UDVIKLINGSPLAN FOR BISLEV KIRKEGÅRD
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På baggrund af henvendelse fra Bislev Sogns
Menighedsråd er der udarbejdet en udviklingsplan for Bislev Kirkegård.
Planen omfatter en række forslag til aktuelle
omlægninger af kirkegården.

En udviklingsplan er et overordnet værktøj
og danner grundlag for en senere detailplanlægning.
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Udviklingsplanen beskriver i tekst, kort og
billeder, hvordan kirkegården kan udvikle sig.

Forslagne til omlægninger af kirkegården bygger på ønsker fra Bislev Sogns Menighedsråd,
vurdering af fremtidige gravstedsbehov samt
analyse og registrering af den eksisterende
kirkegård, herunder historie, planforhold,
landskabet, gravstedsregistrering og bevaringsværdier.

En udviklingsplan skal således ikke ses som
endegyldig, men som en overordnet plan
som detaljeres alt efter at planen udfoldes i
virkeligheden.
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Bislev kirke

• Skabe forståelse for / vise forslag til løsninger på kirkegårdens udfordringer

• Give en bedre udnyttelse af ressourcerne

Med udviklingsplanen skabes et overblik
der gør det muligt at bevæge kirkegården i
en ønsket retning og løse evt. problemer og
udfordringer i god tid.
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Udviklingsplanen hjælper menighedsrådet
med, at sikre:
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• Sætte fokus på kirkegårdens værdier og
muligheder

• Øge naturindholdet og give en grønnere
kirkegård
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Udviklingsplanen kan herudover:
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• At kirkegården har tilstrækkeligt med
gravsteder
• At der værnes om kirkegårdens kulturhistoriske og landskabelige værdier
• At der sikres en helhed på kirkegården

Familien Juel-Rysensteenske gravplads

• Give nemmere vedligehold
• Tage højde for ændrede begravelsesmønstre og ønsker til gravsteder, samt vise
hvorledes disse kan indpasses i harmoni
med den øvrige kirkegård
Denne udviklingsplan har til formål at angive
retningslinjer for den fremtidige udformning
og anvendelse af Bislev Kirkegård.
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3. Grundlag og analyse
3.1 Grundlag

3.2 Forundersøgelse

3.3 Registrering af gravminder

3.4 Historie

Som grundlag for planlægningen er der brugt
en landinspektørplan, der er udarbejdet i
1975 og senest revideret i 1994 af Landinspektør N. Randers fra Nibe. Unøjagtigheder
kan forekomme idet planen ikke foreligger
digitalt og er gammel.

Der er ikke undersøgt jordbundsforhold, men
dette bør gøres når omlægningen fra traditionel kirkegård til eng går i gang på kirkegårdens område nord for kirken. Dette skal
gøres for at afklare eventuelle udfordringer
jorden kan have i forhold til engbeplantningen.

Der er registreret et fredet gravsted og 41
gravminder på kirkegården. En del af gravstenene står fortsat på de oprindelige gravsteder.

Bislev Kirkegård ligger i Bislev Sogn hvor der
i 1801 blev registreret 460 indbyggere. Siden
er tallet steget således at sognet i 1955 talte
805 indbyggere1. Indbygger tallet i sognet er
siden hen faldet men har ligget lidt faldende
men nogenlunde stabilt de sidste 10 år med
672 indbyggere i 2007 og 664 indbyggere i
20172.

Senere rettelser til denne plan er udarbejdet ud fra registrering på Bislev Kirkegård,
herunder fotos samt Geodatastyrelsens luftkort fra foråret 2017.
Nuværende situation for ledige gravsteder er
registreret samt der er udført registrering af
nuværende forhold, herunder belægninger,
beplantninger og træer.
På dette grundlag er der optegnet en ny plan
af de eksisterende forhold, herunder gravstedsudnyttelse i 2017.
Til udvikingsplanens udarbejdelse er dette
grundlag nøjagtigt nok.
Digitalisering af kirkegården bør overvejes
og især ved større omlægninger bør der også
udføres en nivelementsplan som grundlag for
udarbejdelse og projektering af delprojekter.

Øvrige sten fra grave der er udløbet samles
idag langs norddiget.

