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KIRKEGÅRDEN – TAL FRA BOG 1

• 86 % af medlemmerne ønsker, at folkekirken prioriterer midler til 
vedligeholdelse af kirkegårdene

• 43 % af befolkningen har besøgt en kirkegård udover til begravelse 
inden for det seneste år

• Der er her forskel på kvinder (49 %) og mænd (36 %)



KIRKEN OG KIRKEGÅRDEN GÅR HÅND I HÅND

Michael (kulturelt funderet medlem, 66-74 år, selvstændig):

”Altså jeg ville meget meget nødigt, at kirken ikke var der, og at kirkegården ikke var der. Også fordi, 
hvis ikke man kan forstå tiden nu og her, så kan man gå over og kigge på kirken og sige, jamen 
den er bygget for 1.000 år siden, og så dengang var der altså også mennesker, der kunne lægge to og 
to sammen og finde ud af at stable et hus på benene, ikke?”

• Kirken og kirkegården flyder ofte sammen som sted og funktion

• 13 % af befolkningen benytter kirken til ”en lille stund uden for gudstjeneste eller koncert” (ingen forskel 
ml. unge og ældre)

Og

• Der skelnes blandt interviewpersonerne ikke mellem kirkegårde og kommunale gravpladser.



KIRKEN SOM ET KULTURHISTORISK PITSTOP

Mathias (kulturelt funderet medlem, 24-39 år, akademiker):

”[...] der har jeg altid lige gået ind og kigget i kirkerummet og sådan se, hvordan ser kirkerummet ud, hvor flot 
er det dekoreret, der er nogle kirker, der er enormt flotte altså med udskårne lofter og så videre, det synes jeg 
altid, det er altid meget spændende at se, hvordan er en kirke egentlig indrettet, så det er jo sådan en lidt 
lavpraktisk ting, men det, så tænker jeg, så filosoferer jeg altid over, tænk sig, hvad det har krævet at bygge 
sådan en kirke, tænk sig, hvad de har, hvad der har været lagt i at skære altertavler og dekorere og, ja.[...] det er 
en kæmpe bedrift, altså, det er jo sådan rent samfundsmæssigt, ikke, jeg tror slet ikke vi kan forestille os det, 
men tanken om, hvordan man er gået sammen og har besluttet, at man skulle opføre en kirke, og man har 
finansieret opførelsen af den kirke og fået det praktiske til at forløbe, det har været en kæmpe bedrift på det 
tidspunkt” (s. 123).



ET MENTALT PITSTOP

Henny (varieret medlem, 56-65 år):

”Og man sætter sig, og ingen larmer, man får lov at sidde og bare være. Der kan være mange derinde, og der er 
helt stille og roligt, og man kan bare få lov at sidde. Og så når man synes, at man har haft sit øjeblik der, så kan 
man gå igen. Og det er der jo også et fællesskab i, selvom man sidder for sig selv på en eller anden måde, ikke. 
[...] Men der er en anden, måske en anden ærbødighed, en ... altså, jeg ved det ikke, men det er lige præcis der, 
at jeg synes, at jeg kan mærke den dér, der giver mig både håb og fred i sjælen og glæde også. Jeg har det godt 
med, så kan jeg da bare sidde der et stykke tid, og så kan jeg sådan bare sidde og ja, måske tænke på, hvem der 
ikke er mere, eller tænke på nogle andre ting, eller bare slet ikke tænke, bare ro og så gå igen. Og det er ok, 
selvom jeg slet ikke hører til i deres trossamfund [...]” (s. 124).



KIRKEGÅRDE SOM STED FOR REFLEKSION

Ditte (distanceret medlem, 40-55 år, professionsuddannet):

”Ja, der er en kirke her i området [...] Der kan man gå om, og så kan man sidde dér og kigge ud [over 
landskabet]. Og dér har jeg både haft mine egne børn med og de børn, som jeg passer, og så har vi siddet dér, 
og dét synes jeg er helt fantastisk at sidde dér og bare filosofere lidt og føle, at man måske rører ved noget, jeg 
ved ikke helt, hvad det er, men det er sådan en, ja ... Der tænker jeg lige en ekstra gang, når jeg sætter mig der” 
(s. 128).



KIRKEGÅRDE SOM STED FOR KONTAKT MED AFDØDE

Marianne (kulturelt funderet medlem, 40-55 år):

”[...] altså jeg går på kirkegården jævnligt en gang om måneden, ikke, og lægger blomster, og på mærkedage og 
sådan noget, der går jeg jo derover, det er ikke sådan, at jeg går ind i kirken” (s. 130). 

Ursula (udmelder, 40-55 år, underviser):

”Nej, det gør jeg ikke. Men det er jo også, fordi at dem der er døde, de bor jo langt væk [...] Så det er ikke lige 
her, hvor jeg bor. Ellers så havde jeg gjort det, det er jeg ret sikker på, at jeg vil synes, det var meget hyggeligt at 
gå ned og snakke lidt” (s. 129).



KIRKEGÅRDEN SOM STED

• Kirkegårdens funktioner
– Et sted at koble ind på familiens erindringskæde

– Et sted at finde ro i sindet

– Kontakt til dét i livet, som er større end én selv

– Smukt sted at gå tur

– Et historisk kulturelt sted

• Anvendelsen balancerer individuelle behov og kollektive identiteter (fx familie og nation)

• De besøgende skaber små private tidspunkter i det offentlige rum på kirkegården

• De interviewede taler ikke om at møde andre på kirkegården. Det tyder på at vi kulturelt også giver rum for at 
skabe private rum på kirkegården – vi opsøger med andre ord ikke hinanden dér



SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

• Hvad er vigtigt i understøttelsen af den store bredde i anvendelsen og af 
de mange forskellige funktioner kirkegården har for de besøgende?

• Vi ser parallellitet i den funktion, som kirke og kirkegård som sted har 
for de besøgende. Hvilke muligheder skaber det for at gøre kirkegården 
attraktiv og relevant som rum for kirkegængerne og gøre kirken attraktiv 
og relevant for de besøgende på kirkegården?


