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FORORD
Urban dyrking er etter hvert blitt et kjent konsept rundt omkring i verden. Det 
er ulike årsaker til hvorfor mennesker ønsker å dyrke i byen, og tilsvarende ulike 
måter å realisere dette på. I Buenos Aires, som er en av verdens største metropoler, 
startet aktiviteten rundt urban dyrking i forbindelse med nedgangstidene i 
2001. Da begynte folk å organisere seg, og dannet hager for å dyrke mat i byen. 
Siden slutten av 70-tallet har man i New York gjort om forlatte områder til flotte 
parsellhager, og slik beriket bomiljøet. I England er kommunene pålagt ved lov å 
tilrettelegge for at områder kan brukes til urban dyrking om det er interesse for 
dette blant befolkningen. Unge okkupanter og pensjonister i Barcelona utveksler 
kunnskap gjennom arbeidet i parsellene. Eksemplene er mange, og her hjemme har 
vi både parsellhager, skolehager og til og med geriljahager. Formålet med denne 
artikkelsamlingen er derfor å vise betydningen av urban dyrking, og de sosiale og 
miljømessige gevinstene det tilfører en travel by. Urban dyrking i Oslo er foreløpig et 
tema som har fått lite oppmerksomhet, og vi håper at dette heftet kan være med på 
å sette temaet på dagsorden. 

Denne artikkelsamlingen er resultat av et engasjement for å styrke urban dyrking i 
Oslo. Artikkelbidragene kommer fra personer som på ulike måter har til felles at de 
ser på urban dyrking som en viktig ressurs. Tekstene har derfor ulik karakter, og vi 
håper at de vil inspirere deg som leser på hver sin unike måte. 

Vi ønsker å takke alle som har kommet med bidrag til artikkelsamlingen, og alle de 
som gjennom gode samtaler har beriket oss med kunnskap om temaet underveis i 
arbeidet med dette prosjektet. Takk til Aktiv Ungdom for økonomisk støtte. 

Urban dyrking – erfaringer og ideer om dyrking i byen er del av et større prosjekt 
der Senter for byøkologi ønsker å sette fokus på urban dyrking som sosialt rom 
og læringsarena i en tid hvor arbeidet med miljø- og klimautfordringer stadig blir 
viktigere. Ved siden av denne artikkelsamlingen er det laget en kort dokumentarfilm, 
Den urbane hagen, og en informasjonsbrosjyre om urban dyrking. 

For mer informasjon se www.byokologi.no.

Marte Dæhlen og Romy Ortiz

Senter for byøkologi
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INTRODUKSJON

«Hagen gir meg energi, det er sosialt, det er gøy, og det er alltid blide mennesker 
der. Det er veldig hyggelig! Noen ganger er jeg veldig sliten etter jobb, da vil jeg bare 
kikke litt. Andre ganger så jobber jeg mer i hagen, og da blir jeg der lenge! Det er 
stor glede å se ting gro, og når det begynner å spire om våren er det så morsomt. 
Jeg vil gjerne ha jordbær fordi det pleide min mor å dyrke. Masse jordbær! På min 
egen gård kunne jeg få opp til 50 bøtter med jordbær på en sesong.»
     Sitat fra parsellhagebruker på Tveita, 2011
   
Under produksjonen av kortfilmen Den urbane hagen1 sensommeren 2010, møtte 
vi mange ulike mennesker som drev med urban dyrking på hver sin måte. Sitatet 
over er fra en kvinne fra Øst-Europa som fortalte oss om parsellhagen sin. Arbeidet 
med filmen har vært en viktig inspirasjonskilde og har vært med å forme denne 
artikkelsamlingen. Forfattere går i dybden på flere av de temaene som berøres i 
filmen, og vi får derfor et innblikk i flere former for urban dyrking i Oslo. Det som 
er felles for de sju tekstene er at de omhandler urban dyrking som en aktivitet som 
går ut på å dyrke ulike vekster i byen, men med størst vekt på spiselig grøde. Noen 
eksempler på urban dyrking er parsellhager, geriljahager og skolehager.

Urban dyrking er en verdifull ressurs i forhold til sosiale, kulturelle, og økologiske 
utfordringer i byer. Vi befinner oss i en tid der lokale byutviklingsstrategier blir 
stadig viktigere i arbeidet med miljø- og klimautfordringene. I flere byer i EU har 
det vokst fram et fokus på rollen urban dyrking og etableringen av grønne lunger 
har som både klima- og nærmiljøtiltak, og som tiltak for inkludering og integrering 
av minoritetsgrupper. Blant annet i London har offentlig forvaltning blitt en sentral 
støttespiller og drivkraft for at byfolk i større grad skal dyrke egen mat. I Norge 
blir derimot de urbane hagedyrkerne ofte overlatt til seg selv eller oversett av det 
offentlige. Urban dyrking får lite oppmerksomhet her hjemme, og vi ønsker derfor å 
skape diskusjon og interesse for dette temaet. 

Vi opplever i dag at grønne arealer som blir brukt til dyrking i byer i Norge er truet 
av nedlegging. Dette til tross for dokumenterte sosiale og miljømessige fordeler 
ved å beholde arealene til dyrking. Vi håper derfor dette heftet kan bidra til å 
skape oppmerksomhet rundt byens dyrkeområder og belyse de positive effektene 
parsellhager, geriljahager og skolehager har for byens befolkning. 

1  Kortfilmen Den urbane hagen er en del av prosjektet Urban dyrking – en fremtidsrettet byutviklingsstrategi

Foto: Marte Dæhlen
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Det redaksjonelle arbeidet er gjort av Senter for byøkologi. Innholdet i artiklene 
står likevel for forfatternes regning, og representerer ikke nødvendigvis Senter for 
byøkologi sine meninger. Vår jobb har vært å gi ulike mennesker som er opptatt av 
urban dyrking mulighet til å fortelle sin historie. 

Vi har delt artikkelheftet inn i tre temaer:

DYRKE MAT I BYEN
I de tre første artiklene skriver artikkelforfatterne om ulike måter folk i byen dyrker 
frem livets grønne gleder med fokus på matproduksjon. I Dyrker bylivet forteller Siri 
Haavie om parsellhagene i Oslo og om hvilken betydning dyrking har for folk i byen. 
Geriljadyrker Håkon Mella presenterer sin egen hagevirksomhet i artikkelen Der 
ingen skulle tro at noe kunne gro og viser hvordan byboere kan dyrke på alle mulige 
steder; på fortauskanten, i midtrabatten eller langs Akerselvens bredder. Kokk og 
matskribent Elizabeth Brockfield gir oss fire oppskrifter som hun har tilberedt av 
lokale økologiske råvarer, dyrket frem i byen.

LÆRINGSARENA
Mange byboere setter pris på at barn og unge får mulighet til å lære om hvor maten 
faktisk kommer fra. Universitetslektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, 
Linda Jolly, forteller om opplevelsen av å grave i jorda og dyrke fram egen mat i sin 
artikkel Bybarn og naturglede. Aksjonsleder Signe Kalsnes presenterer aksjonen La 
skolehagen leve! og gir oss et innblikk i skolehagevirksomheten og hvordan den kan 
inngå i Kunnskapsløftet og samarbeidsprosjektet Den naturlige skolesekken.
 
EN SOSIAL MØTEPLASS
Artikkelheftets siste tema handler om hvordan urban dyrking skaper viktige 
møteplasser for folk med ulik kulturell bakgrunn. Romy Ortiz og Marte Dæhlen viser 
med sin artikkel Hagen som møtested og integreringsarena? hvordan parsellhager 
kan bidra til samhandling mellom folk med ulik kulturell bakgrunn på en naturlig og 
uformell måte. Gjennom Den interkulturelle hagen viser Kari Anne K. Drangsland 
et eksempel fra Tyskland, der urban dyrking bidrar til samhandling og et forbedret 
bomiljø for byens borgere.
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DYRKE 
MAT I
BYEN 
«DER DET GROR UGRESS 
KAN DET JO OGSÅ GRO 
NOE ANNET DEILIG» (MELLA, 2011)

Foto: Håkon Mella
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DYRKER BYLIVET

Foto: Marte Dæhlen 

Flere urbane mennesker dyrker i dag sine egne grønnsaker, og mange har gleden 
over å ha sin egen parsellhage. Vår og sommer får det lille ekstra ved seg når man 
kan tilbringe tid ute i grønne omgivelser, grave i jorden og se hvordan spirer blir 
til planter. Å høste egne grønnsaker til middagen og gi bort blomsterbuketter fra 
egen hage er rene lykken for mange.

Materialet som presenteres i denne artikkelen er basert på deltakende observasjon 
og samtaler med parselldyrkere i Oslos parsellhager gjennom mange år, samt en 
spørreundersøkelse som ble gjennomført blant byens parselldyrkere høsten 1999. 
Artikkelen er en forkortet og omarbeidet utgave av artikkelen Dyrker bylivet 
(Byminner Nr. 3, 2009).

Av Siri Haavie, samfunnsgeograf og parsellhagedyrker

Oslos parsellhager kan synes som en anakronisme i den moderne storbyen; en 
rest av bondekulturen trukket inn i byen; en type byrom som bryter med alt det vi 
forbinder med en pulserende, moderne hovedstad. Feiringen av urbane kvaliteter 
har tilsynelatende lite med spatak, bønnestengler og reddiker å gjøre. Jeg tror likevel 
at vi ved å se nærmere på dette «byjordbruket» ikke bare kan lære mer om én av 
mange subkulturer i dagens samfunn, men også kan få utfordret en del etablerte 
forestillinger om byliv, rekreasjon og sosiale møteplasser.

