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Vi takker for muligheten til å kommentere planskissen for den planlagte skulptur- og
kulturminneparken på Ekeberg. Vi har også overhørt en presentasj on av planene under et
møte på Sjømannsskolen 17.ds.

Vår forenings oppgave er å arbeide for at kulturminner bevares, og for å skape interesse og
forståelse for kulturminner gjennom informasj on og formidling. Gj ennomgående må vi si at
det er gj ort et stort og imponerende arbeid med å undersøke og dokumentere kulturminner
under planleggingsprosessen på Ekeberg. Vi noterer oss også at det er lagt ned mye
interessant og godt arbeid i å planlegge hvorledes man konkret skal legge til rette for at dels
lite synlige kulturminner skal blir synlige i terrenget, samtidig som kulturminnene også skal
beskyttes mot tråkk og slitasj e. Dette a rbeidet ser veldig grundig og skikkelig ut, og riktig
gjennomført vil dette åpenbart bety en berikelse av opplevelsen av kulturlandskapet på
Ekeberg.

Vi vil imidlertid anbefale at man er mer tilbakeholden med utplassering av skulpturer i
landskapet. Selv om planen på det nåværende stadium sier at man stort sett, men ikke helt,
skal unngå skulpturer inne i det mest følsomme området for automatisk fredete kulturminner,
så anbefaler vi at man også begrenser omfanget av skulpturer i store deler av resten av
landskapet. Også der det er lite med automatisk fredete kulturminner er landskapet verd å ta
vare på. Jomfrubråtveien er en eldgammel ferdselsvei som var kj ørevei helt opp til tidlig på
1970-tallet. I et lite parti har traseen blitt omlagt en gang, kanskje i forbindelse med at det ble
satt opp bussrute her i mellomkrigstiden, men den gamle traseen er tydelig. Svenskesletta,
som dessverre av mange kalles "hundesletta", er et viktig historisk minne. Selvsagt har man
stier og rester etter benker etc. fra Kristianias tilrettelegging av området vel kanskj e mest for
beboerne i Gamlebyen, Grønland osv. Også dette er kulturminner, men de trenger pleie. Den
lite bearbeidete stien som går i skråningen ovenfor Jomfrubråtveien og ovenfor Svenskesletta
bør få ligge mest mulig som den er og helst ikke få en rekke skulpturer. Derimot vil vi anta at
i det området der restene av trappeanlegget fra tyskern es gravplass var, bør det egne seg
godt for en relativt tett samling skupturer. Den øverste kanten av det tidligere trappeanlegget,
der utsikten er fenomenal, burde vel også egne seg ekstra godt til en rekke skulpturer langs
veien på vestsiden av ridebanen. Egentlig burde parkområdets grense vært trukket litt sørover
så hele denne veistrekningen langs ridebanen ble vurdert for skulpturer, mot at antallet
skulpturer i det mer opprinnelige kutlurlandskapet og i de mest sårbare kulturminneområdene,
blir sterkt redusert.
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Det er veldig positivt at man planlegger å innlemme eiendommen Karlsborg (inkl det som i
planen kalles Lunds hus) i anlegget. På eldre kart ser vi at dette var en stor eiendom med to
hus. Lunds hus er formodentlig det nyeste, mens Karlsborg har en fått en påbygning på
nordsiden. Vi anbefaler at man ser på de gamle kartene og med disse som utgangspunkt
vurderer å gjenskape det fl otte hageanlegget med sine romantiske stier som slynget seg i
landskapet. Også de to 1800-talls villaene antar vi inneholder tilstrekkelig med gamle detaljer
til at de med fordel kan restaureres til et mer opprinnelig interiør enn de formodentlig har i
dag. Som en kontrast til Ekebergrestaurantens funkisstil, så ville både et 1800-talls
hageanlegg og i alle fall noen restaurerte stuer i de to gamle villaene, gi en viktig
kulturminneopplevelse til parkens besøkende. Vi tillater oss å mene at kulturminneanalysen
akkurat på dette punkt, det vil si vedrørende villaen Karlsborgs eiendom med Lunds hus og
den restaurerbare hagen, er for enkel, overfladisk og kortfattet . Vi anbefaler at det foretas en
grundigere analyse, både av husene og hageanlegget, og at det så utarbeides en egen rapport
som vurderer mulighetene for hel eller delvis tilbakeføring samtidig som tanken om rimelig
servering etc. opprettholdes.

Med vennlig hilsen
Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling

‘fi

Ingeborg agerøy
fagkonsulent

Kopi: Byantikvaren

Vøienvolden gård, Maridalsvn. 120, N-0461 Oslo Telefon 97 00 58 58
E-post: oslo-akershus(d fortidsminneforenin en.no


