Vild naturmode breder sig på landets
kirkegårde

— HENNING BAGGER/ RITZAU SCANPIX

Landets kirkegårde ændrer udseende i takt med, at mere vild natur breder sig med
uslået græs og vilde blomster. Det er et skridt væk fra de seneste 100 års
kirkegårdsæstetik, siger landskabsarkitekt. Den vilde naturs forfaldsæstetik
rummer en teologisk pointe, mener biskop Nikolaj Krak

GRAVER LEIF CHRISTENSEN HAR VÆRET MED TIL AT SKABE VILD NATUR PÅ VESTER HASSING KIRKEGÅRD. HER SES
HAN VED ET INSEKTHOTEL BYGGET AF EN FEMTEKLASSE, OG DET SKAL GØRE STEDET ATTRAKTIVT FOR DE SMÅ
DYR. — HENNING BAGGER/ RITZAU SCANPIX

Snorlige buksbomhække og sirligt revne perlegrusstier. Sådan har det velfriserede billede af
en dansk kirkegård set ud i generationer i Danmark. Men i løbet af de senere år er billedet ved
at ændre sig, i takt med at stadig flere kirkegårde forsøger at skabe områder, der ligner vild
natur.
Det ser man blandt andet ved, at nogle kirkegårde lader græsset stå uklippet eller sår områder
til med blomster, man før har betragtet som ukrudt. Andre steder fjerner man grusstierne og
sår i stedet græs. Og enkelte steder laver man skovlignende områder og sætter fuglekasser op.
Alt sammen sker i et forsøg på at skabe naturområder med bedre levemulighed for insekter
og fugle.
Tendensen med mere naturnære kirkegårde er stigende over det meste af landet, lyder det fra
Jan Støvring, der forsker i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet og har været med
til at skrive bogen ”Kirkegårde i udvikling”.
”Det er et meget gennemgående træk, at kirkegårdene forsøger at skabe mere vild natur. Det
er en havemode, der er blevet populær rundt om i private haver, og den smitter også af på
landets kirkegårde,” siger han.
Jan Støvring forklarer, at udviklingen dels bunder i et ændret natursyn og ændrede
skønhedsidealer. Og dels i, at mange kirkegårde har meget plads til overs, efter der med årene
er stadig færre, der bliver kistebegravet. Tendensen er dog også et brud med den æstetik,
kirkegårdene har fulgt i små 100 år, siger han.
”De traditionelle kirkegårde er skabt ud fra et haveideal, der stammede fra de gamle godser og
herregårde. Her var målet at kontrollere naturen, og planterne skulle helst være lidt
eksotiske. Derfor er flere af de traditionelle kirkegårdsplanter såsom cedertræer og cypresser
importerede træer. Med tiltagene for den vilde natur indfører man planter, der ikke
traditionelt har været brugt på kirkegårdene, men til gengæld hører til i naturen i
lokalområdet,” siger han.
De mange forskellige tiltag for en vildere natur bliver bakket op af forskellige
interesseorganisationer. For eksempel kunne man
for nylig læse en artikel i tidskriftet Kirkegården, hvor Dansk Ornitologisk Forening
opfordrede til og gav praktiske råd om, hvordan kirkegårdene kan blive mere fuglevenlige. Og
hos Danmarks Biavlerforening har man ligefrem oprettet en database, hvor kirkegårde kan
blive registreret som særligt bivenlige.
Ifølge Charlotte Skibsted, der har været kirkegårdskonsulent for Kirkeministeriet i 30 år og i
dag er landskabsarkitekt med speciale i kirkegårde, bunder den vilde natur på kirkegårdene i
en romantisk drøm.
”Det afspejler et ønske om at ville begraves i Guds vilde natur. En natur, der står, som om den
er helt uberørt. På den måde er vi i øjeblikket inde i en romantisk periode,” siger hun og
tilføjer, at det for flere ældre også passer med et ønske om ikke at efterlade sig et meget
pasningskrævende og bekosteligt gravsted.
Charlotte Skibsted understreger, at de vilde naturtiltag får stor betydning for kirkegårdenes
visuelle udtryk.
”Vi bevæger os væk fra den gartneriske pasningskultur, hvor der hele tiden bliver luet og slået
græs. Det interessante er, at det meget kultiverede og den vilde natur nu kommer til at ligge
side om side inden for kirkegårdsmurene. Begge dele vil være der, og på den måde bliver
mangfoldigheden på kirkegårdene større,” siger hun.

Hos Foreningen af Kirkegårdskultur kalder formanden, biskop Elof Westergaard, det for
naturligt, at kirkegårdenes grønne udtryk ændrer sig i takt med tiden. Han mener, at der
ligefrem kan være en pointe i den vilde natur, der rækker ud over ønsket om mere
biodiversitet.
”Der er en forfaldsæstetik i de vilde naturtiltag, hvor man for eksempel lader de nedfaldne
blade ligge på gravene om efteråret i stedet for at rive dem sammen. Det illustrerer livets
forgængelighed og kan være med til at pege på memento mori, ’husk, du skal dø’,” siger han.
Samtidig understreger han dog, at der også er flere klassiske kirkegårde rundt om i landet, der
rummer en så stor kulturhistorisk værdi, at man skal være varsom med at ændre i udseendet
med mere vild natur.
—
Mere natur på kirkegårdene
Grøn Kirke-Gruppen har udarbejdet en guide til, hvordan man kan få mere natur på
kirkegårdene. Nogle af principperne er:
Drop sprøjtemidler og kunstgødning
Sørg for adgang til vand for eksempel i form af vandhuller
Lad døde træer stå eller ligge, da de bliver brugt af insekter
Vælg planter med blomster, der er gode til for og insekter
Kilde: Grøn Kirke.