En eventuel reparation/renovering af den
eksisterende mur og stendige omkring
kirkegården ligger uden for nærværende
udviklingsplan, men kan med fordel tænkes
ind i en investeringsplan og etapeplaner for
kirkegården.

Den historiske registrering af indbyggere i
Bislev Sogn viser at antallet af indbyggere
er faldende. Bislev Kirkegård må heraf forvente et faldende behov for gravsteder. Dette
belyses nærmere i afsnittet ’Vurdering af
fremtidige behov for gravpladser.

For arbejder med kirkegårdsdiger gælder
Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 527 af
19 juni 1992 med senere ændring. Kapitel
angående indhegning § 17. Kirkegårdens
indhegning og indgangsparti må ikke ændres,
omsættes eller nedrives uden tilladelse fra
stiftsøvrigheden.
Der oplyses at generelt er jorden på kirkegården almindelig tung jord, uden meget ler
eller sand. Et godt stykke nede bliver den dog
lidt mere sandet.
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Der er uvist hvornår Bislev Kirkegård præcist
blev oprettet, men det anslås at dette er sket
nogenlunde i forbindelse med at Bislev Kirke
blev bygget i 1100 tallet3.
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Et ældre kort uden datering viser Bislev Sogn1
hvor Bislev kirke er markeret med et kors,
mens det må antages at skraveringen nord for
kirken, på begge sider af Halkærvej viser den
datidige bebyggelse der udgjorde Bislev by.
Kirken har således også dengang ligget lige
ud til Halkærvej.

Høje målebordsblade fra 1842-18994 viser en
klar definering af Bislev Kirkegård der antages
at markere stendiget. Her ses kirkegården
beliggende med åbent landskab mod syd,
vest og øst. Det skraverede felt nord for kirken
antages at vise den daværende almueskole,
der første gang benævnes i 1724. I 1890 blev
der bygget en ny skole nord for kirken der
bliver benyttet frem til 1962 hvor en ny skole
bliver indviet3. På høje målebordblade ses
hvorledes der også dengang var en vej (Kirkebjergvej) der gik vest om kirken. Efterfølgende
har skolegrunden været brugt som børnehave.
Idag står bygningen tom.

Ældre kort over Bislev Sogn uden årstal

Lave målebordblade fra 1928-19404 viser
hvorledes der nu i kirkegårdens omgivelser er
kommet et forsamlingshus sydøst for kirken
mens de åbne vidder foran kirkegården mod
sydvest stadig er bevaret.
På topografisk kort fra 1953-19764 er den nye
centralskole fra 1962 vist. Her er kommet lidt
byggeri til syd for skolen og der er nu bygget
på en grund på vestsiden af Kirkebjergvej vest
for kirkegården. Kirkegården ligger nu ikke
længere med åbne vider mod sydvest. Der
er dog bevaret et mellemrum mellem kirkegården og Kirkebjergvej der går ned til afstikkeren af Halkærvej der går ind til centralskolen.

