
Gudbjerg februar 2020 
 
Til Svendborg Provstiudvalg 
 
 
Gudbjerg Kirke har 3 kirkegårde, den omkring kirken, Vestre Kirkegård og Nordre Kirkegård, som 
er nord for Byvej skråt overfor kirken. 
Omkring 1930 stoppede man med at benytte Nordre Kirkegård på grund af jordbundsforholdene, og 
i 1935 indviede man Vestre Kirkegård, som er beliggende vest for Sønderballevej. 
 
For ca. et år siden fødtes idéen til at anlægge en mindepark for Christian Ditlev Ammentorp Hansen 
på Nordre Kirkegård. Parken skal hedde ”Apotekerhaven”. 
Christian Hansen, som ligger begravet på Gudbjerg Kirkegård (stort familiegravsted vest for tårnet), 
var apoteker og fabrikant. Han stiftede i 1874 Christian Hansens kemiske Laboratorium A/S i 
Hørsholm, i dag kendt som Chr. Hansen Holding, som i dag er et verdensomspændende firma, der 
fremstiller fødevareingredienser – af naturens egne produkter. 
I 1882 købte Chr. Hansen godset Mullerup, som ligger lige vest for Gudbjerg, og det har siden 
været i familiens eje. Nuværende ejer er Nina Bernhoft, Chr. Hansens tipoldebarn. 
 
Sammen med familien og med kyndig vejledning af tidl. kirkegårdsinspektør Tommy Christensen 
har vi udarbejdet en plan for anlæggelse af ”Apotekerhaven”. Ønsket er at skabe et smukt og 
rekreativt område til gavn for lokalområdet og alle, der måtte have lyst til at komme. I en pavillon 
midt i parken vil vi via plancher fortælle den fantastiske historie om apotekeren, der fik så stor 
betydning for industrialiseringen af fødevareproduktionen i Danmark, ja, hele verden. Det bør her 
nævnes, at Chr. Hansen Holding i 2019 blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed! 
Pavillonen vil også kunne benyttes til eksempelvis udendørsgudstjeneste og små koncerter. 
 
Finansieringen af anlægget skal ske gennem fondsmidler og firmaet Chr. Hansen Holding, men det 
skal påhvile Gudbjerg Kirke at passe og vedligeholde parken. Det er jo kirkens jord, og det være et 
kæmpe aktiv for området. 
 
Da provstiet og stiftet normalt ikke blander sig i, hvad man planter på kirkegårde, regner vi med, at 
det er helt i orden at anlægge en sådan park, men vi ønsker alligevel, at det godkendes ”ovenfra”. 
Gudbjerg Kirke vil jo i fremtiden bruge resurser på pasning og vedligehold. 
 
 

Gudbjerg den 25. februar 2020 
 
 

___________________________________ 
Else Marie Lund Nielsen 
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