
Rekreativ anvendelse af kirkegårde

Brugerne er generelt positive over-
for kirkegården som rekreativt fri-
sted, viser et bachelorprojekt på ud-
dannelsen til have- og parkingeniør. 
Flere besøgende kan give nye udfor-
dringer i form af ændret driftsbehov 
og måske gener for andre gæster. 
Projektet viser dog, at både ansatte, 
gravstedsejere og andre brugere 
mener, at generne vil være begræn-
sede.

Pladsen er trang i de større byer, og 
der er behov for grønne områder til 
rekreation og til at komme på af-
stand fra en for mange hektisk hver-
dag. Stress rammer flere og flere, og 
der er et behov for netop den ro og 
eftertænksomhed, som kirkegården 
kan tilbyde. Samtidig oplever man-
ge kirkegårde konkurrence fra mo-
derne begravelsesformer som f.eks. 
askespredning til havs og får stadigt 
flere urnenedsættelser og færre ki-
stebegravelser. Disse tendenser 
medfører bl.a., at kirkegårdene får 
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større arealer, der ikke anvendes til 
aktive grave. Netop disse arealer har 
et stort rekreativt potentiale, der 
blot venter på at blive udnyttet, vur-
derer Pernille Wittrup Laursen i sit 
afsluttende projekt på uddannelsen 
til have- og parkingeniør. Lykkes 
det, vil det bl.a. kunne skabe mere 
liv på kirkegården og måske få bor-
gerne til at knytte et tættere bånd til 
kirkegården som kommende begra-
velsesplads.

Undersøgelse i flere dele
Projektet havde til formål at under-
søge den almindelige borgers an-
vendelse af kirkegården og holdning 
til kirkegårdene som rekreativt til-
bud i byen. Det blev bl.a. undersøgt 
med en digital spørgeskemaunder-
søgelse delt på Facebook i perioden 
1.-15. maj 2018. Undersøgelsen om-
fattede 10 spørgsmål. 429 respon-
denter besvarede spørgeskemaet, 
heraf 297 kvinder og 132 mænd. 
Cirka halvdelen befandt sig i alders-

gruppen 20-29 år. De øvrige spænd-
te fra 10-19 og 29 til +70 år. Under-
søgelsen siger dermed mest om al-
dersgruppen 20-29 år, men giver 
også et fingerpeg om, hvad de øvri-
ge aldersgrupper mener.

Den digitale undersøgelse blev 
suppleret med otte kvalitative  

På Ribe Ny Kirkegård har kunstværket  

’Lyspunkt’ været med til at give kirkegår-

den ny attraktionsværdi. 

Figur 1. De grønne søjler viser respondenternes svar på spørgsmålet ’Hvad anvender du kirkegården til?’ i den digitale undersøgelse. Be-

mærk, at var mulighed for at sætte kryds ved flere mulige anvendelser. De blå søjler viser svar fra postnumrene 2200 København N, 2400 

København NV, 2100 København Ø og 2000 Frederiksberg. Det giver et billede af, hvordan kirkegårdene – og især Assistens Kirkegård – 

bruges i centrale dele af København og Frederiksberg.
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