Målestok meter

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Landinspektørplan fra 1975

Høje målebordsblade 1842-1899
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På topografisk kort fra 1980-20014 ses
hvorledes der nu er kommet nye bygninger til
langs vestsiden af Kirkebjergvej ud for kirkegården således at der ikke længere er åbne vider mod vest. Mod syd er det grønne område
syd for kirken dog bevaret og er det frem til i
dag som det ses på luftfotoet fra 20174
Bislev kirkegård omkranses af et stendige af
marksten. Denne måde at indkredse kirkegården på er almindelig ved ældre kirkegårde i
Danmark. Historisk havde diget den funktion
af holde uvelkomne større dyr, som svin og
kreaturer, ude af kirkegården. De skulle holdes
ude for at undgå at de kom ind og gravede i
jorden og forstyrrede de dødes grave3.
Stendigerne og kirkegårdlågerne har stadig
stor bevaringsværdi som en del af kirkegårdenes kulturhistorie samtidig med at de
og Effektivisering
Lave målebordblade
1928-1940
danner en veldefineret og oftest æstetisk© Styrelsen
flot for Dataforsyning
omkredsning/indhegning af kirkegården. Iht.
(se Links på https://www.altomkirkegaarde.
dk/for-medarbejdere/love-og-regler) skal kg
være indhegnet.
Stendigets placering, de skriftlige kilder og indtegning på kortmaterialet tyder på at Bislev
Kirkegårds størrelse har været den samme
over en meget lang årrække. I 1900 tallet var
det ellers almindeligt at man udvidede kirkegårdene på grund af en voksende befolkning,
men intet tyder på at dette har været tilfældet
på Bislev Kirkegård3.
Bislev Kirkegård har historisk set haft 3
indgange, således er det også i dag. Særligt
indgangen mod nord vurderes at være bevaringsværdig. På denne ses initialerne N J R
som er initialerne på den daværende kirkeejer
Niels Juel Rysensteen (1804-1889).
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I dag er Bislev Kirkegård velplejet og reg© Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering
På topografisk
kort 1953-1976
uleret. Dette har ikke altid været tilfældet.
En egentlig regulering af kirkegårdene går
tilbage til anden halvdel af 1800 tallet og
staten begyndte i 1920’erne via lov at sikre
orden på kirkegårdene. Før dette var gravene
spredt på kirkegården hvor græsset bredte
sig ud over gravene og egentlig beplantning
af grave, som det ses i dag, var et sjældent
syn3. Ifølge T. H. Rasmussen er der ikke sket
større reguleringer af Bislev Kirkegård siden
der i 1903 blev lavet en plan for beplantning
og regulering3.
Kilder
1

www.trap5.dk, Trap Danmark, 3. januar 2018.
www.statistikbanken.dk, Danmarks Statistik, 3.
januar 2018.
3
Rasmussen T.H. (2011) ”Bislev Kirke”
4
www.sdfekort.dk, Geodatastyrelsen, 3. januar 2018.
2

På topografisk kort 1980-2001

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Luftfoto foråret 2017

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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3.5 Kirkegården i landskabet
Bislev Kirkegård ligger i et storbakket
morænelandskab der blev skabt under sidste
istid. På højdekortet i målestok 1:10.0001
med højdekurver hver 2,5 meter ses det
tydeligt hvordan landskabet omkring Bislev
bugter sig i bakker og dale. Nordvest for
kirken danner landskabet en bakke mens
landskabet falder i højde mod nordøst og
er relativt fladt mod øst, sydøst med et lille
fald mod syd. Længere væk fra kirkegården
i sydøstlig retning stiger landskabet igen og
danner en bakke.
På kortet i målestok 1:10001 med højdekurver
hver 0,5 m ses det tydeligt at Bislev Kirkegård
ligger på en mindre bakke med Bislev Kirke
beliggende på bakkens højeste punkt. Terrænet falder mest mod nordøst hvor kirken
ligger mere end 6 m højere end kirkegårdens
nordøstlige hjørne. Kirkegården falder ca.
3 højdemeter fra kirken til kirkegårdens
sydøstlige hjørne, ca. 2.5 meter mod sydvest
og ca. 1,5 meter mod det nordvestlige hjørne.
Derfor opleves Bislev kirke og kirkegård som
et markant element i landskabet der hæver
sig over omgivelserne.
Kirkens beliggenhed og fremtoning i landskabet opleves mest fremtrædende fra sydsydøst
siden hvor den store plæne, med enkelte
solitær træer, syd for kirken giver et næsten
uforstyrret kig ind til Bislev kirke og kirkegård.
Fra østsiden opleves meget markant hvorledes
kirkegården ligger på en bakke med den store
skråning lige ude til Halkærvej.

a

Bislev Kirkegård set fra sydøst
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Bislev Kirkegård set fra øst

Kort 10.000 med højdekurver hver 2,5 meter

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

U

Fra nordøst anes kirken mellem stammerne fra
de høje træer og fra nord opleves kirken som
gnejsende op i landskabet når man kommer
fra nord på Halkærvej ned mod kirken. Tæt
på kirken fra nord anes kirke og kirkegårdens
nordlige indgang kun lige mellem beplantning
og den tidligere børnehave der før i tiden var
skole.

