendt
mod plænens midte.
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - 6. KVARTER
GRAVLUNDEN 2

Illustration: 6. kvarter i den nye udviklingsplan

Principsnit 2014 - vest og østvendte gravsteder som øer i på græsflade

Som 1. kvarter fremstår også 6. kvarter som noget forladt takket være de mange nedlagte gravsteder.
De tilbageværende gravsteder fordeler sig i større klumper uden rumlig sammenhæng og struktur.
For at give kvarteret en sammenhængende karakter og rumlig ro nedlægges alle vestvendte gravsteder og udlægges i græs, mens de østvendte gravsteder bevares.
Gravstederne markeres med opretstående sten, der suppleres med frugttræer plantet med faste
mellemrum og for at forstærke de langsgående rækker.
Med tiden vil kvarteret fremstå som en frugtlund med karakteristiske lange kig mod Haderslev Dam
og en regelmæssig rytme af træer og stående sten på en bund af græs og blomster.

Principsnit udviklingsplan - østvendte gravsteder står tilbage i rækker med
frugttræer på blomstrende bund
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - 7. KVARTER
DEN TRADITIONELLE KIRKEGÅRD

Damager Kirkegård: 7. kvarter som det ser ud i dag

7. kvarter er et af de mest populære kvarterer på kirkegården og næste alle grave er i brug.
Kvarteret fremstår tæt og aktivt.
7. kvarter vil i den nye udviklingsplan fortsætte i sin nuværende form, som et stykke helt traditionel
kirkegård.
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PARKKIRKEGÅRDEN
PARKAFDELINGEN

Reference: Fonnesbæk Kirkegård, Ikast

På kirkegårdens nyeste del bevares de nuværende hovedstier.
Urnehavens tætpakkede og vedligeholdelsestunge opbygning opløses, og arealet bliver
sammen med planeplænen og 9. kvarter omdannet til en sammenhængende naturkirkegård.
En skov med blomstrende bund åbner sig mod en central græsklædt lysning, hvorfra der er
udsigt ud mod Haderslev Dam.
Gravsteder ligger spredet ud - nogle i skovbund, andre i lysningens græs. Der anlægges nye
stier gennem skoven og turen tager den besøgende forbi udsigtpunktet længst mod syd, der
åbenbares som en diskret overraskelse - et lille sted med plads til ophold og fordybelse ved
den fine udsigt.
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KVARTERSKIRKEGÅRDEN - UDSIGTSPUNKTET

Reference: Kivik art center, Snøhetta

Udsigtspunktet i kvarterskirkegården står som en visuel afslutning på en af kirkegårdens nord-sydgående akser, der markeres af den gamle lindetræsalle.
En smal sti løber i forlængelse af lindealleens akse ned til udsigtspunktet, og fortsætter ind i selve
rammen, hvor den danner kanten på en enkel forsænkning. Kanten bliver en siddeplads suppleret
med en trappe.
Udsigt - Akse
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For den der oplever udsigtpunktet på afstand bliver det en skupturel markering og indramning af
udsigten, for den der kommer tæt på, et intimt rum med plads til ophold, eftertanke og fordybelse.

DAMAGER KIRKEGÅRD

Plan

Opstalt set fra dam-siden

Snit

Udsigtpunktet udførmes som en ramme støbt i beton - en kubeform, der måler 5 x 5 x 3 meter, og
som dermed har samme bredde som selve lindealleen.
Mod Haderslev Dam-siden udføres udsigtpunktet med en højdeforskel ned til det omkringliggende
terræn. Dette er dels for at højne oplevelsen af udsigten, men også for at skabe en naturlig barriere, der forhindrer råvildt i at løbe ind på kirkegården.
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PARKKIRKEGÅRDEN - UDSIGTSPUNKTET

Damager Kirkegård: Udsigt over Haderslev Dam

Udsigtspunktet i parkkirkegården er modsat udsigtspunktet i kvarterskirkegården ikke umiddelbart
synligt på afstand.
Udsigtspunktet ligger som en diskret forsænkning der hvor parkkirkegårdens lysning åbner sig mod
udsigten - en overraskelse, man først opdager, når turen rundt i parken leder den besøgende tæt
på kanten af kirkegården.

DAMAGER KIRKEGÅRD

Principsnit

Sti
Trappe
Hæk

Bænk
Siddeplads

Repos
Høj kant
Låge

Plan
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