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indskriften »Jesus Kristus er den samme i gaar og 
i dag, ja, til evig tid« (fig. 2).2

 En tegltækket rødstensbygning med graverfa-
ciliteter er placeret i det nordvestre hjørne. Den 
er rejst 1986-87 og erstattede en †ældre, der 
stammede fra 1936.3

ØSTRE KIRKEGÅRD

Kirkegården, der ligger i den sydlige del af Bran-
de Plantage ved Ejstrupholmvej, er indviet som 
skovkirkegård 26. aug. 1973. Et ønske var frem-
sat 1948, planlægningen blev påbegyndt 1962, og 
den blev tegnet af Volmer Rud Nielsen, Hor-
sens.4 Mod sydøst hegnes den af et kampestens-
dige, i øvrigt af trådhegn. Den sydøstvendte ho-
vedindgang består af en køreport og en ganglåge 

VESTRE KIRKEGÅRD

Kirkegården, der også kaldes Assistens Kirkegård 
og ligger mellem Herningvej, P. Sabroes Allé og 
Jens Risoms Allé, er begyndt anlagt 1933 og ta-
get i brug 1936.1 Den hegnes af takshække til 
alle sider. Den sydvendte hovedindgang består 
af en køreport flankeret af ganglåger i sortmalet 
jern med hvide kors mellem granitpiller. En til-
svarende ganglåge mellem jernpiller findes i øst, 
mens graverens vestvendte arbejdsadgang er helt 
i nord. 
 Indretningen er traditionel med kistegravste-
der og små urnegravsteder inddelt af et net af 
nord-syd- og øst-vestvendte gange. Modsat ho-
vedindgangen er der 1955 helt i nord opsat et 
egetræskors på et granitfundament, der rummer 

KIRKEGÅRDE I BRANDE

Fig. 1. Hedelandskab på Brande Østre Kirkegård. Foto Jakob Kieffer-Olsen 2017. – Heath landscape in Brande Østre 
Churchyard.
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GRARUP GRAVPLADS

En †kirkegård i den sydlige udkant af Grarup syd-
øst for Brande var i brug i en kort årrække o. 
1900. Området udgør ca. 12×12 m og afgrænses 
af ca. 30-40 cm høje jordvolde. Der skal angive-
ligt være otte grave, hvoraf fire er fra 1877, 1896, 
1909 og 1917. Kirkegården stammer fra en reli-
giøs vækkelse på egnen. Ejerne af den gård, på 
hvis jord gravpladsen etableredes, tilhørte en ikke 
anerkendt trosretning, der blev kaldt ‘De Syndfri’. 
Kirkegården er tinglyst som gravplads for den da-
værende ejer og efterkommere.7
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i sortmalet jern med hvide kors mellem granit-
piller; tilsvarende adgangsveje findes i nordvest 
ud mod N. J. Fjords Allé og ved graverens faci-
liteter i nordøst. En ganglåge i jern er i sydvest. 
 Kirkegården er utraditionelt indrettet med 
skovbeplantning mellem adskilte afdelinger, der 
giver mulighed for valg ikke kun mellem kiste-
begravelser og urnegravsteder, men også mellem 
eksempelvis traditionelle gravsteder, plæne med 
umarkerede gravsteder og et hedelandskab (fig. 
1). Selve skovbeplantningen rummer ikke grav-
steder. Et korsformet monument af granit blev 
opsat 1976 i fællesplænen (stenhugger Svend 
Gudnasson, Give) (fig. 3)5 
 En tegltækket rødstensbygning med graverfa-
ciliteter er placeret i det nordøstre hjørne sam-
men med en sortmalet redskabsbygning. Den er 
rejst 1992 (arkitekt Preben Danielsen, Brande) og 
erstattede en mindre sortmalet †træbygning.6

NØRVANG HERRED

Fig. 2. Egetræskors på Brande Vestre Kirkegård. Foto 
Arnold Mikkelsen 2017. – Oak cross in Brande Vestre 
Churchyard.

Fig. 3. Granitmonument på Brande Østre Kirkegård. 
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Granite monument in 
Brande Østre Churchyard.