Bislev Kirkegård set fra nordøst

Bislev Kirkegård set fra nord

Fra vestsiden af kirkegården, ved den nu oftest benyttede indgang, er landskabet lige ved
kirkegården relativt fladt. Her opleves landskabet udramatisk, mens den flade græsplæne
og parkeringsplads foran kirkegården gør
at kirkens stendige står frem som en tydelig
markering af kirkegårdens udstrækning.
Kilde
1

www.sdfekort.dk, Geodatastyrelsen, 3. januar 2017.

Kort 1000 med højdekurver hver 0,5 meter

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bislev Kirkegård nord set fra nod

Stendige på vestsiden af Bislev Kirkegård
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3.6 Registrering af nuværende kirkegård
Stendiget
Stendiget danner rammen om kirkegården.
Stendiget er opbygget af marksten som det
oftest som om de danske kirkegårde. Stendiget er flere steder meget tilgroet både ovenpå
diget og mellem stenene.
Muren
På indersiden af stendigets østlige del er
denne muret. Der er mindeplader indmuret i
denne. Ved et besøg i 1992 udtalte Nationalmuseet: ”Muren og den måde at opsætte
gravsten på er noget helt specielt for Bislev
Kirkegård, som det måske var værd at bevare
og fortsætte”.1
Kilde
1 Rasmussen T.H. (2011) ”Bislev Kirke”
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Stendiget

s

Indgange
Kirkegården har 3 indgange.
Den gamle hovedindgang mod nord består af
3 hvidkalkede søjler med teglstensafslutning.
Mellem søjlerne er der jernlåger hvor der er
en enkelt låge til gående og en dobbeltlåge til
mere pladskrævende adgang.
Mod vest er den indgang der fortrinsvist benyttes i dag, denne består af 2 granit sten med
en dobbeltlåge imellem.
Mod sydøst er der en mindre indgang med en
låge der fører ud til en trappe der går langs
kirkemuren ned til Halkærvej og busstoppestedet herved.
Hovedsti og plads ved Kirkeindgang
Fra indgangen i vest er der anlagt en bred sti
i chaussesten der går op til en mindre plads,
ligeledes i chaussesten, foran indgangen til
Bislev Kirke. Fra denne plads går en mindre
sti, belagt med granitfliser, op til indgangen
mod nord.

t

Stendiget

Muren

Gravsten i mur

Gamle hovedindgang mod nord

Hovedindgang mod vest

Indgang mod syd

Trappe til indgang mod syd

Hovedsti fra indgang vest i chaussesten

Hovedsti fra indgang nord i granitfliser

Øvrige gangarealer
Øvrige arealer på Bislev Kirkegård beregnet til
gang her anlagt i perlesten, med undtagelse
af afdelingen til urner mod vest hvor hele
området er udlagt i græs..

Målestok meter (1 mm = 1 m)

SIGNATURFORKLARING

Kort over eksisterende forhold
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Bygninger
Bislev Kirke ligger midt på Bislev Kirkegård og
er en klassisk romansk landsbykirke, opført
i 1100-tallet eller første halvdel 1200-tallet
med tilføjelse af et tårn i løbet af 1400-tallet
eller begyndelsen af 1500-tallet1 Kirken fremstår med den ældste del i granit og kirketårnet klassisk hvidkalket med rødligt tegltag.
Bislev Kirkegård indeholder herudover et
maskinhus i det sydvestlige hjørne samt et
graverhus i det nordvestlige hjørne. Begge
bygninger er hvidkalkede med saddeltag i
rødlig tegl og med døre og vinduesrammer i
rødlig nuance.

Traditionelle hækgravsteder
Syd og øst for kirken er der traditionelle
hækgravsteder. Overvejende med hæk hele
vejen rundt om graven og mange med en lille
åbning i hækken ind til denne. Flere steder er
gravsteder uden for- og / eller sidehæk. Traditionelle hæk gravsteder er ligeledes at finde
på en del af arealet nord for kirken.
Bislev Kirke

