Nyborg Gamle Kirkegård
Forslag til ny urnehave
Planens afsæt
Den nye urnehave er indrettet i kirkegårdens nordøstlige hjørne, - et rum med en
fredfyldt stemning, der er tilstræbt bevaret i den nye plan.
I dag er den rektangulære urnehave er indrammet af en mandshøj klippet
bøgehæk mod øst og nord, mens den mod vest er afgrænset af kirkegårdens
markante lindeallé. De opstammede træer tillader visuel kontakt til afdelingen med
spredte grave i græs vest for. Mod syd er afgrænsningen, dels en klippet meterhøj
bøgehæk, der indrammer en obelisk, dels gavlhække i naboafdelingen, der
markerer en lineær struktur med gravsteder.
Terrænet skråner svagt fra områdets sydvestlige hjørne ned mod et punkt i det
nordøstlige hjørne.
Området er i dag præget af en punktvis struktur med både løv- og nåletræer, hvor
særligt tre gamle atlasceder og søjletaks er identitetsgivende. De bidrager i høj
grad til stedets fredfyldte stemning. Træerne danner labyrintiske forløb, der inviterer
til at gå på opdagelse mellem spredte kistegrave i græs og bevarede gravminder.
Disse er indskrevet i den nye plan for området, ligesom træk af områdets militære
historie.
Det er målet at skabe et frodigt anlæg, med flere typer af urnegravsteder, der alle
anlægges med beplantning fra begyndelsen, så anlægget fremstår helstøbt. Hvert
rum eller område sit udtryk og plantesammensætning, indskrevet i den store
sammenhæng.
Tanken er, at det for hvert rum fastlægges udseende og type af monumenter. Det
være sig enten på de enkelte gravsteder, eller etableret med ét større fælles
monument, hvorpå der kan monteres navneplader.

Beskrivelse af forslag
Urnehavens idé centrerer sig om elementet vand, idet tre hækindrammede rum er
forbundne af en ca. 10cm bred, præcist tegnet vandrende, der inde i det enkelte
rum udvides til et bassin.
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Alle bassierne rektangulære, nord-sydorienterede og markerer dermed et spor af
områdets militære historie og lineære orden.
Vandrenden har sit udspring ved urnehavens højeste punkt i Kildespringshaven.
En lille fontæne markerer bassinets retning og vandrendens videre forløb mod nord.
Bassinets sider er flankeret af frodige staudeplantninger.
Adgangen til rummet, fra syd, er placeret midt for bassinet, så man kan betragte
det i sin længderetning fra indgangen. I en bort, langs med takshækken, er der
stauder og gravsteder. To steder er der udsparet nicher, -en bænkeplads og en
blomsterplads. Stier er belagt med slotsgrus og afgrænset af stålkanter.
Fra Kildespringshaven har vandrenden et lineært forløb ud på den åbne plæne,
med spredte træer og enkelte gravsteder. Ude i det åbne skifter renden retning i et
retvinklet knæk mod øst. Derfra løber renden igen i et lineært forløb ind i
Ginkgohaven. Vandet løber videre der fra i et forskudt forløb, optaget af det
rektangulære bassin. Vandfladen er placeret i synsaksen med obelisken i
fokuspunktet syd for urnehaven.
I Ginkgohaven ligger bassinet åbent med belægning omkring, så man kan opleve
hele vandfladen uanset hvor man opholder sig i rummet, der er disponeret med
beplantede gravsteder ude langs kanten. Tre opstammede gingko er
karaktergivende i rummet, sammen med nogle klatreplanter, som f.eks. den
stedsegrønne Clematis armandii, der blomstrer meget tidligt på sæsonen.
Fra Ginkgohaven fører vandrenden igen ud i det åbne, hvor den i et vinkelret knæk
fører nordpå ind i Fontænehaven, der er placeret på det laveste sted i urnehaven.
Der munder vandrenden ud i anlæggets største bassin, hvor fem små fontæner
markerer en midterlinje. De tynde, piblende vandstråler bidrager med lyd og
bevægelse i vandet. Også i dette rum er bassinets sider flankeret af staudebede
med planter i blå-grå farvenuancer, der understøtter en stemning af ro og kølighed.
De bevarede gravminder kan placeres i dette rum, der alene har en rekreativ
funktion. For enden af bassinet er der en tre meter bred bænk, indrammet af
blåregn, der vokser på en stål- eller træramme.
Det fjerde hækindrammede rum er tiltænkt børnegrave. Både kiste og urnegrave.
Det er også indrettet med staudebede og små duetræer klippet i parasolform. En
lille kvadratisk, chausséstensbelagt plads markerer det fælles monument,
blomsterplads og en bænk i hjørnet.
Ude i det åbne, mellem hækrummene er der disponeret lineære felter, med
reference til den militære historie. Felterne med urnegrave er ligeledes beplantet
med stauder. I det nordvestlige hjørne ligger Takslunden, hvor søjleformede taks er
karaktergivende. Øst for er der disponeret med plads til anonyme nedsættelser i
plænen. Under den eksisterende ægte kastanje er blomsterpladsen placeret.
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Mellem Ginkgohaven og Fontænehaven er der udlagt et stort felt med urnegrave,
der ligesom de andre steder er beplantede med stauder. De karaktergivende
træer er oktoberkirsebær, der bidrager med årstidsvariation og oplevelse med sit
blomsterflor i vintermånederne. Der er udlagt to blomsterpladser i området, en på
hver side af vandrenden.
Umiddelbart vest for området med børnegravene, er der udlagt et mindre felt med
urnegrave, der også er beplantet med stauder. I Fontænehavens synsakse er et
fællesmonument og en blomsterplads placeret.

Gravsteder og typer
Der er udlagt 267 urnegrave i planen, 41 børnegrave, fordelt på både urner og
kister, samt 500 anonyme urnegrave.
•

•
•

Urnegrave i fællesanlæg, to typer:
1. Enkeltgrave, 1x1meter, med monument på hvert gravsted. Monumenter
kan have forskellig udseende i de forskellige rum, for at sikre et samlet
harmonisk udtryk. Vi anbefaler, at monumenternes udtryk er ens i de
enkelte rum.
2. Enkeltgrave, 1x1meter med fællesmonument, hvor der monteres
navneplader
Anonyme nedsættelser i plæne 4 urner / m2
Børnegrave – både urner og kister urner 1 x 1 meter, kister evt. 1 x 2 meter
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