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Fra redaksjonen

Årringen runder 15 år! Dette nummeret kommer senere enn vanlig, men til gjengjeld er det mer 
omfattende enn noen gang tidligere. Årringen 2011 er for en stor del viet fl aggskipet i våre samlinger, 
Rhododendron-artene i furuskogen i Gjørvikshaugen. Per Magnus Jørgensen har skrevet seg gjennom 
det store mangfoldet av arter vi har på utstilling i underslekt Rhododendron, de "ekte" rhododen-
dronene, de fl este småbladete og småvokste fj ellplanter fra Himalaya og tilgrensende fj ell i Kina med 
blåfi olette blomster – dog med mange unntak og ikke så få overraskende former! Om Rhododendron 
fra Himalaya skriver også Inger Elisabeth Måren, men fra et helt annet ståsted: eget feltarbeid i ett av 
landene som virkelig har mange arter: Nepal. Vi får innblikk i artenes voksesteder og i den lokale jord-
brukskulturen knyttet til områdene der ikke minst den imponerende arten Rh. arboreum spiller en vik-
tig rolle i vegetasjonen og for lokalbefolkningen. Dernest tar vi for oss rogn og asal (slekten Sorbus) på 
hjemmebane. Dette er et sentralt tema i utstillingen som møter besøkende til Arboretet via hovedad-
komsten fra nord på P-plassen på Dalsmyra. Per H. Salvesen gir oss en oversikt over denne slektens arter 
i Norge, og historien om oppdagelsen og beskrivelsen av de mange spesielle artene i vår fl ora – mange 
av dem sjeldne og de fl este av dem på utstilling på Dalsmyra. I Fjellhagen i Botanisk hage er fl ere utstill-
inger under opparbeiding. Én av dem viser bregnespesialiteter fra Vestlandet, i denne omgangen den 
vakre arten blankburkne, som har fl ere former i vårt område. Dag Olav Øvstedal gir oss en innføring og 
mer enn antyder at vi har fl ere arter av blankburkne! Øvstedal gir oss også detaljer om hybrider mellom 
krokus som kan observeres i Bergens parker og hager. Årsmeldingen for 2010, rikt illustrert som tidlig-
ere år, presenteres i kortversjon ved Bjørn Moe. Så følger Årringens botanisk - etymologiske språkspalte 
ved leder i Arboretets venner, Tor Jan Ropeid. Denne gangen har han tatt for seg våre navn på treslagene 
ask og eik. Disse griper dypt i vår før-skrift lige kulturhistorie, og gir spennende sammenhenger i språk 
og geografi ! Helt til slutt har Per Magnus Jørgensen sett på et par aktuelle bøker om Rhododendron, 
begge til ettertanke. Den første gir status for verdens arter av slekten og peker på behovet for tiltak for å 
ta vare på mange av dem. Den andre forteller om hva som er mulig å dyrke av slektens mange arter i vårt 
vestlige klima – utrolig hva som lykkes for den som vil forsøke!

Årringens redaksjon takker forfatterne for bidrag og leserne for interessen og dessuten alle som har 
bidratt med  hjelp, korrektur og råd. Ikke minst takker vi Terhi Pousi, som har bidratt med bilder, kor-
rekturlesning og språkretting. Vi håper med dette at årets blanding skal inneholde noe for enhver smak 
og være lesbar uten for mange språklige dødpunkter og tyrkleifer! Årringens spalter er åpne for innlegg 
for den som har noe å berette med interesse for venner av Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Forsidebilde: Fra Lapponica-underseksjonen i artssamlingen, Milde. I forgrunnen Rhododendron 
hippophaeoides 'Haba Shan'; den mørke i bakgrunnen er Rh. russatum 'Collingwood Ingram' (foto: 
Terhi Pousi, 5. mai 2008).
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4                                                      Årringen 2011

 Erfaringer fra artssamlingen av Rhododendron i Det norske 
 arboret, Milde. Del I. subgenus Rhododendron

Per M. Jørgensen, Arboretet og Botanisk hage, Universitetsmuséet i Bergen, Mildevegen 240, 
N-5259 Hjellestad (e-post: per.jorgensen@bm.uib.no).

I Arboretets formålsparagraf står det at man skal utprøve treaktige planter for å se 
hva som passer for norske forhold. En av de slektene man straks gikk i gang med, var 
Rhododendron fordi dette var en slekt som hadde vist seg å trives bra på Vestlandet, 
og som man siden professor Rolf Nordhagens tid (fra 1930-tallet) hadde forsøkt i 
Muséhagen på Nygårdshøyden i Bergen der plassen etter hvert ikke strakk til, spesielt 
for de store artene. Selv kom jeg med i dette arbeidet etter at Per Wendelbo så tragisk 
og altfor tidlig døde (høsten 1981) før han riktig hadde fått begynt på arbeidet på 
Milde. Det var på den tiden vi startet å utvikle artssamlingen ute i furuskogen ved 
Mørkevannet, som er perfekt for de større artene. I de 25–30 årene som er gått, har 
vi fått testet et ganske stort materiale og har gjort mange erfaringer som det kan være 
nyttig å oppsummere nå, som jeg er i ferd med å gå fra borde. Antallet år er nesten 
perfekt for å kunne si noe med en viss sikkerhet. 

Dette er jo ikke et eksakt vitenskapelig eksperiment, men erfaringer som er frem-
kommet ved prøving og feiling. Generelt sett kan man si at vi har funnet ut at arter fra  
nivået 3000–4000 m i Himalaya (fra Yunnan og vestover), som er senteret for slekten, 
er de som trives best på Milde. De fra lavere nivåer tåler ikke vintrene på Vestlandet så 
godt da de er frostømfi ntlige, mens de fra høyere nivåer vil ha mer stabile vintre.

Gjennomgangen vil skje gruppevis slik artene har vært utplantet og er basert på 
notater gjort gjennom årene og innført i vårt datasystem, fulgt opp med en aktu-
ell gjennomgang av hva som nå står i skogen. Vi følger altså av praktiske grunner 
Edinburgh-systemet fra 1980 med noen senere tilpasninger. Jeg begynner med de 
lepidote artene, de med skjell på bladundersiden som liker seg best i høyfj ellet, de som 
systematikerne regner til subgenus Rhododendron, og som deles i tre seksjoner 
med utallige underseksjoner. Bare to av disse seksjonene er aktuelle utendørs i vårt 
område. Den tredje, sect. Vireya, fi nnes hovedsakelig på Ny-Guinea med noen få 
arter i subtropiske deler av SØ-Asia.

Sect. Pogonanthum
Dette er noen merkelige, lave arter, oft e med sterkt aromatiske blad med noen rare 
"frynsete" blomster som likner tysbast, med en rørformet nedre del som inneslutter 
støvbærerne i det hårete svelget. Øverst er der en asymmetrisk "krage" av kronfl iker. 
De er systematisk vanskelige, og variasjonen er ikke godt forstått, ikke minst siden far-
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Kart over artssamlingen av Rhododendron i Nore Korsdalane i Arboretet på Milde ("Rhodo-
dendronskogen"). Subgenus Rhododendron, som her behandles, er merket fi olett på kartet 

(design: K. Linga 2010).
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gevariasjonen i blomstene 
(gulaktig rosa) ser ut til å 
være parallelt utviklet hos 
fl ere av artene. De synes å 
stå fj ernt fra de andre lave 
artene i underslekten.

Dette er sjarmerende 
planter i steinbedet, men 
har dessverre  vist seg å være 
vanskelige å få til under 
våre forhold, og de er også 
kjent som krevende på De 
britiske øyer. Det skyldes 
antakelig at de kommer fra 
ganske store høyder (opp 
til 5500 m) og egentlig 

ikke er velegnete i så mildt klima som vårt, men det er neppe hele forklaringen. I natu-
ren vokser de oft e på åpne, jordfattige rygger, og trives derfor i mineraljord med god 
drenering og lysåpne forhold. Dette er noe vi ikke har kunnet tilby dem, og er nok 

Pogonanthum: 
Rhododendron 
anthopogon var. 
hypenanthum 
'Annapurna' i 
artssamlingen på 
Milde. Herkomst 
SS&W 9090 
(Z-85.112, foto: 
K. Vainio-Mattila 
& T. A. Kvitvik, 9. 
juni 1995).

Pogonanthum: Rhodo-
dendron laudandum-hybrid i 
Muséhagen, Bergen sentrum. 
Herkomst: trolig KW 5848 levert 
av Hillier ( foto: P. M. Jørgensen).
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grunnen til at 
mange har triv-
des dårligere 
på Milde enn i 
Muséhagen der 
en av dem, en 
naturhybrid av 
Rh. laudandum, 
har likt seg godt 
i over 70 år i "Kronen" – et lysåpent steinbed, hvilket viser at om de får passende vok-
seforhold kan de bli langlivete.

Rh. anthopogon D. Don er en av de mest utbredte og variable i naturen der de innfødte 
anvender den til røkelse. Den er den første som ble beskrevet (1821), innsamlet året 
før i Nepal av dansken Nathaniel Wallich (1786–1854) da han var direktør for den 
botaniske hagen i Calcutta (1814–1841). Vi har prøvd fl ere typer, hvorav to har vist 
seg som de beste. Den kraft ige, storbladete 'Betty Graham' trives godt i Muséhagen. 
Den har kraft ig rosa blomster slik det skal være hos ssp. anthopogon, men den gir inn-
trykk av å være hybridogen siden den er så livlig og storvokst. Det er en seleksjon fra 
vilt innsamlet frø av Ludlow & Sherriff  (L&S 1091) fra Orka La i Bhutan som ligger 
på ca. 4500 m. 

En mer tettvoksende type ssp. hypenanthum (Balf.f.) Cullen har kremgule blom-
ster som dekker hele planten. Den beste formen vi har hatt, er ’Annapurna’, en selek-
sjon fra frø innsamlet av Stainton, Sykes & Williams (SS&W 9090) i Nepal ved deres  
”base camp” på ca. 4000 m under det mektige Annapurnamassivet. Den blomstrer 
rikelig hvert år, og har vært spesielt god i Muséhagen.

Rh. cephalanthum Franch. er også en variabel, vidt utbredt art med fl ere typer i dyrk-
ning. Den mest elegante er var. crebrefl orum (Hutch. & Kingdon Ward) Cowan & 
Davidian som er liten, nesten krypende med sjarmerende rosa blomster, men den er 
ikke lett å få til å trives, og vi har mistet de fl este eksemplarene av den, hvilket man 
kunne vente av en plante som for det meste vokser over 4000 m i Himalaya.

Langt bedre har vi lykkes med den sirlige, gulblomstrete var. nmaiense (Hutch. 
& Kingdon Ward) Cullen, opprinnelig fra Tibet, Doshong La, 3700–3800 m (CV 
9513).

Pogonanthum: 
Rhododendron 

cephalanthum på 
Valderøy, Ålesund 
( foto: T. Pousi, 8. 

mai 2010).
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Rh. kongboense Hutch. er en opp-
rettvoksende, rødblomstret art 
som i naturen kun fi nnes i et 
begrenset område i Tibet, hvilket 
tyder på at den er tilpasset svært 
spesielle forhold og derfor vil 
være vanskelig i dyrkning. Våre tre 
eksemplar, som stammer fra Tibet, 
har merkelig nok overlevd i tre år, 
men har foreløpig ikke blomstret. 
De skal være de samme som vi har 
hatt i Muséhagen som Rh. primu-
lifl orum 'Deep Pink', og som der 
har vært god (se nedenfor).

Rh. laudandum Cowan var. temoënse Cowan & Davidian er også en av de sjeldne lokale 
artene som ikke har vært særlig utbredt i dyrkning. Vi har nylig fått det som regnes som 
den korrekt bestemte, og vi vet derfor lite om hvordan den vil oppføre seg. Imidlertid 
har vi hatt en helt fantastisk plante i Muséhagen som kom til oss før krigen som "Rh. 
anthopogon" fra Hilliers planteskole i England, men som har mange karakterer felles 
med var. temoënse (se fi gur s. 6). Den er nok kommet fra en av Wards innsamlinger, 
KW 5848 som er samlet i Doshong La i Tibet på snautt 4000 m, og der det åpenbart 

fantes fl ere ulike 
arter sammen. 
Siden dette mate-
rialet har klart seg 

Pogonanthum: Rhododendron ceph-
alanthum var. nmaiense i artssamlingen, 
Milde. Herkomst: CV 9513 (Z-2002.162, 
foto: T. Pousi, 23. juli 2009).

Pogonanthum: 
Rhododendron primu-

lifl orum 'Doker La' i 
artssamlingen, Milde 

(G-98.173, foto: T. 
Pousi, 25. mai 2010).
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så lenge og bra i Muséhagen, er det mye 
som tyder på at den har hybridogent 
opphav og har det som kalles hybridvi-
gør, og jeg mistenker at Rh. cephalan-
thum er innblandet. Også Cox angir 
denne formen av laudandum som en 
naturhybrid. Imidlertid har vi ikke lyk-
kes så bra med den på Milde, hvilket 
bare beviser hvor utrolig viktig det er at 
artene i denne gruppen får et lysåpent, 
veldrenert voksested, noe vi ikke har 
kunnet tilby i skogen på Milde.

Rh. primulifl orum Bur. & Franch. er en av de ganske variable artene fra grensetrak-
tene mellom Tibet og Yunnan / Sichuan som er kjent i mange former. 'Doker La' er 
fra passet med samme navn i Tibet på 4480 m høyde. Den har klart seg ganske bra 
i Arboretet, og ett eksemplar (av fem) er blitt virkelig fl ott. Vakrest er nok formen 
'Deep Pink'  fra Tibet som har vært god i Muséhagen, og som har klart seg i noen år 
her (se ovenfor), og som Cox mener best kan betraktes som en form av Rh. kongboen-
se, og kanskje en naturhybrid mellom denne og Rh. primulifl orum. Dette at den virker 
relativt grei i dyrkinger, i motsetning til andre, er en indikasjon på det siste. 

Rh. sargentianum Rehd. 
& Wilson er også av de 
arter som har begren-
set utbredelse i sentrale 
deler av Sichuan, og 
derfor burde være gan-
ske vanskelig i kultur. 

Pogonanthum: Rhododendron primulifl o-
rum 'Deep Pink' på Valderøy, Ålesund ( foto: T. 

Pousi, 8. mai 2010).

Pogonanthum: Rhododen-
dron sargentianum 'White-
bait' i artssamlingen, Milde 

(Z-97.208, foto: T. Pousi, 2. 
juni 2010).
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Formen 'Whitebait' har imidlertid vist seg som en av de beste her på Milde. Den 
er riktblomstrende med relativt store blomster, og er muligens en naturhybrid. Det 
gjelder antakelig også sorten 'Maricee' som har vist seg som relativt enkel å få til, og 
som blomstrer rikelig i likhet med den foredlete 'Sarled', en bevisst krysning med Rh. 
trichostomum. 

Pogonanthum: Rhododendron 'Maricee' blant "Alperosene" på Smihaugen,  kultivarsamlingen, Milde 
(G-90.205, foto: T. Pousi, 30. mai 2008).

Pogonanthum: 
Rhododendron 
'Sarled' blant 
"Alperosene" 
på Smihaugen,  
kultivarsamlingen, 
Milde (G-90.311, 
foto: T. Pousi, 30. 
mai 2008).
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Vi har ikke lykkes med følgende:
 
Rh. collettianum Aitch. & Hemsley, 
en sjelden art fra Afghanistan som 
er blitt introdusert i dyrkning av Per 
Wendelbo (H&W 8975), men som 
nok vil ha det tørrere og varmere enn 
det vi kan tilby. Imidlertid melder Ole 
Jonny Larsen at han har fått den til å 
overleve i sin hage nær Ålesund.

Rh. trichostomum Franch. er den 
høyeste av artene. Den vokser faktisk 
i tørr skog i naturen, og vi har gode 
eksemplar av den i Muséhagen.

Konklusjon: I denne gruppen er det former og en hybrid av Rh. sargentianum som 
har klart seg best på Milde, samt var. nmaiense av Rh. cephalanthum, og disse vil nok 
kunne fi nne sin videste anvendelse i norske hager. De andre er mest for spesialister, 
men vil nok kunne klare seg på egnete steder i Norge.

Pogonanthum: Rhododendron col-
lettianum på naturlig voksested i Sikaram, 

Afghanistan (H&W 8975, foto: P. Wen-
delbo, 20. juni 1969).

Pogonanthum: 
Rhododendron 
trichostomum i 

Muséhagen, Ber-
gen sentrum ( foto: 
P.  M. Jørgensen).
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Sect. Rhododendron
Dette er en stor og meget variabel seksjon som ble oppdelt i 27 underseksjoner av 
Cullen & Chamberlain (1978-79), som vi av praktiske grunner følger her:

Subsect. Afghanica
Dette er en merkelig, liten gruppe som bare omfatter en art, Rh. afghanicum Aitch. & 
Hemsley, helt i den vestligste delen av slektens utbredelse på grensen mellom Pakistan 
og Afghanistan der den vokser ganske tørt blant stein og grus på 2000–3500 m høy-
de. Den ble introdusert i dyrkning av Per Wendelbo og Ian Hedge i 1969 fra Sikaram 
(H&W 9706), men har vist seg vanskelig å holde i kultur, også i Storbritannia, og den 
er rapportert som muligens utryddet i sitt hjemland. Den ble i sin tid innskaff et til 
Muséhagen, der den ikke overlevde mer enn et par år og aldri blomstret. Det samme 
skjedde på Milde, så den er nok ikke velegnet for generell anvendelse i norske hager, 
og neppe noe stort tap siden den er mer sjelden enn vakker.