Fredede gravsteder
Kirkegården indeholder et fredet gravsted
nord for Kirken. Det fredede gravsted er et
familie gravsted for familien Lauridsen. Gravstedet indeholder foruden gravsten, en række
marksten og en varieret beplantning med
mindre træer og buske, bregner og rododendron.
Bevaringsværdige gravsten
Bislev kirkegård indeholder 41 bevaringsværdige gravminder. Disse gravminder findes
hovedsageligt på de hækomkransede traditionelle grave på området syd for kirken.
Særligt skal fremhæves gravstedet markeret
med granitsøjler med kæder imellem der står
på plænen sydvest for kirken. Der forefindes
et gravsted sydøst for kirken med flot indhegnet med rækværk af jern. Denne form for
indhegning var almindelig på Bislev Kirke før i
tiden, men i dag står kun dette ene eksemplar
tilbage1 og bør bevares for at formidle denne
del af kirkegårdens historie.

Graverhus

U

Bevaringsværdigt gravsted

Hækgravsteder i plæne
Nordvest for kirken er et stykke af kirkegården
udlagt i plæne, hvor der forefindes fritstående
hækomkransede gravsteder. Er udtaget af drift
efter beslutning i Menighedsrådet. Der er tale
om et mindre antal gravsteder på en større
plæne. Nogen af gravstederne er uden forhæk
mens andre har en enkelt mindre åbning i
hækken.

Maskinhus

Fredet gravsted

d

Juel-Rysensteenske familiegravplads
Lige op af kirken, syd for denne, ligger den
Juel-Rysensteenske familiegravplads. Her er
den tidligere ejer af kirken Niels Juel Rysensteen (1804-1889) bl.a. begravet. Gravpladsen er indhegnet og udlagt i plæne. Foruden
de fine eksemplarer af gravsten, fortæller det
også en familie historie idet der her ligger 5
generationer begravet. I 2002/2003 blev alle
gravsten her restaureret eller fornyet1.

Bevaringsværdigt gravsted med rækværk
af jern - set fra siden

Bevaringsværdigt gravsted med rækværk
af jern - set forfra

Juel-Rysensteenske familiegravplads

Juel-Rysensteenske familiegravplads

Juel-Rysensteenske familiegravplads
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Traditionelle hækgravsteder

s

Urnegravsteder
Sydøst for kirken er anlagt 2 mindre plæner til
urner. Ved den nordligste plæne er der anlagt
en række urnegravsteder med hæk mellem
disse op mod eksisterende hækomkransede
gravsteder.
Ved indgangen mod vest er der en plæne til
urnegravsteder nord for denne. Her er der
enkelte gravsteder med plader i plæne og 2
hække der bryder plænen op. Her er også et
område med anonyme grave markeret med en
mindesten.

t

Hækgrave i plæne

Monument / mindesten
Ved de ukendte gravsteder står et Monument
i form af en større granitsten med påskriften ”Fred”. Granitstenen står på en cirkel af
knoldebrosten.
Nedlagte gravsteder
På Bislev kirkegård er der mange nedlagte
gravsteder. Langt de fleste er traditionelle
hækomkransede gravsteder på kirkegårdens
syd og sydøstlige del.
Lapidarium
Der forefindes flere lapidarier på Bislev
kirkegård. Alle ligger de i den nordlige ende
af kirkegården ved den nordlige indgang.
Disse er anlagt på grus med kant af brosten omkring det enkelte lapidarium. Pga.
nedlæggelse af gravsteder er det samlet sig
rigtig mange gravsten og mængden gør at lapedarierne er overfyldte og spreder sig. Sam-

Plæner til urner på den sydøstlige del af
kirkegården

Plæne til urner nord for indgang vest

Monument / mindesten

Lapidarier omkring nordlige indgang

Lapidarium

Lapidarium
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tidig virker områderne hengemt placeret på et
steder der har karakter af at være tilovers.
Græsarealer
På kirkegården ved den vestlige indgang er
et mindre græsareal syd for denne og en
større nord for indgangen. Disse skaber en
fin pause og et pusterum, en form for stille
indgangsportal til kirkegården. I kirkegårdens
nordøstlige hjørne er et større græsareal der
er stærkt skrånende mod kirkegårdens nordøstligste hjørne.
Træer
I kirkegårdens øst-nordøstlige hjørne er en
række større opstammede træer der danner
er fin afslutning på kirkegården og er rumskabende for oplevelsen inde på kirkegården. På
indersiden af stendigets vestlige kant står en
række af træer der skaber læ for vestenvinden
og danner en visuel grænse mod bebyggelsen
vest for kirkegården. Således er denne række
træer med til at skabe oplevelsen af at ’gå
ind’ på kirkegården og at dette rum er anderledes end gaderummet udenfor.
Der står ligeledes en samling af træer langs
med og på indersiden af digets nordlige kant
vest for den nordlige indgang.

