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Guldbjerg kirkegård – stisystem
Baggrunden for mødet er, at der har været klager fra gravstedsejere over
afskaffelsen af en tværgående sti på kirkegården. Stien er sløjfet i forbindelse
med en omlægning af hele kirkegården. Uenigheder af denne slags er desværre
ikke så ualmindelige, kirkegårde er forbundet med mange følelser og
forandringer er svære at tage ind, især i et rum som mange betragter som
værende ”uden for tid og sted”.
Netop ved Guldbjerg kirke er uenighed om kirken åbenbart en tilbagevendende
udfordring, idet jeg har fundet denne gamle fortælling: ”Ældre folk kan fortælle
et sagn, som er overleveret til dem af forfædrene. Når kirken blev bygget på
den ensomme, høje bakke, har det sin særlige grund: der kunne ikke blive
enighed om, hvor den skulle ligge. På Tinghøjen fandt folket på råd. En høstnat
lod de tre stude gå løse, en fra hver kant af sognet, det var den nat et uhyggeligt
og regnfuldt vejr. Næste dag fandtes studene bag bakkens top, hvor de havde
søgt ly for vejret. På denne bakke ligger den lille gamle kirke.” Det er åbenbart
grunden til, at vi i dag finder kirken på netop denne skønne plet.
Forandring er ikke til at undgå
Kirkegårds kultur og design er ikke en statisk størrelse, den forandres hele tiden.
Det kan være modefænomener, som fx hække; der kun har været brugt i et par
hundrede år, eller sygdomme; som nu i kastanjetræerne, der fører til ændringer
på en kirkegård. I 1800-tallet begyndte kirkegårdene langsomt at blive anlagt i
faste mønstre, med lige store gravsteder og faste gange, anført af herrnhuterne.
Det var dog ført op i 1900-tallet at en individuel afgrænsning af gravstederne
for alle, og ikke kun de rige, begyndte at slå igennem. Den tiltagende orden,
mere demokrati, lighed (også i døden) og industrialiseringen påvirkede vores
måde at tilrettelægge kirkegårdene på. De små hække omkring gravene,
spejlede også ønsket om hæk om egen have i det virkelige liv. Dette slog stort
igennem i starten af det 20. århundrede hvor parcelhusene (første lov om disse
er dateret 1922) og deres kultur begyndte at blomstre op. Dog var der stadig på
en del kirkegårde uafgrænsede gravsteder, selv efter II verdenskrig.
I vore dage er der igen store ændringer i brugen af kirkegårdene, idet færre
bliver begravet, flere kremeret og nogle ender slet ikke deres dage på en kirkegård. Dette vil medføre forandringer på kirkgården, især når økonomien
ligeledes er under pres.
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I dette tilfælde, har det været klimaet, der har dikteret en forandring. Alle
hækkene, på den meget højtliggende Guldbjerg kirkegård, gik ud i forbindelse
med hedebølgen i 2018.
Herefter blev hækkene fornyet, og i den forbindelse blev gravstedshækkene
”rettet op”, så de nye hække var lige, og gravstederne overholdt de mål der er
fastsat i vedtægterne. Hække har det med at vandre med tiden, således at forstå,
at de med deres tiltagene bredde, ikke altid fordeler sig ligeligt imellem de to
gravsteder de står imellem. Derfor er det nødvendigt at rette op på uligheder i
forbindelse med plantning af nye hække. Dette er en arbejdsgang der benyttes i
hele landet, da gravstederne ellers med tiden helt ville miste deres form.
Ligeledes ville det kunne medføre at nogle gravsteder ville blive meget store,
mens andre ville skrumpe. Derfor er der i vedtægterne fastlagt en størrelse på
gravene, som graverne kan forholde sig til, disse kan variere fra kirkegård til
kirkegård, alt efter tradition.
Kister og urner nedsættes ej heller lige op af hækkene, idet det intet formål har
og der ligeledes skal være plads til graverens arbejde i den forbindelse.
I forbindelse med hækplantningen, blev også gangarealerne gjort bredere der
hvor det har kunne lade sig gøre. Dette medfører at graverne får bedre
arbejdsforhold, og kan komme igennem med maskineri, og at de besøgende,
med behov for kørestole eller gangstativ, har mere plads.