Subsect. Baileya
En subseksjon med bare én art som står svært nær subsect. Lepidota, men synes let-
tere å dyrke. Merkelig nok er den likevel lite kjent. Den ene arten, Rh. baileyi Balf.f., 
er en liten busk med vakkert mørkt purpurfargete blomster som har vist seg forbau-
sende villig og virker å være av interesse for norske hager. Vårt materiale som er A.M.-
formen, har blomstret rikelig de siste årene.

Baileya: Rhododendron baileyi i artssamlingen, Milde (G-99.180, foto: T. Pousi, 25. mai 2010).
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Subsect. Boothia
En gruppe arter som oft e vokser på trestammer og i lavlandet (2000–3000 m), og som 
ikke er lette å få til fordi de krever så ekstremt god drenering og er noe frostømfi ntlige. 
Vi har ikke lykkes bra med noen av artene foreløpig.

Rh. leucaspis Tagg er blant de vakreste med klarhvite, fl ate blomster med kontras-
terende svarte støvbærere, og siden den er en pryd i hagen, har vi testet den både i 
Muséhagen og på Milde. Vårt materiale døde etter kort tid.

Dessverre er denne ikke velegnet for generell bruk i våre hager, men den kan nok 
klare seg på spesielt gunstige steder. Heldigvis fi nnes det nå noen gode hybrider av 
den som klarer seg bra på Vestlandet, ikke minst den fabelaktige, tidligblomstrende 
’Sanderling’, en hybrid med Rh. dauricum 'Hokkaido', som uten problem klarte den 
harde vinteren 2010–11.

Rh. dekatanum Cowan, en gulblomstret art fra Sydøst-Tibet påstås å være mer hard-
før og lettere i dyrkning enn foregående. Den har vært vanskelig å skaff e, og siden vi 
nylig har fått materiale, er det vanskelig å si noe sikkert om dens potensiale i Norge. Vi 
vet bare at våre planter klarte seg de tre første vintrene, men strøk med i den vanske-
lige vinteren 2010–11. En tilfeldighet?

Boothia: Rhododendron 'Sanderling'  i "Skattkammeret", Milde ( foto: B. Moe, 20. april 2006).
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Subsect. Campylogyna
Gruppe med lave tyttebærliknende planter som oversås av klokkeformete blomster i 
sjatteringer av rosa. Regnes i dag kun å inneholde en meget variabel art:

Rh. campylogynum Franch. har stor utbredelse i områdene der Kina, India og Burma 
møtes, der den vokser på torvjord i skog- og myrkanter fra ca. 3000 til 5000 m, så der 
burde kunne fi nnes kloner som passer vårt klima. Vi har prøvd nærmere ti forskjellige 
typer, og merkelig nok har ingen vist seg som spesielt gode, men det kan skyldes ar vi 
har dyrket dem i furuskogen, så det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner på denne 
bakgrunn, særlig siden vi vet at andre har lykkes bra, særlig med den såkalte var. myr-
tilloides (Balf.f. & Kingdon Ward) Davidian og klonen 'Claret'.

Subsect. Caroliniana
Dette er en av de spesielle amerikanske gruppene som nå er blitt redusert til en varia-
bel art, Rh. minus Michaux. Den forekommer på den nordamerikanske østkysten fra 
Florida i syd til Tennessee i nord, helt fra sandstrendene til fj ellskogen, og har derfor 
fl ere forskjellige klimatiske tilpasninger. Man skulle tro at det var materialet fra høy-
ere nivåer som ville like seg best hos oss, men slik ser det ikke ut til å være. Faktisk har 
materiale fra 1436 m i North Carolina klart seg dårligere enn det mer storblomstrete 
fra 570 m i Georgia, noe som er vanskelig å forklare, og ikke synes å stemme med 
erfaringer fra Skottland der den relativt lavtvoksende nordlige typen med mindre 

Campylogyna: Rhododendron campylogynum i artssamlingen, Milde. Herkomst: "SBEC 
0509 select" (G-97.198, foto: T. Pousi, 1. juni 1997).
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blomster (Rh. minus s.str.) trives best. De forskjellige introduksjonene varierer en god 
del i vokseform og blomstertyper/ rikdom. Men generelt sett er dette en litt uryddig 
plante som sjelden ser trivelig ut, blomstrer seint med nokså blekrosa, små blomster. 
Dens største fordel som hageplante er hardførheten, noe som har vært utnyttet i for-
edlingsarbeidet, bl.a. er de velkjente, vårblomstrende 'P.J.M.'-hybridene alle barn av 
denne, og de kan brukes i store deler av landet.

Caroliniana: Rhododendron minus (Rh. carolinianum-typen) i artssamlingen, 
Milde ( foto: B. Moe, 1. juni 2007).

Caroliniana: 
Rhododendron 

'P.J.M' bak 'April 
Snow' i "Det 

Kalde Hjørnet" i 
Smihaugen, kul-
tivarsamlingen, 

Milde (G-90.301 
&  G-92.752, 

foto: T. Pousi, 29. 
april 2009).
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Subsect. Cinnabarina
Dette er en av de mest utpregete gruppene på grunn av de fargerike, voksaktige, smalt 
traktformete blomstene som er tilpasset fuglebestøvning. De er også de høyestvok-
sende (opptil 5 m høye) av de lepidote artene og hører hjemme i den nedre delen av 
fj ellskogene, der man normalt bare fi nner elepidote arter med unntak av de i subsek-
sjonen Trifl ora. 

Rh. cinnabarinum Hook. f. er en vakker, slank art med mange former, særlig når det 
gjelder blomsterfarge og -form i sitt store utbredelsesområde langs hele Himalaya fra 
Nepal inn i Kina (Sichuan, Yunnan). Vi har prøvd mange ulike former, og de fl este er 
litt følsomme, men i vill tilstand når den (fra ca. 2500 m) opp til nær 4000 m, så det 
skulle være mulig å fi nne klimatisk veltilpassete former. Her følger det vi har erfart, 
ordnet etter underart (subspecies): 

Subspecies cinnabarinum er den som har de mest elegante, smalt klokkeformete 
blomstene, gjerne i oransje og rødt, hvorav var. roylei (Hook. f.) Hutch. er den mest 
ettertraktede. Den har klart seg mange år i "Rotunden" i Muséhagen, men vi har hatt 
problemer med den på Milde der den har overlevd, men ikke vist så god trivsel og 
blomstring. Den vokser på ca. 3000 m i naturen.
 
Subspecies xanthocodon (Hutch.) Cullen har kortere, åpne klokker som gjerne går i 
gult. Flere former av denne har klart seg bra og blomstrer årvisst, men de er ikke like 
spektakulære som foregående. Den beste viser seg å være KW 6026 fra Nam La i Tibet 

Cinnabarina: 
Rhododendron 
cinnabarinum var. 
roylei i Muséhagen, 
Bergen sentrum 
( foto: P. M. Jør-
gensen).
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på ca. 3500 m, planten denne underarten er beskrevet på basis av. Til denne føres 
nå også var. purpurellum Cowan med blekpurpur blomster. Vi har A.M.-formen som 
ikke har vært spesielt villig, enda den er fra ca. 3300 m i Tibet .

Subspecies tamaense (Davidian) Cullen er en meget spesiell plante som kombinerer 
karakterer fra Rh. cinnabarinum med noen fra Rh. oreotrephes i Trifl ora-undergruppen, 
bl.a. er blomstene lysfi olette, åpne klokker. Siden den forekommer lokalt og rikelig i et 
begrenset fj ellområde i grensetraktene mellom Burma og Kina hvor begge de nevnte 
artene forekommer, er det grunn til å tro at det dreier seg om en stabilisert hybrid 
mellom disse. Våre eldste eksemplar er stiklinger av Wards opprinnelige innsamlinger 

Cinnabarina: 
Rhododendron 

cinnabarinum 
ssp. tamaense i 
artssamlingen, 

Milde. Herkomst: 
KW 21003 (Z-
92.637, foto: G. 

Jørgensen).

Cinnabarina: 
Rhododendron 

cinnabarinum 
ssp. xanthocodon 

i artssamlingen, 
Milde (U-95.42, 
foto, T. Pousi, 13. 

mai 2009).
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fra Tama Bum i nordre Burma på ca. 3000 m (Ward 21003). Det er denne som har 
blomstret så vakkert og rikelig de siste årene.

Konklusjon: Rh. cinnabarinum er en variabel art som kan være litt vanskelig å få til å 
trives, men siden den er vidt utbredt, så fi nnes det typer som er brukbare i vårt klima, 
men som så oft e: de mest spektakulære er de mest krevende.

Subsect. Edgeworthia
Dette er arter som stort sett fi nnes epifyttisk (på trestammer) i lavlandet (fra 1800 til 
ca. 3000 m) og som er vanskelige å dyrke på grunn av det spesielle rotsystemet (som 
er tilpasset epifyttisk vekst). Vi prøvde den uvanlig vakre Rh. edgeworthii Hook.f. i 
Muséhagen, men den klarte seg ikke der. Ei heller på Milde, i motsetning til noen 
hybrider av den, som trives ganske bra, for eksempel 'Plover', krysningen med Rh. den-
drocharis.

Subsect. Fragariflora
Dette er en liten gruppe som bare inneholder en art, Rh. fr agarifl orum Kingdon 
Ward, som det har vært vansker med å plassere ettersom den har karakterer både fra 
Lapponica- og Saluenensia-gruppene. Den ser ut til å være nærmest beslektet 
med Rh. setosum, som i dag regnes til den første gruppen, men nok passer bedre her. 

Uansett er dette en svært spesiell, søt liten, krypende art med vakre rosa, åpne 
blomster. Den liker torv og synes helt hardfør på Milde, skjønt den vokser langsomt. 
Vårt materiale stammer fra Ludlow, Sherriff  & Elliot 15828 som de samlet i grense-
traktene mellom Bhutan og Tibet på ca. 4000 m.

Edgeworthia: Rhododendron edgeworthii × dendrocharis 'Plover' i "Skattkammeret" , 
Vasshaugen, Milde (G-06.58, foto: T. Pousi, 5. mai 2008).
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Subsect. Glauca
Dette er en karak-
teristisk gruppe av 
små busker med 
voksaktige, klokke-
formete blomster 
der griff elen er ned-
bøyd og bladene er 
utpreget blågrønne 
under.

Rh. brachyanthum Franch. er den minst interessante av dem fra et hagesynspunkt 
siden den har små, blekgule blomster og er merkelig lite hardfør. Egentlig er det aro-
matiske bladverket og de vakre brune stammene dens største fortrinn, samt den sene 
blomstringen (i juni). Vi har lykkes med den selekterte klonen 'Blue Light' som hører 
til var. hypolepidotum Franch. som vokser i det sydøstlige Tibet på ca. 3500 m.

Rh. charitopes Balf.f. & Farrer er 
derimot gruppens største skjønn-
het som danner nokså tette avrun-
dete tuer som dekkes av de elegan-
te rødrosa blomstene. Vi har hatt 
en av innsamlingene til Forrest fra 
Yunnan (F 19872), som ikke har 
likt seg så godt i skogen på Milde 
som i Muséhagen, der den står 
mer lysåpent og beskyttet av byg-
ninger, og årlig viser sin prakt.

Glauca: Rhododen-
dron charitopes i Musé-

hagen, Bergen sentrum 
( foto: P. M. Jørgensen).

Glauca: Rhododendron glaucophyl-
lum ssp. tubiforme i artssamlingen, 
Milde. Herkomst: KCSH 0337 (Z-

07.125, foto: T. Pousi, 4. juni 2007).
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Rh. glaucophyllum Rehd. er grup-
pens største og mest variable art. 
Den blir opptil 1,5 m høy og viser 
da sine vakre brune stammer der 
barken fl aker dekorativt av. Den har 
vist seg ganske villig og blomstrer 
rikelig med litt blekfi olette blom-
ster. Vi har hatt både formen fra 
'Glenarn' og fra 'Branklyn', to kjente 
hager i Skottland, samt ssp. tubifor-
me KCSH 0337. Der er ikke noen 
større hagemessig forskjell mellom 
dem.

Rh. prunifl orum Hutch. er den som 
synes å trives best på Milde, og som 
klart er en bedre hageplante enn 
foregående som den likner i veksten, 
men blomstene er mørkere i fargen 
(som blåplommer!). Den har også 
klart seg i mange år i Muséhagen, og 
er bedre enn de fl este av dens slekt-
ninger.

Rh. tsangpoense Kingdon Ward er en plante som systematikerne har hatt problem 
med å plassere, og som iblant regnes som en underart av Rh. charitopes. Den er imid-

Glauca: Rhododendron prunifl orum i Muséhagen, 
Bergen sentrum ( foto: P. M. Jørgensen).

Glauca: Rho-
dodendron 
tsangpoense 
i artssamlin-
gen, Milde. 
Herkomst: 
CV 9515 (Z-
91.716, foto: T. 
Pousi, 26. april 
2009).
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lertid ikke problematisk i dyrkning. Blomstene nærmer seg i skjønnhet Rh. charitopes. 
Vårt materiale CV 9515, som er fra Tsangpo-området i Tibet på ca. 3000 m, har klart 
seg bra.

Konklusjon: En gruppe av trivelige steinbedsplanter der Rh. charitopes fremstår som 
en av de vakreste arter man overhodet kan dyrke, mens Rh. prunifl orum virker å være 
den enkleste å få til. De burde anvendes oft ere i norske hager.

Subsect. Heliolepida
Dette er en merkelig liten gruppe av seintblomstrende arter fra grensetraktene mellom 
Burma, Kina og Tibet. De danner ganske høye busker på opptil 5 meter i naturen. De 
er nærbeslektet med Triflora-gruppen som de lettest skilles fra på blomstene som 
sitter i toppen av skuddene (og ikke på sideskudd) og er mer regulært klokkeaktige.

Rh. bracteatum Rehder & Wilson er den mest særmerkte med små myrteliknende bla-
der som lukter solbær. De ganske små, vakkert rosa blomstene kommer i store meng-
der i juni-juli, men dessverre tar det noen år innen den viser sin blomsterprakt og 
antakelig derfor har den ikke vært mye brukt i hager, nok også fordi den er så sjelden i 
naturen, der den bare fi nnes i et begrenset område i Sichuan-provinsen. 

Den har vist seg som enkel i kultur og trives bra hos oss. Vårt materiale er CHM 
2586.

Glauca: Rhododendron bracteatum i artssamlingen, Milde. Herkomst: CHM 2586 (Z-
91.794, foto: T. Pousi, 2. mai 2011).
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Rh. heliolepis Franch. er en ganske variabel, men oft e blomsterrik art. Den er i alle 
deler større enn foregående. Vi har SBEC 0363 fra Yunnan.

Rh. rubiginosum Franch. er en vidt utbredt og svært variabel art som fi nnes fra ca. 
2500 til 4000 m i fj elltrakter fra Sichuan i Kina til det nordligste Burma. Den burde 
passe perfekt i vår klimasone, men i virkeligheten har vi hatt problem med å fi nne 
gode, hardføre typer. Den beste har Forrests nr. 10057 fra grensetraktene mellom 
Burma og Yunnan vært. Den vokser raskt og blomstrer villig med ganske store, åpent 
klokkeformete, rosa blomster.

Glauca: Rhodo-
dendron heliolepis 
var. heliolepis i 
artssamlingen, Milde. 
Herkomst: SBEC 
0363 (Z-85.134, 
foto: T. Pousi, 6. juni 
2002).

Glauca: 
Rhododendron 
rubiginosum i 
artssamlingen, 
Milde. Herkomst: 
F 10057 levert 
av Royal Botanic 
Garden Edin-
burgh (Z-84.349, 
foto: T. Pousi, 29. 
april 2009).
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Subsect. Lapponica
Dette er den botanisk sett mest kompliserte gruppen av alle med altfor mange navn-
gitte arter. I de senere revisjonene er det til dels skjedd mange, nesten drastiske reduk-
sjoner som mange, ikke minst hagebotanikere har reagert på, men vi har her med et 
polyploid kompleks å gjøre der taxa er oppstått ved innbyrdes krysninger som har 
spaltet ut i mer eller mindre klare grupperinger som er vanskelige å håndtere for syste-
matikerne. De fl este som har revidert gruppen, har dessuten selv hatt liten eller ingen 
felterfaring med dem. Hvordan situasjonen er, illustreres best ved følgende historie: 
To av verdens ledende rhododendroneksperter stod i Kinas fj ell til knes i en hærskare 
av disse blåblomstrende artene, klødde seg i hodet og var uenige om hvordan de skulle 
bestemmes. Da utbrøt den ene: «If we can’t, who the hell can?»

Jeg kan absolutt ikke, men må likevel gjøre et forsøk, og understreker at artsnavnet 
er mindre viktig enn innsamlingsnummer og klon-navn for hagebruk. 

Rh. complexum Balf.f. & W.W. Sm. er en av de mest karakteristiske artene som bare 
har én nær slektning Rh. intricatum. De skiller seg lett ut fra resten ved å ha svært lyse 
blomster der kronfl ikene spriker påtakelig, så vel som svært kort griff el. Og så har den 
som en av svært få andre bare fem støvbærere. For øvrig skilles den fra Rh. intricatum 
på en del tekniske smådetaljer som vi får overlate til ekspertene å holde rede på. Våre 
eksemplar som er SSNY 296, fra nordre Yunnan på ca. 4000 m, har klart seg bra, men 
har vært noe mindre blomsterrike enn Rh. intricatum (se denne arten).

Rh. cuneatum W.W. Sm. er en uvanlig høy og storbladet art som kan minne litt om de 
i Triflora-gruppen, men blomstene sitter ikke sammen i grupper av tre. Den kom-
mer fra nokså tørre furuskoger i Yunnan og Sichuan og fi nnes lenger ned enn de fl este 
i sin gruppe, faktisk til under 3000 m. Den trivdes ikke på Milde og regnes for øvrig 
heller ikke som en god hageplante.

