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EKSKURSION TIL BIRKHOLM KIRKEGÅRD I HERLEV 
8. juni 2017

En for sommeren 2017 pæn juniaften, 
havde Dansk Dendrologisk Forening 
arrangeret en tur til Birkholm Kirkegård 
i Herlev.

Kirkegården er fra 1950 og blev 
udstykket fra proprietærgården Ll. 
Birkholm, da Herlev Kirkegård, som 
ligger i bymidten, ikke havde flere 
udvidelsesmuligheder. Oprindeligt var 
arealet 2 ha; i 1980 dog tillagt yderligere 
2,6 ha.

Den fremmødte gruppe talte ca. 20 
mennesker, med foreningens bestyrelse 
stærkt repræsenteret.

Birkholm Kirkegård udmærker sig 
ved at have en del sjældnere træer, bl.a. 
Acer tataricum, Betula nigra, Chionanthus 
virginicus – sneflokketræ og Quercus ilex.

Der er ført kort og lister over 
beplantningen, vel at mærke til og med 

2016. Her vises en liste over området som 
det så ud i 1993! Det var tydeligt, at her var 
nogen som brændte for det dendrologiske 
område, hvilket er meget glædeligt, 
specielt i en tid hvor tendensen synes at 
gå den modsatte vej. At stedet generelt 
virkede velplejet, gjorde bare oplevelsen 
endnu bedre.

Vi så en allé af  Ulmus glabra ’Pyramidalis’ 
fra 1978, som blev tilbageskåret jævnligt – 
elmealleer er vel nærmest eksotiske i dag.

På fællesgraven var der en 
magnoliesamling, her så vi bl.a. Magnolia 
kobus, loebneri og sieboldii i blomst. Flere af  
dem var nyplantede, i det hele taget var 
der mange nyplantede træer i samlingen.

En lille gruppe af  Sequoiadendron gigan
teum fra 1990 – to af  dem ’Glaucum’ – 
imponerede med deres hurtigt opnåede 
højde og drøjde.
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Blandt de nyplantede kan også nævnes 
Stewartia pseudocamelia og Cercis canadensis 
– judastræ.

Som kirkegårdsmand var noget af  det 
som imponerede mest deres skovkirkegård.

Set med dendrologiske briller var det 
måske ikke det store, da den kun bestod 
af  Quercus petraea og Quercus robur plantet i 
hhv. 1982 og 1978.

Her var meget strenge restriktioner for 
hvad man måtte foretage sig på sit gravsted, 
så i al sin enkelhed bestod skoven af  de to 

egearter, bregner i bunden og gravsten i 
naturpræg. Meget stemningsfuldt og klart 
seværdigt.

Til sidst skal også nævnes et lapidarium, 
som er en samling af  bevaringsværdige 
gravsten – igen pænt og velplejet.

Næsten symbolsk kom regnen og satte 
punktum for en hyggelig aften, da vi kom 
tilbage til udgangspunktet.

Tekst: Gunner Thalberg
Foto: Hans Erik Lund

Cedrus atlantica ‘Glauca’
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Ulmus glabra ’Pyramidalis’

Lapidariet


