
Gravkammer i gravsten  
Minder kan gemmes til eftertiden  
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HORSENS - På Tyrsted Stenhuggeri kan man få et 
gravkammer sat ind i gravstenen. Der kan ting gemmes for 
"tid og evighed" 
 
- Måske vil de pårørende ikke gemme ting fra afdøde så 
længe, men med et gravkammer har de muligheden, siger 
Christian Laursen. 
 
Han ejer Tyrsted Stenhuggeri, og har fået ideen til et 
mindre gravkammer, som følger med afdøde i graven. 
 
- Når folk putter ting med afdøde i kisten, forsvinder 
tingene med kisten og afdøde efter nogle år. Når man 
putter noget i gravkammeret, kan det bevares måske for 
evigt, siger stenhuggeren. 
 
- Jeg tror, det kan berolige sindet hos pårørende at vide, at 
bedstemor får sine elskede strikkepinde med i gravstenen. 
At dåbsattesten gemmes, at fiskerens "yndlingsblink", at 
favoritpiben, at smykkerne eller brillerne eller andre 
personlige ting gemmes i gravkammeret. 
 
- Mulighederne er næsten uendelige. Jeg forestiller mig et 
rør på ca. 10 cm i omkreds, siger Christian Laursen, der 
ved, at folk gerne vil tale om afdøde. 
 
- Det hjælper i sorgen. Det er ikke mig, der skal hjælpe 
med at forløse sorgen. Men jeg håber, at jeg kan hjælpe 
folk til at komme videre med deres liv. 
 
Når tingene er kommet i gravkammeret, bliver det 
forseglet, og så kan det kun komme ud, hvis der bliver lavet 
indbrud i gravstenen. 
 
- Men gravkammeret kan ikke ses. Det findes kun inde i gravstenen, siger graveren. 
 
Ideen med gravkamre fik han på en slægtsgård, hvor han skulle sætte rør af metal ind i en trappe, 
der skulle anlægges i haven. Her skulle slægtsgårdens papirer og nogle søm og skruer gemmes for 
eftertiden, fortæller stenhuggeren. 
 
5. generation 
 
Christian Laursen er 5. generation i stenhuggeriet, som tidligere lå i Kattesund, Han har også ønsker 
for sin sidste rejse. 
 
- Jeg vil have min klaphammer og min spidsmejsel med. Det er jo mit værktøj, smiler stenhuggeren, 
der mener, at han er den første i Danmark, der har fået ideen om et gravkammer til afdøde. 

  
Gravkammeret puttes ind i bunden af gravstenen og 
forsegles med lim.

 
Christian Laursen ser frem til at fortælle om de nye 
muligheder, han har opfundet til pårørende eller folk, 
der selv vil have styr på bisættelsen, inden det 
uundgåelige sker, og døden dukker op. 
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- Nu er det i hvert fald en mulighed for alle, der skal begraves. 
 
khp@horsens-folkeblad.dk 
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