Lapponica: 
Rhododendron 

fastigiatum i 
artssamlingen, 

Milde (U-85.128, 
foto: K. Vainio-

Mattila & T. A. 
Kvitvik, 6. juni 

1995).
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Rh. dasypetalum Balf.f. & Forrest er i følge de seneste revisjoner kun kjent fra type-
eksemplaret (Forrest 13905 fra Yunnan). I alle fall har det materialet som har vært 
spredd til fl ere hager, også vår, vist seg å være hybrider med arter i Saluenensia-
gruppen som derfor får større og mer hårete blomsterkroner. Våre eksemplar har vært 
blomsterrike og er som alle hybrider ganske villige.

Rh. fastigiatum Franch. er 
"prototypen" på artene i 
denne gruppen, tueformete, 
lave og fullstendig dekket 
av blåfi olette blomster. De 
beste formene er utmerkete 
steinbedplanter. Best hos 
oss har vært klonen ’Blue 
Steel’ og en av Cox' innsam-
linger, C&H 7159.

Rh. hippophaeoides Balf.f. & 
W.W. Sm. er en av de høyes-
te artene som danner pors-
liknende buskas på fuktig 

Lapponica: 
Rhododendron 
fastigiatum 
'Blue Steel' i 
artssamlingen 
(G-2000.220, 
foto: T. Pousi, 2. 
oktober 2009).

Lapponica: Rhododendron 
hippophaeoides var. hippophae-
oides 'Haba Shan'  i artssamlingen, 
Milde (Z-85.135, foto: P. M. 
Jørgensen).
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mark i Yunnan og Sichuan fra 2500 til nærmere 5000 m. De fl este formene er ganske 
kjedelige med bleike blomster og åpen, skranglete vekst, men der er noen gode former 
som er verd å merke seg. Vi har særlig merket oss 'Haba Shan' (også kjent som 'Bei-
ma-shan', fordi man feilaktig hadde angitt dette fj ellet som funnsted) og Yu 13845, 
som er fra samme region, men tettere i veksten. Begge er storblomstrete i en vakker 
lyst blåfi olett farge. Den småblomstrete var. occidentale Philipson & Philipson er av 
liten hageverdi. Det samme gjelder planter som har vært kalt Rh. websterianum Rehd. 
& Wilson. 

Vi har nylig også fått planter fra Cox (C&H 7022) som kalles aff . tsaii Fang som 
synes å være hybrider med hippophaeoides, og som virker lovende for våre forhold, 
men vi vet enda for lite om dem til å si noe sikkert.

Rh. impeditum Balf.f. & W.W. Sm. er en av de mest feilbestemte i gruppen og oft e 
sammenblandet med Rh. fastigiatum som den minner om. Det er unødvendig. De 
kan lett skilles på bladene, om der ikke er hybrider innblandet. Rh. impeditum har 
alltid grønne blad (ikke blågrønne) og mørkebrune skjell på undersiden (ikke rosa-
brune). Vi har oft e fått feil materiale fra planteskoler, men har en som er garantert 
ekte, og som er en innsamling gjort av Forrest i NV-Yunnan (F 20454). Den gir lave, 
tette eksemplar med mørkt blåfi olette blomster og er som steinbedplante langt å fore-
trekke framfor mange andre former.

Arten har oft e vært brukt i foredlingsarbeid med lave "blå" sorter, for eksempel den 
velkjente 'Blue Tit'.

Lapponica Rhododendron impeditum i artssamlingen, Milde ( foto: B. Moe, 23. mai 2010).
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Rh. intricatum Franch. er dessverre altfor sjelden å se i samlinger siden den er så van-
skelig å formere (kanskje derfor er fl ere av våre eksemplar blitt stjålet!). Det er en 
meget sjarmerende art med lyseblå, nokså spesielle blomster som tåler adskillig frost, 
hvilket er bra siden den kommer ganske tidlig i blomst – i mars.

Rh. lapponicum (L.) Wahlenb. var lenge den eneste arten i slekten som vokser vill i 
Norge (før Ledum ble inkludert), og man skulle nok da tro at det var en art vi også 

kunne dyrke her. Men denne 
vokser nordpå og i høyfj ellet 
og vil ha stabil vinter fordi den 
er "programmert" for en kort 
voksesesong. Derfor setter den 
ved minste antydning til mild-
vær i gang veksten så den kan 
rekke å fullføre "løpet" før nes-
te vinter. Våre stadig avbrutte 
vintre tar ganske enkelt knek-
ken på den. Likevel har vi den 
på Milde, og faktisk har en av 
våre planter fått en Award of 

Lapponica: Rhodo-
dendron intricatum i 
artssamlingen, Milde 
( foto: P. M. Jørgensen).

Lapponica: Rhododendron lap-
ponicum, lapprose, slik den fi nnes 
naturlig i våre fj ell. Her sammen med 
reinrose og kantlyng ca. 1000 moh. på 
Storfj ellet i Dividalen i Troms ( foto: 
P. H. Salvesen, 5. juli 2004).
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Merit (A.M.) da en engelskmann som hadde fått stiklinger eller frø herfra stilte den 
ut på et show. Men planten er ikke av norsk opprinnelse, men fra Trout River på New 
Foundland der den åpenbart har tilpasset seg mer maritime vokseforhold. Vi har også 
materiale fra Tangle River i Alaska som overlever og blomstrer, men den beste er nok 
den japansk-sibirske var. parvifl orum (F. Schmidt) som også vokser i kyststrøk i hjem-
landene. Men sant å si er dette ikke gode hageplanter siden de lett blir skranglete og 
bare har spredte, rosafi olette blomster.

Rh. nitidulum Rehder & E.H. Wilson er en av de nydeligste artene i gruppen med 
sin tette vekst og vakre blanke blad, samt temmelig lyst blåfi olette blomster. Arten 
er delt i to varieteter 
som kun er av teo-
retisk interesse og 
knapt det, siden de 
ikke avviker vesentlig 
fra hverandre, heller 

Lapponica: 
Rhododendron 

lapponicum 
'Alaska' i arts-

samlingen, Milde 
(Z-91.2008, foto: 
T. Pousi 18. april 

2007).

Lapponica: Rhododen-
dron lapponicum 'Sibe-

rian' (=var. parvifl orum)
i artssamlingen, Milde 

(Z-87.174, foto: T. Pousi, 
25. april 2011).
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ikke i dyrkning. Vi har C 5107 og KR 185, sistnevnte er fra Mt. Omei og blir derfor 
oft est solgt som var. omeiense Philipson & Philipson. Disse trives utmerket på Milde.

Rh. nivale Hook.f. er en av de vanskeligste artene å forstå. Den fi nnes vidt utbredt 
over hele Himalaya, og man har forsøkt å dele den opp i mer distinkte enheter. Dette 
har ikke vært vellykket og i den siste revisjonen har man derfor gitt opp og har slått 
alt sammen til en variabel art som i realiteten nok er en samling populasjoner i et 
polyploid kompleks. Vi har ssp. boreale, men hvis man vil ha den ekte arten, så er den 
beskrevet fra grensen mellom Sikkim og Tibet på omtrent 5000 m. Materiale fra slike 
høyder tåler ikke vårt milde klima. Vi håper at materiale samlet tusen meter lavere av 
nordmannen Remi A. Nielsen på Haba Shan kan klare seg bedre, men dette er uan-
sett ikke en av de beste hagesortene.

Lapponica: 
Rhododendron 
nitidulum var. 
omeiense i arts-
samlingen, Milde. 
Herkomst: KR 
185 (Z-91.729, 
foto: K. Vainio-
Mattila & T. A. 
Kvitvik, 10. juni 
1995).

Lapponica: 
Rhododendron 
nivale ssp. boreale 
i artssamlingen, 
Milde (U-79.21, 
foto: K. Vainio-
Mattila & T. A. 
Kvitvik, 19. juni 
1995).

Årringen2011.indd   26Årringen2011.indd   26 13-03-12   09:33:0813-03-12   09:33:08



Årringen 2011                                                     29

Rh. orthocladum Balf.f. & Forrest er hovedsakelig kjent på grunn av den hvitblomstre-
te formen som naturligvis ble beskrevet som en egen art, og i dag regnes som en vari-
etet, var. microleucum (Hutch.) Philipson & Philipson. Det hører til historien at den 
ble oppdaget i en hage i England (Exbury) der man hadde sådd frø samlet av Forrest 
i Kina. Alle dyrkete eksemplar stammer fra denne, siden den aldri er blitt gjenfunnet 
i naturen. Merkelig nok har disse blåblomstrete artene sjelden albinoformer, så denne 
er egentlig litt av et funn, også fordi den er ganske villig og blomsterrik, slik vi ser den 
på Milde.

Rh. polycladum Franch. er en 
relativt smalbladet art med 
meget vakkert blåfi olette 
blomster. Dette gjelder sær-
lig den typen som har vært 
kalt Rh. scintillans (i.e. den 
lysende), og som vi har fl otte 
eksemplar av i Muséhagen. De 
stammer nok fra Forrests eller 
Rocks innsamlinger i Yunnan. 
Vi har tatt stiklinger av disse til 
Milde og de har klart seg bra.

Lapponica: 
Rhododendron 

orthocladum var. 
microleucum i 
artssamlingen, 

Milde (U-84.92, 
foto: T. Pousi, 2. 

mai 2003).

Lapponica: Rhododendron poly-
cladum i Muséhagen, Bergen sentrum 

( foto: P. M. Jørgensen).
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Rh. rupicola W.W. Smith er igjen en art som hovedsakelig er kjent for en avvikende 
blomsterfarge, gult, enda hovedformen har meget mørkt fi olette blomster. Men den er 
nokså vanskelig å dyrke. Dette gjelder også den gule var. chryseum (Balf.f. & Kingdon 
Ward) Philipson & Philipson som krever perfekt drenering for å bli bra. Vi har fl ere 
introduksjoner som ikke skiller seg nevneverdig fra hverandre. Vi har også planter av 
den såkalte var. muliense (Balfour f. & Forrest) Philipson & Philipson, som botanisk 

bare skiller seg i små detaljer 
fra foregående, men som kom-
mer fra litt lavere lokaliteter 
(under 4000 m) enn den, og 
som ser ut til å trives bedre 
hos oss. Vår innsamling er Yu 
14641.

Lapponica: Rhododendron 
russatum 'Collingwood Ingram'  i arts-
samlingen, Milde (G-84.97, foto: T. 
Pousi, 2. mai 2003).

Lapponica: 
Rhododendron 
rupicola var. 
chryseum i 
artssamlingen, 
Milde (G-
87.180, foto: T. 
Pousi, 27. mai 
2003).
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Rh. russatum Balf.f. & 
Forrest er en art som 
har de mest intenst 
mørkfi olette blom-
ster av alle, men som i 
motsetning til foregå-
ende er rimelig grei å dyrke. Den blir ganske høy med årene i motsetning til fl ere av 
sine slektninger. Vi har fl ere introduksjoner hvorav 'Collingwood Ingram' (som er fra 
denne mannens hage) fremstår som den absolutt beste.

Rh. setosum D.Don er en merkelig art som lett kjennes igjen på de hårete bladene 
og de rosa-fi olette blomstene. Som påpekt av Cox, er den så spesiell i Lapponica-
gruppen at den heller bør fl yttes til Fragariflora siden den åpenbart står nær Rh. 
fr agarifl orum som nok er en bedre hageplante. Rh. setosum ser ut til å lide mer under 
vårt klima, og så er den da også fra nivået omkring 4000 m og oppover. Det meste av 
vårt materiale er fra Øst-Nepal (Schilling 2260 og Hedegaard 394 fra Langtang).

Rh. tapetiforme Balf.f. & Kingdon Ward er en av de mindre kjente og klart undervur-
derte artene. Der er fl otte, eldre eksemplar av denne i Muséhagen som var kommet 
under andre navn, og som jeg undret svært på inntil James Cullen under et besøk pekte 
på disse som spesielt velutviklete eksemplar av denne arten som oft e er blitt misforstått. 
Han ville vite 
hvor de var 

Lapponica: Rhododen-
dron setosum i artssam-

lingen, Milde. Herkomst: 
Langtang 4200 m, Nepal, 

Hedegaard 394 (W-75.98, 
foto: T. Pousi, 23. juli 

2009).

Lapponica: 
Rhododendron 

tapetiforme i arts-
samlingen, Milde 
(U-74.410, foto: 

K. Vainio-Mattila 
& T. A. Kvitvik, 
19. juni 1995).
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kommet fra, og arkivet viste at de var kjøpt fra Hilliers planteskole før krigen, og da 
kunne de faktisk ha kommet fra Kingdon Wards innsamlinger. Arten kjennes lettest 
igjen på den tette vokseformen (tapetiforme betyr teppedannende) og de relativt ble-
ke blomstene som sitter få sammen, men som kan dekke hele planten. På Milde har vi 
fl ere introduksjoner, men de er alle nokså sentvoksende.

Rh. thymifolium Maxim. er en gan-
ske nordlig art som først ble oppda-
get i Kansu-provinsen i Kina, men 
som senere har vist seg å ha en videre 
utbredelse helt til det østlige Tibet 
der den vokser på myrkanter i nivået 
3000-4000 m, så den burde kunne 
klare seg godt på Milde. Det er en 
nydelig plante med lyst blålige blom-
ster, men den har en tendens til å bli 
skranglete i veksten hos oss.

Rh. yungningense Balf.f. er en nær 
slektning av Rh. tapetiforme, men 
danner løsere busker og er ikke av 
de mest interessante for våre hager 
enda den har klart seg ganske bra på 
Milde. Det gjelder spesielt Forrest 
innsamling (F 29260) fra ca. 3500 m 
i det vestlige Yunnan.Lapponica: Rhododendron thymifolium i artssamlin-

gen, Milde (G-91.738, foto: T. Pousi, 8. mai 2002).

Lapponica: 
Rhododendron 
yungningense i 
artssamlingen, 
Milde. Her-
komst: Yunnan, 
Kina, F 29260 
(Z-96.184, foto: 
T. Pousi, 11. mai 
2011).
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Konklusjon: Der er utvilsomt mange arter i subsect. Lapponica som kan være gode 
innslag i steinbed her vestpå. Her er de beste og sikreste jeg ville ha valgt ut fra vår 
erfaring: Rh. fastigiatum 'Blue Steel', Rh. hippophaeoides 'Haba Shan' (eller Yu 13845), 
Rh. nitidulum (var. omeiense), Rh. orthocladum var. microleucum og Rh. russatum 
'Collingwood Ingram'.

Men jeg kan ikke la være å peke på at der fi nnes fl ere minst like vakre kultivarer som 
kan være enklere å få til i hagen (selv om også disse er meget følsomme for gjødsel), 
bl.a. den tyske 'Azurika' og den engelske 'Night Sky' for å nevne noen av de beste.

Subsect. Leda
Dette er det som tidligere ble regnet som slekten Ledum, men som molekylære studier 
har vist må inkorporeres i Rhododendron, dersom denne slekten skal kunne beholdes 
som én enhet. (Alternativet ville være å dele Rhododendron opp i mange slekter.)

Hit hører altså fi nnmarkspors, en art man skulle tro kunne dyrkes med hell i det 
meste av landet ettersom det er en vill norsk art. Den er for øvrig begrenset til myr-
strøk i det østlige Norge, og er vanligst i indre Troms og Finnmark. Den er ikke så 
glad i vestlandsklima så den unngår vestlige strøk her i landet. Den har imidlertid en 
stor verdensutbredelse, og er blitt oppdelt i fl ere arter som der er uenighet om. Noen 
av disse ser ut til å trives bedre under våre forhold. Generelt sett er dette arter som 
passer best på myrlendte steder. Vi har prøvd materiale fra alle verdensdeler der den 
fi nnes.

Rh. diversipilosum (Nakai) er den 
japanske utgaven som vokser i 
klimatiske soner som burde passe 
godt på Vestlandet, men den er litt 
lunefull og får i visse vintre frost-
skader, oft est om våren når den er 
kommet i gang. Vi har rikelig med 
materiale fra Hokkaido, Daisetsu 
2250 m, samlet av Magne Sandvik 
for Nordisk arboretutvalg. Den 
blomstrer oft est rikt.

Leda: Rhododendron diversipilosum i 
artssamlingen, Milde. Herkomst: Daisetsu 
2250 m, Japan, S 58 (W-77.1776, foto: T.  

Pousi, 5. juni 2002).
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Rh. groenlandicum (Oeder) Kron & Judd ser ut til å være den beste i Arboretet 
og fryser aldri tilbake som de andre, men vi har nok en god klon som kommer fra 
Canadas østkyst (mottatt fra Bot. Hage i Montreal) som er vant med mer oseanisk 
klima enn de fl este andre kloner i Arktis. Den oft e solgte og roste seleksjonen som 
kalles ’Compactum’ holder seg lavere og blir tettere enn disse, men trives ikke så godt 
i Arboretet (trolig fordi den står i for meget skygge i furuskogen).

Rh. neoglandulosum Harmaja er den amerikanske utgaven fra Stillehavskysten der vi 
har materiale fra som er svært variabelt. Det beste som ikke passer helt med artsbesk-
rivelsen, og som kan være en utgave av en naturhybrid med groenlandicum (×colum-
bianum), er fra Olympic Peninsula (T. Tønsberg leg.) i staten Washington der klimaet 
likner vårt.

Leda: Rhododen-
dron tomentosum 
i artssamlingen, 
Milde (G-84.34, 
foto: T. Pousi, 17. 
juni 2005).