Græsareal syd for indgang vest

Græsareal nord for indgang vest
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Græsareal i kirkegårdens nordøstlige hjørne

Træer på Bislev kirkegård

Træer i kirkegårdens nordøstlige hjøne
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4. Vurdering af fremtidige behov for gravpladser
4.1 Opsummering

4.4 Fredningens længde

2018
Antallet af gravpladser i dag:
451 kiste
91 urne
542 i alt

Kistegrave

25 år

Urnegrave

15 år

Tillæg
Der skal beregnes med et tillæg til de oplyste fredningslængder. Tillæget tager højde for
forlængelser, udlæg af dobbeltgravsteder og reserve

2045:
Behovet for fremtidige gravpladser:
125 kiste
195 urne
320 i alt
Overkapacitet
326 kiste
-101 urne

200 %

s

664

Sognets indbyggere 2045 (befolkningtilvæst 13% i Aalborg Kommune)*

750

Gennemsnitliglevealder
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Beregning af fremtidigt behov
Antal pr. år x fredningsperiodens længde + tillæg = samlet behov

Sognets indbyggere 2017

81

Begravelser i 2017 ifølge Bislev Kirkegård
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Beregnede gennemsnitlige årlige dødsfald (baseret på 2017 tal)
Beregnede gennemsnitlige årlige dødfald, medregnet 13% tilvækst
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Årlige antal begravlser (baseret på gns. 9 begravelser om året i fremtiden)

Urnebegravelser (70%)

Tillæg for urnegrave (15 år)

4.5 Behovsberegning

4.2 Forudsætninger

Kistebegravelser (30%)

180 %

Der beregnes således med en gennemsnitlig omsætningstid på 45 år for kistegrave og 30 år for
urnegrave

Betydning for Bislev Kirkegård
På Bislev kirkegård kan der, ifølge behovsberegningen for gravpladser, nedlægges 326
kistepladser og der bør anlægges 101 ekstra urnegravpladser således at der i fremtiden er
125 kistepladser og 195 urnepladser.

4.3 Begravelsesform

Tillæg for kistegrave (25år)
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Beregning
I de seneste år har fordelingen imellem kistebegravelse og urne bisættelse ændret sig fra ca.
50 % kister til ca. 45 % kister. Denne tendens til færre kistebegravelser vil sikkert forsætte. I
beregningen regnes med en fremtidig fordeling på 30% kister / 70 % urner
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( Det beregnede behov er gennemsnit ved jævn aldersfordeling og stabil fordeling på de forskellige begravelsesformer ).
begravelser x omsætningstid

+ tillæg

= gravstedsbehov

Kistegrave:

3

25 år

180 %

= 125 (det svarer til at gravstederne har en omsætningstid på 45 år)

Urnegrave:

6

15 år

200 %

= 195 (det svarer til at gravstederne har en omsætningstid på 30 år)

I alt

= 320

4.6 Kapacitet
Kisterpladser

Urnepladser

Samlet

Plads på eksisterende kirkegård

451

94

542

Fremdigit behov

125

195

320

Over-/underkapacitet

326

-101

222

18

19

5. Målsætning
5.1 Menighedsrådets ønsker

5.2 Bevaringsværdiger

5.3 Gravstedsbehov

Menighedsrådet ønsker, at udviklingsplanen
giver mulighed for kunst på kirkegården samt
udegudstjenester. Ligeledes er der ønske om
mulighed for læ og ly i form af opholdsplads
under tag.

Muren langs diget er unik for Bislev kirkegård
og bør bevares.

