
  Kirkegårde kan være mange ting 
 
  Klassiske ”kolonihaver” 
  Parkkirkegårde  
  Kirkegårde, der også er parker 
  Skovkirkegårde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelig beplantning ligeledes 
Fransk eksempel på længeblomstrende og driftsvenlig ”beplantning” 
 



Folk dør året rundt - 
krav til planter: 

• Mange årstidsoplevelser: blomstring, 
frugtsætning, høstfarver, stedsegrønne blade, 
barkfarver, tidligt løvfald.  

• Ikke for høje planter - men heller ikke for lave! 
• Stor voksepladstolerance. 
• Beskæringstolerance. 
• God dækkeevne. 
• God, men ikke for god udbredelsesevne. 
• Ingen selvsåning, kun korte udløbere. 
• Gerne stedse- eller vintergrønne. 

 



Surbær, Arónia – smukke, sunde buske med mange  

attraktioner. Blomster, frugter, høstfarver. 

Gode, lave sorter: ‘Viking’, ‘Glorie’, ‘Hugin’ 

Eksempler på gode buske til kirkegården 



 

Cotoneaster dammeri  

’Coral Beauty’, 

krybende dværgmispel 

 

Hellere den end ‘Rami’,  

der er så lav, at den ikke  

dækker ordentligt 



Euonymus planipes, 
benved 

Dekorative frugter, 
fine høstfarver, 
tidligt løvfald – 
vigtigt i forhold til 
grandækning 



Hortensia - Hydrangea macrophylla  
Serien ‘Endless Summer’ blomstrer  
på  såvel dette som sidste års skud. 
Det giver en meget lang og stabil blomstring og fine frøstande. 



 

Andre buske med  

smukke frøstande: 

her bærperikon 

Hypericum androsaemum. 

Lang blomstringstid,  

delvis vintergrøn 



Udenfor sæsonen 

Lonicera x purpusii, meget velduftende og vinterblomstrende. 

Blomstrer fra november til marts 



Rhodotyphos scandens,  

rhodotyphos 

Ekstremt skygge- og 

tørketålendetålende, men 

meget lidt kendt – burde 

bruges mere 
 



Sunde buskroser – Rosa moschata 
‘Ghislaine de Feligonde’ 
Grøndalslund Kirkegård 
Litteratur: Roser, hårdføre skønheder 



 

’Therese Bugnet’ – rugosahybrid –  

det er ikke landskabsukrudt alt sammen! 



Acer griseum 

Acer rufinerve 

Betula pendula ’Youngii’ 

Salix alba ’Chermesiana’ 

Der er mange fine buske og småtræer med smukke  
barkfarver, som kan give oplevelser om vinteren 

 

Cornus sanguinea 
’Midwinter Fire’, rød kornel 
 



Rigtige ”kirkegårdsplanter” 
behøver ikke kun at se sådan 
ud! 



Flere bladbærende 
stedsegrønne, end 
man tror: 
 
 
Aucuba 
Cotoneaster salicifolius 
Ílex x meservéae ’Blue 
Princess’/’Blue Prince’ 
Ilex crenata ’Convexa’ 
(japansk kristtorn til erstatning 
for buksbom) 
Lonicera pileata 
Osmánthus heterophýllus 
Photínia x fráseri, Prunus 
laurocerasus ‘Van Nes’ 
Sarcoccoca (vinterblomstrende) 
Skimmia 
Viburnum ‘Pragense’ 
 
 
  



 

Krybende - eller snarere klatrende 

benved, Euónymus fortúnei 

’Emerald Gaiety’, stedsegrøn med 

hvidbrogede blade, her sammen 

med en stedsegrøn cypres.  

 

Den ensfarvede E. f. var. rádicans 

kan også bruges som lav hæk.  

 

Begge også som bunddække. 



 

Årstidsvariation på Gladsaxe  
Kirkegård 
Træer og buske 
Rødnervet løn, Acer rufinerve, høstfarver og fin bark 
Gleditsia triacanthos, letløvet, høstfarver, tidligt løvfald 
Spiraea betulifolia, høstfarver, barkfarve, blomster 
 
Bunddække 
Vinca major ‘Variegata’, stedsegrøn, hvidbroget, blomster 
Græs, Sesleria autumnalis, vintergrøn, gulligløvet, smalbladet 
Løvehale, Phlomis russeliana, vintergrøn, gråligt løv, blomster, vinterstandere 



Eksempler på andre egnede 
vintergrønne bunddækkeplanter 

Kæmpestenbræk, Bergenia cordifolia,  

gerne ‘Herbstblute’, der genblomstrer 

om efteråret 



Bispehue, her Epimedium ‘Frohnleiten’ 

 



Skovjordbær, Fragaria vesca. Gerne ‘Rügen’, der ikke breder sig  
med udløbere, er lidt højere og dermed dækker bedre 



Skumblomst, Tiarella cordifolia – kræver halv/helskygge 



Lammeøre,  
Stachys byzantina – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’Silver Carpet’, hvis man helst vil være fri for blomster 



Storkenæb, Geranium – men ikke alle! 
Gerne G. macrorrhizum og G. cantabrigiense – næsten vintergrønne 

‘Mount Olympos’ 



Guldjordbær Waldsteinea ternata, W. geoides 

Kan købes som måtter 



Tornnød, Acaena – god, fordi den er tørketålende. Dårlig fordi den er for lav til at holde sig tæt 

Husk! 
Vurder planternes egenskaber – ikke bare deres udseende 



Løvehale 
Phlomis 
russeliana 
 
Både som 
bund og som 
overstander 

Gode overstandere 
Krav 
Ikke opbindingskrævende 
Pænt løv fra top til bund, vintergrøn 
Pæn form, uafhængig af blomstring 
 



Baptisia australis, farvebælg 
Sent fremme, men god sammen med løg 
Også fin uden for blomstringen 
 



Dagliljer, mange sorter – her Hemerocallis citrina 
Brug ikke H. fulva og H. lilioasphodelus, 
der breder sig med udløbere 



Sankthansurt, Sedum ‘Matrona’ – også fin vinterstander 



 

Kertepileurt,Persicaria amplexicaulis, – sent fremme, men en af de bedste 

stauder til begrænset drift. Længeblomstrende, men ikke vintergrøn. Brug 

som overstander i en grøn bund. God sammen med løg. 

