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Rundt om søen holdes græsset klippet, så det er muligt at komme 
tæt på vandet.

Ankomspladserne indikerer, at nu er den besøgende ankommet til 
kirkegården.

Spor i granit forbinder bygningerne og gør adgangen lettere for bev-
ægelseshæmmede.

GÅRDSPLADS
Den eksisterende gårdsplads har fået en opgradering i form 
af belægningsbånd, der forbinder bygningerne og gør det 
lettere at færdes med barnevogn og kørestol på arealet. 
Under det eksisterende træ placeres en rund bænk, der giver 
rum til fordybelse.
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ANKOMSTAREALER OG PARKERING
De tidligere lidt undseelige ankomstarealer understøttes 
nu af tre nye mindre pladser, der udover ophold og bænke 
også rummer praktiske funktioner som vand og affald. I 
forbindelse med den sydligste plads, er der også gjort plads 
til cykelparkering.

SKOVAFSNIT
Forslaget tager afsæt i, at rydningsplanen er effektureret. 
Skovafsnittet bliver nyt begravelsesafsnit og rummer desuden 
en stor rekreativ værdi for byens borgere og besøgende til 
kirkegården. Forbindelsen til plejecentret bliver styrket og 
adgangsforholdene forbedres. 
Der dannes en ramme omkring skoven i form af en klippet 
hæk, der skærmer skovafsnittet ud mod Hårlev Kirkevej. 
Skoven åbnes op rundt om søen, og der etableres en sti i 
fast belægning (fx slotsgrus), der forbinder de tre eksisterende 
adgange med resten af kirkegården. 
Det er tanken, at der i skoven kan placeres bistader, 
insekthoteller og andre tiltag, der fremmer biodiversiteten og 
oplevelsesværdien af området.
Omkring søen er der frit udsyn, idet græsset fremstår tætklippet, 
og der placeres bænke stole langs med stisystemet. 

I skovafsnittet øst og sydøst for søen klippes der stier i det høje 
græs og i skovbundsplantningen. Der etableres gravsteder 
langs med de klippede stier, og det vil også være muligt at 
lægge gravsteder langs stien ved søen.

Skovafsnittet toner ud mod øst til en l lysning og en klippet 
plæne. På græsplænen er der stadig plads til at holde 
udendørs gudstjenester og andre pladskrævende aktiviteter, 
idet den nord-/sydgående sti omlægges, så der opstår et 
større sammenhængende græsareal med en indbydende 
adgang til hele området.

Parkeringen lægges langs Hårlev kirkevej med ensrettet 
færdsel. 

Gravstenene ligger langs et klippet spor i græsset.
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Ankomsten til kirken markeres med en flot plads og den besøgende 
ledes rundt om kirken til hovedindgangen.

Den fælles staudeplantning bidrager med stor årstidsvariation, og 
er et anderledes bud på et gravafsnit, der smukt supplerer Hothers 
Høj med sin naturlige fremtoning.

PARKERING OG MATERIALEGÅRD
Mod nord udvides den eksisterende 
parkeringsplads, og materialegården gøres 
større og flyttes længere mod nord.Skuret 
bevares på nuværende placering. Både 
parkering og materialegård afgrænses af hæk, 
og beplantningen suppleres med træer.

I pladsens sydvestlige hjørne bevares det lille 
ankomstareal, og her er der gjort plads til cykler. 
Indkørslen markeres med en anden belægning 
og her er der også plads til cykelparkering.

OPMÆRKNING AF 
KØGEVEJ
På Køgevej etableres 
tværgående bånd, 
der markerer ud- og 
indkørsel til  og fra 
parkeringspladsen 
samt færdsel på 
tværs af vejen.

TRADITIONELT GRAVAFSNIT
Det eksisterende gravafsnit bevares som hidtil, men strammes 
op i sin form efterhånden som gravstederne udløber. 

Det stramme udtryk understøtter fint kirkens lidt mere kantede 
form modsat området omkring Hothers Høj, der bør have et 
mere naturligt udtryk.