Som beskrevet i afsnit 4 bør udviklingsplanen
tage højde for at der i fremtiden er plads til
125 kistepladser og 195 urnepladser

Foran kirken er der ønske om mulighed for
at vende en karet eller lignende. Dette er
begrundet med et ønske om mindre afhængighed af den oprindelige hovedindgang mod
nord, da indgangen mod vest i dag fortrinsvist
bliver benyttet som indgang til kirkegården.

Stendiget danner rammen om kirkegården og
bevares.

Menighedsrådet har ønsket at de traditionelle
hækomkransede gravsteder på nordsiden af
kirken på sigt nedlægges og der er drøftet
mulighed for en græseng på kirkegårdens
nordlige del.

Træer og buske er karaktergivende for kirkegården og bør i vid udstrækning bevares.

Indgangene bør bibeholdes
Monumentet /stenen ved ukendtes gravpladser bør bevares
De hækomkransede grave syd for kirken bør
bevares i det omfang der er behov for disse
Alle bevaringsværdige og fredede gravsteder
bevares.
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Forhenværende familjegrave nyindrettet med urnegravpladser på Bislev kirkegård
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6. Udviklingsplanen
Udviklingsplanen tager afsæt i ønskerne til denne
fra Bislev Sogns Menighedsråd. Menighedsrådet har
ønsket at der er mulighed for:
•
•
•
•
•

At udstille kunst på kirkegården
At holde udegudstjeneste
At komme i ly og læ i form af ophold under tag
At en karet kan vende foran kirken
At de traditionelle hækomkransede grave på nordsiden af kirken nedlægges

Herudover er der drøftet en mulighed for engarealer på
nordsiden af kirken.
Alle disse ønsker er søgt opfyldt i denne udviklingsplan.
Yderligere sigter udviklingsplanen at bevare eksisterende kvaliteter på kirkegården, således er følgende
bevaret:
• Alle fredede eller bevaringsværdige gravsteder,
herunder den Juel, Rysensteenske familiegravplads.
• Alle større træer
• De fleste mindre træer og buske
• Stendiget
• Muren ved stendiget
• Alle indgange samt trappe op til den sydøstlige
indgang.
• Monumentet ved de ukendte gravsteder
• De hækomkransede grave syd for kirken i det omfang der vurderes behov for disse.
Følgende nye tiltag foreslås til Bislev Kirkegård:
• Amfi til udegustjeneste i kirkegårdens nordøstlige
hjørne
• Engarealer nord for kirken med mulighed for begravelse i denne og gravsten som steler
• En ny forplads i chaussésten ved indgangen til
Bislev Kirke
• Høje bøgehække omkring Graverhus og Maskinhus
• Kunstudstillingsmulighed i det sydvestlige hjørne
med belagte kvadrater til formålet
• Alle traditionelle hækomkransede grave etableretmed fuld hækomkransning og lille åbning
• Der laves urnegrave i hækrum med sti af græs
• Omkring monumentet ved ukendtes gravsteder
plantes stauder og der plantes en baghæk
• Cirkelgravpladsen nord for kirken kopieres til de
omkringliggende gravrum, disse benyttes til lapidarium.
• Der plantes vedbend som bundbeplantning på
eksisterende lapidarium vest for nordlige indgang.
Sten bør gemmesgås og særlige sten gemmes.
• Der nedlægges gravsteder, alt efter de hjemfalder,
således at antallet af gravsteder svarer til fremtidige behov. Syd for kirken udlægges områder hvor
gravsteder nedlægges i græs, nord for kirken som
eng.
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Gravsteder
Udviklingsplanen indeholder113 fastlagte kistegravpladser og 163 fastlagte urnegravpladser (bevaringsværdige gravpladser er ikke talt med). Hertil kommer
muligheden for at blive begravet i eng-arealerne samt
på græsarealerne langs diget, hvis behovet opstår.
Udviklingsplan Bislev kirkegård 1:250
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6.1 Amfi / Udegudstjeneste og læ

U

6.2 Eng med steler

d

k

a

s

Visualisering af amfi / udegudstjenste, overdækket scene med dobbelt funktion som ly og læ

Visualisering af eng med steler

Amfi / Udegudstjeneste og læ
I kirkegårdens nordvestligste hjørne stilles der forslag om en amfi til udegudstjeneste.
Her er siddepladserne belagt med græs og kanterne mellem disse dannes af opretstående teglsten. Midt for siddepladserne er en overdækket scene, denne er tiltænkt benyttet i forbindelse
med udegudstjeneste, og fungere resten af tiden som et overdæk hvor besøgende kan gå i ly.

