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Ankomst og placering af hulebøgen. Fotos: KCSB. 

 

 
 
Botanisk nyhed i Skulpturparken på Silkeborg Bad   
En hulebøg har netop fundet vej til Skulpturparken ved KunstCentret Silkeborg Bad.    
 
 
Baggrund 
I hemmeligt sted i Løndal Skov findes et mærkeligt og nu ca. 250 år gammelt bøgetræ. Det er 
genetisk afvigende, hvilket betyder at væksten er horisontal (vandret) – i modsætning til de 
allerfleste bøger, som normalt vokser opad med høje kroer til følge. Med års mellemrum giver den 
ekstra mange bog som kan bruges til at skabe nye lignende træer. Når en ny hulebøg vokser til, vil 
den med tiden komme til at danne en hule mellem sine forgreninger og jorden – deraf navnet 
hulebøg.  
 
Hule for børn 
Hulebøgen bliver med tiden til et magisk værested for børn på grund af den naturlige hule, træet 
danner. Her kan man lege og gemme sig. Det er Løndal Skovbrug som har doneret en hulebøg, ja 
faktisk hele 2, til KunstCentret Silkeborg Bad. Og derfor hjalp skovfoged Lars Madsen fra Løndal 
Skovbrug i dag parkforvalter Martin Jensen fra KunstCentret Silkeborg bad i dag hinanden med at 
plante de to bøge i parken. - Den ene bøg vokser naturligt ud fra sin genetiske disposition, den 
anden er formet lidt i væksten, så den ligner et legehus med vindue og en lille indgangsdør.   
 
Hvordan bliver hulebøgen til    
Hulebøgene er skabt ved podning og det gøres på den måde, at man i ca. 120 cm højde poder 
vrangbøgen (den genetisk afvigende) over på en almindelig bøg. Herefter skal de plejes og passes i 
en slags træbørnehave i mange år. Når de nye hulebøge er klar til at rejse hjemmefra er de ca. 10 
år gamle.   
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Parkens historie  
For tidligere tidens kurbad har det omkringliggende grønne område har altid spillet en stor rolle 
for stedets ånd. Overlægerne lagde vægt på, at parken var et rekreativt og æstetisk rart område at 
færdes og opholde sig i.  Alene træerne i parken afspejler denne historiske baggrund og mange 
både naturlige og indplantede træer er bevaret fra dengang: store bøge, gamle ege, elletræer, 
douglasgran, vortebirk, rødgraner, ædelgran, lærk, men også eksempelvis kristtorn og 
fuglekirsebær.  
 
Nutidens Skulpturpark  
I dag er Skulpturparken som et særligt æstetisk område til glæde for mange året rundt. Den 
danner ramme om kunstoplevelser, børneleg på plænen og i Musikhaven, picnic-udflugt, ture ved 
solnedgang, hundeluftning, meditation, vandreture, leg i sneen, osv. KunstCentret Silkeborg Bad 
har siden 1995 opbygget en samling på ca. 45 skulpturer, der hver for sig er integreret og går i 
dialog med det grønne område. Nogle træer står i nutidens parkanlæg solitært, så man rigtig kan 
opleve deres skulpturelle kvalitet. Ved 90 arter har centret opsat navneskilte på dansk og latin, så 
man kan foretage sin egen botaniske rundvandring i området.  
 
 

   
Den fritvoksende hulebøg nær Anka Landtaus hvide skulptur.    Det levende legehus et hemmeligt sted på Badet… 
-kunstcentrets nyeste solitære træ.  Fotos: KCSB.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For evt. yderligere information, se https://www.det-levende-legehus.dk/ 
 
eller kontakt:  
Løndal Skovbrug I/S v. Christian Bruun   
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