ET LAPPETEPPE AV INDIVIDUELLE SÆRPREG
Å være parselldyrker innebærer at man leier eller låner et lite stykke jord på et større 
areal som man deler med andre parselldyrkere. Her har den enkelte et privat ansvar 
innenfor rammene av et fellesskap, og i motsetning til den private hageeieren som 
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dyrker sin egen hage, tar parselldyrkeren i bruk det offentlige rom og er med på å 
gi det et personlig uttrykk. 
 
De mange små parsellene, side ved side, danner et menneskeformet landskap, et 
lappeteppe av individuelle særpreg. Parsellandskapets fremtoning er avhengig av 
hva som dyrkes, men også av øynene som ser. For utenforstående kan det brokete 
landskapet ofte fortone seg uryddig. Det kan være store forskjeller når det gjelder 
hva som dyrkes, også måten parsellarealet tas i bruk på, kan variere mye. Mens noen 
spesialiserer seg på sarte blomster eller eksotiske urter som kryper langs marken, 
sverger andre til den «reale» poteten eller dyrker i høyden og slynger bønnestengler 
mot himmelen. 

Parsellhagene skiller seg fra byens velfriserte parker og andre mer nøytrale 
fellesarealer ved at de ikke er designet av landskapsarkitekter ut fra «riktige» 
prinsipper om estetikk og velfungerende romrelasjoner, men derimot blir formet 
gjennom hagedyrkernes aktive bruk. Ofte rommer de praktiske selvhjelpsinnretninger, 
som gamle skistaver benyttet som tomatstøtter, og ikke sjelden planker, murstein, 
plastduker og annet nyttig «rusk». 
 
IKKE FOR Å OVERLEVE, MEN FOR Å LEVE
Parsellhagenes utbredelse og historie i Oslo er dårlig dokumentert. Vi vet lite om 
hvilke arealer som har vært tatt i bruk og om svingningene i etterspørsel opp gjennom 
tidene. Formålet med de første parsellhagene var å gi de sosialt svakeste familiene 
anledning til å dyrke jord, og på den måten bedre familieøkonomien og gi et tilskudd 
til familiens matforsyning. Hagene ga også familiene anledning til å komme ut av 
sin trangboddhet, og arbeidet med jorda ble ansett som en sunn og disiplinerende 
hobby. Mange forbinder fortsatt denne formen for byjordbruk med krigsår, nød og 
sult og stiller seg undrende til at noen i dagens samfunn «trenger» å dyrke poteter 
midt i byen. Men dagens parsellhager har lite med matauk å gjøre og handler om 
alt annet enn å spare penger og skaffe seg sårt tiltrengte vitaminer. Spadestikket 
i jorda uttrykker et ønske om å arbeide med noen grunnleggende naturprosesser, 
få jord under neglene, knytte bånd til et sted og treffe andre mennesker. Et uttrykk 
for individualitet, kreativitet og skaperglede; en oppgave å gå til, noe jordnært og 
rotfast i en virkelighet som kan oppleves både hektisk og kompleks. Både det sosiale 
samværet og det å dyrke og se det gro kan ha stor helsefremmende betydning.

Foto: Idun Bjerkvik Leinaas Foto: Idun Bjerkvik Leinaas



10.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

Å VÆRE MER ENN EN TILSKUER
Når parselldyrkere blir spurt om hvorfor de har parsell, viser de fleste til «gleden ved 
å se det spire og gro». Det å se det spire og gro knyttes i stor grad til tilfredsstillelsen 
det er at man selv har satt prosessen i gang – sådd frøet og sett planten vokse – 
samt gleden og stoltheten over å høste egendyrket grøde. Flere knytter også gleden 
ved å se det spire og gro til selve naturopplevelsen og det å følge livsprosessene på 
nært hold. Lukten av jord på fingrene handler om en helt annen form for interaksjon 
med omgivelsene, og en helt annen måte å forholde seg til landskapet på, enn den 
beskuende holdningen vi inntar som turister og forbrukere. Arbeidet med jorda gir 
også et spekter av sanseerfaringer; vi sitter på knærne i det grønne og oppdager 
verden på nytt.

BALSAM FOR SJELEN
«Parsellhagen skaper fred, på den måten at man kobler ut stress og kobler på 
det positive. Takknemlighet og ydmykhet. Har gitt meg mye». Dette skriver en 
kvinnelig parselldyrker og hun er langt fra alene når det gjelder å vektlegge 
parsellhagedyrkningens betydning for psykisk velvære. Parsellen kan by på andre 
utfordringer enn arbeidsplassen og oppgavene i hjemmet, og kan være en god 
kontrast til en hektisk arbeidsdag. 

Dette at parsellhagedyrking er en aktivitet som folk med diverse helseproblemer kan 
ha glede av, fremheves også av flere, blant annet av en småbarnsmor som er opptatt 
av parsellhagens betydning i hverdagen: «Det som særpreger vårt parsellag er at 
det er mange eldre som uansett sykdom og skavanker jobber og trives sammen. 
Skulle parsellen bli borte ville deres livskvalitet synke betraktelig. Dette er veldig 
viktig, at eldre og kanskje folk med helseproblemer har mulighet til trivsel, mosjon 
og kreativitetsfremmende arbeid i hverdagen. Selv har jeg psykiske problemer, noen 
ganger er dette det eneste stedet jeg klarer å komme meg ut av leiligheten og fram 
til. Når jeg har vært der litt, føler jeg meg friskere, gladere og tryggere i hverdagen. 
På vår parsell er det et godt, rikt og mangfoldig miljø. Den vil jeg beholde.»

EN OPPGAVE Å GÅ TIL
Det å komme seg ut i frisk luft er et aspekt som vektlegges av mange. Aktiviteten 
foregår ute, i grønne omgivelser, og enkelte av parsellhagene beskrives som grønne 
oaser eller paradis. Av kommentarene kommer det også frem at mange synes det 
er fint å ha en konkret oppgave å gå til, og finner stor tilfredsstillelse i å gjøre noe 
de opplever som meningsfullt: «Det er godt å komme seg ut i frisk luft, og samtidig 
gjøre noe nyttig». 

At det å dyrke jorda ikke bare oppleves som meningsfylt for en selv, men også av 
andre rundt en, kan bety mye. En trygdet, ung mann med ikke-vestlig kulturbakgrunn 
opplever parsellhagedyrkingen som noe positivt fordi den gir mulighet for fysisk 
aktivitet, men også fordi det handler om å «bruke tiden på en bra måte. Å være et 
positivt menneske for familien og omgivelsene».

AT NOE FØLGER ETTER NOE ANNET
Parsellhagen oppleves som et pusterom i hverdagen, underlagt en annen tidsrytme 
enn storbyens tempo og travle arbeidsdager. Årstidenes veksling – å se frø bli til 
solmodne tomater – er en påminnelse om at alt ikke kan skje på en gang, at noe 
følger etter noe annet. Og i motsetning til en del andre situasjoner i hverdagen, hvor 
det er lett å føle seg som en liten brikke i et stort spill, og hvor resultatene av egen 
innsats er usynlige eller lar vente på seg, er det å dyrke en liten hageflekk noe konkret 
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og overskuelig. Resultatene av egen innsats finnes rett foran en, synlige for alle og 
enhver. Og de kan tas med hjem, vises frem, syltes, fryses til kalde vinterkvelder, 
serveres med stolthet eller foræres som personlige gaver som rommer en god 
porsjon tid og omtanke.

NOE Å GJØRE SAMMEN
Flere foreldre fremhever parsellhagedyrkingen som en meningsfylt oppgave som 
familien kan gjøre sammen: såing inne om våren, fellesskap rundt arbeidet ute og 
gleden ved å høste og spise resultatene av felles innsats. Men det er langt fra bare 
den tradisjonelle kjernefamilien som har glede av å jobbe sammen på en parsell. 
Flere deler jordlappen med venner eller andre slektninger, og det kan være mange 
hender som er involvert i noen få kvadratmeter. Den oppdragende effekten som 
hagedyrking kan ha, og betydningen av at barn lærer hvor maten kommer fra, 
vektlegges også av flere foreldre: «Det er godt å kunne vise sønnen at ting virkelig 
gror – at det ikke bare dukker opp i butikken»; «Det er tilfredsstillende å dyrke noe. 
Man blir en god rollemodell for sine barn.»

GRADER AV FELLESSKAP
Parsellhagene er en arena der folk kan møtes og der det er lett å innlede samtaler, hvis 
man vil. Mennesker som arbeider sammen, snakker sammen. De deler en interesse 
og kan lære av hverandre. Muligheten for å velge grader av fellesskap er noe som 
verdsettes høyt. Mens enkelte fremhever det sosiale aspektet som det viktigste ved 
det å ha parsell, styrer andre unna all pratingen og holder seg mer for seg selv. 

Det er et gjennomgående trekk at mange innvandrere med ikke-vestlig 
kulturbakgrunn (hvorav mange i dag er norske statsborgere) bruker parsellhagen 
til middagslaging og sosiale sammenkomster. Parsellhagedyrkingen er i langt større 
grad et familieprosjekt for dem enn for mange av de etnisk norske parselldyrkerne, 
hvorav en betydelig andel er enslige.

FAKTA: 
Per i dag er det 20 

parsellhager i Oslo, med 

ca. 900 parseller

Størrelse: 12-200 m2

Byens eldste gjen-

værende parsellhage er 

Egerbergløkka (Telthus-

bakken) fra 1917

Venteliste: ca. 400 

personer/familier. Ven-

telisten er spesielt lang 

sentralt i byen

Foto: Siri Haavle
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Noen parsellag prøver bevisst å styrke det flerkulturelle miljøet og skape nye 
kontaktflater gjennom sosiale arrangementer. Mye av den sosiale kontakten er 
imidlertid av det mer uformelle slaget og finner sted med spaden i hånd, i utveksling 
av planter og avling man er stolt av, og i frustrasjon over bladlusen.

