
Dynamiske staudebede er kendetegnet ved en stor artsrigdom af robuste stauder, 
som plantes i mønstre og strukturer med inspiration fra naturen. Der plantes som oftes
2-6 arter pr. m2. Som hjælp til staudesammensætningen i de dynamiske staudebede 
har jeg benyttet mig af Lebensberichstilen, hvor planterne bliver kategoriseret med henblik på korrekt anvendelse i forhold til de lokale vækst-
vilkår. Der er mange gevinster ved at implementere dynamiske staudesammensætninger på kirkegårde. De skaber større oplevelses-
værdi, giver liv, spræder glæde, motiverer medarbejdere, indbyder til nye gravstedsformer, kan reducere driftsomkostninger, giver årstids-
variation, virker respektfulde, fortæller nye historier og er en naturlig bekæmpelse af ukrudt, da stauderne plantes så tæt, at de forhindrer 
ukrudt i at spire. Dynamiske staudebede er et spændende alternativ til den stringente kirkegårdsstruktur, som vi kender.

Lad de stedsegrønne 
beplantningninger udvikle sig til 

skulpturelle elementer i 
sammenhæng med dynamiske 

staudebede. 
Hækkene vil stå som en flot grøn 

baggrund til de varierende 
staudeprincipper.

Jeg har valgt en staudesammensæt-
ning med størst mulig årstidsvariation i 

rødlige over violette til blå nuancer.

Designprincip
Skal fungere sammen med hække som et skulpturelt element.

Designprincippet i afdeling E.
- Frodigt og farverigt stemningsfyldt udtryk 

med en helt ny oplevelsesværdi og udnyttelse af de 
frigivne arealer.

//Have- og parkingeniør Kamille Szilas-Hansen, Skovskolen 2015 //

Der er et stort behov for at skabe sammenhæng i kirkegårdens meget 
forskelligeartede områder. 

Den traditionelle stringente kirkegårdsstruktur er i høj grad under pres. 
Flere steder ses en tydelig afvikling, hvor strukturen er løsrevet og 

opleves tilfældig og uden sammenhæng.

Dynamiske staudeprincipper på Bispebjerg Kirkegård

Mit løsningsforslag består af fem forskellige 
designprincipper, som knytter sig til 

forskellige gravstedstyper og beplantningsudtryk 
på kirkegården. Jeg har lagt mit fokus på 
stauder og forskellige kombinationer af 

former og farver. 

Jeg har undersøgt, hvordan man kan udvikle 
dele af de traditionelle gravområder på 
Bispebjerg Kirkegård, så de får et mere 

nutidigt udtryk. Områderne skal både kunne 
fungere med det eksisterende traditionelle 
gravområde og den resterende kirkegård.

I mit bachelorprojekt har jeg arbejdet med den meget aktuelle udfordring omkring den plads der bliver frigivet som følge af 
hjemfaldne gravsteder på mange kirkegårde. I projektet har jeg brugt Bispebjerg Kirkegård som case.

Dynamiske staudebede