Leda: Rho-
dodendron 
groenlandicum 
i artssamlin-
gen, Milde. 
Herkomst: 
Canada, fr ø 
levert av Jardin 
botanique de 
Montréal (W-
71.267, foto: T. 
Pousi, 30. mai 
2008).
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Rh. tomentosum (Stokes) Harmaja er den ekte norske fi nnmarksporsen (Ledum palus-
tre het den tidligere) som har problem med våre ustabile vintre og oft e fryser tilbake.

Konklusjon: Dette er merkelig vanskelige planter i vår klimasone. De krever fuktig 
torvjord, som vi jo har rikelig av, men de har lett for å bli skadet i veksten av vårfrost. 
Blomstene er små, men tallrike og kommer i juni. Dette er så sent at blomstringen ikke 
påvirkes om skuddene overlever vinteren uskadd. Best har Rh. groenlandicum vært på 
Milde, den klonen vi har fra Øst-Canada fryser aldri tilbake og blomstrer rikt.

Subsect. Lepidota
Dette er den lille gruppen som hele underslekten er oppkalt etter, og som kalles de 
lepidote artene, de som har skjell (lepidos på gresk). Disse er vanskelige å få til i kul-
tur, og er heller ikke noen skjønnheter, selv om de har en egen sjarm når de kommer 
etter at de fl este andre har blomstret. De trives best på åpne steder i sol.

Rh. cowanianum Davidian påstås å være den 
letteste å dyrke, kanskje fordi den er bladfel-
lende, men den ser skranglete og naken ut 
med små, kortvarige blomster på bar kvist. 
Vårt materiale er SS&W 9097 fra Langtang 
i Nepal fra ca. 3900 m. Det har klart seg 
rimelig bra, men ser ikke trivelig ut, og pas-
ser nok mest for entusiaster.

Rh. lepidotum G. Don kommer fra for høye 
nivåer til å kunne trives i våre forholdsvis 
milde vintre. Vårt materiale er fra forskjel-
lige introduksjoner fra Nepal, hvorav de 
som har klart seg best er fra omkring eller 
under 4000 m og har fi olette blomster (av 
Hedegaards innsamling 1973). Et bedre 
alternativ for hagen er den som kalles 
'Reuthe’s Purple' (neste side), som nok er en 
naturhybrid (med Rh. calostrotum?). Også 
den har problemer, og kan uten forvarsel 
plutselig dø, slik vi har erfart i Muséhagen, 
der den blomstret regelmessig i mange år og 
så ut til å trives.

Lepidota: Rhododendron cowanianum i arts-
samlingen, Milde. Herkomst: Langtang 3900 m, 

Nepal, SS&W 9097 (Z-2001.159, foto: T. Pousi, 
25. mai 2010).

Lepidota: Rhododendron lepidotum i artssam-
lingen, Milde. Herkomst: Kang jo La 4000 m, Nepal, 
Hedegaard 99 (W-74.113, foto: K. Vainio-Mattila & 

T. A. Kvitvik, 26. juni 1995).
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Subsect. Maddenia
Dette er en nærmest subtropisk gruppe med mange storblomstrete, duft ende, vakre 
arter som oft e vokser epifyttisk på trestammer, og mange har hårete bladkanter. De 
fl este er dessverre altfor frostømfi ntlige til å kunne dyrkes utendørs her i landet, men 
der er et par unntak:

Rh. ciliatum Hook.f. er nok den arten i denne subtropiske gruppen som har størst 
sjanse til å klare seg på friland her i landet. Vi har siden 1950-tallet årvisst hatt den 
blomstrende ved foten av Alpebedet i Muséhagen som ligger beskyttet mot sydvest. 
Det har vært betydelig vanskeligere å få eksemplar fra Milke Danda i Nepal (3500 m) 
til å trives i skogen på Milde. Den har en elegant, rosa blomst som man ved krysninger 

Lepidota: 
Rhododendron 
'Reuthe's Purple' 
blant "Alperose-
ne" på Smihau-
gen, kultivarsam-
lingen i Nydalen 
(G-99.193, foto: 
T. Pousi, 30. mai 
2008).

Maddenia: 
Rhododen-
dron 'Dora 
Amateis' i 
"Det Trekk-
fulle Hjørnet", 
Smihaugen, 
kultivar-
samlingen i 
Nydalen (G-
90.223, foto: 
T. Pousi,  13. 
mai 2009).
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har forsøkt å overføre til hardførere hybrider, f.eks. 'Dora Amateis', med Rh. carolinia-
num som mor.

Rh. fl etcherianum Davidian er en relativt hardfør, gulblomstret art. 'Yellow Bunting' 
som er en seleksjon av Rock 22302 fra ca. 4100 m i SØ-Tibet, har klart seg bra både i 
Muséhagen og på Milde.

Subsect. Micrantha
Her fi nnes det bare én merkelig art, Rh. micranthum Balf.f. & Kingdon Ward, som 
minner svært om fi nnmarkspors, men har skjellete istedet for hårete blad. Dens hoved-
verdi ligger i den sene blomstringen i slutten av juni / begynnelsen av juli. Den ser 
merkelig nok ut til å trives på Milde. Den kommer fra relativt lave nivåer (under 3000 
m) fra områdene nord for Beijing hvor der ikke er mange andre rhododendronarter. 
Den er nylig tatt i bruk i foredlingsarbeid.

Micrantha: 
Rhododendron 

micranthum i 
artssamlingen, 

Milde (G-
2001.176, foto: 
T. Pousi, 7. juli 

2009).

Maddenia: 
Rhododendron 

fl etcherianum 
'Yellow Bunting' 
i artssamlingen, 

Milde (G-
98.741, foto: T. 
Pousi, 22. april 

2009).
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Subsect. Moupinensia
Liten, særegen gruppe av sjarmerende arter som ikke alltid er så lette å ha med å gjøre 
i hagen på grunn av det svake rotsystemet, og de krever derfor svært god drenering. 
Noen er også epifytter i naturen.

Rh. dendrocharis Franch. er en relativt nyintrodusert art som det har vært en del tvil 
om kunne klare seg så langt nord, men de seleksjoner av materiale som Cox har gjort 
fra CCH 3915 i Skottland, har vist seg forbausende hardføre på Vestlandet. Det 
samme gjelder de krysninger som Cox har gjort med arten, f.eks, den svært spesielle 
'Plover' (se s. 18) som har klart selv de seneste vanskelige vintrene på Milde.

Rh. moupinense Franch. er den 
mest kjente av artene, og har 
vært regnet som nokså usikker 
og temperamentsfull, hvilket 
ikke er så merkelig siden den 
er en epifytt fra ganske lave 
nivåer (2000–3000 m). Vi 
har hatt problem med den på 

Moupinensia: 
Rhododendron 
dendrocharis 
i artssamlin-
gen, Milde. 
Herkomst: CCH 
4012 (Z-99.184, 
foto: T. Pousi 29. 
april 2009).

Moupinensia: Rhododendron 
moupinense i Muséhagen, Bergen 
sentrum ( foto: P. Søndergaard, 
13. april 1983).
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Milde, men i Muséhagen 
fi nnes det et større eldre 
eksemplar i "Kronen".

Rh. petrocharis Diels er kanskje den enkleste å få til, en hvit liten skjønnhet som har 
tyttebærliknende blad. Vårt materiale er Guiz 120, som lenge feilaktig ble regnet som 
en hvit form av Rh. dendrocharis, men også skiller seg fra denne ved voksestedet, på 
stein, noe som antakelig er grunnen til at den er lettere i kultur.

Moupinensia: Rhododendron 
petrocharis i artssamlingen, 
Milde (Z-2004.185, foto: T. 

Pousi, 26. juni 2007).

Moupinensia: Rhododendron petrocharis i artssamlingen, Milde 
Herkomst: Guiz 120 (Z-2004.185, foto: G. Jørgensen, 1. mai 2009).
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Subsect. Rhododendron
Dette er de ekte alperosene som Linné baserte slekten på, noe som stort sett er glemt 
i dag da man mest forbinder navnet med de høye artene i subgenus Hymenanthes. 
Der er fl ere nærbeslektete arter hvorav ingen er direkte lette i kultur, men vel verd et 
forsøk siden de blomstrer så sent, omkring St. Hans-tider. De bør plantes åpent da de 
ikke liker skygge og dryppende bladverk.

Rh. ferrugineum L. er kanskje den letteste. Vi har fl ere introduksjoner hvorav de fl este 
trives bra, men de beste er Poul Søndergaards innsamlinger fra Pyrenéene ca. 2000 m, 
der jo klimaet er fuktigere enn lenger øst i Alpene.

Rh. hirsutum L. vil helst ha litt kalk 
i jorden og trives dårligere på Milde 
enn foregående. Et unntak er en plan-
te som ble fl yttet hit fra Muséhagen. 
Den har dessverre vært omdøpt til 
Rh. 'Myrtifolium', som er en hybrid 
mellom Rh. hirsutum og Rh. minus, 
og er dertil blitt markedsført som Rh. 
myrtifolium 'Milde'. I realiteten viser 
planten fra Muséhagen seg å være Rh. 
×intermedium, en krysning mellom 

Rhododendron: 
Rhododendron 
ferrugineum i arts-
samlingen, Milde 
( foto: B. Moe, 16. 
juni 2008).

Rhododendron: Rhododendron hirsutum 
i artssamlingen, Milde. Legg merke til hårene i 
bladranden (U-73.700, foto: K. Vainio-Mattila 
& T. A. Kvitvik, 30. juni 1995).
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Rh. hirsutum og Rh. ferrugineum. Den er utvilsomt den beste hageplanten av alle, og 
har nå fått navnet 'Milderubin'.

Rh. myrtifolium Schott & Kotschy er en sjelden, kalkkrevende art fra Balkan som ikke 
har vist seg som særlig god i våre samlinger, spesielt sammenliknet med den såkalte 
Rh. 'Myrtifolium' (en kultivar som ikke må forveksles med arten Rh. myrtifolium).

Subsect. Rhodorastra
I denne gruppen fi nnes fl ere tidlig- og riktblomstrende små busker som alle er meget 
herdige og har vært fl ittig brukt i foredling av slike "vårtegn". Den mest kjente og 
populære er nok hybriden ’Praecox’ som kan komme allerede i februar, og som i likhet 
med artene kan bli sterkt skadet av frost i blomstringen. Men her skal vi se på artene, 
hvis systematikk ikke er enkel.

Rh. dauricum L. er en variabel 
art fra det østligste Asia. Vi 
har mye materiale av den fra 
Hokkaido i Japan samlet av 
Magne Sandvik under Nordisk 
Arboretsutvalgs ekspedisjon 
dit i 1976 med stor variasjon 
særlig i blomsterfargen. Vi har 

Rhodorastra: Rhododendron 
dauricum i artssamlingen, Milde. 

Herkomst: Dairoku 250 m, Japan, S 92 
(W-77.1810, foto: T. Pousi, 24. mars 

2009).

Rhodo-
dendron: 

Rhododendron 
×intermedium 

'Milderubin' 
(U-82.43 =U-

72.1639, foto: T. 
Pousi, 25. mai 

2008).
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dessverre ikke drevet noe utvalg av spesielt gode former, men de beste synes å være 
S 92 fra Dairoku og S 124 fra Mt. Horoman. Et par som ikke er våre egne, behøver 
særlig omtale. Det er 'Midwinter' som er av ukjent opprinnelse og selektert av mate-
riale i ’Windsor Great Park’. Den har særlig mørkfi olette blomster som kan blomstre 
i mildvær i begynnelsen av januar. Ett år da vi hadde en lang mild periode i februar, 
var den fantastisk i Muséhagen; andre år fryser knoppene lett (selv om de tåler noe 
frost) og da gjør den mindre av seg. Den hvitblomstrende seleksjonen 'Hokkaido' fra 
norskamerikaneren Warren Berg, er uovertruff en i sin farge, og har vært brukt til å gi 
busker med tidlige hvite blomster, så som ’Sanderling’ som jeg faktisk foretrekker pga. 
de kontrasterende svarte støvbærerne.

Rhodorastra: 
Rhododendron dauri-
cum 'Midwinter' ( foto: 
G. Jørgensen, januar 
2008).

Rhodoras-
tra: Rhodo-
dendron dauri-
cum 'Hokkaido' 
i artssamlingen, 
Milde (G-84.79, 
foto: T. Pousi, 
25. april 2011).
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Vi har også prøvd materiale av to russiske "arter" Rh. sichotense Pojark. og Rh. ledebou-
rii Pojark. som antakelig bare er lokale raser av arten. De skilte seg dessuten ikke ut 
som hageplanter.

Rh. mucronulatum Turcz. ser ut som en løvfellende mer storblomstret form av fore-
gående som varierer i begge disse karakterene, så man må ta til subtile tekniske bota-
niske karakterer for å skille dem sikkert, noe vi ikke trenger å bekymre oss om her. 
Den har en noe mer sydlig utbredelse i Øst-Asia enn den foregående, noe som ikke 
synes å påvirke hardførheten i særlig grad. Også her er det mange gode former. Vi 
har et rikt utvalg fra Sør-Korea, bl.a. fra det kjente plantefj ellet Halla på øya Cheju-
do der frø ble samlet under Nordisk Arboretsutvalgs ekspedisjon i 1976. Disse trives 
godt, inklusive en lav, meget blomsterrik form som er blitt navngitt var. chejuense av 
Davidian, og som er en fremragende hageplante.

Subsect. Saluenensia 
Her har vi noen av de mest påfallende, rikblomstrende lave artene som kan danne veri-
table blomsterputer som gjerne blomstrer to ganger i året. Systematikken er omstridt, 
og i den siste Edinburgh-revisjonen fra 1980 er mange "arter", som hovedsakelig var 
basert på vokseform, blitt redusert til lavere rang, hvilket kan forvirre hageeiere en 
del, men i realiteten har de naturligvis samme hageverdi. Det viktige her er å få tak på 
gode typer uavhengig av den systematiske klassifi kasjonen. Jeg undres nok iblant på 
om ikke den siste revisjonen er gått for langt i reduksjoner, men siden det er vanskelig 
å defi nere artsgrensene fordi der tilsynelatende er mange overgangsformer, holder jeg 
meg her til det helhetssyn man hadde i Edinburgh i 1980.

Rhodorastra: Rhododendron mucronulatum ved drift savdelingen, Arboretet og Botanisk hage, Milde. 
Herkomst: Seorak-san 1660 m, S-Korea, NAU 55 (Z-82.33 =W-77.2061, foto: T. Pousi, 15. april 2005).
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Rh. calostrotum Balf.f. & Kingdon Ward er den som har fl est gode hageseleksjoner, og 
som har gått under mange navn.

Subspecies calostrotum. Av denne har vi prøvd den priste formen 'Gigha' som har tett 
og fi n vekst og sølvaktige blad med nydelige kontrasterende rosafi olette blomster. 
Den er fra ca. 4000 m, og trives dessverre ikke så godt hos oss. Den krypende formen 
var. nitens (Hutch.) (KW 5482) fra litt lavere nivåer i grensetraktene mellom Kina g 
Burma vokste ganske bra på Milde, men blomstret aldri rikt før den til slutt døde i 
1999.

Subspecies keleticum (Balf.f. & Forrest) Cullen hører til de fl otteste blomsterputene 
i hele slekten, men kan være vanskelige å få til å trives, ikke hovedsakelig på grunn av 
klima, men pga krav til ren torv og god drenering, ellers fryser den lett om vinteren. 
Den absolutt beste formen er Rock 58 fra ekspedisjonen til Tibet og Yunnan, som er 
blitt ført til var. radicans (Balf.f. & Forrest) Cullen.

Saluenensia: 
Rhododendron 
calostrotum 
ssp. calostro-
tum  'Gigha' i 
artssamlingen, 
Milde (Z-
96.157, foto: T. 
Pousi, 25. mai 
2010).

Saluenensia: 
Rhododendron 
calostrotum  ssp. 
keleticum i arts-
samlingen, Milde 
(U-82.47, foto: 
T. Pousi 17. juni 
2005).
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Subspecies riparium (Kingdon Ward) Cullen er også fra Burmagrense-traktene. Den 
påstås å like kalk, men planter vi har forsøkt på Milde, fra ca. 3500 m (KW 6984), har 
ikke klart seg. Underarten har en vid utbredelse i den etasjen der vi vanligvis fi nner 
gode kloner for våre forhold, men siden neste underart er så god, har vi ikke prøvd 
mange andre kloner.

Subspecies riparioides Cullen står den forrige meget nær, og Rocks form (R 178) fra 
ca. 3900 m i Yunnan er en enestående fi n plante med vakre blågrønne blad og store 
mettet fi olette blomster som 
regelmessig kommer to ganger, 
vår og høst. Cullen antyder at 
det kan være en hybrid med ssp. 
chameunum, hvilket kan ha gitt 
den hybridvigør. På Milde har 
den vært så livlig at vi har vært 
nødt til å beskjære den tilbake.

Konklusjon: De to absolutt 
beste for våre forhold i denne 
gruppen er Rocks former av Rh. 
calostrotum ssp. keleticum (R 58) 
og ssp. riparioides (R 178).

Saluenensia: 
Rhododendron 
calostrotum ssp. 

keleticum var. 
radicans i arts-

samlingen, Milde 
(U-74.678,  

foto: K. Vainio-
Mattila & T. A. 
Kvitvik, 26. juni 

1995).

