
Naturkirkegården er et nyt begreb 

i dansk kirkegårdskultur. Her er 

det naturen, der råder. Det er blandt 

andet naturens vilde planter og natur-

lige vækster, der står i fin kontrast til 

landskabsarkitektens stramme linier 

og akse. Det er blevet et smukt natur-

område, der også anses for at være en 

lokalpark for byens borgere. Mange 

kommer dagligt og følger naturens 

variationer i årets gang.

Naturkirkegården er anlagt efter 

idé og tegning af landskabsarkitekt 

Charlotte Skibsted. Det har været en 

løbende proces, hvor både kirkegårds-

inspektør Henning Hansen og den 

kunstinteresserede formand Hanne 

Korsby har tilført stedet nye idéer og 

oplevelser. Området udvikles stadigt 

med nye tiltag efter tidens behov.

Naturkirkegården ved Margrethe-Kapellet



Naturkirkegården

Margrethe-Kapellet og Na-

turkirkegården er skabt i 

et fint og harmonisk samarbejde 

mellem arkitekt Karsten Rønnow 

og landskabsarkitekt Charlotte 

Skibsted. Kirkegården er først og 

fremmest begravelsesplads for 

urner, men den fungerer også som 

en park i byen. De mange skulptu-

rer kan ses som pejlemærker ved 

gravområderne. De større skulptu-

rer, som for eksempel Erik Heides 

store ”Vingesten”, Hanne Varmings 

”Emma på bænken” og Ole Christi-

ansens ”Bølgen og båden”, er alle 

skulpturer, der med symbolik og 

udformning giver beskueren trøst 

i sorgen og mod på livet. 

Når der vælges en gravplads på Na-

turkirkegården, skal familien altid 

med ud på området og se alle de 

mange muligheder, der er for en 

begravelsesplads. På nuværende 

tidspunkt er der 8 meget forskel-

lige områder, som man sammen 

med familien kan vælge som 

gravplads. Alle steder er det muligt 

at være anonym. Det vil sige, at 

der ikke behøves en gravsten med 

navn. Mange vælger en sten fra ha-

ven eller fra stranden, som netop 

har haft en speciel betydning. Na-

turkirkegården blev indviet med 

gravkort i 2002, og første gravsted 

var i Valnøddelunden. Naturkirke-

gården er 3,6 ha. Fredningstiden 

for urner er 10 år. Herefter kan 

gravstedet forlænges det antal år, 

det måtte ønskes. For alle gravste-

der gælder det, at der er plads til 

en efterlevende ægtefælle. 

På Naturkirkegården er idégrund-

laget, at det er kirkegårdens 

personale, der sørger for, at der 

altid ser smukt ud i alle gravom-

råder hele året rundt. Familien og 

pårørende er altid velkomne med 

en buket blomster, der kan place-

res i en granitvase på gravstedet. 

Erfaringen viser, at familien ofte 

ønsker at sætte en buket ved sær-

lige mærkedage. Det skal være en 

oplevelse at komme på Naturkir-

kegården gennem alle fire årstider 

og se, hvordan naturen ændrer sig 

i løbet af året.



Naturkirkegårdens gravsteder

Det dominerende på Naturkir-

kegården er den store cirkel, der 

giver et havearkitektonisk sær-

præg. I søen, som er det laveste 

punkt, spejler Margrethe-Kapellet 

sig, men smukkest set fra stien op 

til den grønne sten. 

”Livets kilde” løber gennem hele an-

lægget med begyndelse i billedhug-

ger Laila Vestergaards spejlingsbas-

sin. Vandet er overfladevand fra 

hele bygningskomplekset. Vandet 

har en symbolsk betydning, idet vi 

døbes med vand, og vand er livgi-

vende for os mennesker. 

Allerede på den smukke, brolagte 

parkeringsplads opleves områdets 

skønhed med et utal af træer og 

sjældne rhododendron. Bag den 

grønne natursten for enden af 

spejlingsaksen skal den nye klok-

kestabel placeres. Den vil blive 

opført i gule flensborgsten og der-

med spille sammen med Margre-

the-Kapellets murværk.  Klokke-

stabelens tag vil være af zink og 

skråne sådan, at klokkelyden vil 

målrettes mod kapellets udgang. 

Idéen har været at genskabe ”Klok-

ken” fra H.C. Andersens eventyr.



Valnøddelunden

Valnøddelunden karakterise-

res først og fremmest ved 

de smukke, høje valnøddetræer. 

Træernes kroner danner en skov-

lignende skygge, og gravstederne 

gemmer sig i skovbunden. I denne 

skovbund er der påskeliljer og 

pinseliljer fra det tidlige forår. 

