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Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for
kiste- og urnebegravelser, der i dag findes på LEMVIG KIRKE-
GÅRD, som er udtryk for en kirkegårdskultur, der er i
pagt med vor tids traditioner.
 
Alle yderligere oplysninger vedrørende gravsteder, servitutter
eller særlige bestemmelser for de enkelte afdelinger, der i det
følgende er omtalt, gives gerne ved henvendelse til kirkegårds-
lederen eller kirkegårdskontoret.
 
 Lemvig & Heldum Menighedsråd.

Introduktion



Det traditionelle gravsted - gravsted med hæk omkring.
 
Disse gravsteder, med en, to eller flere gravpladser, tegner
den gamle kirkegårdskultur.
 
Med store eller små monumenter – flankeret af høje planter,
og omgivet af hække - nogle afdelinger med stenforkant, giver
disse gravsteder mulighed for den personlige smag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det traditionelle gravsted
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Kiste- og urnegravsteder i græs - gravminde efter eget valg.
 
Gravstedet omkranses af chaussesten til afgrænsning af græs-
set. Herfor betaler gravstedsejeren for medgået tid. Der kan 
beplantes indenfor chaussestenene.
 
Plænen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor erlæg-
ges sammen med oprettelsen af gravstedet for hele frednings-
perioden.
 
Ved begravelse kan der udlægges plads til ægtefælle.
Fornyelse kan finde sted udover en fredningsperiode.
 
 
 
 
 
 
 

Kiste og urnegravsteder i græs



 
 

Urnegravsteder - med traditionel anlægsform.
 
Urnehaven:
- små urnegrave med baghæk og afgrænset af brosten. Grav-
stedets størrelse er 1 x 1 m. Gravmindet skal bestå af granit-
plader på 40 x 60 cm.
 
 Urne i Nord:
- består af små gravsteder 1 x 1 m, og større gravsteder 
1,5 x 1,5 m. Gravmindet vælges efter eget ønske, men må på 
de små gravsteder ikke overstige 40 x 60 cm.
 

Urnegravsteder

Urne i Græs - urnegravsted i græs med plade.
 
Gravmindet skal bestå af Halmstad Granit (40 x 60 cm. )
med fremhuggede bogstaver. På gravnumrene fra 1 til 108 
nedsætter kirkegården to vaser til buketter, fra 109 skal der 
nedsættes en metalvase, som betales af gravstedsejeren.
 
Plænen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor
erlægges sammen med oprettelsen af gravstedet for hele
fredningsperioden.
 
Der må ikke plantes løg eller andet i græsset. Der kan nedsæt-
tes to urner under hver sten.
 
Urne i øst - urnegravsted i græsskråning.
 
Gravmindet skal bestå af Halmstad Granit (40 x 60 cm.)
med fremhuggede bogstaver.
Omkring gravmindet sættes en krans af chaussesten samt en
granitvase bag gravmindet som betales af gravstedsejeren.
 
Plænen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor
erlægges sammen med oprettelsen af gravstedet for hele
fredningsperioden.
 
Der kan ikke plantes løg eller andet i græsset.
 
Der kan nedsættes to urner under hver sten.    
 

Urne i græs
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Anonym begravelse
Anonym urnebegravelse
- urnegravsted i plæne – uden mindeplade.
 
Urnen nedsættes af kirkegården uden pårørendes
medvirken. 
 
Anonym kistebegravelse
- kistegravsted i plæne – uden mindesten.
  

Kirkegårdskapellet
- i kapellet er der stole til 126 personer.
- i nordenden er der indrettet kølerum.
 
Mindelunden
- minde over dem der blev på havet.
 
Tyske grave fra 2. verdenskrig
- tyske soldater og flygtninge
 
Allierede grave fra 2. verdenskrig
- allierede flybesætninger.

 
 
 

Kirkegården
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NORDVEST

URNEHAVEN

	 1.	Tyske	soldater
	 2.	Mindelund	for	fiskere
	 3.	Allierede	soldater
	 4.	Thyra	&	Thøger	Larsens	gravsted
	 5.	Julius’	gravsten
	 6.	Kapel
	 7.	Gantriis’	gravsted
	 8.	Dolles	gravsten
	 9.	Kirkegårdskontor
	10.	Kirkegårdens	ældste	gravsted
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URNEHAVEN

URNER i gRæS

VEST

MELLEMSTE

NORD

ØST

URNER i ØST

SØNDRE



Årets gang...
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1. Kirkegården låge er åben indenfor normal arbejdstid.
2.  Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må 
 kun udføres indenfor normal arbejdstid.
4. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbru-  
 gere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
5. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning 
 må ikke gennembrydes.
6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
7. Færdsel udenfor kirkegårdens gange er ikke tilladt.
8. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
9. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirke-
 gårdens ærinde eller med kirkegårdslederens særskilte tilladelse.
10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og
 må ikke flyttes eller fjernes.
11. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på
 kirkegården.
12. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materiale som
 underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
13. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårds-
 lederens samtykke.
  