Saluenensia: Rhododendron calos-
trotum ssp. riparioides i artssamlingen, 

Milde . Herkomst: Yunnan, Kina, R 178 
(Z-84.73, foto: T. Pousi, 23. juli 2009).
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Rh. saluenense Franch. er i 
hovedformen den mest busk-
formete av alle, og har store 
purpurfi olette blomster. Men 
det fi nnes nesten krypende 
former som føres til denne. 
Skillet mot foregående ligger 
i at bladkanter og stilker er 
langhårete, og at fruktknuten 
er håret. De mest høyvokste 
eksemplarene, som føres til 

hovedformen ssp. saluenense, ser litt skranglete ut, og er ikke så gode som de lavere 
formene som nå føres til neste underart, ssp. chameunum (Balf.f. & Forrest) Cullen. 
Denne har vi prøvd fl ere introduksjoner av, og alle har vært litt temperamentsfulle, 
men betydelig bedre hageplanter enn hovedformen. Kanskje formen som står midt 
mellom disse, den som har vært kalt charidotes fra grensetraktene med Burma er den 
beste. Den helt krypende prostratum -formen har ikke vært enkel å få til.

Saluenensia: Rhododendron 
saluenense i artssamlingen, Milde 
(G-84.98, foto: T. Pousi,  7. 
august 2009).

Saluenensia: 
Rhododendron 
saluenense ssp. 
chameunum i 
artssamlingen, 
Milde (G-84.99 
foto: T. Pousi, 
23. juli 2009).
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Subsect. Scabrifolia
Uvanlig utseende, som ikke likner rhododendron, små planter som har et stort antall 
blomsterknopper i bladhjørnene, snarere enn i skuddspissen og som derfor oft e har 
vært brukt til å produsere blomsterrike hybrider så som 'Razorbill' og 'Wee Bee'.

Rh. mollicomum Balf.f. & Sm. er en av de mindre hardføre artene (iblant oppfattet 
som en del av den store variasjonen i Rh. racemosum) som vi har prøvd uten særlig 
hell. Selv planter fra ganske høye nivåer i NV-Yunnan overlevde ikke, og de kan uan-
sett ikke måle seg med de beste former av Rh. racemosum.

Rh. racemosum Franch. er en meget mangfoldig art med stor utbredelse i Yunnan og 
Sichuan der den kan dekke store myrområder omtrent som pors i vårt land. Det har 
vært merkelig vanskelig å fi nne gode former som vil trives hos oss, når man betenker 
at arten kan fi nnes i en høyde vi mener er passende for vårt klima. Typen 'Dwarf Pink' 
(SSNY 47) virker å være en av de bedre. Arten blir meget brukt for å få frem blomster-
rikdom i hybrider, for eksempel ’Ginny Gee’ (krysset med Rh. keiskei 'Yaku Fairy').

Rh. scabrifolium Franch. var. spiciferum (Franch.) Cullen er en annen vi heller ikke kan 
rapportere noen større suksess med, og som åpenbart er for følsom for vårt klima.

Rh. spinuliferum Franch. er som forventet ikke hardfør nok, mens dens hybrid 
'Razorbill' med opprette blomster har klart seg merkelig bra.

Konklusjon: En sjarmerende, blomsterrik gruppe som dessverre har vist seg lite hard-
før under våre forhold. Det er kun visse former av Rh. racemosum og noen av dens 
hybrider som kan regnes som gode og sikre hageplanter.

Scabrifolia: Rhododendron racemosum i Muséhagen, Bergen sentrum ( foto: P. M. Jørgensen).
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Subsect. Tephropepla
Merkelig, liten sydøstlig gruppe i Asia, 
hvorav de fl este er uaktuelle for norske 
forhold. Vi har bare ett taxon i dyrk-
ning:

Rh. hanceanum Hemsl. som er en karak-
teristisk art fra det sentrale Sichuan der 
den vokser på klipper omtrent på 1500 
m, noe som virker ganske lavt for en 
art som skal klare vårt klima. Vi vet at 
planter fra fj ellet Omei pleier å klare 
seg, men de er litt vanskelige fordi de 
krever særlig god drenering. Bare den 
blekgule 'Canton Consul' har klart seg 
på Milde. I Muséhagen fi nnes den tette, 
gulblomstrete var. nanum som vokser 
meget sakte, men er en fantastisk plante 
i et steinbed. Den har vært brukt i krys-
ningsarbeidet for å frembringe lave, 
gule sorter.

Subsect. Trichoclada
En gruppe gulblomstrete arter som det er vanskelig å få til å se trivelige ut da de er del-
vis bladfellende og har pistrete, knudrete vekst. På grunn av den oft e gift ig gulgrønne 
blomsterfargen, mente Kingdon Ward at de så ut til å lide av gulsott.

Tephropepla: Rhododendron hanceanum 'Canton 
Consul' i Planteskolen, Milde ( foto: T. Pousi  27. mai 
2008).

Trichoclada: 
Rhododendron 
lepidostylum 
i Muséhagen, 
Bergen sentrum 
( foto: P. Sønder-
gaard, 22. mai 
1972).
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Rh. lepidostylum Balf.f. & Forrest er imidlertid en glimrende bladplante med påfal-
lende blågrønne blad, men den krever å stå lyst og ha god drenering. Dens nokså ube-
tydelige gule blomster skjules gjerne blant de nye skuddene, og det er ikke noe større 
tap. Den har klart seg i mange år i Muséhagen, men fryser iblant tilbake.

Rh. mekongense Franch. er en meget variabel og delvis bladfellende art. Vårt materiale 
fra Doshong La i Tibet har klart seg bra, og blomstrer regelmessig.

Rh. viridescens Hutch. er nok den som har vist mest livskraft  av denne gruppen i vår 
samling, og den regnes også som mer hardfør. Vårt materiale fra SØ-Tibet CV 9522 
er fremfor alt en god bladplante med eviggrønne blad.

Konklusjon: Denne ille beryktede gruppen har vist seg betydelig bedre enn ventet 
som hageplanter, men har verdi hovedsakelig pga. av bladverket. Flottest i så måte er 
Rh. lepidostylum, men den er nok også den mest følsomme.

Subsect. Triflora
Dette er blant de høyest voksende artene i den lepidote gruppen. De skiller seg også 
ut ved å ha fåblomstrete blomsterstander, gjerne tre i hver gruppe. Systematikken er 
komplisert, særlig i Rh. yunnanense-gruppen. De fl este artene produserer store meng-
der blomster, og de er velegnet til gruppeplantinger. Flere er gode i Norge, og de bur-
de brukes mer siden de er langt mer elegante enn vanlige hagerhododendron og har 
størrelser som passer bedre i moderne hager.

Trichoclada: 
Rhododendron 

mekongense 
'Doshong La' i 
artssamlingen, 

Milde (Z-87.167, 
foto: T. Pousi, 26. 

juni 2007).
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Rh. ambiguum Hemsl. er en 
av de mest hardføre artene 
og dertil gulblomstret, noe 
som er relativt sjelden i denne 
gruppen, men den hører ikke 
til de mest iøynefallende. De 
beste eksemplarene er fra 
Keith Rushforths (KR 192) 

innsamlinger ca. 3000 m på Mt. Omei i Sichuan-provinsen. De er nokså tettvokste og 
blomsterrike. Den er gitt det passende klonnavnet 'Golden Summit'.

Rh. augustinii Hemsl. har blant de vakreste blåfi olette blomstene i gruppen, men 
dessverre er de mørkeste formene mindre hardføre. Arten har en vid utbredelse fra 

Tibet til NV-Yunnan og fi nnes 
på høyder fra vel 1000 m opp til 
3500 m, så der er klart typer som 
går bra i Norge. En av de bedre 
har vært den såkalte ’Trewithen 
form’ som er av uklar opprinnelse, 
men er relativt bleik i fargen. Den 
blåeste og meget omtalte ’Electra’ 
som antas å være en krysning, har 
vi prøvd gjentatte ganger uten hell 
(den døde alltid).
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Triflora: Rhododendron augustinii 
'Trewithen form' i artssamlingen, Milde (G-
84.66, foto: T. Pousi, 15. mai 2008).

Triflora: Rhododendron ambigu-
um i artssamlingen, Milde (G-73.688, 
foto: T. Pousi, 2. mai 2011).
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Rh. concinnum Hemsl. er en meget variabel art hvorav den såkalte var. pseudoyanthi-
num (Hutch.) Davidian fra det vestlige Sichuan, ser ut til å trives godt hos oss. Den 
har vakre mørkt purpurfargete blomster og jeg anser den som en av de beste for våre 
forhold.

Rh. davidsonianum Rehd. & Wilson er en av de mest elegante i gruppen i likhet med 
Rh. yunnanense, men er som denne ikke enkel å få til. Vi har prøvd mange former, inklu-
sive ’Caerhay’s Blotched’ (som sies å være en mer hardfør, hybridogen type), men få 
har vist trivsel og blomsterprakt, snarere dør de etter kort tid, hvilket er merkelig siden 
arten kan gå 
opp til 3500 m 
i naturen.

Triflora: 
Rhododendron 
davidsonianum 
i artssamlingen, 

Milde (G-74.409, 
foto: T. Pousi, 11. 

mai 2011).

Triflora: Rhodo-
dendron concinnum i 

artssamlingen, Milde 
(G-84.78, foto:K. 

Vainio-Mattila & T. A. 
Kvitvik, 31. mai 1995).
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Rh. keiskei Miquel er en merkelig japansk representant i denne gruppen med fl ere 
uvanlig lavtvoksende former av varierende hardførhet. Den lave, alpine formen 
’Ebino’ som de fl este skryter av, har ikke likt seg så godt på Milde, men det kan skyldes 
at vi burde ha dyrket den på et mer lysåpent sted. Denne har vært mye brukt i fremstil-
lingen av lave gulblomstrete hybrider hvorav fl ere har vist seg som gode hageplanter 
for våre forhold, for eksempel 'Patty Bee' (en krysning med Rh. fl etcherianum).

Rh. lutescens Franch. er en annen gulblomstret art som kommer fra relativt lave nivåer 
(500-3000 m) i Yunnan og Sichuan. Dette tyder i utgangspunktet på at den nok vil 
være lite hardfør på Vestlandet, hvilket er synd siden den i tillegg til de vakre blomst-

ene har nydelig rødbrune unge 
bladskudd. Den berømte, relativt 
storblomstrete formen 'Bagshot 
Sands' har vi stadig mistet, men en 
nyere introduksjon C&H 7124 
med ganske små blomster klarer 
seg.
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Triflora: 
Rhododen-
dron keiskei i 
artssamlingen, 
Milde ( foto: 
B. Moe, 3. mai 
2011).

Triflora: Rhododendron lutescens i arts-
samlingen, Milde. Herkomst: Kina, C&H 
7124 (Z-2000.241, foto: T. Pousi, 11. mai 
2011).
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Rh. oreotrephes W.W. Sm. har et epitet som betyr "den som pryder berget™, og den er 
også en pryd i hagen. Dette skyldes ikke minst det fl otte, aromatiske, blågrønne blad-
verket som utgjør en fl ott kontrast til de svakt fi olette til hvitaktige blomstene. Den 
vokser i nivået 3000-5000 m. Ingen av våre introduksjoner synes å ha problem, så det 
er en sikker art for våre forhold.

Rh. rigidum Franch. er en slektning av Rh. yunnanense og akkurat like elegant og rik-
blomstrende, men blomstene er svakt rosa til hvite og bladverket annerledes (bl.a. blå-
grønt og uten hår). Den har som sin nære slektning en vid utbredelse fra 800–3500 m, 
og her er det muligheter om man kunne fi nne en populasjon i rett høyde som passer 
våre forhold. Vi har heldigvis en fl ott plante i Muséhagen samlet av Kingdon Ward på 
ca. 3000 m i Yunnan. Andre introduksjoner som er prøvd på Milde har ikke klart seg 
så bra.

Triflora: 
Rhododendron  

oreotrephes i 
artssamlingen, 

Milde (G-
78.132, foto: T. 

Pousi, 15. mai 
2008).

Triflora: 
Rhododen-

dron rigidum 
i Muséhagen, 

Bergen sentrum. 
Herkomst: 

Yunnan 3000 
m, Kina, KW-

innsaml ( foto: P. 
M. Jørgensen).
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Rh. searsiae Rehd. & Wilson er en av de sjeldnere artene, og vi er så heldige å ha avleg-
gere av typeinnsamlingen (Wilson 1343) som ble samlet nær 3000 m på Wa-shan i 
Sichuan. Den trives og har blomstret villig med sine rosafi olette blomster med gane-
fl ekk. Forøvrig kjennes den lett på de avlange, tilspissete bladene som ingen andre i 
denne gruppen har.

Rh. trichanthum Rehd. kjennes best igjen på de tetthårete bladene og de meget mørk-
fi olette blomstene. Vi har en innsamling fra Wilson gjort i Sichuan på ca. 3000 m (W 
1342) som trives godt og blomstrer villig årvisst.

Triflora: 
Rhododendron 
trichanthum i arts-
samlingen, Milde. 
Herkomst: Sichuan, 
Kina, Wilson1342 
(RBGE 69.8886), 
levert av Royal Bo-
tanic Garden Edin-
burgh (Z-73.1647, 
foto: T. Pousi, 6. 
juni 2002).

Triflora: Rhododen-
dron searsiae i artssam-
lingen, Milde. Herkomst: 
Sichuan, Kina, Wilson 
1343 (RBGE 69.8833), 
levert av Royal Botanic 
Garden Edinburgh (Z-
73.1633, foto: K. Vainio-
Mattila & T. A. Kvitvik, 
3. juni 1995).
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Rh. trifl orum Hook.f. fi nnes i store deler av Himalaya på 2500-3500 m, er meget vari-
abel, og det er den som har gitt gruppen sitt navn, men den virker ikke å trives så bra 
(og vi mister den oft est) som den andre gulblomstrete arten i regionen, Rh. ambigu-
um. Vi har imidlertid ikke prøvd det angivelig mer hardføre materialet fra SØ-Tibet 
som har rødgule blomster.

Rh. yunnanense Franch. er en art som sies å lyse opp fj ellsidene i Yunnan med sin rike 
blomstring av hvite til rosa blomster, en virkelig elegant art som også er fl ott i dyrk-
ning. Den er vidt utbredt og fi nnes på nivåer fra 2000 til 4000 m, så det er merke-
lig at vi har hatt ganske store problem med å fi nne gode kloner for vårt klima. CCu 
9418 var lenge lovende, men ble sterkt frostskadet vinteren 2009–2010. Vi håper det 
vil være mer herdige planter å fi nne blant det rikelige materialet som de to norske 
innsamlerne Bård Ranheim og Remi A. Nielsen har brakt med seg fra Bei-ma-shan. 
Andre arter herfra har vist god tilpasning til våre forhold.

Konklusjon: De beste og sikreste i denne seksjonen for norske forhold synes å være 
Rh. ambiguum, Rh. concinnum var. pseudoyanthinum, Rh. oreotrephes, Rh. rigidum og 
Rh. searsiae. Men spesielle kloner av andre arter for eksempel Rh. augustinii har også 
vist seg anvendelige.

Subsect. Uniflora
Her fi nnes fl ere små, elegante arter, hvorav en passende ble kalt "Pink Baby" av 
Kingdon Ward. De er vanligvis riktblomstrende, men ikke alltid lette å tilfredsstille.

Rh. pemakoense Kingdon Ward er en art fra Tibet fra 3000–4000 m, som danner tette 
tuer som oversås av rosa trompetformete blomster. Dette er en art som passer godt i 
vestnorske steinbed! Vårt materiale er høyst sannsynlig fra selveste Pemako (Kingdon 
Ward 6301). Den har klart seg i årevis i Muséhagen, og er også god på Milde.

Uniflora: 
Rhododendron  

pemakoense i 
Muséhagen, Ber-

gen sentrum (P. 
M. Jørgensen)
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Vi har også materiale fra NØ-India (Arunachal Pradesh på vel 3000 m) som har vært 
kalt Rh. pemakoense var. patulum (Kingdon Ward) og som ser ut til å høre hjemme 
her. Det klarer seg bedre. Derimot mistrivdes og døde den meget nærbeslektede Rh. 
unifl orum Kingdon Ward.

Rh. imperator Kingdon Ward er en atskillig vanskeligere art. Den likner meget på 
foregående, men har større, mer trompetaktige og mørkere blomster. Den opprinneli-
ge introduksjonen fra Burma har ikke klart seg på Milde, men CC 7530 fra Doshong 
La i Tibet har overlevd og blomstrer hvert år.

Rh. pumilum Hook.f. er en sart liten skjønnhet, Wards "Pink Baby", fra grensetrakte-
ne mellom Burma, Kina og India på 3500–4000 m. Den er utvilsomt hardfør nok for 

våre forhold, men 
er ikke lett å dyrke 

Uniflora: Rhodo-
dendron  imperator i 
artssamlingen, Milde. 
Herkomst: SØ-Tibet, CC 
7530 (Z-2005.126, foto: 
T. Pousi, 30. april 2009).

Uniflora: 
Rhododendron  
pemakoense var. 
patulum i arts-
samlingen, Milde 
(G-96.176, foto: 
T. Pousi, 30. april 
2009).
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da den er svært avhengig av godt drenert humus som fuktes med jevne mellomrom. 
Vi har heldigvis lyktes forbausende bra med denne.

Konklusjon: Den eneste av disse skjønnhetene som kan anbefales for generelt bruk 
her i landet, er Rh. pemakoense, men den er til gjengjeld helt enestående. De andre er 
mest for spesialister.