INGEN DANS PÅ ROSER 
Mens det på bussene i Birmingham i England henger reklameplakater for 
parsellhagedyrking, finansiert av de lokale myndighetene, lever parsellhagene i 
Norges hovedstad i stor grad et skjult og truet liv. Samtidig som parsellhagedyrking 
blir stadig mer populært, ikke minst blant unge og småbarnsfamilier, trues flere av 
parsellhagene av nedbygging. Til tross for økt miljøfokus og en uttalt målsetting i 
Oslo Kommunes Byøkologiske program (2002-2014) om å øke arealet til bruk for 
parsellhager, har flere av hagene blitt tatt i bruk til andre formål de siste årene, og 
flere parsellhager er i dag truet. Så sent som våren 2009, i forbindelse med konflikten 
rundt planene om å ta i bruk skole- og parsellhagen på Marienlyst til uteområde for en 
barnehage, ble det nok en gang konstatert at ingen kommunal etat har forvaltnings- 
eller fagansvaret for områder regulert til eller brukt som parsellhager. Kommunenes 
ledelse har ikke forstått at hagebruk i byen er en del av det urbane livet og et viktig 
miljøtiltak– som må forsvares.
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DER INGEN SKULLE TRO AT 
NOE KUNNE GRO

Geriljahager dukker opp av asfalten i byen! Hagene er laget av urbane gartnere i 
alle aldre, med byen som slagmark og bevæpnet med frøbomber og spader. Det 
handler om å dyrke sin egen kortreiste mat, få forbipasserende i godt humør, pleie 
arteriene i byens grønne lunger – eller bare om å få ut litt pur aksjonsspenning i 
nattemørket. 

Av Håkon Mella, geriljadyrker og medlem av permakulturforeningen i Oslo

For oss som bor i byen er «hage» et ord som trekker tankene til mer landlige strøk, 
barndommens nysgjerrige utforskning av nærområdet, mormors sukkererter, 
honningbier på nektarjakt og grønt gress til å synke ned i. Ordet gir oss følelsen 
av ro og assosiasjoner til beroligende dufter og trygge lyder, langt borte fra byens 
eksosfylte stress. Hadde det ikke vært flott om våre barn kunne få oppleve det 
samme? Eller hva med å dyrke grønnsaker til egen og andres mage? I dag er det så 
stor avstand mellom by og bondegård at mange tror at grønnsakene kommer fra 
butikken. Men i bygården er det ikke særlig til hageplass, den strekker seg kun til to 
potteplanter og et tre som har fått stå i fred. Men utvider vi hagebegrepet litt kan 
hele byen være vår hage. Også vår kjøkkenhage.

GRØNNE FLEKKER I EN GRÅ BY
Allmenningen er til felles rekreasjon, så hvorfor ikke bruke den? Dette er et 
grunnleggende prinsipp som vi hageløse kan benytte oss av. Enten du spør om lov 
til å dyrke i byen eller ikke, så er den din. Bruk den. Og flere tar spaden i egne hender. 
Geriljahager, som er oppdyrkede områder der byens befolkning planter seg til rette i 
det offentlige rom, dukker nå opp verden over. Blomster plantes for å fryde øyet eller 
bær og grønnsaker dyrkes for å tilfredsstille ganen. Og øye- og ganefryd er kun de 

Foto: Håkon Mella
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mest åpenbare gevinstene. Geriljadyrking er kunsten å produsere sin egen mat fra 
frø og stiklinger, å fange solenergien i planteform, å utløse spenningen i det å dyrke 
noe selv, å gjøre noe litt i gråsonen av lovverket og å bli kjent med nye venner som 
deler dine interesser. Listen kan gjøres lang. Alle geriljagartnere har ulike grunner til 
å legge frø i urban jord. 

Ser du deg rundt, på riktig årstid vel og merke, vil du se at det grønne dukker frem 
overalt der det finnes et snev av jord og tilgang på lys og vann. Ugress sier vi ofte. 
Planter som vokser på «uønskede» steder. Men er disse plantene egentlig uønsket i en 
grå by? Og kan de byttes ut med planter som også gjør nytte? Ugress er inspirasjon 
for mange geriljagartnere. Der det gror ugress kan det jo også gro noe annet deilig. 
På en liten jordflekk med litt lys og vann kan du dyrke nesten hva det skulle være, 
poteter, sukkererter, bønner, salat og tomat. Hva med litt rødbeter, gulrøtter og 
urter? Du kan kjøpe og dyrke planter eller så frø. Mange frø kan du faktisk finne 
i krydderhylla eller kjøkkenskapet. For eksempel koriander, valmue, fennikel, karve 
eller sennep kan kjøpes billig i frøform som krydder. Eller du kan plante bønner, erter, 
solsikker, poteter, jordskokk, løk, hvitløk eller annet du har i skapet. Stedet du ønsker 
å så på bør ha godt jordsmonn, få minst sju timer sollys i døgnet og det bør være 
en plass du passerer ofte slik at du kan følge utviklingen og stelle og vanne ved 
behov, som for eksempel på vei til jobb eller der du legger søndagsturen. Når spirene 
kommer opp, kan du dekke rundt med planterester, så holder det på fuktigheten, 
gjødsler og holder ugresset nede. Litt jord under neglene gjør underverker både for 
kropp og sjel. Prøv selv.

HISTORISK TILBAKEBLIKK
Geriljahagenes historikk strekker seg tilbake til 1970-tallet da en gruppe aktivister i 
New York gjorde om et neglisjert område til en hage. Hagen har siden blitt forsvart 
mot utbygging og eksisterer den dag i dag. Før denne aksjonen eksisterte det 
andre grupperinger av dyrkingsaktivister, blant annet kjenner vi til «the Diggers» i 
1600-tallets England. De var en gruppe fattige som samlet seg om tanken om at hvis 
bare de fikk tilgang på litt mark, slik at de kunne bli selvforsynte, skulle det føre til at 
overklassen mistet maktgrepet og redusere muligheten for utnyttelse. Bevegelsen 
spredte seg, men ble slått ned da den styrende eliten i England fryktet revolusjon. 
Lignende historier høres også fra dagens Sør-Amerika hvor geriljahager er et utbredt 
fenomen i flere byer. Retten til jord er ikke rettferdig fordelt overalt.

GERILJAHAGEN SOM MØTEPLASS
Tanken om å produsere mat i byen er altså ikke ny. Under krigen dyrket man faktisk 
opp store deler av parkområdene i byene. Kongen befalte til og med at Slottsparken 
skulle være potetåker. Det blir kortreist mat når byen er et stort matfat, så i vår tid 
med flere og flere som bor i by, er kanskje tiden kommet for å dyrke den opp på 
ny? Dyrking i byen byr også på en sosial interaksjon som kan være med på å føre 
både gamle og unge sammen, og skape samhold mellom ulike kulturer og religiøse 
grupper. Nye planter, nye smaker og nye teknikker kan utveksles. Får du med deg 
naboene til å stelle kjøkkenhagen skapes en åpen møteplass som det finnes få av 
ellers i byrommet.

MED FRØBOMBER SOM VÅPEN
Krigsdiskursen som ligger i geriljabegrepet underbygger det politiske aspektet ved 
denne hagevirksomheten. Og det er nok dette språket som gjør denne dyrkingsformen 
tiltrekkende for mange. Man er med å utgjøre en forskjell gjennom en protestform 
som vekker sympati hos mange grupper i samfunnet. Det er spennende og givende 
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ikke bare å utføre aktiviteten, men språkdrakten tillegger det en rettferdiggjøring – at 
man «kjemper» for det gode gjennom å opprette «geriljahager» med «frøbomber». Å 
kaste en frøbombe kan høres dramatisk ut, men en frøbombe er en ball sammensatt 
av forskjellige frø, kompost og leire som så er tørket. Når regnet løser opp bombene 
begynner frøene å gro. Man hjelper naturen med å spre frø, slik den alltid har gjort. På 
den måten kan vi være naturens hjelpende hånd mellom asfaltsprekkene.1 

Mange geriljagartnere opererer på egen hånd eller i mindre grupper. Det finnes 
flere nettsider som fører dem sammen, både i utlandet og i Norge, f.eks www.
guerillagardening.com eller geriljahage.wordpress.com. Dette er ofte gode kilder til 
inspirasjon og kunnskap, men også vennskap. Det er nemlig mange flere som liker 
å se det gro og spire enn man skulle tro. Uansett innfallsvinkel så bedriver de fleste 
geriljagartnere sin virksomhet fordi de finner glede i å pusle i hagen og se plantene 
vokse. Har du først smykket et lite fortausbed med blomster ser du fort muligheter 
andre steder. Man er i bybildet og observerer på en ny måte. Og det føles godt. La 
gleden over å skape vårt felles hverdagsrom blomstre og gro!

Kilder:
Reynolds, Richard: 2008. On Guerilla Gardening. ISBN: 13-978-1-59691-449-0
Råberg, Tora: 2010. Gerillaodling. Artikkel i Permakultur – Nordisk årsskrift 2010.
Tracey, David: 2007. Guerilla Gardening, a Manualfesto. ISBN: 978-0-86571-583-7
http://geriljahage.wordpress.com
http://www.facebook.com/geriljahage
http//www.guerillagardening.org
http://www.wikipedia.com

1 Denne metoden er utviklet av den velkjente japanske agronomen Masanobu Fukuoka og blir praktisert av geriljagartnere verden over.

Foto: Romy Ortiz

Foto: Romy Ortiz Foto: Håkon Mella
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Til inspirasjon vil jeg presentere noen enkle retter basert på råvarer som man selv 
kan dyrke i byen. Målet er delvis å inspirere de som allerede har mulighet til å dyrke 
sin egen mat, men også å vise de som ikke har prøvd seg på urban dyrking hvilke 
muligheter et slikt økologisk ”minijordbruk” har.

