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Karen Reistad var en pioner i norsk landskapsarkitektur 

og en sentral figur i utvikling av profesjonen i Norge  

etter krigen. Hun var utdannet som billedkunster fra 

Kunstindustriskole i Oslo 1921, og hun utdannet seg 

videre ved Statens Gartnerskole i Oslo for å få en 

naturfaglig bakgrunn for faget. Mellom 1923-25  

studerte hun ved ”Höhere Lehranstalt für Gartenkunst“  

i Berlin.  

Reistad startet sin karriere i Aker kommune hvor hun 

allerede tidlig fikk ansvar for store oppgaver, blant annet 

flere kirkegårder. Hun har i tillegg alltid jobbet med 

private oppdrag. Fra 1942 gikk hun over til å starte eget 

praksis på fulltid.  

I 1954 fikk Reistad den nyopprettete stilling en som 

Statens kirkegårdskonsulent. Etablering av stillingen hadde sammenheng med en økende misnøye med 

kommunens manglende oppfølging av kravet til ordnete og regulerte gravplasser. Temaet er fortsatt høyst 

aktuelt i 2013! På 1950-tallet ble problemet forsterket gjennom mange krigsgravplasser som ikke hadde  

fått tilstrekklig oppmerksomhet og omtanke. Reistad gikk inne i denne oppgaven med stor entusiasme.  

Hun prosjekterte fortløpende mange utvidelser og nyetableringer av kirkegårder og krigskirkegårder.  

Karen Reistad var en av stifterne til NHL – Norsk hagearkitektlag i 1929, (senere Norske landskapsarkitekters 

forening – NLA) og hun var foreningens formann i perioden 1954 – 1956. Hun ble æresmedlem i NLA i 1963. 

Allerede i 1953 ble Reistad deltidslærer på Institutt for hagekunst på tidligere Norges landbrukshøgskole 

med ansvar for kurset Planlegging av kirkegårdsanlegg. Flere av hennes prosjekter som landskapsarkitekt  

og som kirkegårdskonsulent er i instituttets eie.   

Reistads liv og virke har vært gjenstand til en hovedoppgave, artikler og et seminar på ILP.  

Hennes arbeid er mye etterspurt, særlig i sammenheng med landsverneplanarbeidet  

(Statens kulturhistoriske eiendommer) og i relasjon til et igjen økende behov for å se på  

gravplassene våre i arealkampen. I tillegg er de viktige kulturhistoriske grøntanlegg, en verdi som i liten  

grad sees av ansvarlige forvaltningsinstanser og -nivåer.  

Samlingen er nå ordnet, og det foreligger en foreløpig liste over prosjekter og dokumenter.  
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