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Vejle den 16. oktober 2018 

 

Strategi for udviklingen af Vejles 4 bykirkegårde. 

Kirkegårdsbestyrelsen vurderer at der fremover vil være mindre brug for det nuværende 

antal bygninger på de 4 by kirkegårde (Gamle, Østre, Nordre og Søndre) samt et reduceret 

areal til kirkegårdsformål. 

Kirkegårdsbestyrelsen vurderer ligeledes at indretningen af kirkegårdene skal tilpasses nye 

behov idet kirkegårdskulturen er i forandring. 

 

Tilbageblik og udvikling: 

Begravelses og bisættelsesaktiviteterne har været faldende de seneste 20 år på de 4 by 

kirkegårde som helhed. Efterspørgslen efter urnegravsteder er steget de seneste 40 år og 

stiger fortsat på bekostning af kistegravsteder. 

Da urnegravsteder er mindre pladskrævende og fredningstiden halv så lang (10 år) som for 

kistegravsteder (20 år), forventes det at der fremover vil være brug for mindre plads til 

begravelser/bisættelser. 

Da begravelseskulturen og de lokale traditioner fastholdes igennem flere generationer og 

ændres meget langsomt, planlægges udviklingen af kirkegårdene udfra kendte - og 

forventede behov. 

Indtil 1824 var der kun en kirkegård i midtbyen ved Sct. Nicolai Kirke men herefter blev 

der i 1825, 1875, 1910 og i 1942 etableret 4 nye selvstændige kirkegårde. Vejle er dermed 

i 186 år gået fra 1 til 4 kirkegårde på sammenlagt 1 til 20 ha. , i en tid hvor befolkningen 

er øget betragteligt og hvor levetiden er blevet længere.  Der var således indtil midten af 

1960 ´erne fuld belægning på alle kirkegårdene med overvejende kistegravsteder. I dag 

udgør begravelsesarealet ca. 5 ha og de ikke benyttede gravstedsarealer, det såkaldte 

parkareal ca. 15 ha. eller 75 % af det samlede kirkegårdsareal. En del af parkarealet er 

udlagt til skov og kolonihaver på Nordre Kirkegård. 

 

Overordnet kirkegårdsstrategi. Mål og værdier 

Kirkegårdsbestyrelsens mål for kirkegårdene de kommende 50 år er at drive kirkegårdsdrift 

udfri sunde økonomiske og etiske hensyn, og bestandigt sørge for Kirkegårde med 

tidssvarende og indbydende rammer for de besøgende, herunder varierede og moderne 

begravelsesanlæg. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Vejle Kirker og Kirkegårde vil sikre en tidssvarende udvikling af kirkegårdene med en 

samlet dispositionsplan for de kommende år og fastholde kirkegårdenes værdifulde aktiver 

og udvikle grundlaget for et kulturelt liv på kirkegårdene i samarbejde med Vejle Kommune 

og lokalbefolkningen.  

Ingen kirkegårde nedlægges men begravelsesarealerne reduceres efter en godkend 

tudviklingsplan. De 2 ældste kirkegårde: Østre og Gamle kirkegårde i midtbyen bliver 

fremhævet for deres historiske gravsteder. Nordre og Søndre kirkegårde fortsætter som 

hidtil, men der tages hensyn til udviklingen af behovet for gravpladser, i kirkegårdenes 

overordnede fysiske planlægning. 

Gamle kgd. er karakteristeret ved dens mangfoldighed af gamle træer, gravsteder i alle 

størrelser og særprægede monumenter. 

Østre kgd. er karakteriseret ved spredte gravsteder personalia minder fra industrialismens 

tid, det monumentale kapel, linde alle og lyset. 

Nordre kg. er den største og har mest sammensatte kg med mange funktioner. Indeholder 

mange urnegrave bla. En karakteristisk stor urneplæne med navneplader. 

Søndre kgd. er med sin kirke det nærmeste vi kommer en landsby kirkegård med kirke. 

Her findes alle gravstedstyper. 

Samlet set ønsker bysognene at kirkegårdene bevares med det aktiv de har og integreres i 

Vejles udviklingsplaner med skyldig hensyn til kirkegårdenes primærfunktion. 

Udviklingsplaner for de 4 kirkegårde er under udarbejdelse i samarbejde med flere 

landskabsarkitekter og Vejle Kommune, idet der ønskes udarbejdet visionære planer med 

udviklingsrammer der tilgodeser fremtidens anvendelsesbehov. 

 

Status for arbejdet med udvikling af kirkegården i 2018:  

Nordre Kirkegård: 

Udviklingsplanen er vedtaget for Nordre kirkegård.  Begravelsesområdet samles på midten 

af kirkegården, hvor Nordre kapel bl.a. er placeret. Bygningen ønskes nedrevet for at give 

plads til en forskønnelse og kunstnerisk berigelse af arealet der i forening med den 

eksisterende beplantning og de nye begravelsesformer vil give kirkegården et løft langt ud i 

fremtiden. 

Østre Kirkegård: 

Udviklingsplanen er under udarbejdelse. Kirkegården udgør et væsentligt friareal i et 

tætbebygget område der har stor værdi for Østbyen. Afskærmende rammer for den 

planlagte udvidelse af Østerbrogade vil indgå i planen. Østre Kapel er taget ud af drift og 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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udlejes til andre kulturelle formål. Fremover udelukkes kistebegravelser på grund af 

udsigten til stigende grundvand. I alt indrettes ca. 2 velafgrænsede begravelsesområder 

med udgangspunkt i de eksisterende begravelseskvarterer og det resterende parkareal 

åbnes op. 

Søndre Kirkegård: 

Udviklingsplanen er i lokalhøring. Kirkegården har et godt samarbejde med kvarteret 

herunder Søndermarksskolen som vil blive udnyttet i udformningen af udviklingsplanen. 

Søndre inddeles i 3 zoner: skoven, parken og haven. Med hver deres særpræg og unikke 

kvarters betegnelser med referencer til indretningen. 

Gamle kirkegård: 

Der nuværende udviklingsplan fra 1984 revideres og tilpasses fremtidens ønskes, herunder 

en styrkelse af formidlingen om de historiske gravsteder. 

 

p.b.v 

Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen 
 
 

BILAG: Visualisering af et udsnit af Nordre kirkegårde: med og uden Nordre kapel. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/