Oppskriftene er organisert slik at de kan fungere som en komplett sensommermiddag; 
en smakfull grønnsaksgrateng basert på sesongens rotfrukter, en frisk salat som 
tilbehør, og en saftig spennende dessert laget av egne bær. Om du ikke får dyrket 
samtlige grønnsaker, urter og bær selv, så finnes de å kjøpe som økologiske råvarer. 
Det gjør også de resterende ingrediensene i menyen. Oppskriftene er beregnet til 
fire personer.

GRØNNSAKSGRATENG
800 g rotgrønnsaker
(For eksempel: 200 g gulrøtter, 100 g 
løk, 200 g kålrot, 100 g grønnkål, 100 
g pastinakk, 100g sellerirot)
4 ss smør
6 ss mel
5 dl melk
2 dl raspet ost (gjerne en med mye 
smak)
1 ss muskatnøtt
2 ts salt
4 egg

Foto: Håkon Mella  

Lag en tykk hvit saus av smør, mel 
og melk. Smelt smøret uten at det 
brunes, bland inn melet så det blir 
en tykk grøt. Spe med melken og 
kok opp under stadig omrøring på 
middels varme. Smak til med salt  og 
muskatnøtt. Smelt halvparten av 
osten oppi. Rør inn eggene. Kok 
grønnsakene lett møre, hell av vannet 
og legg grønnsakene i en ildfast form. 
Hell over den hvite sausen og strø 
over resten av osten. Stekes i ovnen i 
ca 30 minutter på 200 grader. 

ØKOLOGISK MIDDAG AV 
EGENPRODUSERTE URBANE      
GRØNNSAKER 
Av Elizabeth Brockfield, kulturhistoriker og matskribent

Stadig flere velger å bruke økologiske 
matvarer i tilberedningen av maten 
i hjemmet. Samtidig smykker også 
flere spisesteder seg med økologiske 
menyer. Og hvem har ikke vært innom 
et kjent økologisk bakeri og fått 
med seg en saftig nybakt bolle med 
mandelfylling? Økologisk er godt og 
det er det stadig flere som oppdager. 
Dyrket i egen hage smaker det enda 
bedre!  
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Vask og riv salatbladene og ruccolaen. 
Skjær sukkerertene i biter på skrå. 
Skjær tomater og agurk i biter, og 
løken i tynne halve ringer. Fordeles 
sammen med spirene i en romslig 
bolle eller på et fat, pynt med urtene. 
Sprinkle over dressingen, eller ha den i 
en skål ved siden av så hver og en kan 
ta på selv. 

DRESSING
1 ss flytende honning
2 ss epleeddik
1 ss dijon-sennep
5 ss olivenolje
1/2 ts salt
1/2 ts pepper
1 fedd hvitløk

Miks sammen alle ingrediensene, men 
vent med oljen til slutt. Oljen piskes inn i 
en tynn stråle som siste ingrediens.

BÆRDRØM
400 g friske bær
2 dl yoghurt
3 ss honning
1 vaniljestang
8 blader mynte

Skjær store bær i biter, og bland 
bærene sammen. Rør honning, vanilje 
og grovkuttet mynte i yoghurten. 
Server yoghurtsausen ved siden av 
eller oppå bærene. 

FEM GODE GRUNNER TIL Å DYRKE EGNE URBANE GRØNNSAKER

1. Man begrenser miljøbelastningen knyttet til mattransport 

2. Man sparer penger 

3. Man bidrar til å ivareta byens grønne lunger

4. Man vet hvor maten kommer fra

5. Det er sosialt og hyggelig å tilbringe tid sammen med familie 
og venner mens man nyter livets grønne gleder

Bymiljøer trenger sårt sine grønne lunger, og de arealene som er avsatt 
til dyrking av grønnsaker er spesielt viktige. Her kan de som ellers ikke har 
tilgang til hage lære om og dra nytte av naturens mange små mirakler. Parsell- 
og skolehager gir tusenvis av byboere slike muligheter i dag, men er under 
stadig press av utbyggere, samtidig som det er lange køer for å få innpass på 
områdene.

URTESALAT MED SPIRER
1 liter diverse sorter salatblad
2 tomater eller 6 cherrytomater
1/2 stk agurk
100 g sukkererter
10 blader basilikum
10 blader bladpersille
2 dl ruccola
1 dl mungbønnespirer (eller andre spirer)
1/2 rødløk

BON APPÉTIT!
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LÆRINGS-
ARENA
«HAGEN BRINGER OGSÅ MED 
SEG SPRAKENDE FARGER,   
UNDERLIGE FORMER OG EN 
VIDUNDERLIG VERDEN AV 
SMAK OG DUFTER.» (JOLLY, 2011)

Foto: Signe Kalsnes 

Foto: Signe Kalsnes
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BYBARN OG NATURGLEDE 

Å danne et forhold til naturen i ung alder kan være avgjørende for et senere 
engasjement og forståelse for naturens prinsipper. Barna er på oppdagelsesferd 
og lærer ved å synke fingrene ned i jorden, plukke og smake på egendyrkede 
grønnsaker.

Av Linda Jolly, universitetslektor ved Universitet for Miljø og Biovitenskap

Jeg bor i Norges største by og er i løpet av min tid i Oslo blitt en ivrig urban gartner. 
Hvert år graver jeg opp ny jord der jeg bor. Hvert år litt flere grønnsaker - kanskje 
sommerblomster eller mais i år? Å gjøre Norges eldste kulturjord på Bygdøy fruktbar 
igjen har blitt en lidenskap. Turgåere og joggere lurer på hva det er som foregår. 
Norge er ikke et land befolket med gartnere, som er tilfelle for England. Hager har 
heller ikke blitt en folkeforlystelse som i Sverige. Det er ikke et politisk poeng som 
i USA der Michelle Obama har etablert en skolehage på plenen ved Det hvite hus. 
Det er forståelig at mennesker i Oslo som passerer min hage, legger merke til min 
utrettelige aktivitet i den stadig rikere hagefloraen. 

Nylig kom et par fra Malaysia innom hagen og fikk sin første opplevelse av poteter. 
Under jorden?! Veldig rart. De dro fornøyde hjem med en opplevelse av Norges 
«jordeple» og en bærepose fylt med grønnsaker. 

Det er en glede å overraske voksne med grønnsaker og blomster av egen produksjon 
og å være selvforsynt med grønnsaker og frukt året rundt, men jeg har en lidenskap 
som er enda større – hageerfaringer for barn og ungdommer. Etter min yrkesdebut 
som biologilærer, lette jeg etter en arena hvor elevene kunne gjøre egne erfaringer 
i naturen. Et sted hvor de kunne oppleve et ansvar for og samspill med planter, jord 
og livet under jorden. Jeg grep til spaden og begynte å grave opp en skråning bak 

Foto: Linda Jolly
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klasserommene, barna kom til, og den første skolehagen tok form. Siden har jeg 
vært lærer med en fot i klasserommet og en i hagen og også vært med å veilede 
andre i oppbygging av skolehager. 

I dag, 30 år etter begynnelsen på mitt liv som skolehagelærer, har mye forandret 
seg i samfunnet når det gjelder å forstå de nære sammenhenger mellom menneske 
og natur. Det er imidlertid fortsatt ingen selvfølge at tilgang til en hage og til egne 
førstehåndsopplevelser med matens tilblivelse fra jord til bord står på timeplanen for 
den oppvoksende slekt. På en konferanse for lærere og bønder i Tromsø i 2007, der 
fokuset var på barn og ungdoms tilgang til slike arenaer for levende læring, innledet 
en politiker med å spørre om ikke skolehager var en anakronisme. Er det ikke en 
overlevning fra den gangen mennesker ikke hadde så god tilgang til mat og var glade 
for å kunne spe på med egenproduserte matvarer? Det er ingen tvil om at dette var 
et av de historiske motivene for tidligere skolehagearbeid i Norge. Men finnes det 
ikke motiver som er minst like viktige i dag – i en tid hvor vi oversvømmes av billig 
mat? Jeg er overbevist om at det aldri har vært viktigere å gi barn og ungdommer 
tilgang til matjord og en mulighet til å dyrke maten selv. Jeg skal forsøke å ta frem 
noen av de motivene som jeg synes er viktigst, spesielt for bybarna våre.

NATURGLEDE
Naturglede har alltid vært et viktig motiv for å gi barn og ungdom tilgang til å dyrke 
i en hage. Pioneren i skolehagearbeid i Norge, Frøken Marie Jørstad, sa i et intervju 
i Dagbladet (5. april 1909):

«…Der gis ikke noget sundere arbeide for en, end havearbeide, i jorden begraver 
man all nervøsitet. For barna er intet så oppdragende som at arbeide med jorden De 
lærer at kjende og bli glad i naturen…»

Vi vet i dag at barn og ungdom er mindre og mindre ute, bruker flere og flere timer 
foran skjermer og er ofte preget av angst for alt som kan stikke eller krype. For 
mange av dagens barn og unge er naturen ubekvem og ikke så lite utrygg. En hage 
derimot kan være et trygt sted å lære å kjenne bier og andre insekter og småkryp 
som flittige medhjelpere i produksjonen av smakfulle avlinger. Hagen bringer også 
med seg sprakende farger, underlige former og en vidunderlig verden av smak og 
dufter. Mange voksne har sine første minner fra slike magiske hager, minner som 
dukker opp som bilder i det øyeblikket en smak eller lukt fra barndommens natur 
gjør seg gjeldende. 