Senere er det stauderne, der i fint 

tilpassede nuancer giver liv og 

farve til Valnøddelunden. Området 

har spændende skulpturer som 

pejlemærker, og det er billedhugger 

Henrik V. Voldmester, der har skabt 

”Bille August-serien”: Lave granitsøj-

ler med et insektfragment øverst, 

som er i god harmoni med idéen 

om Naturkirkegården. Gravstenene 

i dette område skal være natursten 

med indhugget tekst. Man behø-

ver ikke at anskaffe en gravsten, 

men kan lade de smukke blomster 

være gravens identitet. Hver grav 

er markeret med et nummer på en 

brosten. Over for Valnøddelunden 

er der en yndig bronzeskulptur 

”Emma på bænken” af billedhugger 

Hanne Varming.



Ved søen

Gravstedsområdet ved søen 

er lidt anderledes, idet der 

her erhverves et dobbeltgravsted. 

Det anbefales, at der ind mod den 

høje beplantning anvendes en 

lidt højere gravsten, som så bedre 

kommer til syne. Mod stien skal 

det være lave og brede gravsten. 

Beplantningen er i det tidlige 

forår violer og liljekonvaller. Det 

er et meget frodigt område med 

stenbræk, salvier og engblom-

mer. Bag gravstederne er der 

hjertetræer, og i efteråret ses den 

høje, ranke hjortetrøst med store 

vinrøde blomster. På stien mellem 

brostenene er der en lav træde-

bregne ”cotula”, som giver et smukt 

og grønt indtryk. Søen spiller en 

central rolle i hele parkanlægget. 

Dels er den laveste punkt, og dels 

spejler den smukt kapellet. Søen 

er fuld af liv med masser af fisk 

og salamandre. Om foråret er der 

frøer, der kvækker lystigt.



Skovbrynet

Skovbrynet, som domineres af 

bøgetræer, er et gravstedsområde, 

hvor der kan sættes en høj sten 

foran taksbeplantningen. Gravste-

derne er dobbeltgravsteder. Dette 

er af hensyn til muligheden for at 

vælge en større gravsten, og her 

forestiller man sig et gensyn med 

en slags bautasten.  Området er 

inspireret af de engelske, enkle kir-

kegårde med vildtvoksende græs. 

Beplantningen mellem stenene 

er som en grøftekant med mar-

gueritter, lupiner og valmuer. Det 

fornemmes at stenene vokser op 

af det høje græs. 

Naturkirkegården har mange stier 

og bag dette område kommer 

man ind på Skovstien. Den snor 

sig bag om den grønne natursten 

og videre til Anemonestien og 

op mod det højeste punkt. Følger 

man denne sti, er det næsten som 

at gå i den danske bøgeskov. Har 

man øjnene med sig, kan man 

måske se egern, som holder til ved 

lærketræerne. 



Takshækken

Langs stien til søen finder man 

området over for Skovbrynet. Alle 

gravsteder er dobbelt størrelse og 

ligger op mod en taksbeplantning. 

Den eneste regel her er, at højden 

på gravstenene ikke må overstige 

50 cm, hvorimod de gerne må 

være brede. Gravstederne her er 

mere ”private” og knapt så synlige. 

Gravstenene på billedet herover 

er eksempler på, hvordan man 

kan erhverve en natursten med 

små kunstneriske elementer. 

Det er billedhugger Preben Boye, 

der lader sig inspirere af stenens 

indre. Græsset vokser op omkring 

gravstenene, så de er knapt så syn-

lige midt på sommeren. Græsset 

omkring gravstenene bliver kun 

slået to gange om året. 

Det er her muligt at have en gra-

nitvase til medbragte blomster 

placeret ved siden af gravstenen. 

Man bør erindre sig at vende 

vasen inden frosten kommer, så 

der ikke står vand i, så granitvasen 

sprænges. 



Den grønne Sten

Ved søen er udlagt et stort 

græsareal til gravsteder, hvor 

der kan vælges en anonym grav-

plads. Alle gravsteder er forsynet 

med et nummer på en lille kvadra-

tisk brosten, som viser gravstedets 

placering. 

Blomster kan lægges på gravste-

det, men ved græsslåning flyttes 

alle friske blomster over på blom-

sterpladsen lige ved siden af. Dette 

område markeres ved ”Den grønne 

Sten” fra Alta i Nordnorge. Stenen 

er naturens egen kunst. Den er 

ca. 3 meter høj, vejer ca. 3 tons. I 

solskin ses et væld af glimmer som 

stråler i den grønne overflade. 

Stenen, som omgives af rhodo-

dendron, markerer aksen gen-

nem hele parkanlægget og står i 

samme højde som kapellet. 

Bag den grønne natursten vil klok-

kestablen komme til at stå. I det 

tidlige forår overraskes man af en 

smuk blå linie, der bølger parallelt 

med taksbeplantningen. Det er de 

små blå scillaer, der blomstrer. 



Heides Have

Som noget helt særligt er der 

et lille gravområde nær søen. 

