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Falstadskogenmå formidle hist
Landskapsarkitekter er
kritiske til at besøkende
ved Falstadsenteret
sendes i buss på det en
kilometer lange strek-
ket til Falstadskogen.

– Det handler om ettertanke
knyttet til historie, besøkende
skal ikke fraktes rundt som en
haug japanere, sier professor i
landskapsarkitektur, Ola Bet-
tum, ved universitetet i Ås. Sam-
menmed ti tyske landskapsarki-
tektstudenter fra universitetet i
Hannover og sju studenter fra
Ås, holdt professoren nylig
workshop ved Falstadsenteret,
og konklusjonen er at området
rundt senteret i mye større grad
bør tas i bruk til historieformid-
ling.

Savnermarkeringer
– Landskapet ligger veldig godt
til rette for vandringer og inter-
essante aktiviteter, sier Ola Bet-
tum og nevner enkle tiltak som
utendørs informasjonstavler.
– På Falstad finnes det ikke i

det hele tatt. Det er heller ingen
markering av selve leirområdet.
Og steinbruddet et par hundre
meter fra leiren vet man bare så
vidt hvor er. Vi er opptatt av at
landskapet egentlig er en åpen
lærebok, sier Bettum. Professo-
ren er også kritisk til gjengroin-
gen i landskapet. Da stedet var
konsentrasjonsleir under andre
verdenskrig, ble området rundt
snauhugget.
– Nå lar vi omgivelsene

smuldre bort, slik at landskapet
som historieforteller går tapt.
Formidlingen av historien for-
svinner i et kratt, bokstavelig
talt.
Bettum er imidlertid veldig

positiv til at Falstadsenteret nå
selv tar tak i dette, noe somblant
annet førte til workshopen i for-
rige uke.

Sau i arbeid
– Falstadsenteret har satt i gang
tiltak, omenn litt forsiktig. Blant
annet har de en sau som får ned
vegetasjonen. Men jeg tror nok
de må ta adskillig hardere i, sier
Bettum. Det lover pedagog Ås-
hild Karevold ved senteret.
– I dag er man avhengig av å

komme inn på museet for å
skjønne hva slags plass dette er.
Vi har et reelt behov for å gjøre
noen grep i landskapet for å gjø-
re historien synlig der også.
Karevold peker på at Falstad

har blitt brukt av forskjellige in-
stitusjoner helt frem til 90-tallet
og at landskapet dermedgradvis
har mistet preget fra andre ver-
denskrig.
– I dag ser man en pen hekk

og ei grønn plen. Landskapet
forteller ingenting.

Skynder seg sakte
En faggruppe, blant annet til-
knyttet universitetet i Ås, jobber
nå for å utvikle området. Utred-
ningsarbeidet skal føre til en
konklusjon før nyttår.
– Det er konkrete planer på

gang, men det er viktig å skynde
seg sakte. Endringer i landska-
pet vil være her i lang tid, det er

Ivrig idemyldring Under workshopen på Falstadsenteret kom blant annet ideen om å kombinere et tysk vakttårn med et
periskop. Her er studentene Eva Michel (fv), Roman Luhas, Viktoria Scheifers, Elise Bast og Andrea
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viktig å diskutere grundig sier
Karevold som synes studente-
nes workshop ved senteret har
vært en tankevekker.
– Veldig interessant og nyttig.

Det er fascinerende å møte en

annen faggruppe, jeg har fått
spørsmål om senteret jeg aldri
har fått før. En aha-opplevelse,
rett og slett.
– Er du enig i kritikken om

bruk av buss til Falstadskogen?

– Ja, det har jeg tenkt på, og
det er all grunn til å være kritisk.
Veien i dag er ikke tilrettelagt
store grupper, men å kjøre buss
gjør jo at vi i enda mindre grad
forholder oss til landskapet. Vi

bygger nå en sti langs en bekk
som vil forbinde senteret med
skogen, sier Karevold.
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