BÆREKRAFT
Hvis vi ikke har kontakt med naturen og forstår hvordan den fungerer, så vil det være 
vanskelig å reetablere en balanse mellom menneskelig påvirkning og natur – det 
vi i dag kaller bærekraftig utvikling. I en hage kan barn få et oversiktlig ansvar, en 
forvalteroppgave for det livet som hagen manifesterer. I felleskap med alt levende, 
trenger vi luft, vann, næring og varme. Å kunne iaktta vekstenes behov og ta vare 
på dem i ulike stadier er et sterkt redskap for læring av bærekraftige prinsipper. Man 
kan ikke bare høste og ta, man må også gi tilbake og sørge for balanse hvis hagen 
skal bugne igjen til neste år.

Vi vet også at vårt forhold til naturen er avgjørende for vår interesse og vårt 
engasjement i spørsmålet om en bærekraftig utvikling. Med grunnlag i en rekke studier 
slår sosialantropologen Milton1 fast at vårt forhold til naturen er direkte avledet av 
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våre erfaringer med den.  Ifølge Milton kjennetegnes de som er engasjerte i å ta vare 
på naturen gjennomgående av at de har gjort seg tidligere positive følelsesmessige 
erfaringer med den. Chawla2 sin studie av biografier av miljøaktivister viser at 
engasjementet begrunnes med positive erfaringer med naturen i barndommen, 
helst sammen med viktige voksne. Sobel3 påpeker at vi tar vare på det vi er glad i, 
og vi er glade i det vi kjenner og opplever. 

FRA PROBLEM TIL RESSURS 
Mange barn og ungdommer er opptatt av naturkrisene som er fremme i nyhetene. 
Det gjør noen engstelige og usikre på fremtiden. Det er derfor viktig å vektlegge 
at det finnes mange løsninger på miljøproblemene, og at noen av disse er enkle og 
gjennomførbare for de fleste av oss. Erfaringer fra en hage gir mestringsfølelse og 
kan på ulike måter bidra til håp og tro på løsninger. For eksempel er avfall et problem 
i Norge som i alle andre vestlige land. Ved å kompostere kjøkken- og hageavfallet vil 
vi ikke bare bidra til en betraktelig reduksjon av avfallet vårt, men vi vil også kunne 
lage mold som igjen er kilden til varig fruktbar matjord. Kompostering skjer også i 
naturen uten vår hjelp. Lag på lag av løv under trærne blir til mold som gir plantene 
næring til videre vekst. Når vi lager kompost i binger og hauger bidrar vi til denne 
naturlige gjenvinningen og forsyner hagen med gjødsel. I tillegg til å ha en egen 
gjødselkilde fra vårt organiske avfall, er vi også med på å bidra til binding av CO2 
i jorden gjennom humus. Å lage kompost med barn er å berøre noe som for dem 
kan virke som ren magi: Inn med bananskall og kaffegrut, og etter noen måneder får 
man mørk moldjord som dufter som skogen om våren. Finnes det et bedre bilde av 
mulighetene for å delta i et kretsløp på en positiv måte?

1 Milton, Kay (2002). Loving Nature. Towards an Ecology of Emotion. London: Routledge.

2 Chawla, Louise (1998). Significant Life Experiences Revisited: A review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. 

Environmental Education Research, 4(4), 369-382.

3 Sobel, David (1996). Beyond Ecophobia - Reclaiming the Heart in Nature Education. Great Barrington, MA: The Orion Society and The 

Myrin Institute.

Foto: Janne Solgård Foto: Linda Jolly  



23.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

FYSISK AKTIVITET, MOTSTAND OG MATVANER 
At komposten kan brukes til dyrking av grønnsaker og blomster kan være en stor 
opplevelse for barna. I tillegg gir dyrkingen barn en gylden mulighet til å være 
fysisk aktive, utvikle koordinasjonsevnen ved hjelp av forskjellige redskaper og øve 
utholdenhet i arbeidet.

«Curling barn» er et begrep som betegner barn som av velmenende voksne er 
blitt frarøvet muligheten til å møte og overvinne motstand. Arbeidet i hagen er en 
anledning til å oppleve kroppslige utfordringer og trene den lange viljen. I tillegg gis 
barna et annet grunnlag for å bygge et forhold til mat og ernæring. Når man vet 
hvor maten kommer fra, hvilket arbeid som står bak og hvor godt det smaker når 
man har produsert maten selv, er det lett å tenke at hagearbeid kan være en viktig 
nøkkel i etablering av sunne matvaner. Når vi i dag vet at bortimot 40 prosent av 
maten i private husholdninger blir kastet, er det også naturlig å tenke at en hage kan 
bidra til større respekt og mer bevisst omgang med mat. Det gir også en trygghet å 
vite hvor maten kommer fra, at grønnsakene ikke vokser på butikkhyller. 

Å VÆRE TIL NYTTE 
Det finnes mange motiver for ønsket om at flere av byens grønne rom kan bli tatt i 
bruk som hager for barn. Noe av det viktigste er at hagen er en arena hvor barn kan 
få en anledning til å bidra og delta i et produktivt og ansvarsfullt arbeid på linje med 
voksne. Vi har laget et samfunn i dag hvor barn lett kan få inntrykk av å være i veien 
for alt det viktige som de voksne har å gjøre.  De bringes og hentes, de må slippe 
det de holder på med for å føye seg inn i de voksnes tempo. I mitt arbeid har jeg 
opplevd hva det vil si for barn å føle at de er nyttige medlemmer og bidragsytere i 
et viktig prosjekt – et prosjekt som produserer mat! Barnas stolthet over produktene 
og ansvarsbevissthet overfor hagen og plantenes vel har gitt meg erkjennelsen av at 
vi har en avgjørende arena rett utenfor døren. En arena som kan gi barn og ungdom 
en mulighet til å være med i et positivt samspill med naturen.



24.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

I den norske skolen er det gode muligheter for å bruke skolehagen som ledd i å oppnå 
kompetansemålene i den nye læreplanen. Matematikk, naturfag, kroppsøving og mat 
og helse er noen eksempler på fag som enkelt kan knyttes til arbeidet i hagen. Allikevel 
legges skolehagene ned en etter en. Aksjonen «La skolehagen leve» arbeider for å 
styrke skolehagevirksomhet i Oslo, for varig vern av Geitmyra skole- og parsellhage og 
for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet

Av Signe Kalsnes, leder i aksjonen «La skolehagen leve – vern Geitmyra»

Skolehagen er en tverrfaglig undervisningsarena som gir elevene muligheter til å 
lære gjennom å oppdage naturens mange små og store hemmeligheter. Skolehagen 
som læringsarena legger til rette for læring i en praktisk kontekst ved å kombinere 
dyrking av jorda med for eksempel matteoppgaver om areal, mengde og pris, dikt 
og fortellinger (på norsk eller engelsk) og eksperimenter og egne observasjoner 
i naturen.  Likevel har vi sett en kraftig nedgang i antall skolehager. Bare de siste 
20 årene er antallet skoler med skolehage i Oslo halvert. Frem til 1988 fantes 
det ca. 90 skoler med egne parseller i Oslo og tilknyttet disse var mer enn 100 
ansatte skolehagelærere, mange av dem med høyt kompetansenivå. Nedlegging av 
hagene skjer til tross for at skolehager medvirker til økt bevissthet om bærekraftig 
utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen, har stort 
utviklingspotensial i et helse- og ernæringsmessig perspektiv og er en viktig arena 
for daglig fysisk aktivitet for elevene. 

Foto: Signe Kalsnes

LA SKOLEHAGEN LEVE!
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KUNNSKAPSLØFTET OG DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN
Kunnskapsløftet som skolereform og læreplan for grunnskolen og videregående 
opplæring har som mål at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende 
ferdigheter og kompetanse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet. Denne reformen 
trådte i kraft i 2006 og kan knyttes til skolehagevirksomhet på flere områder. Først 
og fremst får undervisningen en praktisk og utøvende dimensjon gjennom arbeid 
og lek i skolehagen. Elevene får mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter 
på mange fagområder: naturfag, samfunnsfag, mat og helse, kunst og håndverk. 
Skolehagevirksomhet er derfor en betydelig bidragsyter til arbeidet med å nå 
kompetansemålene i mange fag i Kunnskapsløftet.  

Skolehagene og de aktivitetene som foregår der er også en viktig arena for satsingen 
på daglig fysisk aktivitet for elevene. Særlig i byer og tettsteder byr hagene 
på alternative former for uteaktiviteter, lek og kroppslig utfoldelse. Skolehagen 
utgjør derfor et viktig tilskudd til mer tradisjonelle kroppsøvingsaktiviteter, og er 
et alternativ til elever som faller utenfor organiserte idretter eller som trenger noe 
annet enn kroppsøving for å øke sitt fysiske aktivitetsnivå. 

Den naturlige skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet 
og Miljøverndepartementet og har som mål å bidra til å utvikle nysgjerrighet og 
kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement 
hos alle elever og lærere i grunnopplæringen. Skolehagene utgjør i dag en del 
av denne nasjonale satsingen gjennom å medvirke til økt kunnskap om helse og 
livsstil, og natur- og miljøvern både i et etisk, samfunnsmessig og naturvitenskaplig 
perspektiv. De faglige målsettingene i Den naturlige skolesekken kan realiseres 
gjennom det mangfold av aktiviteter og kunnskapsområder som skolehagen legger 
til rette for. 