Denne proces er lidt speciel, idet alle hækkene desværre måtte skiftes på en
gang, og ikke løbende som det ellers ofte er tilfældet. Dette er naturligvis en stor
ændring på kirkegården, ikke mindst visuelt; men det påvirker naturligvis også
stemningen på kirkegården.
Ved denne hækplantning blev den skæve tværgang sløjfet. Det er svært at sige,
hvordan denne sti er opstået, men det kan tænkes, at den i sin tid er anlagt som
helt lige, ligesom resten af kirkegården. Med årene - og hækkene, er den blevet
mere og mere skæv, der er ikke andet på kirkegården der har denne vinkel, ej
heller forholder den sig til fx kirkens beliggenhed, indgange eller diget.
Kirkegården ved Guldbjerg er ganske lille, og med et aftagende antal gravsteder.
Ud fra et landskabsarkitektonisk fagligt udgangspunkt, er der ikke brug for
denne tværgang, grundet kirkegårdes størrelse. Med tiden vil gravstederne
samle sig mere og tæt på kirken, og yderligere overflødiggøre en tværsti, idet de
gravsteder der ligger nord for denne langsomt vil udfases.
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Det lange perspektiv
Når der arbejdes med kirkegårde, er det lange tidsperspektiv vigtigt. Med en
historie der strækker sig tilbage til mindst år 1718 for Guldbjerg kirke og den
kristne kirke i Danmark i over 1000 år, er mandsminde, som betegnes i
Danmark som 66 år, kun et vindpust.
Jeg har sammenlignet luftfotos fra 2018 og det nyeste, og forandringen til at
se. Kirkegården har ændret karakter og domineres af sten. De nye unge
hække bærer naturligvis en del af skylden for dette, idet de fylder så meget
mindre end de gamle hække.
Menighedsrådets ønsker en løsning på kirkegården der både respekterer
målene på gravstederne, de nye hække og muligheden for at skabe en sti på
tværs af kirkegården. Vi har besigtiget de faktisk forhold på kirkegården ved
mødet. Det er muligt, ved at fjerne ganske få tværhække, at genskabe en sti
på tværs af kirkegården. Stien vil ikke have præcis det samme forløb som den
gamle sti, men have samme retning. Den vil have en bredde, der gør det
muligt for både gangbesværede og begravelses optog med kistebærere, at
kunne benytte den, hvis det ønskes.
Denne løsning gør det muligt at respektere gravstedsmålene og dermed at
alle gravstederne har lige hække, og ikke som før hvor de givetvis med tiden
har vokset sig skæve langs stien.
Det efter min vurdering et godt kompromis, og den måde man bedst
genetablerer tværgangen med blik for kirkegårdens nuværende helhed.
Guldbjerg kirkegård er i en overgangsfase nu, og det er vigtigt at få gjort den
grønnere og hyggeligere imens hækkene vokser til.
Ligeledes bør der udarbejdes en helhedsplan der forholder sig både til
historien, landskabet og det vigende antal gravsteder, så den kommende
kirkegård kommer til at udvikle sig hensigtsmæssigt.
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Tegningen er ikke præcis, idet der ikke foreligger en tegning af det nye
design, på denne ses dog forløbet af den nye sti, lagt ind over den gamle.
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Luftfoto 2018-2019 over hinanden
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Forhække
I forbindelse med udskiftning af alle hækkene efter tørken i 2018, blev det
besluttet at sløjfe forhækkene på gravstederne. I vedtægterne står der
imidlertid at der skal være levende forhække, derfor var der enighed ved
gennemgang af kirkegården, at gå bort fra den foreslåede granitkantsten og
genplante forhække.
Her vil jeg foreslå at de plantes med en bred indgang på 100 cm, dette er
mindstemålet for adgang for rollatorer og kørestole. Det vil reelt betyde, at
der er plads til at plante 2-3 hækplanter i hver side på enkeltgravstederne,
nok til at markere gravstedernes længde og udstrækning.
Hækkene skal være i tuja som de andre hække på kirkegåden. Forhækkene er
som der står i vedtægterne, et anliggende for menighedsrådet og tilhører
kirkegården, derfor er det ikke op til de enkelte gravstedsejere at anlægge
hæk.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er jeg til rådighed
og ser frem til mødet den 15. december 2019 efter gudstjenesten
Fanny Møller