Eng med steler
På kirkegårdens nordlige del anlægges 4 områder med engbeplantning i bløde organiske former. I engbeplantningen, bag det forslåede amfi, er der tiltænkt mulighed for at blive begravet.
Her vil mindesten, i form af steler, stikke op over engbeplantningen og give en skulpturelt
oplevelse i englandskabet.

Denne beliggenhed på kirkegården er optimal idet terrænet i forvejen er skånende her. Dermed
kan der med udgangspunkt i eksisterende terræn anlægges en amfi der passer ind i landskabet,
mens de høje træer bag denne danner et naturligt bagtæppe.

For de der ønsker et sidste hvilested der er anderledes end det traditionelle, gives her mulighed
for at få dette opfyldt i en naturlig beplantning, hvor det enkelte gravsted indgår som en del af
engen.

Reference

Placering af amfi

Referencebillide

t

Placering af steler på eng
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6.3 Urnegravsteder med mellemhæk og græs sti

Eksempel på urnegravsteder med mellemhække og græssti
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6.4 Hækomkransede gravsteder med stauder

d

k

a

s

t

Urnegravsteder med mellemhæk og græs sti
På kirkegårdens sydøstlige kan de traditionelle hækomkransede grave inddeles til mindre
urnegrave, som på visualiseringen ovenfor. Således bibeholdes udtrykket med hækomkransning
ud mod sti, samtidig med at der dannes mulighed for at få et hækomkranset urnegravsted med
mulighed for et individuelt udtryk på gravene.

Stien langs urnegravene, indenfor de omkransende hække, anlægges i græs og giver oplevelsen
af at besøgende går ind i et rum, der er anderledes en de grusbelagte stier udenfor.

Eksempler på hækgravsteder med stauder

Hækomkransede gravsteder med
stauder
De hækomkransede gravsteder der står
tomme beplantes med bunddækkende
stauder, indtil de igen skal benyttes som
gravsteder. Stauderne giver en smuk variation
i oplevelsen af kirkegården året igennem, hvor
de skiftende årstiden vises gennem bedets
foranderlighed.
Samtidig kan blomsterne bruges til afklip, fx.
buketter i kirken.

Nye urnegravsteder indrettet i gammelt gravmodulsystem.

Individuelt indrettede hækomkransede gravsteder

Placering af urnegravsteder med græs sti

Eksempel på placering af staudebeplantning på tomme gravsteder
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6.5 Mindesten med stauder og høj baghæk

Visualisering af mindesten med stauder og høj baghæk
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6.6 Kunstudstilling
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Mindesten med stauder og høj baghæk
Mindestenen ligger nord for kirkegårdens vestlige indgang. Mindestenen fremhæves som et
særligt element, hvor hækken danner et grønt bagtæppe og staudebeplantningen danner rammen.

Alternativ mindesten i plæne

Visualisering af belagte flader med kunst

Kunstudstilling
Syd for kirkegårdens vestlige indgang foreslås en plads med en række belagte kvadrater. De belagte flader i græs er tiltænkt benyttet til at udstille kunst på. Således har kirken et område lige
ved indgangen, hvor de fleste besøgende kommer ind, hvor kunstnere kan bidrage til midlertidigt eller permanent at berige oplevelsen af Bislev Kirkegård.

Plader i plæne
Mindesten i plæne kan gøres på andre måder end den traditionelle.
Fx kan 4 urnegravpladser deles om et lille anlæg med beplanting og plader. For eksempel som
på billedet nedenfor. Denne metode får plænearealer til at være lidt mere intressante end ellers
og minimerer arbejdet med at fjerne buketter mv. ved græsslåning. Pladerne kan indkranses
med beplanting som vist på billedet eller ligge i græsset i grupper.

Traditionelle plader i plæne

a

s

t

Område vist på visualisering af mindesten

Område vist på visualisering af kunst
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