
Studietur til Herborg planteskole og Holstebro kirkegård.

Fakk Ringkøbing kredsens studietur i 2021, gik til Herborg planteskole i egne biler. 
Situationen med hensyn til corona smitten, ikke var til at spå om, da turen skulle 
tilrettelægges. Her startede vi med rundstykker og kaffe til de 42 tilmeldte, inden 
indehaver Bent Pedersen byd velkommen.  For at alle havde en chance for at høre 
hvad der blev fortalt, blev vi delt i 2 hold til rundvisningen på planteskolen. Bent 
fortalte om træer og buske, mens hans ansatte Kirsten, som står for stauder 
afdelingen, fortalte om disse. Bent opfodrede, os graver til at turde bruge vores 
beskærer sakse noget mere, i de stedsegrønne planter. Holde væksten tilbage og 
lukke dem noget mere op, så de ikke bliver brune inde ved stammen. Kirsten havde 
fundet nogle stauder frem, der kunne leve op til kravene omkring tørke, vind og gerne 
har lang blomstring osv. Det er folk der har fingeren på pulsen, omkring hvad vi gerne 
vil bruge på kirkegårdene. Og der var en del små planter hjemme til salg, der passer i 
størrelse til urne gravsteder. Stedet er et besøg værd, hvis man søger nyt plantevalg. 

Derefter gik turen videre til Holstebro , hvor der var bestilt bord på Restaurant Sprød, 
og da alle mand havde fundet en siddeplads, gik snakken lystigt omkring hverdagens 
små udfordringer rundt omkring. Det var dejligt igen at kunne få det vendt med en 
kollega.

Derefter mødtes vi med Erik Søvndal  på Viborgvejs kirkegård Holstebro. Han havde 
sagt ja til at give os en rundvisning med vægt på omlægning og brug af stauder. 
Holstebro kirkegård har lang erfaring med brug af stauder og græsser, på de arealer 
der bliver i overskud, efterhånden som traditionelle gravsteder forsvinder. Erik er 
fortaler for, at folk der er ansat ved kirkegården, skal have stor indflydelse på, hvad 
der skal ske med et areal, og hvilke planter man skal bruge på den pågældende 
kirkegård. Han lagde stor vægt på, at få ”ejerskab” og stor arbejdsglæde. Det 
kommer, når man selv har været med i fremtids planligningen af den kirkegård man 
går og passer. Det eneste han stor set bestemte, når et område skulle laves om, var at
de ansatte tegnede det sådan at de eksisterende grav nummer blev bibeholdt.  Så 
kunne det jo altid laves om igen over jorden, hvis ikke det lykkes med de valgte 
planter, eller det ikke tiltalte  kommende gravsteds ejer. Et godt forarbejde både på 
papiret og af jorden, inden man planter til med stauder og græsser, er vigtigt for at få 
det ønskede resultat inden for en kort årrække.  Sæt jer i ind i om planten kan trives 
på jeres jord, er tørkefølsom osv. Husk at jorden mange planter i, er udhungret for 
nærings stoffer, efter år belagt med perlesten. 

Efter et par timer på rundtur med Erik Søvndal, var det tid at sige tak for i dag til de 
frem mødte, og et på gensyn til grandæknings kursus mandag i uge 43.
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