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FLERÅRIGE VENSKABER – FLERÅRIGE 
SPISELIGE PLANTER I PRAGS HAVE
AF OLE PEDERSEN

Søndag 24. august var der 
workshop i Prags Have om 
design af flerårige spiselige 
plantebed.

Børn og lærere fra Den 
Grønne Friskole, som for ti-
den gæster Prags Have, hav-
de lavet plakater og hængt 
dem op i lokalmiljøet. 

Selv om klokken kun var 
elleve denne søndag mor-
gen, havde både studeren-
de, børnefamilier og ældre, 
fundet vejen frem. 

Workshopholder, Heidi 
Durhuus, fortalte blandt an-
det at der findes mange tu-
sinde flere spiselige planter 
i verden, end dem man får i 
supermarkedet, og at mange 
af dem er flerårige. En af for-
delene med flerårige planter 
er at de ikke skal bruge man-
ge ressourcer på at vokse op 
fra frø hvert år.

Heidi forklarede videre 
hvordan plantebedene skul-
le designes efter princippet: 
Samarbejd med naturen, 
som er et af principperne 
fra designfilosofien, Perma-
kultur. I korte træk handler 
princippet om at bruge na-
turens løsninger, for eksem-
pel placere planterne efter 
solbehov og lave jorddække. 
Sådanne løsninger kræver 
mindre vand og er mindre 

arbejdskrævende. Work-
shoppen blev støttet med 
midler fra Lokaludvalg Ama-
ger Øst. 

Efter Workshoppen var 
det deltagernes tur til at 
trække i arbejdstøjet, først 
med papir og blyant, for 
at tegne op, derefter finde 
planterne, og til sidst plante 
og lave jorddække. 

Da sulten meldte sig blev 
der serveret lækkert brød, 
doneret af Nordisk Brød til 
anledningen. 

Sidenhen har forretningen 
Bad og Fliser doneret en god 
stak baderumsfliser, som nu 
venter på at blive omdannet 
til plantekasse skilte.

Intentionen er at work-
shoppen er startskuddet 
på en længere proces med 
at blive kendt med og lære 
at bruge flerårige spiselige 
planter i madlavningen. Hver 
tirsdag kl 16:30-17:30 er Lise 
og Heidi i haven og plejer og 
udforsker planterne og alle 
er velkomne.

Prags Have er en del af 
PB43 og indgangen til Prags 
Have er via portene til PB43, 
som er åbne alle dage kl 08-
20, hvor alle er velkomne. 

Følg med på:  
pragshave.dk og  
Facebooksiden Prags Have 
for flere arrangementer.      Der plantes efter designet FOTO: GARD KRISTIAN HAUGE

BIBLIOTEKSHUSETS  
NYE BLOMSTERBED
Bibliotekshusets Planteklub syntes, at blomsterbedet ved indgangspartiet 
trængte til en opfriskning. Og så gik de i gang.

AF LISBETH RIGET 

Den gamle beplantning blev 
kasseret, og den udpinte 
jord fjernet. Nyt jordlag blev 
etableret og hen over foråret 
og sommeren, har bibliote-
kets brugere og personale 
med interesse fulgt udviklin-
gen i den nye beplantning. 
Der er valgt en mangfoldig-
hed af planter, der kan nydes 
på hver deres måde. Nogle 
kan spises, andre dufter eller 
blomstrer smukt. Nogle er 
krybende vækster og andre 
vokser i højden. De fleste er 
helt almindelige, som mange 
kender - jordbær, persille og 
enårige sommerblomster. 
Derudover er der også pla-
ceret trædesten, således at 
man ikke behøver gå hele 
vejen udenom, men man kan 
smutte igennem væksterne. 
Alt sammen kommer det fra 
planteklubbens medlemmer, 
som livligt indbyrdes deler 
og  bytter planter, frø og 
gode tips til haven.

Mange af bibliotekets bru-
gere har spontant sagt, at 
det nye bed så rigtig fint ud. 
Der er også sket det inte-
ressante, at adfærden om-
kring bedet har ændret sig 
markant. Tidligere parke-

rede cyklisterne op ad be-
det, og der lå næsten altid 
affald mellem planterne. Nu 
står der langt færre cykler, 
der er stort set aldrig affald, 
og ofte sidder der et par på 
kanten og hyggesnakker. 
Det sker også at forældre 
og børn står og taler om, 
hvad det mon er for nogen 
planter.

DER ER SKABT  
ET NYT MILJØ
Planteklubben har med ret 
enkle midler ikke bare fri-
sket bedet op, men har også 
- utilsigtet - skabt et nyt mil-
jø, som indbyder til, at man 
stopper op og nyder øjeblik-
ket. Så nu er Planteklubben 
gået i tænkeboks, for der 
mangler et par siddepladser 

til at fuldende den nye for-
have til Bibliotekshuset. Men 
det finder vi nok også en løs-
ning på.

 
 

Oplysninger om Bib-
liotekshusets Planteklub: 
Pernille Schaldemose,  
pescha@kff.kk.dk

LAGERBYGNING  
BLIVER TIL BOTILBUD  
PÅ OLIEBLADSGADE
AF KATRINE MADSEN - 
PROJEKTLEDER

På hjørnet af Olieblads-
gade og Reberbanegade 
har der længe stået en 
fire etagers gammel la-
gerbygning ubrugt hen 
- mest til begejstring for 
grafittimalere og i 2008 
og bz’ere. 

Københavns Kommunes 
politikere har nu beslut-
tet, at bygningen skal ri-
ves ned og at der i stedet 
skal bygges et botilbud 
med 45 lejligheder til kø-
benhavnere med sinds-
lidelse, der samtidig har 
et plejebehov. Socialfor-
valtningen i Københavns 
Kommune har valgt at 
etablere botilbuddet på 
Oliebladsgade for at sikre 
størst muligt inklusion af 
borgere med sindslidelse 
i København. Beboerne 
vil få gode indkøbs- og 
transportmulighed, sam-
tidig med, at der ligger et 
samværs- og aktivitetstil-
bud til borgere med sinds-
lidelse få minutters gang 
fra deres boliger. Bebo-
erne i botilbuddet vil have 
pædagogisk personale og 
plejepersonale tilstede 
døgnet rundt.

Botilbuddet bliver ind-
rettet i seks etager ud 
mod Oliebladsgade og 

Reberbanegade, hvor alle 
beboerne får en 2-værel-
seslejlighed. Derudover 
indrettes i stue- og kæl-
derplan aktivitetsmulig-
heder for beboerne med 
spisefaciliteter, compu-
tercafé, lounge og idræts-
lokale. Parkering af biler 
sker i tilbuddets parke-
ringskælder. 

Beboerne får desuden 
fine udearealer. En stor 
indre gård etableres bag 
ved bygningerne, og be-
boerne kan også gå op på 
den store tagterrasse, der 
etableres på 7. sal, hvor 
der vil være udsigt udover 
områdets tage.  

Nedrivningen af den 
nuværende bankboks går 
i gang i begyndelsen af 
2015. Botilbuddet forven-
tes at være indflytnings-
klar i sommeren 2016. 

Socialforvaltningen vil 
invitere til et informati-
onsmøde for naboer og 
andre interesserede i for-
året 2015.

 
 
Hvis du har spørgs-
mål til byggeriet, så 
kontakt projektleder 
Katrine Madsen i Kø-
benhavns Kommune 
på xu31@sof.kk.dk.


