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GUNDSLEV KIRKEGÅRD 
FALSTER PROVSTI  
 
Beskrivelse af Gundslev kirkegård – eksisterende forhold omkring 
gravsteder i dag, samt oplæg til den fremtidige udvikling af Gundslev 
kirkegård. 
 
Begrundelse for denne beskrivelse. 
 
Gundslev menighedsråd har bedt om rådgivning til kirkegården, fordi der 
er mange ledige gravsteder på kirkegården, og der er udsigt til, at der de 
kommende år bliver endnu flere gravsteder, som bliver ledige. Der 
anlægges stort set kun nye gravsteder til urner, som kræver mindre plads.  
 
Der har været afholdt 2 separate møder med deltagelse af hele 
menighedsrådet, præsten og graveren, samt undertegnede, hvor 
kirkegården er blevet drøftet. Menighedsrådet ønsker også at få nye 
vedtægter, når kirkegårdens fremtidige udtryk er fastlagt.    
 
Menighedsråd og graver har udarbejdet kortgrundlag over antallet af 
ledige gravsteder registreret efter protokol og ved visuel registrering i 
foråret 2015, samt en registrant over hvor længe de gravsteder, som er i 
brug i dag er aktive ( det vil sige, at de påførte årstal beskriver, hvornår  
gravstedets fredningstid udløber, hvis ikke der begraves i ledig grav, eller 
hvis ikke gravstedets fredningstid forlænges ).  
Der er altid en vis usikkerhed om gravsteder i brug bliver forlænget efter 
fredningstidens udløb.Det ved man ikke, normalt regner man med at et 
gravsted maksimalt forlænges 10 år, men de fleste forlænges efter 1. 
udløb kun for et år ad gangen, og de fleste kun i alt i 5 år. Det afhænger 
meget om, der er overlevende ægtefælde, som skal begraves i 
familiegravstedet. Måske vil økonomien fremover også spille ind med de 
nye og højere takster for gravsteder. 
 
Gravstedssituationen i 2015 :  
 
Nedenstående tal er ca.-tal:  
 
Ledige gravsteder ( normalt med 2 grave pr. gravsted )  155 stk. 
Gravsteder / grave i brug i 2015 : 175 stk. 
Fredede grave med bl.a. gravminde udpeget af muséet, som 
bevaringsværdigt gravminde  : 16 stk.  
Lapidarium forefindes syd for kierken. 
 
Døde pr. år : Der er ca. 2 - 4 stk. som gennemsnitstal – både  begravelser 
/ urnenedsættelser / år, flere i eksisterende grave.  
Folkekirkemedlemmer 454 personer. 
Indbyggere 525 personer.  
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Med ovenstående tal, vil der kunne regnes med rigtig meget ledigt 
gravareal på Gundslev kirkegård i de kommende år. 
 
 
Kirkegårdens nuværende landskabsudtryk.  
 
Kirkegården er et rektangulært anlæg med Gundslev kirke smukt placeret 
midt på kirkegården i den ældste vestlige ende af kirkegården, som er 
udvidet mod øst ad flere omgange. 
Det har oprindeligt været et kvadratisk kirkegårdsanlæg, og udvidelserne 
kan i dag aflæses i gravstedsrækkerne og i stengærde / skelafgrænsningen 
mod syd.  
Der er gravsteder på hver side af hovedindgangen ind til kirken, straks 
man træder ind på kirkegården gennem lågen fra Stubbekøbingvej.  
 
Tidligere har der været store asketræer mod syd og træer mod nord ( vist 
nok birketræer ) men i dag er der ingen trækrans, der indrammer 
kirkegården. Kun de gamle mure mod nord, og stengærde mod vest og 
syd, samt plantning er i dag kirkegårdens afgrænsning.  
Den meget smukke hovedindgang med murede søjler og jernlågen er en 
meget karakterfuld indgang til kirkegården, og der er bevaret gravsteder 
helt tæt på gangen op til våbenhuset.  
Kirken ligger lidt lavere end hovedindgangen. 
Kirkegården er velholdt, plantningerne er velpassede og alt fremtræder i 
bedste orden. Her er kirkegårdens størrelse taget i betragtning mange 
bevaringsværdige gravsteder, der har været stor forståelse og indsigt i 
gravmindekulturens mange fine gravstentyper, som er rigt repræsenteret 
på kirkegården. 
Der har både været tradition og økonomi i sognet til at anskaffe fine 
gravminder, der er usædvanligt mange bevaringsværdige gravsten på 
Gundslev kirkegård. 
 
Kirkegårdens terræn er ret fladt terræn, men udenfor kirkegården mod 
syd og vest er terrænet meget bevæget og lavtliggende, så her optager 
gærdene en ret stor terrænforskel.  
 
Der er for nyligt opført en lille materialegård / depot for gravstedsaffald i 
kirkegårdens nordvestlige hjørne.  
 
Gravsteder i brug – aktive gravsteder.  
 
Gravsteder i brug ligger spredt på hele kirkegård, dog meget få syd og 
vest for kirken, her er dels lapidarium, dels stenbelagte flader omkring 
tårnet.  
 
Gravstedsrækkerne ligger rygvendte med få karaktergivende højere 
gravstedsplanter, mod syd ud for kirkens kor er der større thuja m.m.  
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I dag er de nyanlagte urnegrave i kirkegårdens østlige del, og der er en 
tendens til, at nye gravstedsejere vælger grave tæt på andre nyanlagte 
grave, også selvom de nyanlagte urnegrave næsten ligger længst væk fra 
kirken tæt på kirkegårdens østlige afgrænsning.  
 
