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Slotskirkegårdens gravstedstyper:
Det traditionelle gravsted findes både på den gamle (GK) og den nye (NK) afdeling, og fås både
med en, to eller flere pladser. Denne form for gravsted viderefører den gamle kendte
kirkegårdskultur. Gravstederne kan anvendes både til kistebegravelser og urnenedsættelser. Det
enkelte gravsted er omkranset af hække, og gravstederne anlægges individuelt med både gravsten
og beplantning. Her er ofte perleral på både gravsteder og stier. Fredningsperioden for kister er 25
år, for urner 12 år. Gravstederne kan fornyes.

Det traditionelle urnegravsted findes i den lille trekantede afdeling omkranset af hæk samt i
rækkerne U02 til U08. Gravstederne er mellem 1 og 1,25 m2, og er adskilt af små buksbomhække.
Gravstederne må anlægges efter eget ønske, og der må opsættes en gravsten af passende
størrelse. Der er plads til 4 urner i hvert gravsted. Fredningsperioden er 12 år, og gravstederne kan
fornyes.
Urnegravsted med plade i græs findes i række 04 bag staudebedet og på organistlodden. En
navneplade af granit med nedhuggede bogstaver kan lægges i niveau med plænen. Målet på
pladen skal være 40 x 50 cm, og der må kun være én plade pr. gravsted. Helt lyse og helt mørke
granittyper skal undgås og pladen må ikke være blank/poleret. Der kan tilkøbes en vendbar vase,
hvor der er plads til en buket. Der må ikke foretages nogen former for beplantning, men alene
henlægges buketter/en vinterkrans. Fredningsperioden er 12 år, og gravstederne kan fornyes. Der
betales for vedligeholdelsen i hele perioden (legat).
Urnegravsted med skrå sten findes i rækkerne U11 til U18 på bagsiden af slotsbanken. De udgør et
alternativ til urnegravsteder med plade i græs. Her skal gravstenen være smig-skåret mat granit,
men her kan vælges påsatte bogstaver og evt. pynt. Gravstederne er adskilt af stauder, roser mv.,
som plantes og passes af kirkegården. Her er også plads til lidt blomster eller vaser med buketter.
Fredningsperioden er 12 år, og gravstederne kan fornyes. Der betales for vedligeholdelsen i hele
perioden (legat).

Kombinationsgravsteder til kiste eller urner findes på den gamle kirkegård under de store træer.
Her er gravstederne anlagt med det halve gravsted i græs (hvis det er et kistegravsted) og den
anden halvdel som et traditionelt gravsted med individuel gravsten og beplantning. Gravstederne
er adskilt af buksbomhække. Hvis erhvervelse sker som et kistegravsted, er der obligatorisk
vedligeholdelse (legat) i hele perioden pga. græsklipning. Gravstederne kan fornyes.
Fællesgrav – urne og kiste, af og til kaldet anonyme eller ukendte grave. Afdelingen for urner
findes på organistlodden på begge græsplæner på begge sider af stien, der går hen til
monumentet. Afdelingerne for kister findes på den gamle kirkegård under de store træer imellem
række 06 og 07, og på den nye afdeling bag slotskirken i række 06. Fredningsperioden for urner er
12 år og for kister 25 år. Der betales for vedligeholdelsen i hele perioden (legat). Gravstederne kan
ikke fornyes.