Takk
Det er mange som fortjener stor takk i denne sammenheng. Først og fremst vil jeg takke Tordis 
og Fritz Riebers Almennyttige fond for årvisse tildelinger så vi har kunnet skaff e materiale. 
Deretter stor takk til gartnerne og særlig Terhi Pousi som har deltatt i dette storstilte ekspe-
rimentet. Terhi har også gitt mange gode innspill til manuskriptet, og har levert mange fi ne 
bilder. Uten hennes innsats ville dette ikke blitt så bra. Min kone Gerd har også bidratt med 
bilder. Takk til dere alle!
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Cox, P.A. 1985. – Th e Smaller  Rhododendrons. – Batsford, 271 s.
Cox, P.A. & K.N.E. 1997. – Th e Encyclopedia of Rhododendron Species. – Glendoick Publ., 

396 s. 
Cullen, J. 1980. – A revision of Rhododendron I. Subgenus Rhododendron, sections 

Rhododendron & Pogonanthum.  – Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 39: 1-208.
Cullen, J. & Chamberlain, D.F. 1978-79. – A preliminary synopsis of the genus Rhododendron. 

– Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 36: 105-126 og  37: 327-338.
Davidian, H.H. 1988. – Th e Rhododendron species I. Th e lepidote species. – Batsford, 310 s.
Jørgensen, P.M. 1996. – Rhododendron i Det norske arboret. – Fagbokforlaget, 264 s.

Uniflora: 
Rhododendron   

pumilum i plan-
teskolen, Arboretet 

på Milde. (G-
2007.270, foto: T. 

Pousi, 5. mai 2008).
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Forkortelser benyttet i denne artikkelen:

A.M. – Award of Merit, en utmerkelse som tildeles en plante (kultivar) av Royal Horticultural 
Society, London, etter utstilling i Wisley Garden.

Aksesjonsnumre
Planter i samlingene får et løpenummer for hvert år ettersom vi registrer dem som mottatt. 
Planter med kjent innsamlingslokalitet i naturen blir gitt koden "W" foran aksesjonsnumme-
ret, mens planter vi har fra frø eller stiklinger av planter i andre samlinger med kjent opphavs-
lokalitet i naturen gis koden "Z". Planter utvalgt i hagekultur gis koden "G", mens der opphavet 
er ukjent gis koden "U". Der aksesjonsnummeret til en avbildet plante fra våre samlinger er 
notert, har vi oppgitt dette i bildeksten. 

Rhododendron subgenus Rhododendron

Systemet som er fulgt i denne artikkelen, er noe omarbeidet etter Cullen (1980). Der deles  
Rhododendron-slekten i fl ere underslekter. Underslekt Rhododendron, som er behandlet 
over,  deles i to seksjoner, og Rhododendron-seksjonen er igjen delt i en rekke underseks-
joner, hvorav 24 er omtalt her. 

Rhododendron Subgen. Rhododendron
 Sect. Pogonanthum
 Sect. Rhododendron
  Subsect. Afghanica
  Subsect. Baileya
  Subsect. Boothia
  Subsect. Campylogyna
  Subsect. Caroliniana
  Subsect. Cinnabarina
  Subsect. Edgeworthia
  Subsect. Fragariflora
  Subsect. Glauca
  Subsect. Heliolepida
  Subsect. Lapponica
  Subsect. Leda
  Subsect. Lepidota
  Subsect. Maddenia
  Subsect. Micrantha
  Subsect. Moupinensia
  Subsect. Rhododendron
  Subsect. Rhodorastra
  Subsect. Saluenensia
  Subsect. Scabrifolia
  Subsect. Tephropepla
  Subsect. Trichoclada
  Subsect. Triflora
  Subsect. Uniflora
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Innsamlere, ekspedisjoner og institusjoner

I tillegg til aksesjonsnumrene oppgir vi innsamlers signatur og frønummer der vi kjenner dette. 
Forkortelsene som er benyttet følger Rhododendron Species Foundation, USA (RSF 2004, s. 
53) og Th e Rhododendron Handbook 1998 (RHS), med noen suppleringer:

AC  .............................. Alan Clark
ARS  ............................ American Rhododendron Society
BASE .......................... British American Salween Expedition
C .................................. P. or K. Cox
CC............................... P. Cox & K. Cox, SE Tibet
CCH .......................... Chamberlain, P. Cox & Hutchison
CCHH ...................... Chamberlain, P. Cox, Hootman, Hutchison
CCu ............................ K. Cox & Cubey
CER ............................ K. Cox, Evans, Richardson
C&H .......................... P. Cox & Hutchison, Sichuan og Yunnan 1995
CHC .......................... P. Cox, Hootman, K. Cox
CHM .......................... P. Cox, Hutchison, Maxwell McDonald, Sichuan & Yunnan 1986 
CLD  ........................... Chungdien, Lijiang, Dali
CNW  ........................ Clark, Nielsen, Wilson
CV  .............................. K. Cox & Vergara (former director RSF)
DGEY ........................ Dulong - Gaoligong exp. to Yunnan
EN ............................... Edward Needham
F  .................................. George Forrest
Far ................................ Reginald Farrer
Guiz ............................ Guizhou, China exp.
H&W  ........................ I.C. Hedge & Per Wendelbo
HECC ........................ Hutchison, Evans, P. Cox & K. Cox
Hedegaard ................. Johannes Hedegaard, Nepal 1973 & 1974
JN  ............................... Jens Nielsen
KCSH ........................ K. Cox & Steve Hootman, Arunachal Pradesh 2003
KR  .............................. Keith Rushforth
KW .............................. Frank Kingdon Ward
L&S  ............................ Ludlow & Sherriff 
LS&E .......................... Ludlow, Sheriff  & Elliott
NAPE ......................... Nagaland - Arunachal Pradesh exp.
NAU  .......................... Nordisk arboretutvalg, S-Korea 1976
PW  ............................. Peter Wharton
R .................................. Joseph Rock
RBGE  ........................ Royal Botanic Garden Edinburgh
RSBG  ........................ Rhododendron Species Botanical Garden
S  .................................. Magne Sandvik for Nordisk Arboretutvalg, Japan 1976
SBEC  ......................... Sino-British Expedition to Cangshan, Yunnan 1981
Sch ............................... Anthony D. Schilling, Nepal 1983
SEH  ........................... Steve E. Hootman
SS&W  .......................Stainton, Sykes & Williams
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SSNY  ......................... Sino-Scottish Expedition to Yunnan (N. Yunnan)
TH .............................. Tom Hudson
W  ................................ Ernest H. Wilson
WPA  .......................... Washington Park Arboretum
Yu ................................. Tse Tsun Yu, Yunnan 1938-39
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  Skog og folk ved foten av Himalaya

Inger Elisabeth Måren, Uni Bjerknessenteret, Allégaten 55, 5007 Bergen (e-post: 
inger.maaren@uni.no)

Da FN erklærte 2011 som "skogens år", var det med et sterkt ønske om å trekke frem 
skogens mangfoldige betydning og for å sette fokus på bærekraft ig bruk av denne vik-
tige naturressursen. Skogen er planetens lunger, sa generalforsamlingens president i 
åpningstalen. Om lag 30 % av jordens landareal er dekket av skog, og mye av det ter-
restre biologiske mangfoldet fi nnes nettopp her.  Mer enn 1,6 milliarder mennesker 
er direkte avhengige av det skogen gir dem av økosystemtjenester som mat og andre 
produkter for å overleve. Og kanskje enda viktigere, om lag halvparten av verdens be-
folkning får rent vann som skogen i nærområdet har renset og lagret. I Himalaya er 
skogen en særs viktig utmarksressurs. Den forsyner fattige bønder med helt nødven-
dige økosystemtjenester som brensel, fôr og organisk gjødsel. Den er også en viktig 
vannregulator i de bratte åssidene og den stabiliserer lokalklimaet, samtidig som den 
forebygger store jordskred.

Nepal ligger midt i Himalaya-kjeden, mellom stormaktene Kina og India, og har en nordvestlig til sørøstlig 
utstrekning. Mt. Everest-massivet sett fr a sør, som her fr a Namche Bazar ( foto: forf.).
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Skoger i sør

Skogsutviklingen i subtropiske og tropiske strøk står i sterk kontrast til skogsutviklin-
gen i de vestlige og nordlige deler av verden. Mens skogdekket i Europa utvides med 
800.000 ha i året på grunn av bruksendring og skogplanting, lider andre regioner i ver-
den av dramatisk avskoging og skogforringelse. I sør ekspanderer jordbruket, og skogs-
ressursene er utsatt for et økende press på grunn av fattigdom og sterk befolknings-
vekst. Landsbybefolkingen i den tredje verden utnytter naturressursene slik vi gjorde 
i Europa tidligere og bruker de samme lavteknologiske drift sformene som skapte våre 
europeiske kulturlandskap; skogen blir brukt til å lauve fôr til husdyra, hogge ved og 
bygningsmaterialer, hente bladstrø, beite for husdyr og til å sanke medisinplanter og 
spiselige vekster.

Skogene ved foten av Himalaya

De verneverdige åpne, parklignende skogene i Skandinavia har altså sine paralleller i 
subtropiske og tropiske strøk. Et godt eksempel er eikeblandingsskogene i Himalaya. 
Skogene i denne enorme fj ellkjeden er omgitt av de to mest folkerike statene i verden, 
nemlig India med sine 1.2 milliarder innbyggere og Kina med sine 1.3 milliarder inn-
byggere, og er derfor utsatt for sterkt press både politisk og økonomisk. Dette fører til 
et stort press på naturressursene. Nepal ligger sentralt i fj ellkjeden med fl ateareal på 
147 181 km2 og 27 millioner innbyggere.

Det tradisjonelle landbrukssystemet i Himalaya: Skogen er utmarksressurs og leverer en rekke økosystemtje-
nester. Husdyra er trekkraft  og proteinkilde. Åkerbruket sikrer matforsyningen (design: B.Helle). 
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Himalayaskogenes tilstand refl ekte-
rer det globale mønsteret; de tropiske 
skogene i lavlandet i India og Nepal ble 
avskoget og omgjort til åkerland i for-
rige århundre, mens avskogingen i de 
tempererte og høyereliggende sonene 
ikke har vært så dramatisk som det 
oft e blir hevdet. På landsbasis i Nepal 
har det vært en avskoging fra ca. 42 % 
skogsdekke i 1978 til ca. 26 % i 2005, 
og da hovedsakelig i lavlandet Terai. 
Skogene i høylandet – det som gjerne 
kalles "Th e Middle Hills" –  er en meget 
viktig kilde for vinterfôr til husdyrene. 
Trærne styves og bladstrø fra skogsbun-
nen blandes med husdyrmøkk for å 
lage sårt tiltrengt gjødsel til åkerlandet, 
litt på samme måte som våre kystlyng-
heier ga vinterfôr til husdyra og samti-
dig gjødsel til innmarka. Skogen er alt-
så en integrert del av jordbruket fordi 
kunstgjødsel ikke er lett tilgjengelig for 
de fattige bøndene i disse bratte områdene. Skogen er også meget viktig for å unngå 
erosjon og sikre jevn vanntilgang i disse bratte dalsidene; den virker nemlig som en 
gedigen svamp som tar opp store mengder vann og avgir det sakte til bekker og elver.

Avskoging og skogsforringelse eller bærekraft ig utnyttelse?

Opprettelsen av verneområder som nasjonalparker og naturreservat spiller en nøkkel-
rolle i vern om biologisk mangfold. Måten man ser slike områder på har forandret 
seg med tiden og man har i hovedsak to forskjellige modeller for vern; den originale, 
eksemplifi sert med Yellowstone National Park i USA som ble etablert i 1872, hvor all 
lokalbefolkning ble tvangsfl yttet ut av vernområdene. Denne modellen ble også brukt 
i de første verneområdene i Himalaya. Den andre og nyere modellen bygger på nyere 
erfaring både fra Himalaya og fra vår egen region og baserer seg på at det er fornuft ig å 
la lokalbefolkningen utnytte deler av verneområdene, både til beiting, småhogst, fôr- 
og strøsanking. Sagarmatha National Park i Nepal, opprettet i 1976, var et pioner-
eksempel på denne nye typen tilnærmelse til naturvern. Ved å tillate bosetting og be-
skatning av naturressursene i et slikt verneområde, skift et altså bevaringskonseptet fra 
det ville og naturlige til tradisjonelle bærekraft ige høstningssystemer. Det europeiske 
habitatsdirektivet og Natura 2000 refl ekterer dette skift et i fokus ved å fokusere på 
biodiversitets- og økosystembevaring fremfor "naturlighet" alene. 

Brenneved av Rhododendron arboreum hogd av barn 
i Panchase-området ( foto: forf ).
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De fl este verneområder i Nepal ligger imidlertid over skoggrensen på ca. 4000 m eller 
i lavlandsbeltet Terai. Skogsområdene i de mange dalsidene der 40 % av befolkningen 
bor, er altså sterkt underrepresenterte i bevaringsøyemed. I Nepal har de imidlertid 
lang erfaring med Community forestry, et lokalt allmenningsstyre til felles beste. Lokal-
befolkningen danner skogsbrukergrupper som forvalter skogsressursene tilgrensende 
deres landsbyer og jordbruksland. Disse gruppene bestemmer hvor mye ressurser som 
kan tas ut, av hvem og til hvilke tider på året. Hvis man bryter reglene, venter sank-
sjoner og bøter. Dermed blir store skogsområder som befi nner seg utenfor formelle 
verneområder, forvaltet på en bærekraft ig måte. Denne praksisen står i kontrast til 
teorien om allmenningens tragedie.

Hvilke konsekvenser har så bruken for det biologiske mangfoldet? Forskning fra 
både Europa og Asia viser at det oft e er fl ere arter i de moderat brukte skogene enn i de 
urørte eller overutnyttede skogene. Dette stemmer med økologisk teori, som forutsier 
at det forekommer fl est arter ved middels forstyrrelse – den intermediære forstyrrel-
seshypotesen. Tross denne kunnskapen blir disse skogene av mange politikere, natur-
vernere og den lokale urbane overklassen betegnet som "ødelagte" og oft e klassifi sert 
som "ikke-skog". Befolkningen på landsbygda blir oft e framstilt som uskolerte og kunn-
skapsløse bønder som ikke forstår at skogene de utnytter har global verdi og derfor bør 
få stå urørte. Denne misoppfatningen er en av årsakene til at omfanget av avskogingen 
i det sentrale Himalaya har vært overdrevet. Studier av satellittbilder viser imidlertid at 
i noen tempererte skoger i Himalaya er det nå mer tilvekst enn avskoging. 

Karbonlagring

Skog og skogsjord utgjør viktige karbonlagre. Trær som vokser tar opp karbon i form 
av CO2 fra atmosfæren og bygger på den måten opp store karbonlagre. Når skog hug-
ges og trevirket forbrennes eller brytes ned biologisk, frigjøres karbon i form av CO2. 
Til sammen utgjør levende planter, dødt materiale og jordsmonn i skogene 650 mil-

Bladstrø, i dette 
tilfellet mest av 
Rhododendron 
arboreum, sankes 
i skogen og bæres 
hjem av landsby-
ens kvinner og 
barn( foto: forf.).
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liarder tonn karbon. Med dette er skogene 
det største lageret av karbon på landjorda. 
Ved å hogge store skogsområder frigjøres 
altså store mengder karbon. Ifølge FNs 
klimapanel utgjør slike utslipp omkring 
en sjettedel av verdens samlede klimagass-
utslipp. Redusert avskoging og skogforrin-
gelse bidrar i så måte til å redusere utslipp 
av klimagasser. I tillegg bevares naturmang-
fold, og tiltakene kan bidra til bærekraft ig 
utvikling og fattigdomsbekjempelse. Den 
norske regjering har valgt å vektlegge skog 
innenfor satsingen på økosystemtjenester 
gjennom ”det norske klima- og skogsinitia-
tivet” der det har blitt bevilget store pen-
gebeløp til land som Brasil og Indonesia 
i et forsøk på å redusere hogst av tropisk 
skog, via FNs REDD-program (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation). Klimahensyn tilsier både at skogens biomasse bør vokse så mye som 
mulig, samtidig som bruk av trevirke til materialer og energi kan erstatte råvarer som 
medfører store fossile utslipp. Utfordringen blir å kombinere disse to motstridende 
måtene å bruke skogen på i områder der det er en sterk befolkningsvekst, nemlig i 
subtropene og tropene. 

Emblemet til den lokale skogbrukergruppen. Teks-
ten sier: «La oss plante trær, la oss bevare skogen".

Kompost av bladstrø fr a skogen og husdyrg jødsel er viktig jordforbedringsmiddel i landbruket ( foto: forf.). 
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De vanligste Rhododendron-artene og deres naboer ved foten av Himalaya 

Rhododendron er en slekt i lyngfamilien (Ericaceae) som også inkluderer løvfellende 
asalea. Den er en stor slekt, blant de største av forveda arter i verden, med over 1000 
arter, hvorav de aller fl este har fl otte blomster. Ordet Rhododendron stammer fra gresk 

ροδον ('rodon') som betyr "rose" (eller 
blomst) og δενδρον ('dendron') som 
betyr "tre™. "Rosetre" er da også me-
get beskrivende for hvordan man kan 
se arter i slekten blomstre ved foten 
av Himalaya-fj ellene. Med få unntak 
er Rhododendron utbredt i Sørøst-
Asia fra nordvestre Himalaya gjen-
nom Nepal, Sikkim, østlige Tibet, 
Bhutan, Arunachal Pradesh, Burma 
og vestlige og sentrale Kina. Mer enn 
90 % av verdens naturlige Rhododen-
dron-forekomster fi nner man i denne 
regionen.  Rhododendron er nasjo-
nalblomsten i Nepal og statstreet i 

Rhododendron arboreum-skog med Dhaulagiri (8167 m) i Annapurnamassivet i bakgrunnen ( foto: forf.).