Det er karakteriseret ved unikke, 

smukke natursten, udvalgt af bil-

ledhugger Erik Heide, som også har 

kréeret det bronzeelement, der er 

påsat stenene. Det kan for eksem-

pel være en due eller et kors. Her er 

der tale om helt personlige grav-

steder, som ikke findes tilsvarende 

andre steder i landet. Gravstederne 

erhverves med de sten, der alle-

rede står i beplantningen af vilde 

blomster,  der er indsamliet som 

frø fra vilde blomster i den danske 

natur. Der er 25 arter med skiften-

de blomsterflor, som er et idéelt 

for sommerfugle, bier og andre 

insekter. En god måde at få natu-

ren ind på nært hold. Billedhugger 

Erik Heide er født 1934 på Mors. Han 

er uddannet på Kunstakademiet og 

på Den grafiske Højskole. Erik Heide 

er især kendt for sine udsmyknin-

ger i kirker og på kirkegårde. I en 

række nye kirker landet over har 

han stået for en total udsmykning 

af kirkerummet. Han arbejder for-

trinsvis i grove materialer som træ, 

granit, støbejern og bronze. 



Anemonestien

En sti snor sig gennem skov-

området mod syd. Her ses den 

smukke, høje skovbeplantning: eg, 

ask, paradisæble og mispel. Langs 

stien er der udlagt anemonemuld 

fra Løvenborg skov, så derfor er 

der hvide og gule anemoner i 

det tidlige forår. Senere kommer 

sommeranemoner og tusindvis af 

smørblomster. Her ses også mange 

bibelske planter, som for eksempel 

liljer, figner og isoper. Her er det en 

del af en lærkestamme med bron-

zeplade, der markerer gravstedet. 

Et spændende element er billed-

hugger Kjeld Moseholms skulptur-

serie, der med de små tykke mænd 

viser livets bane. Bronzeskulptu-

rerne er placeret på 3 ubehandlede 

granitsøjler fra Tyrkiet. 

Skulpturserien er bygget op over 

menneskets liv:  Vi hjælper hinan-

den på livets bane, vi velsignes af 

den lille tykke præst med biblen i 

hånden og til sidst afsluttes livet, 

og vi føres ind i Edens Have. 



Engledalen

Engledalen har sit navn efter de 

høje skulpturer, der er sat som 

pejlingsmærker. Det er billedhug-

ger Preben Boye, der har skabt 

”Englene” og på Naturkirkegården 

er det naturligvis englene, der 

bringer de døde op til Gud. Poesien 

underbygger Naturkirkegårdens 

skønhed og betyder meget for de 

efterladte. Det er planen, at der 

skal være tolv engle i alt. Beplant-

ningen er her påskeliljer og pinse-

liljer i det tidlige forår. Senere 

kommer et væld af stauder, som 

står farverigt under trækronerne. 

Blomsterfloret med sin frodighed 

dominerer i en sådan grad, at 

gravstenen kun anes, når man står 

over for gravstedet. Engledalen 

er det mest populære sted på Na-

turkirkegården, og der har været 

stor søgning til dette område. Det 

har derfor været nødvendigt, at 

udvide området så det nu er på 

begge sider af stien.



Blomsterpladsen
Efter bisættelsen placerer kirkegårdens personale alle blomster mellem bøge-

hækkene, som er tæt ved Margrethe-Kapellet. Således kan familie og pårørende 

efterfølgende se alle blomsterhilsnerne. Placeringen af blomsterne her er et 

smukt syn - også for andre, der kommer forbi. Familien kan selv vælge at lægge 

en enkelt buket på det kommende gravsted som markering af, at det er her 

urnen senere skal nedsættes.

Vær med til urnenedsættelsen
Efter højtideligheden i Margrethe-Kapellet går der omkring 10 dage, før urnen 

er klar til at sættes i jorden på det valgte gravsted på Naturkirkegården. Famili-

en bliver kontaktet af kirkegårdskontoret og tidspunktet for urnenedsættelsen 

aftales. I dag ønsker langt de fleste pårørende at deltage i nedsættelse af urnen. 

Det er ofte et stort ønske, at en fra familien bærer urnen ud til gravstedet. Kir-

kegårdsforvaltningen respekterer med glæde denne personlige medvirken, og 

det er en fin afslutning i sorgbearbejdelsen.

Der er bænke overalt på Naturkirkegården. Nanna Ditzel har designet de sorte 

bænke, der står langs stien. Det er godt at sætte sig lidt og fundere over livet og 

døden, mens man betragter Guds skønne natur. 

Når man kommer med en buket blomster, skal man bruge vand i vasen. Det 

hentes fra de to helt specielle antikke granitkar hentet til Naturkirkegården fra 

en landsby i Kina. 

Naturkirkegården i Holbæk
Kirkegårdskontoret, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk - Tlf. 59 45 05 94 

Kontortid: mandag - fredag kl. 10-14, torsdag kl. 10-16 og lørdag lukket.

Kirkegårdsinspektør Henning Hansen, e-mail: henning@holbkgd.dk

På Skt. Nikolai Sogns hjemmeside findes øvrige oplysninger: 

www.holbaekkirke.dk

Denne folder er udarbejdet af:  Formand for menighedsrådet i Skt. Nikolai 

Sogn Hanne Korsby og kirkegårdsinspektør Henning Hansen - 2008