Stk. 2.
Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse
af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder,
beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre
erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 
 
Stk. 3.
Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver
krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser 
af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Bestemmelser og forordninger Ordensbestemmelser. § 30.
 

For kistebegravelser er fredningstiden 25 år.
 
For urnebegravelser er fredningstiden 10 år.
 
I henhold til kirkegårdens vedtægt § 21 er enhver, der har
erhvervet brugsret til et gravsted, forpligtet til at holde
gravstedet i sømmelig og værdig stand. Kirkegården påtager
sig gerne denne opgave mod betaling herfor, og aftales med
kontoret eller kirkegårdslederen.
 
Kirkegårdsvedtægten kan forevises på kontoret.
  
Vejledning vedrørende gravsteder
 
Efter begravelsen/bisættelsen vil blomsterne blive
lagt ud på gravstedet, og fjernet igen efterhånden
som de visner.
 
Senere kan anlægget udføres, og graven tilplantes
efter de pårørendes ønske – bedst når mindestenen
er valgt og opstillet. Kirkegården påtager sig gerne
denne opgave.
 
Plantning, renholdelse og grandækning af gravstedet
udføres efter aftale i henhold til kirkegårdens takster
og bestemmelser.
Efter aftale kan kirkegården sørge for at sætte en buket
på gravstedet i forbindelse med mærkedage.
 
Gran og vinterkranse fjernes af kirkegåden om foråret.
 
Aftale om oprettelse af legat til vedligeholdelse af
gravsted finder sted ved henvendelse til kirkegårds-
kontoret, Ydunslund 2A.
 
Kirkegårdskontorets åbningstid:
Mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12.
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af sognepræst Poul Erik Knudsen

D. 16 juni 1807 blev den dengang nye Lemvig Kirkegård første 
gang taget i brug, da man begravede Else Marie – skrædder-
mester Mathias Staffs datter. 
Indtil da havde kirkegården ligget på torvet omkring kirken. 
Pladsen her var efterhånden blevet alt for trang, da der for 
uden kirkegården skulle være plads til vej omkring kirken, sten-
dige og byens torv foran rådhuset. Lemvig bys indbyggertal var 
på det tidspunkt  omkring 400, hvorfor det siger sig selv, at det 
ikke begyndte med den kirkegård, vi kender i dag. 

Den første kirkegård ”uden for byen” gav plads til 300 grave 
og var beliggende på arealet fra Vesterbjerg og op imod det 
nuværende kapel. Siden hen er kirkegården udvidet i år 1871, 
1901, 1917, 1934 og sidst i år 1966 og tæller i dag et areal 
på knap 41.000 m.2 og med omkring 4000 gravpladser. Det 
er forventeligt, at kirkegårdens nuværende areal vil række ud 
i den overskuelige fremtid – bl.a. fordi kremeringer, som ikke 
kræver så stort et gravsted, bruges meget mere i vore dage 
end da man foretog de sidste jordkøb til kirkegården. 

Det ældste bevarede gravsted på kirkegården er fra 1812 og 
på en lille hvis marmorplade står der; ”Christiane, Frederikke 
Stougaard, født Bræmer, født 8 september 1775, død 14 april 
1812. Fred med hendes støv.” Man må sige, at dette familiens 
sidste ønske er gået i opfyldelse. 

Under 2. verdenskrig og i årene umiddelbart efter blev der 
begravet omkring 120 allierede og tyske soldater og tyske 
flygtninge rundt omkring på kirkegården. Umiddelbart efter 
krigens afslutning blev disse samlet i de to mindelunde ved 
siden  af hinanden for henholdsvis allierede og tyske soldater. 

Kapellet på kirkegården blev først bygger i 1878. Ind til da 
foregik begravelserne i kirken, hvor efter kisten blev bragt til 
kirkegården. I 1917 blev kapellet udvider førte gang, fordi det 

ofte var for lidt plads. Igen i 1960-erne blev kapellet forlænget 
og der blev etableret et kisterum på bagsiden af kapellet.  I dag 
foregår langt de fleste begravelser og bisættelser fra kapellet, 
men flere gange om året bruges stadig Lemvig Kirke. I 2005 
blev kapellets indre renoveret og bl.a. forsynet med alterbord 
og antependium udført af væver Lene Abildgaard Knudsen. 
Antependiet tager sit udgangspunkt i v. 5 i salmebogens nr. 
754; ”Se nu stiger solen.” Det er en salme, som ofte bruges i 
forbindelse med begravelser i kapellet. Vers 5 lyder således;
”Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kom-
mer nu, morgnens vind, ret som om det ånded af lyset ud – 
o du milde Fader, min skaber, Gud.”