Foto: Signe Kalsnes Foto: Signe Kalsnes

VERN AV EKSISTERENDE SKOLEHAGER
Det er lite kjennskap til data som tegner et fullstendig bilde av omfanget av 
skolehager på landsbasis. I Oslo har vi imidlertid data som viser en sterk reduksjon 
av skolehagearealer gjennom de siste 20 årene. I 1989 utgjorde Oslos skole- og 
parsellhager ca. 180 dekar. I dag er det bare 95 dekar som fortsatt er i bruk til dette 
formålet. Også i andre deler av landet rapporteres det om tilsvarende nedbygging 
av skolehagearealer. 
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Til tross for at Oslos skole- og parsellhager utgjør mindre enn to promille av byens 
areal innenfor utbyggingssonen, legges stadig flere skole- og parsellhager ned. 
Nedbyggingen skyldes først og fremst barnehageutbygging, og det oppleves som 
et paradoks at ulike pedagogiske tilbud til barn må gå på bekostning av hverandre. 
Barnehager og skolehager vil dra stor nytte av å eksistere side ved side og har store 
muligheter til å utfylle hverandre gjennom samarbeidsprosjekter og felles utnyttelse 
av hagene. Gjennom Oslo kommunes byøkologiske program har bystyret vedtatt 
å øke arealet til skole- og parsellhager, men dette har så langt ikke blitt fulgt opp. 1  

NASJONALT KOMPETANSESENTER
De fleste lærere i den norske skolen er utdannet med fokus på å fremme læring i 
klasserommet, og mange mangler kunnskap om skolehage som faglig og pedagogisk 
læringsarena. Skoler i Oslo behøver i stor grad grønn kompetanse. Utfordringen for 
den enkelte lærer ligger ofte i å kunne bruke skolehagen i pedagogisk sammenheng 
på måter som får teori og praksis, og elevenes utvikling av kunnskaper og 
ferdigheter til å henge godt sammen, gjerne i en tverrfaglig sammenheng. Behovet 
for et kompetansesenter som kan gi lærerne økt kunnskap om hvordan utvikle 
skolehagevirksomheten og integrere den i skolens arbeid med de ulike fagene, er 
derfor stort. Kompetansesenteret bør først og fremst ha som oppgave å veilede 
lærere og utvikle læremidler tilpasset Kunnskapsløftet til bruk i skolehager i hele 
landet. Et nasjonalt kompetansesenter vil dessuten spille en avgjørende rolle i 
arbeidet med å verne og bevare eksisterende skolehager, og ikke minst bidra til å 
vise verdien av å etablere nye arealer for skolehagevirksomhet i hele landet.

Aksjonsgruppen «La skolehagen leve» foreslår at et kompetansesenter for 
skolehagevirksomhet knyttes opp mot Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 
(Naturfagsenteret, se www.naturfagsenteret.no) og Den naturlige skolesekken, og 
forankres i Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Opprettelse av 
et nasjonalt kompetansesenter vil bety at skolehager og skolehagevirksomhet i 
hele landet får økt fokus, og at faglige og tverrfaglige opplæringstemaer om fysisk 
aktivitet, mat og helse, naturfag, miljøvern og økologi får en styrket praksisarena. 
En nasjonal satsing på skolehage vil også være et viktig insitament for utviklingen 
av fagdidaktisk og tverrfaglig kompetanse i lærerutdanningen og i etter- og 
videreutdanningstilbudene til lærere. 

1  Rullering av byøkologisk program for 2010 - 2026, Byrådssak 143/10
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AKSJONSGRUPPEN «LA SKOLEHAGEN LEVE» ØNSKER FOKUS 
PÅ FØLGENDE OMRÅDER INNENFOR KOMPETANSESENTERETS 
VIRKSOMHET:

•	 utvikling av pedagogiske tilbud til skolene knyttet til læreplaner 
for Kunnskapsløftet med vekt på dyrking, økologi, miljøvern, 
matproduksjon og tilberedning 

•	 utvikling av tilsvarende tilbud til barnehagene og til 
skolefritidsordningene

•	 utarbeiding av pedagogisk materiell tilpasset læreplanen og dagens 
behov

•	 faglig veiledningstjeneste til lærere og skoler 

•	 praksisarena for lærerstudenter og studenter innenfor andre aktuelle 
fagområder

•	 kurstilbud på ettermiddags- og kveldstid og i helger for 
parselldyrkere og andre interesserte, gjerne i kombinasjon med 
økologisk kafé / kjøkken

 
Skolehagen betyr økt livsglede for svært mange barn og voksne som bruker 
den, både til dyrking og som kilde til naturopplevelse. Det er derfor meningsløs 
og kortsiktig politikk å bygge ned arealer til skolehager fremfor å øke dem. 
Å løfte skolehagevirksomheten som nasjonal satsing og etablere et nasjonalt 
kompetansesenter for skolehagevirksomhet vil være med på å bevare og videreutvikle 
skolehagens betydning både for barn og ungdom i Oslo og landet for øvrig. 

Foto: Signe Kalsnes
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GEITMYRA SKOLEHAGE 
Geitmyra er med sine 101 år Norges eldste eksisterende skolehage og utgjør med 
sine 42 dekar en fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede bydelene i Oslo; 
Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. For noen år siden var skolehagen truet 
av planer om utbygging av 450 boliger, og deretter en stor barnehageutbygging. 
Disse planene er heldigvis skrinlagt, ikke minst takket være mange aktive skoler 
og parselldyrkere.

Allerede fra starten av var Geitmyra hjerte og sentrum for all skolehagevirksomhet 
i Kristiania. I 1909 ga kommunen tillatelse til at området kunne benyttes til 
skolehager for skolene Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og 
Grünerløkka. Fortsatt er disse, og flere andre skoler og barnehager – aktive 
brukere av skolehagen. Området har vært i kontinuerlig drift som skolehage/
parsellhage og er både veldrevet og godt utnyttet. Kombinasjonen skolehage 
og parsellhage er ideell i den forstand at området brukes av mange mennesker 
fra tidlig morgen til sein kveld og i alle helger og ferier i hele dyrkingssesongen 
(april – oktober/november). I tillegg brukes området av skoler og barnehager på 
vinterstid til lek og fysisk aktivitet. I vår tid er Geitmyra også en unik flerkulturell 
møteplass rundt parsellhagevirksomheten og ulike organisasjoners aktiviteter.

Geitmyra er fortsatt «skolehagesentral» for øvrige skolehager i Oslo, og peker 
seg derfor naturlig ut som besøkssenter og nasjonalt kompetansesenter for 
skolehagevirksomhet. Vi har derfor følgende visjon for videre utvikling av 
Geitmyra:

• Å utvikle Geitmyra skole- og parsellhage til et nasjonalt kompetansesenter for 
skolehagevirksomhet
• Å utvikle Geitmyra til et besøks-, opplevelses- og erfaringssenter for økologi, 
særlig rettet mot skolene, men også for barnehagene og andre interesserte
• Å videreutvikle Geitmyra til et attraktivt uteområde, sommer som vinter, for 
skolene i nærområdene i satsingen på daglig fysisk aktivitet

Foto: Signe Kalsnes



29.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

GEITMYRA 
MATKULTURSENTER 
FOR BARN 
Det er et voksende engasjement i Oslo for å vise byens unge hvor maten kommer 
fra. Nylig åpnet Geitmyra matkultursenter for barn på Geitmyra gård. Der skal 
barna lære at maten som serveres ved middagsbordet er resultat av en prosess 
som starter lenge før far og mor tar frem råvarene på kjøkkenet. Gjennom å dyrke 
egen mat og tilberede den til deilige måltider skal barna få oppleve gleden ved 
å spise sunn og god mat. Dette vil bidra til at de små i større grad utvikler sunne 
matvaner og en forståelse for naturens prosesser.

For mer informasjon se www.geitmyra.no

Foto: Idun Bjerkvik Leinaas Foto: Idun Bjerkvik Leinaas

Foto: Idun Bjerkvik LeinaasFoto: Idun Bjerkvik Leinaas
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EN SOSIAL 
MØTEPLASS
«DET ER LETT Å INNLEDE 
EN SAMTALE MED DE      
ANDRE I HAGEN OM MAN 
ØNSKER; MENNESKER SOM 
JOBBER SAMMEN, SNAKKER 
SAMMEN.» (HAAVIE, 2009)

Foto: Helga Pukall



32.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

HAGEN SOM MØTESTED …
… OG INTEGRERINGSARENA?

Parsellhagene i Oslo er viktige møtesteder for folk med ulik kulturell bakgrunn. 
På tvers av nasjonaliteter kommer hageentusiaster sammen og dyrker frem egne 
vekster enten det er grønnsaker, urter eller blomster. Hagen er blitt et sted der 
møtet mellom forskjellige folk skjer på en uformell måte og på eget initiativ. 
Dette møtestedet kan derfor spille en viktig rolle som integreringsarena i et 
flerkulturelt Oslo.

Av Marte Dæhlen og Romy Ortiz, Senter for byøkologi 

«I en parsellhage i Oslo teller styrelederen antall nasjonaliteter. I løpet av sine seksten 
leveår har hagen utviklet seg fra å bestå av kun etnisk norske medlemmer, til å ha 
medlemmer fra blant annet Thailand, Danmark, Tyrkia, Iran, Libanon, Polen, India 
og Litauen. Hvert år arrangerer de Åpen dag, og i år serverte de vafler, kaker og 
thailandske vårruller. I fjor var det en indisk rett som sto øverst på menyen. Det er 
en internasjonal stemning over den lille hagen som ligger mellom flere høyblokker 
utenfor Oslo sentrum.» 
  
  Observasjonsnotater fra innspilling av filmen Den urbane hagen, 2010
          
Denne artikkelsamlingen er en del av et større prosjekt om urban dyrking, som også 
inkluderer dokumentarfilmen Den urbane hagen og en informasjonsbrosjyre om 
urban dyrking. I løpet av vårt arbeid med prosjektet, har vi møtt mange mennesker 
som har delt sine erfaringer fra parsellhagen med oss. Noen har vi møtt i forbindelse 
med filminnspillingen, noen i forbindelse med besøk i hagene, og andre har vi møtt 

Foto: Marte Dæhlen
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til en prat over en kopp kaffe. Noe av det som har fascinert oss mest er mangfoldet 
blant de urbane parsellhagedyrkere. De er både voksne og barn, studenter og 
pensjonister, kunstnere, forskere, håndverkere og sykepleiere. De representerer 
dessuten mange ulike nasjonaliteter og kulturer. Møtene med disse menneskene har 
gitt oss mye inspirasjon, og vekket flere tanker om betydningen parsellhagene har 
som møteplass for folk i et flerkulturelt Oslo. Gjennom arbeidet i hagen får man 
muligheten til å treffe mennesker man kanskje ellers ikke omgås i en travel urban 
hverdag. 