’Rosea’ 



Andre sent fremkommende stauder 
til brug sammen med tidlige løg 

• Adiantum pedatum, venushår 
• Anemone japonica, høstanemone 
• Astilbe sp., astilbe 
• Clematis heracleifolia, staudeklematis 
• Geranium ' Rozanne', storkenæb 
• Hakonechloa macra, hakonegræs 
• Miscanthus sinensis, elefantgræs 
• Panicum virgatum, staudehirse 
• Perovskia atriplicifolia, perovskia 
• Rodgersia sp., bronzeblad 
• Rudbeckia sp., solhat 
• Thalictrum sp., frøstjerne 

 



Mange græsser 
er gode 

overstandere 
 Fordele 

Fine om efteråret og vinteren 
Kan fås både stedsegrønne  
og løvfældende. 
Vælg sorter uden udløbere 
Vælg arter, der ikke sår sig selv. 
 
Her mosebunke,  
Deschampsia cespitosa 
Samme med lammeøre.  
Begge stedsegrønne. 



De mindre og stedsegrønne kan endda bruges som en lav ”hæk” 



De store er fine vinterstandere,  
Lapidariet, Gladsaxe 



Hjemfaldne gravsteder er et problem 



Sibirisk iris, Iris sibirica 

Monokultur er én model, 
men måske ikke den mest harmoniske i forhold til omgivelserne 
Husk: monokultur vil altid være pasningskrævende. Kun få planter egner sig og 
ukrudt ses! 

 
 



Alternativ – bunden behøver ikke  
at være helt dækket 
Plantning i grus – uden planteplan, men med planteliste 
Gladsaxe kirkegård – udført i samarbejde med gartnerne 

Eksperimenter med tilplantning i grus af 
hjemfaldne gravsteder. 
 
Det er ikke meningen af bunden skal være 
helt dækket. 



HVORFOR GRUS? 

• Grus – eller sand, når vi er i Jylland – er billigt 
• Rummer ingen frø 
• Er let at luge i, hvis der kommer nogen frø 
• Er lyst og kaster derfor mere sol tilbage 
• Virker kapillærbrydende og forhindrer 

fordampning 
 

• Tykkelse 8-10 cm. Frø kan ikke spire, hvis de er 
dækket med den tykkelse. 

• Virker (selvfølgelig) ikke på rodukrudt 



Aalborg Østre Kirkegård 2015 

Løg under nedvisning 



Ingen egentlig planteplan, men idéskitse 



”Plantesamfundsmodel” Juni 2016 

Det forsommerblomstrende bed 

Skovbed 

Løg 



Sensommer 
• Sene eller buskagtige stauder sammen med 

løg. Klippes ned i februar. 

 

Achillea filipendulina pragtrøllike 

Baptista australis* farvebælg 

Calamagrostis x acutiflora* rørhvene 

Echinops bannaticus' tidselkugle 

Euphorbia schillingii vortemælk 

Panicum virgatum* præriehirse 

Sensommerbed juni 2016 



Inspiration til engkirkegård – i det klippede græs kan ligge flade urnegravsten 

Parkkirkegården, 
skovkirkegården, 
engkirkegården 



Inspiration 
 

Forvildning  

Eng i stedet for bed 

Skovbund i stedet for 
monokultur 

 

 

 



Andre eksemper – mere eller mindre naturpræg 

Kæmpevalmuer (Papaver orientale) i langt græs, Landbohøjskolens have 



Sæbeurt, Saponaria officinalis er sentblomstrende  

– og forlænger her vejskråningens blomstring  



 

Engtema fra Insel Hombroich, museums-ø i Tyskland 

Salvia pratensis, engsalvie og Galium mollugo, hvid snerre  

og vilde roser - 



 

Løvefod, Alchemilla mollis i birkelund 



 

Midlertidige oplevelser 
Her med flerårig engkarse, Cardamine pratensis – til lidt fugtig jord 



Løgplæner – til lidt tør jord 

Kan først 
Slås efter 
6-8 uger 
efter af- 
blomstring 
Så vælg tid- 
lige løg 



Skovkirkegård, Gladsaxe 



Indplantning af skovbundsplanter og nye buske og træer til  

at give årstidsvariation og dyreliv 

Udsætning af planter i samarbejde med gartnerne 



Maj året efter 



Hver type kirkegårdsafdeling – sin beplantning 

Eksempel på 
forskellige typer af 
kirkegårdskarakterer 
- zoneringer 
 
Her fra tegnestuens 
helhedsplan for 
Brønshøj Kirkegård. 
Tilsvarende 
rapporter er  lavet 
for tre andre 
københavnske 
kirkegårde: 
Vestre 
Bispebjerg og 
Sundby 
 



SLUT 

Mange mulige planter til  
styrkelsen af  
oplevelsen på  
vores kirkegårde - 
men ikke denne! 

www.schul.dk 


