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SLANGERUP KIRKEGÅRD
KIRKEGÅRDSUDVIDELSEN fra 1964
NYT URNEGRAVRUM 3
Beskrivelse af tegning SK 02 af aug. 2011
Tegning SK 01 er en viderebearbejdning af forslag A, som blev forelagt d. 17.juni 2011
Eksisterende forhold.
Det lille gravrum, som ligger nord for det eksisterende urnegravrum 2 med gravminder i græs.
I dag er dette gravrum- benævnt gravrum 3 - helt tilplantet overvejende med med bjergfyr, som
er forudsat ryddet. Bøgehækken er næsten intakt, og bevares i det nye urnegravrum.
Der er store omkringstående egetræer især mod øst som har visuel betydning for det nye gravrum.
På grund af disse egetræer plantes kun mindre træer / buske i det nye gravrum.
Det er oplyst af kirkegårdslederen, at jordbunden er meget hård på denne kirkegårdsudvidelse,
hvorfor en dybdegrubning anbefales, inden der igen etableres nye vækstlag i gravrummet.
Dette bundarbejde med jorden er meget vigtigt at få udført, da det fremover ellers vil være både
besværligt at nedsætte urner, dels kan være væksthæmmende for nye plantninger.
Det kan overvejes at lægge dræn ind gennem gravrummet, også selvom det er et urnegravrum,
drændybden er ikke så dyb, men vil være fremmende for afvandingen. I så fald etableres drænene i
græsgangene, f.eks. 2 dræn. Recipient for disse dræn kan være til faskine ude i ´ egeskoven ´.
Forslaget
Forslaget til det nye urnegravrum ligger i direkte forbindelse via adgange i bøgehækken fra det eksisterende græs-gravrum..
Her er plads til ca. 55 urnegrave i størrelsen 1.2 m2 – til 2 urner med et gravminde.
Urnegravene ligger i 6 rækker parallel med bøgehækken. Det er en stor kvalitet i oplevelsen af urnegravene, når de ligger enkeltvis, man kan bedre opleve det enkelte gravsted og dets gravmindeudsmykning, når gravminderne ligger enkeltvis med græsbånd mellem urnegravrækkerne.
Adgang til urnegravrummet er vist fra det sydligt beliggende gravrum, men adgang kan samtidig
etableres fra asfalthovedstien, så behøver man ikke gå gennem gravrummet mod syd.
I havearkitekt Sven Hansens projekt er der planlagt smalle stier mellem bøgehække.
Der anlægges en smal chausséstenssti her.
Der anlægges én lille chausséstensplads ved åbningen mellem de to urnegravrum. Og der anlægges
en lille opholdsplads i chaussésten med bænk i urnegravrummet nordlige del.
Adgangen fra det eksisterende urnegravrum med urner i græs etableres i mellem grave her, afsættes endeligt på stedet, før hul i hækken etableres.
Der etableres udgang fra urnegravrummet til den nye blomstereng mod nord.
I det nye urnegravrum er der græs mellem urnegrave, som holdes som alm. klippet græsplæne.
Urnegravene kan anlægges på flere måder, valget til type urnegrav afhænger af, hvad der er mest
behov for, hvad der efterspørges.
Urnegravene kan anlægges med følgende udtryk :
•
•

Individuelt tilplantede gravsteder med gravminder og indramning af lav hæk af f.eks. buksbom.
Urnegravsteder anlagt i fælles stedsegrøn bundplantning med kantning mod græs og gravmindet nedlagt eller opretstående i denne bundplantning. Bundplantningen kan være forskellige stedsegrønne stauder eller træagtige planter.
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•
•

Urnegravsteder i græs.
Urnegravsteder med fælles staudeplantning og individuelle gravminder – f.eks. med rød
rose og anden lavere bundplantning. I disse urnegrave lægges forårsløg.
Kirkegården står for al plantning af urnegravstederne, hvis der vælges fælles plantninger, ved valg
af individuelle urnegrave planter kirkegårdens gartnere de omkransende hække.
Det vil være oplevelsesrigt og attraktivt, hvis gravrum på denne del af kirkegården kan have forskelligt udtryk i de 2 bøgeomkransede gravrum.
Der etableres vandudtag og stativ til vandkande ved den sydlige åbning.
Anlægsperiode.
Fjernelse af bjergfyr er et vinterarbejde f.eks. i januar mdr.
Evt. dræning og grubning udføres i marts - april mdr.
Færdiggørelse af urnegravrummet ligger herefter i maj mdr. og fremefter.
Hvis der er kapacitet i kirkegårdens bemanding vil en del af anlægsarbejdet kunne udføres af eget
mandskab. Vinterarbejder f.eks.
Aug. 2011
Charlotte Skibsted
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