Som det kommer frem i filmen Den urbane hagen har personene som bruker hagene 
i Oslo ulike interesser, behov og bakgrunn. Noen dyrker grønnsaker, andre elsker 
blomstrer, noen vil ha masse jordbær, mens andre til og med «dyrker» meitemark 
for å ha med seg på fisketur. Til tross for alle disse bruksforskjellene oppstår et 
fellesskap. Engasjementet for hagen og aktivitetene der bidrar til å skape dialog 
og samhandling, noe som i følge stortingsmeldingen Et informasjonssamfunn for 
alle er viktige betingelser for økt deltakelse fra personer med innvandrerbakgrunn 
i det norske samfunnet.1 I dag er vi likevel vitne til at arbeidet for å styrke 
parsellhagevirksomheten i Oslo er minimalt, og at ventelistene er lange i de allerede 
etablerte hagene. Vi mener derfor at parsellhagen er en undervurdert møteplass 
som fortjener mer oppmerksomhet. 

MOTIVASJON TIL HAGEBRUK
Hagedyrkere har ulik motivasjon for å drive parsellhagevirksomhet, enten det 
er til matauke, gleden av å se det spire og gro, den friske luften eller det sosiale 
samværet. Innvandrere i Oslo kommer fra flere ulike land og verdensdeler, og har 
mange forskjellige dyrkingstradisjoner. Ved å se utover en hage kan en likevel legge 
merke til noen mønstre. Der noen bare eksperimenterer med blomster, deler andre 
den lille hageflekken slik at de kan dyrke både grønnsaker, blomster og urter. Andre 
igjen er mer opptatt av å dyrke forskjellige typer bønner. Bønnene vokser som regel 
på høye bønnestengler og plukkes og fryses slik at de varer hele året gjennom. Flere 
innvandrere dyrker mat til eget forbruk fordi det er noe de er vant med fra hjemlandet. 
Under samtaler i hagene kommer det frem at mange av familiene kommer fra små 
gårdsbruk og har en lang tradisjon med selvbergingsjordbruk. Det er heller ikke 
alle butikker i Oslo som tilbyr råvarene som trengs for å lage tradisjonelle retter fra 
hjemlandet. Dessuten kan maten i Norge virke dyr for noen, og da er det jo fint å 
kunne dyrke den selv. 

1  St.melding nr. 17 (1996) side 9

Foto: Marte Dæhlen
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Mange parsellhagedyrkere kommer fra land med temperaturer som gjør at man er 
ute store deler av året. I forbindelse med innspillingen av filmen Den urbane hagen 
møter vi blant annet en kvinne fra Litauen som ivrig forteller hvor godt det er å 
kunne bevege seg, og gjøre noe utenfor leiligheten sin. Hun synes det er flott å ha 
muligheten til å bruke kroppen i kontakt med jorda når hun sår, luker og pleier hagen 
sin. Frisk luft, åpent landskap og arbeid med naturen og jorden virker altså som en 
viktig motivasjon for innvandrerfamilier når de oppsøker parsellhagene i Oslo.
 
For mange er parsellhagene med på å skape en arena for sosialt samvær. Det er 
ikke uvanlig å se innvandrerfamilier tilbringe mye tid ved parsellflekken sin i løpet 
av en helg, og da er det ikke bare arbeid med jorda som står på plakaten, men 
også matlaging, grilling, tedrikking, lek og moro for barna. Mange setter stor pris på 
slike dager i byens grønne lunger i løpet av vår, sommer og tidlig høst. Det er ikke 
alle som har plass nok i egne leiligheter til å invitere hele familien til middag. Men i 
parsellhagen er det plass, og her kan man boltre seg med bord, stoler, grill og bål. Det 
er også vanlig at man deler overskuddet av innhøstingen med familiemedlemmer, 
naboer og venner som små bidrag til husholdningen, eller bare for gleden man får 
av å dele med andre. 

MØTEPLASS OG ARENA FOR INTEGRERING 
Allerede i 2005 var samfunnsgeograf Siri Haavie inne på at parsellhagene fungerer 
som viktige møtepunkter for mennesker med ulik kulturell bakgrunn.2 Selv om det 
kan være ulike grunner til at etnisk norske og innvandrere fra forskjellige land driver 
parsellhage, deler de et felles engasjement for de grønne oasene i hovedstaden. 

Oslos Kommunedelplan for torg og møteplasser er inne på hvordan slike 
møtepunkter kan bidra til økt samhandling mellom mennesker med ulik kulturell 
bakgrunn. Gjennom fysisk tilrettelegging og utforming av møtesteder i byen, kan 
det skapes rom for nye møter mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Folk 
trenger fysiske steder der de kan treffes i byen og hvor man kan skape relasjoner 
til hverandre.3 Parsellhagene i Oslo kan derfor spille en viktig rolle som naturlig 
integreringsarena, og bør opprettholdes og vedlikeholdes for at samhandlingen skal 
kunne fortsette.4 

2  Haavie 2005: Parsellhagen - en møteplass for ulike kulturer, Plan 6/2005

3  Ruud, Marit Ekne og Søholt, Susanne (2006). ”Møteplasser i multietniske utemiljøer” Innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for 

torg og møteplasser. Norges byggforskningsinstitutt

4  Integrering som begrep kan forstås på forskjellige måter, og gir ulike assosiasjoner. I Kommunal- og regionaldepartementets 

stortingsmelding nr 29 Mangfold gjennom inkludering og deltakelse (2004) heter det blant annet at integreringsbegrepet kan dreie seg om 

veien mot målet: «Det omhandler integreringsprosessen og integreringsfremmende tiltak»(s.28). Integrering vil derfor forstås her som en 

prosess der målet er at enkeltmennesket blir en del av samfunnsfellesskapet.

Foto: Marte Dæhlen Foto: Marte Dæhlen
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HAGEN FOR ALLE  

«Det er Åpen dag i parsellhagen og til tross for regnet dukker samtlige 
parsellhagedyrkere opp. Det kommer både gamle og unge, familier og enslige, 
etnisk norske og innvandrere, og det er tydelig at Åpen dag vekker engasjement. 
Folk har lyst å vise frem hagen, og mange har jobbet både med egne hager og på 
fellesarealene i forkant av den store dagen. Åpen dag er også en fin anledning til å 
vise frem de to nye bodene som er resultat av et felles løft på tvers av nasjonaliteter.»

Observasjonsnotater fra innspilling av filmen Den urbane hagen, 2010

Integreringsarbeidet i Oslo i dag drives av et solid apparat bestående av en 
rekke aktører fra ulike offentlige instanser, og gjerne i samarbeid med frivillige 
organisasjoner. Potensialet som ligger i parsellhagen som møtested og arena for 
naturlig integreringsprosess er likevel lite anerkjent. Det som er interessant med 
hagen som møteplass, er at den sosiale kontakten mellom parselldyrkere, enten 
de er etnisk norske eller innvandrere fra ulike land, i stor grad foregår på en mer 
uformell måte.5 Møtene mellom menneskene er ikke resultater av en organisert 
aktivitet, men oppstår på grunnlag av egne initiativ. Til daglig hjelper man hverandre 
med for eksempel vanning og luking, i tillegg til å utveksle erfaringer og kunnskap. 
Motivasjonen for å dyrke vekster og oppholde seg i friluft synes å bidra til at det i 
større grad er interessefellesskapet og ikke kulturbakgrunnen som blir viktig. 

Møtet mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn skjer på dyrkernes egne 
premisser. Man kan si at parsellhagen legger til rette for spontane møter. Og, 
som Haavie er inne på, så verdsetter mange parsellhagedyrkere muligheten 
hageaktivitetene gir for å komme i kontakt med mennesker med en annen kulturell 
bakgrunn. Det er lett å innlede en samtale med de andre i hagen om man ønsker; 
mennesker som jobber sammen, snakker sammen.6 Samhandlingen foregår dermed 
på en forholdsvis naturlig og uformell måte:

«Alle er alltid i godt humør, dette er et godt sted å komme til, jeg prater med alle, 
selv om jeg ikke husker hva alle heter.»
       Parsellhagedyrker fra Litauen
  
Som tidligere nevnt har mange innvandrere hatt tilgang til jord i hjemlandet, og de 
verdsetter å ha en liten parsell i Oslo. De finner fort ut hvilke vekster som kan dyrkes i 
Norge. Gjennom å delta i hagen blir man dessuten utfordret til å knekke noen sosiale 
koder, en erfaring som også er fin å ta med seg utenfor hagen. En dame sa det slik 
om fellesaktiviteter som Åpen dag og dugnad:  
 
«I begynnelsen forsto jeg ikke hva det dreide seg om, men etter hvert forsto jeg 
informasjon som jeg fikk, og så forsto jeg hvordan det fungerte, og nå er jeg med på 
ting ja … det finnes felleshager i hjemlandet mitt også, men de gjør ikke slik.»
       
