
Kirkegården i Meilgaard Skov
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I Meilgaard Skov på Djursland ligger 
en kirkegård. Den er et besøg værd 
for alle der vil opleve følelsen af at 
stå på en gravplads i en skov.

Jeg selv var ikke i tvivl: På denne 
kirkegård er der smukt, stille, le-
vende og forbindelse til noget der 
er større end en selv. netop fordi 
kirkegården er placeret blandt gamle 
træer (blandet løv og nål) i en stor 
skov. Der er ikke den trykkende 
stemning af død og stilstand som 
man ellers kan opleve på alminde-
lige kirkegårde. 

Det er en rigtig lovformelig kirke-
gård med kistebegravelser og ind-
graverede gravsten. Den blev etab-
leret omkring 1750 og var oprindelig 
kun beregnet til Meilgaards ejer og 
dennes familie. Senere blev den også 
åbnet for Meilgaards ansatte og an-
dre med tilknytning til godset. 

nu er der registreret omkring 200 
gravpladser, og interessen stiger 
stadig. I øjeblikket foretages cirka 5 
bisættelser om året på stedet.

Det er fortsat Meilgaards ejer der 
afgør hvem der får lov at ligge på 
kirkegården. Der er provstetilsyn 
hvert 5. år hvor provsten og skovfo-
geden går kirkegården igennem for 
at sikre at gravpladserne ser søm-
melige ud.

Én gang om året, inden pinse, sør-
ger godset for at gangarealerne bli-
ver holdt rene. om efteråret dækkes 
gravene af visne blade som er væk 
igen om foråret.

Personligt er jeg stort set ligeglad 
med hvor jeg ender når jeg er død. 
Men så længe jeg lever, vil jeg langt 
hellere besøge mine kære afdøde i 
en skov som Meilgaard end på en 
almindelig kirkegård.

Generer kirkegården så andre 
skovgæster? Bringer det dem i forle-
genhed med dette pludselige indslag 
af død midt i skovturen? Det kan jeg 
slet ikke forestille mig. 

Men tag en skovtur til Djursland 
og døm selv: kirkegården ligger i 
Meilgaard overskov på norddjurs-
land, tæt ved 41 km mærket på vej 
547. Stien begynder knap 100 meter 
vest for skovfogedhuset kastbjergvej 
16 og går mod nord.

Tak til Meilgaards nu pensione-
rede skovfoged Gunnar Lauritsen 
for at vise mig kirkegården og til 
folketingsmedlem Torben Hansen 

(Socialdemokraterne) for tippet om 
at den findes.

Martin Einfeldt, Dansk Skovforening. 
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Kirkegården ligger stemningsfuldt under løv- og nåletræer. Foto: Torben Hansen.

Godset renholder gangarealerne én gang om året. Foto: Torben Hansen.




