
Gravsten



 Granit: Vanga
Skrifttype: 9, sort

 Granit: Halmstad
Skrifttype: 21, sort

Plænesten

Granittype og størrelse kan være 
bestemt af kirkegården. Vi afklarer 
disse regler for Dem.

Når man skal vælge gravsten

Grindsted Sten- og Billedhuggeri er en 
stenvirksomhed, der fremstiller grav-
sten efter individuelle ønsker. Vi sætter 
kvaliteten over kvantiteten af det arbejde, 
vi udfører – det er Deres tryghed for en 
professionel rådgivning og Deres garanti.

Vi producerer på egen fabrik, fra råblok til 
færdig gravsten uden fordyrende mel-
lemled. Vort materialeudvalg er stort med 
granitter fra hele verden i mange forskel-
lige farver.

Det er vores opgave at rådgive og vejlede, 
så stenen bliver harmonisk og står som 
et pænt og værdigt minde. Det kan være 
materiale, farve, størrelse, inskription 
– såsom indhuggede bogstaver med 
farve eller guld, eller påsatte bronzebog-
staver. Det kan være dekorationsvalg 
eller symboler af forskellig art, f.eks. fra 
ens erhverv, kulturelle eller personlige 
symboler.

En gravsten må gerne være en historie-
fortæller og give mening for dem, der 
kommer efter os. Dermed får stenen stor
betydning for de efterladte og for eftertiden.

De er altid velkommen til at bese vore 
udstillinger.

 Granit: Wiskont White
Skrifttype: 12, sort

Se mere på www.gudnason.dk



Polerede gravsten

En poleret sten er meget vejrfast og viser stenens smukke 
farve tydeligt. Her er vist eksempler med et personligt præg 
som f.eks. dekoration eller efterskrift.

Granittype:  Halmstad
Skrifttype:  Nr. 8, lys farve

Granit: Orion
Skrifttype: 19, lys farve

 Granit: Halmstad med poleret kant
Skrifttype: 10, sort

Granit: Halmstad
Skrifttype: 24, lys farve

 Granit: Sort granit
Skrifttype: 12, lys farve

Granit: Halmstad
Skrifttype: 12, lys farve

Se mere på www.gudnason.dk



Natur gravsten

En naturoverfl ade giver et rustikt og meget naturligt ud-
seende. Her er vist et udpluk af de mest populære granitter
i brændt udformning.

 Granit: Halmstad
Skrifttype: 12, sort

 Granit: Halmstad
Skrifttype: 1, sort

 Granit: Oliven grøn
Skrifttype: 4, sort

Granit: Grå granit
Skrifttype: 24, sort

 Granit: Halmstad
Skrifttype: 12, sort

 Granit: Orion
Skrifttype: 5
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Dekorationer

Dekorationen kan udtrykke noget alment fællesmenneskeligt, eller symbolerne kan 
knyttes til afdødes liv og erhverv. Måske noget der havde betydning mellem afdøde og 
efterladte. Dekorationer kan udføres som indhuggede, eller udført i et andet mate-
riale som bronze eller glas. Personlige skitser og endda fotografi er er også mulige at 
udføre. Vort udvalg er stort, her er kun vist et lille udpluk.

Bronze: Fugle, kors og roser
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Skrifttyper

I vores udstilling er der mulighed for at se fl ere bogstavtyper, 
indhuggede med farve eller forgyldte eller med påmonterede 
bronzebogstaver. Vi laver også håndtegnede og håndhuggede 
specialtyper efter kundens eget ønske. Det er også muligt at 
indhugge f.eks. afdødes egen håndskrift.

Storm Strasacker
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Efterskrift

Disse kan bruges som inspiration. Stenens 
størrelse, navnets længde og eventuelle 
ønsker til dekoration afgør, om der er plads 
til efterskrift. Brug vores erfaring til at få en 
harmonisk løsning.

Eksempler på efterskrifter

Tak 
Tak for alt
Du vil altid være i 
vore hjerter
Kærligs t tak
Gemt i vore hjerter
Tak for det du gav os
Et hjerte af guld 
Tak for din omsorg
Elsket i livet,
savnet i døden
Tak for al godhed
Livet går,
minderne består 
Tak for gode minder
Mindet vil leve 
Tak for gode år
Minderne lever 
Tak for alt mor

Vi lever på minderne 
Tak for alt
og på gensyn
Mindes med
kærlighed
På gensyn
I kærlighed 
Vi ses
I dyb kærlighed 
Lev vel
Ubegrænset
kærlighed
Sov sødt
En ven for evigt
Sov sødt lille…
Vores elskede…
Sov sødt kære…
Vores højtelskede…
Sov i fred
Vor kære…

Hvil i fred
Vi elsker dig
Fred
Farvel 
Elsket og savnet
Et sidste farvel 
Altid elsket,
altid savnet
Et kærligt farvel 
Altid elsket,
aldrig glemt
Æret være dit minde
Højt elsket,
dybt savnet
Frygt ikke, tro kun
Dybt savnet
Alt af nåde 
Vi savner dig
Gemt hos Gud
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Tilbehør

Selv på mindre urnegravsteder er der mulighed for 
at anlægge/dekorere gravstedet med forskelligt 
tilbehør. Vi har et bredt udvalg af bl.a. vaser, fuglebade, 
trædesten og fi gurer i granit samt olielamper, spurve 
og duer i bronze. 

Chaussé sten

Bronze lamper

Fuglebad

Trædesten

Granit vaser

Bed indramning

Scan koden og
læs meget mere
om vort sortiment
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