Rhododendron arboreum  på 3200 m 
( foto: forf.).
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Sikkim og Kashmir i India. 
Den aller vanligste Rho-
dodendron-arten i Middle 
Hills-skogene er R. arbo-
reum, som forekommer 
lengst nede i dalsidene. 
Deretter fi nner vi R. bar-
batum blandet med R. ar-
boreum på rundt 2800 til 
3200 m og fra 3000 m, og 
da særlig på åsrygger, fi nner 
vi R. campanulatum, R. le-
pidotum og R. anthopogon. 
Enkelte steder utgjør R. 
arboreum nesten rene sko-
ger, slik som i ett av mine 
feltområder; Gorapani i 
Annapurna Conservation 
Area, hvor det hevdes at 
verdens største Rhododen-
dron-skog befi nner seg. Denne skogen er et fantastisk skue i siste halvdel av april, når 
Rhododendron-trærne står i full blomst. Da fi nner man alle sjatteringer fra nesten helt 
hvite til mørkrøde blomster på trær i denne dalsiden. Rett nord troner det mektige 
Dhaulagiri-fj ellet på 8167 m og i øst Annapurna-fj ellene med topper på over 8000 

Kjempeeksemplar av Rhododendron arboreum ( foto: forf.).

Rhododendron arboreum i dyprosa utgave på 3000 m ( foto: forf.).
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moh. Denne nesten rene Rhododendron-skogen har mest sannsynlig et antropogent 
opphav. Ved byggingen av de mange turisthyttene i området ble andre treslag hugget 
ut og brukt til byggematerialer, mens Rhododendron ble stående igjen, siden den er lite 
egnet som byggemateriale. Rhododendron beites heller ikke av husdyr pga. gift innhol-
det i de unge bladene og planten får derfor et fortrinn i regenereringsfasen.

Rhododendron arboreum 
R. arboreum fi nnes i Kina, Bhutan, India, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Th ailand. 
Arten har en relativt bred høydeutbredel-
se fra ca. 1500 til 4000 m, og er den van-
ligste Rhododendron-arten på lavere ni-
våer. Med sine blodrøde blomster var den 
først av mange Rhododendron-arter som 
ble fraktet fra Sørøst-Asia til Vesten, etter 
at den ble funnet av kaptein Hardwickle i 
Srinagar i Kashmir, India i 1796.

R. arboreum er en meget variabel art 
både med hensyn til vokseform, hardfør-
het, blomsterfarge og bladutforming. Den 
kan få en høyde på hele 25 meter, og jeg 
har selv målt individer med over 5 meter i 

Blomstene av Rhododendron arboreum bindes i kranser og girlander til 
å pynte ved seremonier og hilse g jester velkommen ( foto: forf.).

Blodrød form av Rhododendron arboreum 
( foto: forf.).
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stammeomkrets. Stammen er som regel meget forgrenet og har en krokete vokseform. 
Barken er rødbrun og skaller av i store fl ak. Blomstene varierer i farge fra hvite via 
hvitrosa til dyprosa og over i blodrøde. De lyseste nyansene fi nner man høyest oppe, 
mens de blodrøde variantene fi nnes lengst nede i dalsidene. Blomstene er insektpol-
linerte og besøkes bl.a. av dagsommerfugl. Frøene er små, sammentrykte og avlange. 
De modnes fra august til mars, avhengig av høyden over havet. I Nepal er R. arboreum 
kjent som 'Lali Guras'. Lokalbefolkningen spiser kronbladene og visse etniske grupper 
lager pikkels av blomstene ved å blande dem med salt og chili. Saft en fra barken brukes 
til å kurere diaré og dysenteri, men også for hoste. Saft en av unge blader blir brukt til å 
forgift e fi sk med ved elvefi ske. Veden gir bra varme og arten er lokalt fl ere steder truet 
på grunn av vedhogst. Den brukes også til å fremstille trekull som selges til smeder og 
metallarbeidere. Blomstene blir også brukt fl ittig i rituelle seremonier som off ergaver 
for gudene, som pynt i huset eller tempelet, eller for å beære gjester og tilreisende.

Rhododendron barbatum
R. barbatum har en utbredelse fra Uttar Pradesh til Bhutan og vokser i skog mellom 
2400 og 3600 m. Arten kan nå en høyde på 10 meter. Blomstene er blodrøde. Bladstil-
ken har karakteristiske store, mørke, stikkende hår, derav navnet barbatum. Barken er 
karakteristisk kanelbrun og fl asser i store fl ak. R. barbatum ble introdusert til England 
i 1849. Bladene er gift ige for beitedyr og nektaren likeså. Ved Gorapani i Annapurna-
området står denne arten spredt i R. arboreum-dominert skog.

Rhododendron barbatum har blodrøde blomster og stamme med 
kanelbrun bark som fl asser av i fl ak ( foto: forf.).
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Rhododendron campanulatum
R. campanulatum fi nnes fra Kashmir i vest 
til sørøstlige Tibet i øst og vokser i en høyde 
mellom 3000 og 4400 m. Den er en meget 
forgrenet busk som kan nå en høyde på 
2-6 meter. Blomstene varierer fra blekrosa 
til lilla og sitter i løse klaser, og bladene er 
karakteristiske ved at de på undersiden har 
et beige fi ltbelegg. Arten forekommer i to 
underarter: R. campanulatum ssp. cam-
panulatum og ssp. aeruginosum. Arten ble 
introdusert til England i 1825. Saft en fra 
bladene brukes til å kurere reumatisme og 
syfi lis. Veden brukes til brensel.

Rhododendron lepidotum 
R. lepidotum er utbredt fra Pakistan i vest 
til sørvestlige Kina. Den forekommer mel-
lom 2400 og 4500 m høyde. Vokseformen 
er variabel fra en kompakt, lav buskform til 
oppreist, strantet busk på opp til to meter. 
Arten blomstrer mellom mai og juni med 

svakt rosa eller gullige, åpne blomster. Folk fra Manang-distriktet drikker saft en fra 
planten da de tror dette har en rensende eff ekt på blodet. Knuste blader kokes og spres 
i senger og på matter for å drepe utøy.

Rhododendron setosum
R. setosum forekommer mellom 3600 
og 5600 m i et område fra sentralt i 
Nepal til sørøstlige Tibet. Arten blom-
strer fra april til juli med rosa-lilla, 
åpne blomster som er tydelig femdelt, 
gjerne i klaser på tre. Bladene er små 
og elliptiske, oft e med innrullet blad-
kant og med skjell både på oversiden 
og undersiden av bladplaten. Busken 
blir ikke mer enn 30–50 cm høy. Sher-
paene bruker tørkede kronblader som 
substitutt for te.

Rhododendron setosum i knopp, Sagharmata 
National Park, 4000 m ( foto: forf.).

Rhododendron campanulatum ( foto: forf.).
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Rhododendron anthopogon 
R. anthopogon har en buskform og blir oft e ikke mer enn 30–60 cm høy. Den er ut-
bredt fra Pakistan i vest til SØ-Tibet i øst. I Nepal fi nnes den i en høyde mellom 3000 
og 4800 m og blomstrer fra mai til juli med gulhvite blomster. Arten er sterkt aroma-
tisk da bladene inneholder 0,2 % eteriske oljer. Den blandes med Juniperus indica og 
brennes som røkelse for å tiltrekke seg gode ånder i følge buddhistisk tro. Blomstene 
kan brukes som substitutt for te og dampen fra kokte blader inhaleres for å kurere 
hoste og forkjølelse.

Rhododendron anthopogon danner kratt under himalayabjørk (Betula utilis) på 4000 moh. Mt. Everest 
skimtes i bakgrunnen mellom bjørkekvistene t.v. ( foto: forf.). 

Eikeskog med undervekst av Rhododendron arboreum og laureller under Annapurna-fj ellene ( foto: forf.). 
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Eikeblandingsskog

Eikeblandingsskogene i Nepal faller inn under den type skoger man vil fokusere på 
gjennom fremtidig REDD-satsing. Forskjellige eikearter inngår i mange av skogsty-
pene her og danner oft e blandingsskoger med Rhododendron arboreum og diverse re-
presentanter for laurbærfamilien og andre harbladete arter, såkalte laureller.

Quercus semecarpifolia
Denne eikearten kalles kharsu på 
nepalesisk og er en viktig fôrplante 
til storfe, tross i de skarpe, stikkete 
bladkantene. Eika brukes også som 
bygningsmateriale og den er kjent 
som god brenselsved. Trærne blir 
gjerne 20–30 meter høye og stol-
pestyves. Arten er utbredt fra Afg-
hanistan i vest til sørvestlige Kina 
og fi nnes i en høyde fra 2100 til 
3800 m. Treet blomstrer i mai til 
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Blad av Quercus semecarpifolia ( foto: forf.). 

Stolpestyvet Quercus semecarpifolia i hardt drevet kulturlandskap ( foto: forf.). 
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Blad og nøtt med hams av Cycloba-
lanopsis lamellosa ( foto: forf.). 

juni og får nøtter 15 måneder senere. Arten kalles eviggrønn, selv om den på våren har 
en kort periode nesten helt uten blad. Barken inneholder store mengder tannin. Sevje 
kan brukes i te og juice fra barken smøres på huden for å døyve muskelsmerter.

Cyclobalanopsis lamellosa
Denne arten ble tidligere regnet til eikeslekten. Den er litt mindre utbredt og vokser 
oft e i litt lavere høyde enn Q. semecarpifolia; fra 1600 til 2800 m. Utbredelsen spenner 
fra sentral Nepal til sørvestlige Kina.  Den er en meget stor, eviggrønn art og treet kan 
nå en høyde på hele 60 meter. Arten brukes som fôrplante til storfe, bygningsmateriale 
og ved. 

Lindera pulcherrima
Dette treet tilhører 
laurbærfamilien, Lau-
raceae, blir opp til 12 
meter høyt, er evig-
grønt og blomstrer 
med gule blomster i 
mars til april. Arten 
vokser i høydebeltet fra 
700 til 3600 m fra Vest 
Himalaya til Øst-Asia. 
Denne arten kan også 
brukes til ved og fôr. 

Blad og blomster av Lindera 
pulcherrima ( foto: forf.). 
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Dodecadenia grandifl ora
Denne laurellen fi nnes i en høyde mellom 
600 til 3400 m i blandingsskoger fra Ut-
tarkand (India) i vest til Burma i øst. Den 
blomstrer fra februar til april med blek-
gule blomster og blir om lag 15 meter høy. 
Geiter kan beite på bladverket.

Neolitsea pallens
Dette mellomstore, eviggrønne treet vok-
ser mellom 1700 og 3500 m i en utstrek-
ning fra Pakistan til Sikkim. Det blomstrer 
fra mars til mai med blekgule blomster. 
Arten er vanlig i underskogen i eikeblan-
dingsskogene.

Ilex dipyrena
Denne himalayakristtornen fi nner vi fra 
1500 til 3300 m fra Pakistan til sørvest-
lige Kina. Treet er eviggrønt, blomstrer fra 
april til juni, og blir opp til 10 meter høyt. 

Modne frukter spises av lokalbefolkningen. Arten brukes hovedsakelig som ved, men 
også i noen grad som fôr, og det hevdes at denne arten stimulerer melkeproduksjonen 
hos kyr og bøfl er.

Lyonia ovalifolia
Dette løvfellende treet som blir 
opp til 10 meter høyt, hører til 
lyngfamilien. Barken er karakte-
ristisk ved at den er kanelbrun og 
skaller av i store fl ak. Blomstene 
er hvite og treet blomstrer fra 
mars til mai. Arten forekommer 
fra Pakistan til Indonesia i høy-
der mellom 1300 til 3300 moh. 
Bladene er gift ige for beitedyr og 
veden gir dårlig brensel. Saft  fra 
bladene påsmøres for å behandle 
skabb og kløe. 
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Blad og blomster av Lyonia ovalifolia 
( foto: forf.). 

Nye skudd på Neolitsea pallens ( foto: forf.). 
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Elaeagnus parvifolia
Denne arten forekommer i en høyde mel-
lom 1300 og 3000 m fra Afghanistan i 
vest til sørvestlige Kina i øst. Dette lille 
løvfellende treet er dekket med torner, 
og blader og greiner er dekket med sølv-
aktige skjell. Blomstene er hvite og duft er 
søtt. Fruktene modnes fra september til 
november. Modne frukter spises av lokal-
befolkningen mens umodne frukter tas 
medisinsk mot blodig dysenteri. 

Daphniphyllum himalense
Dette er et relativt lite tre med en kraft ig stamme. Arten blomstrer fra mars til april. 
Den forekommer i en høyde fra 1400 til 2800 m fra Nord-India til Burma. Medisinsk 
brukes en pasta laget av veden til å kurere betennelser i huden, og veden egner seg godt 
til treskjæring. Bladverket blir ikke beitet av husdyr.

Sluttord
Dette arbeidet er del av min postdoc i økologi ved Uni Bjerknessenteret på det NFR-
fi nansierte prosjektet HIMALINES, som undersøker sammenhengen mellom legale 
rammeverk og bevaring av biologisk mangfold og økosystemtjenester i disse mennes-
kepåvirka skogene.
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Bær av Elaeagnus parvifolia smaker godt ( foto: forf.). 

Tabell 1. Rhododendron-arter som forekommer naturlig i Nepal. Listen angir laveste og høyeste 
observerte forekomst (i meter over havet) dokumentert i herbariebelegg. Flere av artene har under-
arter som ikke er nevnt her.

Art  Lavest Høyest

Rhododendron anthopogon 3300 5100
          ’’ arboreum 1500 3600
          ’’ barbatum 2700 3600
          ’’ camelliifl orum 2700 3200
          ’’ campanulatum 2800 4400
          ’’ campylocarpum 3000 3900
          ’’ ciliatum 3600 3900
          ’’ cinnabarinum 3200 3800
          ’’ cowanianum 3000 3900
          ’’ dalhousiae 1800 2500
          ’’ epapillatum 3800 3800
          ’’ falconeri 3300 4100
          ’’ fulgens 3300 4100
          ’’ glaucophyllum 2700 3300
          ’’ grande 1700 2900

Art Lavest Høyest

Rhododendron griffi  thianum 2100 2500
          ’’ hodgsonii 3000 3800
          ’’ lepidotum 2100 4700
          ’’ lindleyi 2100 3300
          ’’ lowndesii 3200 4500
          ’’ nivale 4600 5600
          ’’ pendulum 3000 3500
          ’’ pumilum 3500 4200
          ’’ setosum 3700 5600
          ’’ thomsonii 2900 3800
          ’’ trichocladum 3500 3500
          ’’ trifl orum 2400 3300
          ’’ vaccinioides 2100 3000
          ’’ virgatum 2400 2600
          ’’ wightii 3300 4100
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  Rogn og asal (slekten Sorbus) i Arboretet på Milde. 
    – Del 2. Norske spesialiteter

Per H. Salvesen, Arboretet og Botanisk hage, De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuséet 
i Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: per.salvesen@um.uib.no)

Arboretets parkeringsplass på Dalsmyra rommer mer enn biler. Nokså uanselig – og 
sikkert forbigått av mange – står et meget eksklusivt utvalg av norske arter av rogn og 
asal plantet i rabattene på selve plassen, og i skråningen opp mot veien som fører vand-
rende besøkende inn i skogen mot Arboretet. De små trærne, som for et utrent øye 
og på avstand virker temmelig like, er gjennom årene samlet fra norsk natur og hører 
fl ere av dem til arter som bare fi nnes i vårt land. De er endemiske for Norge. Mange av 
dem er i tillegg sjeldne og fi nnes bare i små områder. Norge har et særlig ansvar for at 
de fortsatt har levelige vilkår, og nylig er deres status omhandlet i en rapport fra Norsk 
genressurssenter (Grundt & Salvesen 2012). Arboretet og Botanisk hage samarbeider 
med Norsk genressurssenter om å opplyse om disse artene og å sikre deres fortsatte 
eksistens. Samlingene av disse artene i Arboretet på Milde er "sikkerhetskopier" tatt 
vare på utenfor deres naturlige forekomster, det vi kaller ex situ.

Årringen 2009 (nr. 13) behandlet slekten Sorbus i vid forstand (Salvesen 2010), i 
foreliggende nummer er artene som fi nnes i Norge, tema. Vår hjemlige art rogn (Sor-
bus aucuparia) tør være velkjent: blad delt i 5–8 par omtrent like store småblad oppet-
ter midtstilken i tillegg til ett enkelt, likedan i bladenden, skjermformete kvaster med 
masser av gulhvite blomster på forsommeren og oransje-røde bærepler om høsten. I 
motsetning til rogn, har asal hele blad der bladranden ikke er skåret helt inn til midt-
nerven (midtstilken), men i høyden grovt tannet eller lappet, færre og større blomster 
i hver blomsterstand og tydelig større frukter. Mens rognebærene er forferdelig sure, 
er asalfruktene mildere og søtere på smak. I Norge fi nnes to ganske vidt utbredte arter 
av asal, norsk asal og bergasal, begge typiske for solvarme steder ikke langt fra kysten. 
I tillegg forekommer lokalt også sølvasal, en art som i alle fall for det meste har spredd 
seg fra trær plantet i hager og parker.

Nå ville ikke norsk rogn og asal vært så spennende om dette var hele historien. 
Forholdet er nemlig at rogn og asal kan krysses og danne levedyktig avkom sammen. 
De blomstrer mer eller mindre til samme tid fra månedsskift et mai-juni, og for insek-
tene ser blomstene så like ut at de knapt gjør forskjell på dem. Dermed vil det fra tid til 
annen spire frø som blir en mellomting mellom artene. Slike avvikere ville forsvunnet 
eller forblitt sjeldne om det ikke var for den fi nurlige formeringsmåten hos asalartene: 
de setter frø uten befruktning! Hemmeligheten består i at embryoet i frøet utvikles fra 
en vegetativ celle som tar over plassen til eggcellen. Kromosomtallet halveres derfor 
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Arboretets parkeringsplass ved Dalsmyra. I trerekkene som her kaster skygger i formiddagssolen, står noen av 
Norges mest sjeldne og spesielle plantearter på utstilling. Detaljkart s. 99 ( fl yfoto: Bergen kommune 2009).