HOTHERS HØJ OG STAUDEAFSNIT
Den gamle gravhøj ryddes fuldstændig 
for beplantning, og står således tilbage 
som en græshøj. Fællesgraven bevares.

Rundt om gravhøjen etableres gravafsnit 
i en fælles græs/staudeplantning, der 
formgivningsmæssigt vil  understøtte 
tilknytningen til gravhøjen og det helt 
særegne forhold for Hårlev kirkegård.
Bedene ligger i ly af de store eksisterende 
lindetræer og formen følger gravhøjen. 
Stier skærer sig igennem bedene 
og gør det muligt at komme tæt på 
beplantningen, og langs den smukke 
kirkemur etableres bænke. 

Ved indgangen mod nord er der gjort 
plads til cykelparkering samt praktiske 
funktioner som vand og affald.

ASSISTENS KIRKEGÅRD
Ved indgangen til assistens kirkegården etableres to små 
pladser, der rummer plads til cykler, vand og affald. Indgang-
spartiet indrammes af hæk, så cyklerne ikke ses fra resten 
af kirkegården. I tilknytning til indgangspartiet etableres to 
græsarealer under de store træer, hvor der er plads til op-
hold. I det nordvestlige hjørne kan placeres bistader.
Længst mod nord placeres et Lapidarium. De gamle gravsten 
præsenteres smukt i en bund af stauder. I forbindelse med 
lapidariet etableres en lille plads til ophold. Foran pladsen 
placeres staudebede med urnegravsteder.

Den nordlige del af kirkegården adskilles fra den sydlige af 
et eksisterende pur i taks, der suppleres med endnu et pur 
ud mod vejen. Det nye pur omkranser praktiske funktioner 
som vand og affald. Plade i plæne udvides.

Den sydlige del af Assistens Kirkegård bevares som hid-
til, bortset fra, at beplantningen omkring kompostarealet 
fortættes, og der monteres ny låge og hegn.

FORPLADS TIL KIRKEN
Ankomsten til kirken mod nord opgraderes med en præsenta-
bel plads, der rummer både cykler, bænke og flagstang. Den 
besøgende ledes skråt over pladsen og rundt om kirken af en 
belægning, der adskiller sig fra den øvrige, og som flankeres 
af to nye stedsegrønne træer.
Den oprindelige hovedadgang til kirken bevares, og foran 
den smukke kirke etableres et græsfelt, hvor der placeres 
et par bænke under et stedsegrønt træ. Området omkring 
våbenhuset får derfor en bedre funktion i forbindelse med 
kirkelige handlinger.
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UDVIKLINGSPLANEN
En udviklingsplan har af flere årsager en lang tidshorisont. 
Hvis der ses bort fra det økonomiske perspektiv, vil det vigtig-
ste oftest være gravstedernes udløb og gravstedsfornyelse. 
Også de driftsmæssige fordele ved en omlægning spiller en 
rolle. Hvornår de enkelte dele af planen kan effektueres sker 
typisk i etaper, når gravstederne er nedlagt. Når udviklingspla-
nen er godkendt vil salg i de enkelte områder derfor tilpasses 
planens indhold. 
Det er dog de færreste pårørende, som ønsker et enligt 
gravsted i et område, der iøvrigt ikke er i brug. Her vil en im-
plementering af udviklingsplanens nye tanker for gravafsnittet  
ofte blive hilst velkomment. De få eksisterende gravsteder kan  
sagtens ligge i det nye afsnit uden af blive ændret. Det tjener 
alle parter godt. Det samme gør sig gældende i forbindelse 
med pladsdannelser og andre ændrede overflader, også her 
kan et eller flere gravsteder bevares uden ændringer. Det vid-
ner om kirkegårdens historie og det lange tidsperspektiv og 
er en vigtig del af kirkegårdens fortælling og behovet for at 
imødekomme de pårørendes behov.  