Kirkegårdens graverbolig på vejen op af Vesterbjerg blev byg-
get i 1920 på tomten af en tidligere bolig. Her boede gennem 
mange år kirkegårdens graver – og da det ikke længere var 
tilfældet husede boligen kontor for graver og sekretær. Boligen 
blev i 2005 solgt til privat bolig og kirkegårdens kontor blev 
ved samme lejlighed flyttet sammen med værksteder og facili-
teter for mandskabet med indgang på Ydunslund. 

I 1960-erne blev der etableret klokkestabel på kirkegården, 
som nu bruges ved begravelser her i stedet for kirkeklokken i 
Lemvig Kirke. 

Lemvig Kirkegårds historie



1 0  L E M V I G  K I R K E G Å R D S  H I S TO R I E L E M V I G  K I R K E G Å R D S  H I S TO R I E   1 1

af sognepræst Poul Erik Knudsen

D. 16 juni 1807 blev den dengang nye Lemvig Kirkegård første 
gang taget i brug, da man begravede Else Marie – skrædder-
mester Mathias Staffs datter. 
Indtil da havde kirkegården ligget på torvet omkring kirken. 
Pladsen her var efterhånden blevet alt for trang, da der for 
uden kirkegården skulle være plads til vej omkring kirken, sten-
dige og byens torv foran rådhuset. Lemvig bys indbyggertal var 
på det tidspunkt  omkring 400, hvorfor det siger sig selv, at det 
ikke begyndte med den kirkegård, vi kender i dag. 

Den første kirkegård ”uden for byen” gav plads til 300 grave 
og var beliggende på arealet fra Vesterbjerg og op imod det 
nuværende kapel. Siden hen er kirkegården udvidet i år 1871, 
1901, 1917, 1934 og sidst i år 1966 og tæller i dag et areal 
på knap 41.000 m.2 og med omkring 4000 gravpladser. Det 
er forventeligt, at kirkegårdens nuværende areal vil række ud 
i den overskuelige fremtid – bl.a. fordi kremeringer, som ikke 
kræver så stort et gravsted, bruges meget mere i vore dage 
end da man foretog de sidste jordkøb til kirkegården. 

Det ældste bevarede gravsted på kirkegården er fra 1812 og 
på en lille hvis marmorplade står der ; ”Christiane, Frederikke 
Stougaard, født Bræmer, født 8 september 1775, død 14 april 
1812. Fred med hendes støv.” Man må sige, at dette familiens 
sidste ønske er gået i opfyldelse. 

Under 2. verdenskrig og i årene umiddelbart efter blev der 
begravet omkring 120 allierede og tyske soldater og tyske 
flygtninge rundt omkring på kirkegården. Umiddelbart efter 
krigens afslutning blev disse samlet i de to mindelunde ved 
siden  af hinanden for henholdsvis allierede og tyske soldater. 

Kapellet på kirkegården blev først bygger i 1878. Ind til da 
foregik begravelserne i kirken, hvor efter kisten blev bragt til 
kirkegården. I 1917 blev kapellet udvider førte gang, fordi det 

ofte var for lidt plads. Igen i 1960-erne blev kapellet forlænget 
og der blev etableret et kisterum på bagsiden af kapellet.  I dag 
foregår langt de fleste begravelser og bisættelser fra kapellet, 
men flere gange om året bruges stadig Lemvig Kirke. I 2005 
blev kapellets indre renoveret og bl.a. forsynet med alterbord 
og antependium udført af væver Lene Abildgaard Knudsen. 
Antependiet tager sit udgangspunkt i v. 5 i salmebogens nr. 
754; ”Se nu stiger solen.” Det er en salme, som ofte bruges i 
forbindelse med begravelser i kapellet. Vers 5 lyder således;
”Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, did, hvorfra den kom-
mer nu, morgnens vind, ret som om det ånded af lyset ud – 
o du milde Fader, min skaber, Gud.”

Kirkegårdens graverbolig på vejen op af Vesterbjerg blev byg-
get i 1920 på tomten af en tidligere bolig. Her boede gennem 
mange år kirkegårdens graver – og da det ikke længere var 
tilfældet husede boligen kontor for graver og sekretær. Boligen 
blev i 2005 solgt til privat bolig og kirkegårdens kontor blev 
ved samme lejlighed flyttet sammen med værksteder og facili-
teter for mandskabet med indgang på Ydunslund. 

I 1960-erne blev der etableret klokkestabel på kirkegården, 
som nu bruges ved begravelser her i stedet for kirkeklokken i 
Lemvig Kirke. 

Lemvig Kirkegårds historie



L E M V I G - H E L D U M  M E N I G H E D S R Å D

L E M V I G  K I R K E G Å R D  -  V E J L E D N I N G

C
O

M
P

L
O

T
 1

0
0

6
6

.2
1

0