       Parsellhagedyrker fra Litauen

5 Haavie 2005: Parsellhagen - en møteplass for ulike kulturer, Plan 6/2005

6 Ibid
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Gjennom dyrkingen blir innvandrere fra ulike land og etnisk norske del av et fellesskap. 
Uten at det bevisst jobbes for det, bidrar hagen til et interkulturelt møte mellom 
mennesker. Hagen fungerer på denne måten som del av en integreringsprosess der 
aktiviteten binder menneskene sammen. Som vi har vært inne på tidligere peker Oslos 
Kommunedelplan for torg og møteplasser7 på betydningen parsellhagen har som et 
møtested der det opparbeides tilhørighet til andre mennesker i nabolaget. Denne 
tilhørigheten er svært viktig for trivsel og med hensyn til det å ta vare på området 
hvor man bor og utvikle det i en positiv retning. Ved å tilrettelegge for møtesteder 
som parsellhager, kan integreringsprosessene også preges av enkeltmenneskers 
initiativ og nysgjerrighet. 

Parsellhagen blir i Kommunedelplan for torg og møteplasser trukket frem som 
eksempel på at fysisk tilrettelegging og utforming bidrar til sosial aktivitet og 
fremmer møter mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Likevel er det 
lange ventelister på parseller, og vi ser at kommunen ikke legger til rette for 
parsellhagevirksomhet, eller gir rom for å etablere nye hager. I enkelte tilfeller blir 
de faktisk lagt ned. Det er derfor på tide å be kommunen ta parsellhagene, og sin 
egen kommunedelplan, på alvor, og legge mer til rette for fysisk planlegging av 
parsellhager og parsellhagevirksomhet. 

7 Ruud, Marit Ekne og Søholt, Susanne (2006). ”Møteplasser i multietniske utemiljøer” Innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg 

og møteplasser. Norges byggforskningsinstitutt
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DEN INTERKULTURELLE HAGEN 

I flere byer i Europa har det vokst fram et fokus på urban dyrking som et tiltak 
for inkludering av vanskeligstilte grupper. Den interkulturelle hagen i nabolaget 
Stadtwald, i byen Marburg sør i Tyskland, er et eksempel på hvordan slike hager 
kan være en arena der innbyggere kan knytte kontakter, skape seg et nettverk og 
jobbe sammen for å forbedre sitt bo- og nærmiljø. 

Av Kari Anne Klovholt Drangsland, Senter for byøkologi

De interkulturelle hagene i Tyskland, «Interkulturelle Garten», er et prosjekt initiert av 
immigrantfamilier i byen Göttingen. Prosjektet har som mål å stimulere til og styrke 
den daglige kontakten mellom flyktninger, innvandrere og etnisk tyske innbyggere 
gjennom hagearbeid og fritidsaktiviteter i hagene. De interkulturelle hagene består 
av parseller med grønnsaker og urter som folk i fellesskap tar i bruk til aktiviteter for 
barn, sosiale arrangementer og møter. Hagen i bydelen Stadtwald i Marburg er et 
eksempel på hvordan slike interkulturelle hager kan fungere som en møteplass og 
skape nettverk mellom naboer. 

STADTWALD OG HISTORIEN OM HAGEN
Boligområdet Stadtwald ligger på en høyde i den vestlige utkanten av byen Marburg 
i Hessen. I dette området bor det om lag 1400 mennesker, og rundt 20 prosent 
av disse har innvandrerbakgrunn. Det er 33 nasjonaliteter representert i området 
og hovedvekten av innbyggerne med innvandrerbakgrunn kommer fra Russland 
eller tidligere Sovjetrepublikker, Afghanistan, Irak, Syria eller Tyrkia. Stadtwald er en 
ung bydel der om lag 90 prosent av innbyggerne er under 45 år, og det er høy 
arbeidsledighet blant innbyggerne. 

Foto: Helga Pukall
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Den interkulturelle parsellhagen i Stadtwald startet i 2003 som et privat initiativ 
fra noen innbyggere i bydelen. De ønsket å anlegge en parsellhage for seg og 
sine familier. For å få til dette tok de kontakt med en lokal forening, som allerede 
hadde ulike prosjekter i området. Foreningen brakte ideen videre til en bydelsfest, 
der den ble presentert for andre naboer. Målsettingen var å lage en hage som 
tok utgangspunkt i de behov og interesser folk i området hadde. Folk ble derfor 
oppmuntret til å uttrykke sine meninger om hagen gjennom ord og tegning. For å 
få et inntrykk av hva en slik hage kunne være, ble også representanter fra lignende 
hageprosjekter i andre byer invitert til å fortelle om sine erfaringer. Etter at denne 
prosessen var gjennomført, begynte arbeidet med å finne et sted å lokalisere hagen. 
En av de største utfordringene var å finne et sted med gode forhold for hagedrift og 
deretter å få omregulert dette området til formålet «hagedrift». Kommunen vedtok 
imidlertid å stille et stykke land på rundt 3000 kvadratmeter gratis til disposisjon 
for innbyggerne. Foreningen, som var initiativtaker sammen med innbyggerne, ble 
stående som forpakter av området. Kommunen valgte også å støtte prosjektet 
økonomisk med frø, sand og materialer til kompostbinge. I oktober 2003 trådte 
avtalen med kommunen i kraft, og hagearbeidet kunne starte. Hagen i Stadtwald 
er med i et nasjonalt nettverk kalt «Netzwerk Interkulturelle Gärten», gjennom 
dette nettverket deler de ulike hagene erfaringer og gir råd til aktører som ønsker å 
etablere nye hager.

EN HAGE – FLERE FORMÅL
For beboerne i området var målsettingen med parsellhagen først og fremst å ha et 
sted å dyrke grønnsaker, urter og blomster, samt å ha et sted å oppholde seg ute 
og være sammen med familien. For kommunen og foreningen som pådriver var det 
imidlertid også en mer overordnet målsetting med prosjektet. De så parsellhagen 
som en måte å skape en lokal møteplass og en ramme rundt utvungen interaksjon 
mellom ulike grupper innbyggere i Stadtwald. 
 

Det har også vært en målsetting at hagen skulle kunne skape forbindelser 
mellom innbyggerne i Stadtwald og områdene rundt.  Beliggenheten, mangel på 
kollektivtilbud og stigmatisering bidrar til å isolere boligområdet. Parsellhagen 
er anlagt ved randen av et stort kulturlandskapsområde, som er mye brukt av 
befolkningen i nærområdene. Turveien går forbi tett opp til hagen. Erfaringen er 
at dette inviterer til dialog mellom de som arbeider i hagen og de som går på tur. 
Fraværet av gjerder rundt hagen er med på å invitere til denne kontakten. 

Foto: Helga Pukall



39.
Byøk-rapport 01/11  -  Tanker og ideer om dyrking i byen

GRENSER AV GRESS 
Størstedelen av hageområdet er delt opp i parseller og hver familie disponerer 
sin egen parsell. De ulike jordbrukstradisjonene som innbyggerne bærer med seg 
kan tydelig leses i de ulike parsellene og gjør vandringen mellom dem spennende. 
Parsellistene viderefører ulike metoder for jordbruk og dyrker gjerne grønnsaker 
som er typiske for deres hjemland i den grad lokalklimatiske forhold tillater det. 
Hagearbeid er en form for kommunikasjon som kan skje på tvers av språkbarrierer. 
I tillegg til de individuelle parsellene, er det også laget en fellesparsell. Dette er 
et område som parsellistene steller og bruker i fellesskap. Felleshagen rommer 
blant annet en frukthage, en krydderhage, men også en gratishage. I gratishagen 
setter parsellistene frø og planter de har til overs, og der kan alle som vil, høste og 
forsyne seg. I tilknytning til parsellen er også en bakerovn under oppbygging. Her 
kan innbyggerne komme med deig og steke sitt eget brød eller pizza. Det er ingen 
gjerder rundt hagen, eller mellom de ulike parsellene. Mange har undret seg over 
om det ikke blir skader og hærverk når hagen står slik åpen uten gjerder rundt og 
mellom parsellene. Men alle slike bekymringer er blitt gjort til skamme, og det har 
nesten ikke vært skader på hagene siden oppstarten. 

I arbeidet med hagen har det vært en målrettet satsing på barns deltakelse og 
læring. Også barna har derfor fått sin egen hage. På en lekeplass i nærheten har man 
laget et lite felles hageområde, en «eventyrhage», der barna kan jobbe. Arbeidet 
i hagen brukes som et utgangspunkt for læring. I samarbeid med høyskole og 
universitet blir det blant annet gjennomført prosjekter med fokus på ernæringslære 
for barn. Det er en kjensgjerning at mange av barna i området har helseproblemer 
knyttet til feilernæring. Men også ungdom dras med. I samarbeid med ulike aktører 
har ungdom i bydelen utgitt en egen oppskriftsbok med utgangspunkt i mangfoldet 
av det som dyrkes i parsellhagen. 

Den interkulturelle hagen fungerer som en møteplass mellom naboer i Stadtwald, og 
er en arena der det skapes bånd mellom mennesker. Den har ført til at beboere som 
har flyttet fra Stadtwald til andre bydeler i Marburg har tatt med seg ideene og tatt 
initiativ til å starte lignende prosjekter der. Hagen er blitt en arena for felles initiativ 
og samhandling som har bidratt til at naboene i større grad enn før jobber kollektivt 
for endringer i sitt bo- og nærmiljø. 

Mer informasjon:
http://www.ikjg.de/content/view/59/82 
http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=374 

Foto: Helga Pukall
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SENTER FOR BYØKOLOGI
Senter for byøkologi gjennomfører ulike typer prosjekter innen miljøvennlig og sosial 
stedsutvikling. Vi arbeider i spenningsfeltet mellom forskning, utredning, arkitektur 
og kunst, og har en tverrfaglig tilnærming der vi veksler mellom ulike metoder, 
formidlingsuttrykk og nivåer. Dette gir oss en mulighet til å nærme oss komplekse 
utfordringer innen stedsutvikling på nye måter. Senter for byøkologi gjennomfører 
både egeninitierte prosjekter og utfører konsulenttjenester på oppdrag fra offentlige 
og private aktører.
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