Fra de nye urnegravsteder i kirkegårdens østlige del ligger der mange 
ledige gravsteder i de næste 4 gravstedsrækker, som har karakter af græs 
eller stenflade, og herefter ligger de ledige gravsteder jo tættere vi 
kommer på kirken jævnt spredt i gravstedsrækkerne. 
Der er et afsnit med urnegrave med gravminde i græsset tæt på muren 
mod nord cirka midt på kirkegården, og så er der opbrud i 
gravstedsmønstret syd for kirken, hvorfor lapidariet er anlagt her.  
 
Der må påregnes ca. 20 yderligere gravsteder i gravstedsrækkerne vil blive 
ledige indenfor de næste 5 år. 
 
Forslag til ændring på kirkegården.  
 
Det anbefales, at menighedsrådet beslutter, at den østlige del af 
kirkegården ikke fremover benyttes til nye grave, hverken urnegravsteder 
eller de traditionelle urne-og kistegrave, arealet nedlægges til nye grave, 
men der vil fortsat kunne begraves i eksisterende gravsteder, både kister 
og urnenedsættelse. Ligesom gravstederne her kan forlænges, hvis dette 
ønskes. 
På vedlagte skitse er vist med stregmarkering, hvor stort et areal, der 
tages ud af den fremtidige nye gravstedsanlæggelse.   
 
Det østlige grønne parkrum:  
 
Det anbefales at der ikke anlægges flere nye urnegravsteder i 
gravstedsrækkerne længst mod øst.   
 
Alle gravstedsgange omlægges til græsplæne, ledige grave inddrages i 
denne græsplæne, så vil de gravsteder der er i brug bevares omgivet af 
græs, og man går frem til sit gravsted på græs uanset gravstedets størrelse. 
 
Kun den brede midtergang bevares med sten / grusbelægning. 
Gangene langs mur og gærde bevares ligeledes i stenbelægning, så man 
kan færdes rundt her med de små maskiner. 
 
Der plantes lette løvtræer som alm. røn, bærmispel, hvidtjørn og syren i 
de ledige grave spredt i dette nye gravrum, der får et mere parkagtigt 
udtryk p.gr.a. de større græsflader.  
Det har været drøftet at plante rhododendron i dette afsnit, hvilket kan 
anbefales, men så er det rhododendron under f.eks. løvtræer som avnbøg 
eller røn, da disse surbundsplanter kræver ´vandrende sol´, og det er ikke 
tilfældet i dag, hvor der ikke er træer, der giver skygge.  
Denne nye plantning er nok ikke færdigdrøftet endnu.  
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Det vil være smukt at se ned til dette gravrum fra resten af kirkegården, 
og de gravsteder, som er i brug vil ligge mellem lavere træer. 
 
Ved de ledige gravsteder, som afgrænses med ryghække, fjernes disse 
ryghække, hvis der ikke er et gravsted i brug overfor.  
De gravsteder, der er i brug / er aktive, omkranses fortsat med hæk på 
alle fire sider.  
 
Det mellemste gravstedsafsnit op til kirkens kor :    
Alle ledige gravsteder anlægges med græsplæne, forhække fjernes, ud 
mod gravstedsgangen stikkes græskanten præcist, så gangene fremstår 
veldefinerede og uden ´uldne kanter ´.  
I få af de ledige gravsteder plantes taks, rhododendron og enkelte træer, 
især længst mod øst i dette gravsteds – midterområde.  
 
Gravstedsområdet omkring kirken:    
Her anlægges nye gravsteder i de ledige grave, når der anvises nyt 
gravsted. Når der er kun et lille behov for at få anlagt nye gravsteder i 
fremtiden anbefales det, at anlægge de nye grave tæt omkring kirken både 
mod øst, nord, og vest. Her er plads til både individuelle urnegravsteder, 
græsplæne med urner og nedliggende gravminde og også nye kistegrave.  
 
Det vil være forståeligt for kommende gravstedsejere, at nye grave 
anlægges tættere på kirken i de kommende mange år, så der er traditionel 
kirkegård tæt på kirken. I dette gravstedsområde bevares gangene også 
stenbelagte.  
Med tiden vil den østlige del af kirkegården blive til mere og mere græs / 
park med spredte træer og med ret få grave, så indtrykket af 
landsbykirkegård og den dertilhørende gravstedskultur bevares omkring 
kirken.  
Samtidigt vil de fredede gravsteder henligge som ´små muséums - emner´ 
Fordi de gravminder, der bliver brugt i dag har et helt andet udtryk.  
 
Menighedsrådets handlingsplan. 
 
Gundslev menighedsråd skal vedtage, at kirkegården udvikles efter denne 
plan, som nu har været drøftet på møder med rådet.  
 
Herefter når endelig skitse er fremstillet ( CS ) fremsendes denne med 
dette notat og menighedsrådets beslutning til Falster provsti, da provsten 
er myndighed for denne ændring af kirkegården, herunder også at lukke 
for nye gravsteder i den østlige del af kirkegården. 
Først når provstiudvalgets godkendelse foreligger kan der ske noget nyt 
anlægsarbejde på kirkegården.  
 
Min vurdering af de nye arbejder er, at en meget stor del af dette kan 
udføres af graveren og hans medhjælper, mens ændring af stenbelægning 
til muld nok kræver noget fremmed hjælp. Alt plantearbejde kan graveren 
selv stå for.  
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Fremover vil driften blive ændret, og der vil formodentligt blive mindre 
drift af gravsteder og mere pasning af græsplæner og fælles træer og 
buske.  
 
Veksø d. 21.06.2015 
Charlotte Skibsted.   
  
Bilag til denne beskrivelse : håndskitser af 21.06.2015 af 
gravstedsområderne, som har været drøftet på møde med 
menighedsrådet.  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 