N

Rognasal
Sorbus hybrida

Fagerrogn-gruppen

Sorbus meinichii

Småasal-gruppen
Sorbus subarranensis 

Sølvasal-gruppen

Sorbus aria et al.

Fransk, engelsk, 

østerriksk asal
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ikke, slik tilfellet er med kjønnsceller hos "normale", seksuelle arter. Embryoet utvikles 
direkte uten befruktning ved vegetative celledelinger og får kun med seg morplantens 
gener. Når dette gjentas i mange blomster og over år, vil frøavkommet til sammen ut-
gjøre en klon av genetisk identiske planter.

Det antas at norsk asal og bergasal er etterkommere av små populasjoner som over-
levede istidene som fåtallige isolerte trær sør og øst i Europa. Etter istidene greide noen 
å utvandre fra refugiene takket være evnen til å sette frø uten befruktning (Liljefors 
1955b). Denne evne må de ha fått som følge av eller parallelt med hendelser som også 
førte til en fordobling av kromosomtallet i cellene. Dette kan følge av en mutasjon 
(knoppmutasjon, 'sport') eller når krysningsavkom som dannes der nærstående arter 
møtes, forsøker å lage pollen, egg og frø. En tenker seg at det kan ha skjedd da asal-
artene vandret nordover ut over slettelandet fra fj ellene i Tatra, Alpene og Pyrenéene.

Når evnen til ukjønnet frøsetting først var oppstått, var den arvelig og ble beguns-
tiget under vandringen mot nord. Der asal så møtte rogn, fi kk de blandingsavkom 
som ikke bare vokste opp, men også satte spiredyktige frø som ga eksakte kopier av 
morplanten! På ulike steder og til forskjellig tid i vandringshistorien har dette møtet 
gjentatt seg, med litt ulikt resultat hver gang. Slik kan en forestille seg at de mange 
lokale artene i vårt land er oppstått. De er unike og spesielle – om enn innbyrdes oft e 
svært vanskelige å holde fra hverandre.

I "normale" arter trengs et stort antall individer for å sikre stor nok variasjon til å be-
vare artens eksistens på lang sikt. Blir individtallet i populasjonene for lite, vil krysning 
mellom nære slektninger overveie og innavl dominere. Dermed vil det dannes stadig 
fl ere avkom der skadelige mutasjoner kommer til uttrykk, og i den voksne populas-
jonen vil genkombinasjoner som gir redusert vitalitet og lav fertilitet, tilta i frekvens. 
Hos Sorbus vil lavt individtall ikke være et problem på samme måte. De fl este artene 
formerer seg ved apomiksis, og omfatter et begrenset antall nært beslektede kloner: 
Siden frøavkom med morplantens egenskaper uforandret intakte, lett kan skaff es fra 
en enkelt plante, vil det i prinsippet være mulig å bevare slike arter for ettertida ved å 
sikre én levende plante av hver klon. Dette kan gjøres ved å legge frø i frøbank på fryse-
lager, eller det kan gjøres ved å dyrke et begrenset antall representanter av hver art.

Dette er bakgrunnen for Arboretets samlinger av rogn og asal fra Norge. De fl este 
av de norske artene er plantet ved Arboretets parkeringsplass på Dalsmyra. Vi kommer 
tilbake til artenes historie etter hvert, men først skal vi se litt på hvordan de ble oppd-
aget og beskrevet, et arbeid som fortsatt pågår og langt fra er avsluttet. Mye tyder på at 
nork fl ora huser fl ere uoppdagete spesialiteter som ennå ikke er beskrevet.

Som de stiger frem: om utforskingen av Sorbus i Norge og Norden

Variasjonen i slekten Sorbus i Norden er innfl økt og kan virke uoversiktlig. Vanskene 
skyldes ikke bare de biologiske forholdene, men har også sin bakgrunn i politiske 
forhold under 1700- og 1800-tallet. Den norske selvstendighetsbevegelsen, løsriv-
elsen fra Danmark og påfølgende union med Sverige, samtidig som Norges nye viten-
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skapelige institusjoner ble bygget, bidro sterkt til at det er en krevende øvelse å følge 
trådene i utredningen av artene. Men vi synes det er en spennende historie.

Folkene i Norden har i uminnelige tider skilt mellom rogn og asal. Det viser 
navnene, som må være svært gamle og fi nnes vidt utbredt i Nordvest-Europa (Ropeid 
2010). 'Rogn' ('raun', 'raudn') tydes som navn arten har fått etter den røde fargen på 
fruktene. Navnet 'asal' ('öxel', 'aksel', 'asald' osv.) kan kanskje tolkes som "oppsvulmet 
(spise)frukt" fra gamle ord for å svelle opp ('ese', 'ase') og spisefrukt som vokser på trær 
('alde', 'aldetre'). Om betydningen da blir sammenliknende, at asalfrukten er større og 
mindre sure enn rognebærene, gir det jo mening og en ganske presis beskrivelse av 
forskjellen! Det er kjent at asal tidligere var brukt i husholdningen både her i landet 
og i våre naboland. Bæreplene ble spist både friske (helst etter en frostnatt, er det sagt), 
tørket og ristet over glørne (Høeg 1974, Lagerberg et al. 1955). De er blitt regnet som 
en lekkerbisken, og har i Danmark vært i handelen som 'bornholmske rosiner'. I svensk 
tradisjon viser 'fesbär' o.l. navn til lyden av bærepler som sprekker over varmen, litt som 
våre dagers popkorn (Hansell & Høst 1971).

I nyere tid og skrift lige kilder møter vi rogn og asal først på 1600-tallet her på ber-
get. Etter reformasjonen satte danskekongen seg fore å beskrive Norges rikdommer, 
og spesielt under Christian IV ble fl ere tjenestemenn sendt ut for å innhente opplys-
ninger, herunder også om plantelivet ( Jørgensen 2007). Den første vi med sikkerhet 
vet fi kk med seg materiale av Sorbus fra Norge, var Otto Sperling (1602–1681), bota-
nisk skolert lege og en tid leder av kongens hage i København. Sperling besøkte Norge 
første gang i 1622 og var her senere i perioden 1628–1634. Han bodde i lange peri-
oder i Bergen og fra hans selvbiografi  vet man at han i 1622 samlet "Urter og Kviste 
af Træer" i Bergen og botaniserte på en reise over land fra Stavanger til Farsund, der 
han må ha sett fl ere asal-arter (Sperling 1673). Han bodde også en tid hos rikskansler 
Jens Bjelke i Onsøy og gjorde en ekskursjon til Feiring ved Mjøsa før han returnerte 

Bursers eksemplarer av asal. Lengst t.v.: et eksemplar merket Sorbus centaurifolium samlet i Norge av Otto 
Sperling (BURS XXIV ante p. 6). I midten og til høyre: "Sorbus Herloviana" fr a hagen ved Herlufsholm, 
Sjelland (BURS XXIV p. 5). De to første fr a Bursers herbarium i Uppsala (microfi ch av Hortus Siccus), det 
siste fr a Bursers "danske herbarium"  ( foto: Hans Tybjerg).
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til Danmark utpå høsten. I senere år besøkte han Oslo og Drammen, og reiste gjen-
nom Valdres over Fillefj ell til Sogn og derfra til Bergen, hvor han igjen bodde en tid. 
Sperling var en ivrig samler, og et belegg samlet av ham i Norge ligger i herbariet etter 
den tyskfødte botaniker Joachim Burser (se Juel 1923, 1936). Burser (1583–1639) var 
professor ved Sorøakademiet på Sjelland og er regnet for en av datidens mest kyndige 
botanikere. Sannsynligvis har Burser fått planter av Sperling i 1629, da de to møttes 
i Sorø ( Jørgensen 2007). Bursers herbarium oppbevares nå i Universitetsherbariet i 
Uppsala, og Sperlings eksemplar kan under noe tvil bestemmes til svensk asal (Sorbus 
intermedia). Det er et langskudd der bladene ikke er typiske for arten, og hvor i Norge 
det kan stamme fra, vites ikke.

I Bursers herbarium ligger også et belegg av et typisk eksemplar av svensk asal 
(BURS XXIV 5). Det stammer fra det ene av to trær som i 1630-årene sto plantet i 
hagen ved Herlufsholm, det danske aristokratiets akademi. Trærne må være kommet 
til Danmark lenge før Sperlings tid, og på etiketten skriver Burser at de muligens opp-
rinnelig var kommet fra Norge ( Juel 1936). Burser skriver i sitt "danske herbarium" at 
de var store som pæretrær med en stamme på nesten tre alen (ca. 1,50 m) i omkrets 
(fi de Hans Tybjerg in litt. 23. & 31.5.2002). Herbariet var et forsøk på å lage en dansk 
fl ora med innklebete, pressete planter, og Tybjerg gjør oppmerksom på et tredje belegg 
i dette herbariet. Det er også merket Sorbus Herloviana og er antakelig fra det andre 
treet Burser omtaler fra hagen ved Herlufsholm skole. Umiddelbart bestemte denne 
forfatter dette til sørlandsasal, S. subsimilis (bladform, 10 par sidenerver i bladet), men 
helt sikkert kan det ikke skilles fra svensk asal, S. intermedia.

Hvorom allting er, usikkerhet i bestemmelsen til tross, har vi klare indisier for at 
asal fra Norge – i alle fall svensk asal – var kjent i København på 1600-tallet. Sper-
ling omtaler selv en bredbladet asal av norsk herkomst ('Sorbus Norvegica Aria conge-
ner') fra hagen ved Det kongelige slott i København, der han var "kongelig botanicus" 
(Sperling 1642).

I Christian Gartners "Horticultura" utgitt 1694 (Balvoll & Weiseth 1994), fi nnes 
den første mer spesifi kke omtalen av asal i Norge. Gartner beskriver der hvordan 
'Øxel', et tre med «blad som poppel og bær lik nyper som smaker litt som kirsebær», 
er plantet fl ere steder i Trøndelag. Hvilken asal det kan ha vært snakk om, er litt uvisst, 
men en har ut fra navnet øxel gjettet på svensk asal (Balvoll & Weiseth 1994). Utover 
1700-årene ble off entlige tjenestemenn som prester og fogder viktige informanter til 
kongen. Slik ble asal første gang beskrevet som viltvoksende i Norge av sogneprest-
en i Norderhov prestegjeld på Ringerike, Johannes Ramus. I et manuskript fra 1715 
(trykket 1735) regnet han ved siden av rogn opp Sorbus torminalis, med norske navn 
'asald' eller 'axelbær'. I dag er Sorbus torminalis navn på tarmvriasal, en mellomeuro-
peisk art som når nord til Danmark (Nielsen & Th ingsgaard 1997, Rasmussen & 
Kohlman 2001) og i Norge kun fi nnes plantet en sjelden gang (Salvesen 2010), og 
en må undres over hvilken art Ramus har siktet til. Noen år senere supplerer fogden 
Ivar Wiel vår kunnskap om saken ved å beskrive et treslag kjent lokalt på Ringerike 
som 'hasal' (Wiel 1743). Det er tydelig at det ikke dreier seg om hassel, som han også 
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nevner, siden fruktene er bær. Fra senere undersøkelser av dialektnavn (Høeg 1974), 
kan en slutte seg til at det må ha vært rognasal (Sorbus hybrida) eller muligens ber-
gasal (S. rupicola), han siktet til. Først i Eric Pontoppidans 'Norges naturlige Historie' 
(1752), fi nnes en tegning av en asal fra Norge, som lar seg bestemme med sikkerhet. 
Det detaljerte kobberstikket viser en umiskjennelig blomstrende kvist av rognasal. 
Pontoppidan forteller at den kalles 'øxel', 'axel' eller 'asald', og angir som grunn til å 
koste på den et kobberstikk at den er «…een af Norges særdeeles national Væxter, og 
Udlænderne ikke meget bekiendt.» Pontoppidans detaljerte beskrivelse levner dertil 
liten tvil om at dette er rognasal, og det framgår tydelig at han har sett den i Bergen. 
Det er rimelig å tolke ham dithen at kobberstikket er gjort av en frisk, blomstrende 
grein plukket fra et tre i Bergen, der Pontoppidan bodde og virket som biskop fra 1746 
til 1754 ( Jørgensen 2007).

Linné, Gunnerus og 'Flora norvegica'

Pontoppidan viser i sin beskrivelse til 'botanikkens far', Carl von Linné, som fører opp 
'Öxel' under Crataegus i sitt system (Linné 1753, 1755). Slekten Crataegus omfatter i 
dag kun hagtorn, dvs. arter med skarpe greintorner og steinhardt kjernehus i fruktene. 
Linnés oppfatning kan derfor virke litt underlig, men var helt i tråd med logikken i 
hans Systema sexualae ("seksualsystemet", Linné 1735). Her ordnet han slektene 
i klasser etter antall pollenbærere og arr i blomsten. For mange slekter ga dette godt 
samsvar med det ettertiden kom til å oppfatte som naturlige plantefamilier, men 
for Eplefamilien (Maloideae i Rosefamilien) tilslørte det snarere enn klargjorde de 
naturlige slektskapsforholdene. Det vi i dag oppfatter som slekten Sorbus (rogn og 
asal) ble av Linné fordelt på tre slekter i hver sine klasser etter forskjeller i fruktene: 
alpeasal (Sorbus chamaemespilus) med fem rom i kjernehuset tilordnet han Mespilus 
i klasse Icosandria Pentagynia (fra gresk eikosi, tjue + andria, pollenbærere og 

Første il-
lustrasjon av 
en asal fr a 
Norge: rogn-
asal, Sorbus 
hybrida, høyst 
sannsynlig fr a 
et tre i Bergen 
(Pontoppidan 
1752, 'No 9, 
T1. pag. 212').
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penta, fem + gynia, arr) mens sølvasal og andre arter med to rom, havnet i Crataegus 
(klasse Icosandria Digynia), sammen med hagtorn. Rogn, rognasal og svensk asal 
med 3-4 rom i frukten ble beholdt i Sorbus (klasse Icosandria Trigynia).

Linné beskrev i førsteutgaven av sitt storverk 'Species plantarum', som kom i 1753, 
to arter som også forekommer i Norge: Crataegus aria (omfattet sølvasal, bergasal, 
norsk asal osv.) og Sorbus aucuparia (rogn). Under Crataegus aria førte han opp svensk 
asal som varietet merket β suecica. Den kjente han fra Sverige og England. I andreut-
gaven, som kom i 1762–63 og ble fullført av sønnen, beskrev han også Sorbus hybrida 
(rognasal) fra Gotland. Om denne anfører han at den er en ny art oppstått fra krysning 
mellom asal og rogn, en observasjon som brøt med gjeldende teologi i datiden, der 
artene var skapt av Vår Herre og slett ikke foranderlige!

Linné korresponderte med fl ere norske botanikere og fi kk stor innfl ytelse også på 
utviklingen av norsk botanikk. Til kunnskapen om slekten Sorbus var presten Hans 
Strøm en viktig bidragsyter, og det er tydelig at hans undersøkelser og skrift er impon-
erte stort i Uppsala. Strøm har da også gjort sine saker etter mesterens anvisning. I sin 
beskrivelse av Sunnmøre, som kom i to bind (Strøm 1762, 1766), skiller han under 
Crataegus med tyve pollenbærere og to arr, tydelig mellom 'selje-asald' (= bergasal, 
Sorbus rupicola) og 'rogn-asald' (S. hybrida). Den første, forteller han, plantes inn i 
hagene av bøndene i Nordfj ord, og på gården Saude på Sunnmøre spises bærene med 
"Begiærlighed". Plantenavnene har han tydeligvis plukket opp fra lokale informanter.

Strøm var selv for beskjeden til å korrespondere direkte med Linné, men kontakten 
ble formidlet av Biskop Ernst Gunnerus i Trondheim, som Strøm korresponderte med 
( Jørgensen 2007). Selv var biskopen på samme tid godt i gang med sitt store opus, 
'Flora norvegica'. I første bind av dette verket, som kom i 1766, oppgir han å ha sett to 
varianter av asal ('asal', 'öxel'- el. 'axel-bær', Gunnerus 1766), og i herbariet han etterlot 
seg (GUNN i TRH), fi nnes fl ere eksemplar som lar seg bestemme enten til rognasal 
(Sorbus hybrida) eller bergasal (S. rupicola).  Gunnerus følger andreutgaven av Linnés 
'Flora suecica' fra 1755, der denne under Crataegus aria fører opp to varieteter, β. aria 
og γ. fennica. Om sistnevnte skriver Linné at han av sin elev Pehr Kalm har fått tilsendt 
pressete kvister fra Finland av en asal med blad som er en mellomting mellom rogn 
og asal. Gunnerus tilføyer at Linnés første varietet (den vi nå kaller bergasal) i norske 
dialekter kjennes som 'selje-asal' og den andre som 'rogn-asal'. Han har sett bergasal i 
Grytten i Romsdal (det ligger et eksemplar derfra i herbariet hans i TRH), og oppgir 
at den i Norge er vanligere sørover fra Sunnmøre. Om rognasal skriver han at han har 
sett den i Romsdal, slik den er gjengitt i Pontoppidans tegning, og beretter at den er 
plantet i Trondheim, der han er blitt vist en kvist med bær av en D. D. Henricus, og at 
den tidligere kunne sees mye plantet i Værnes i Stjørdal. Skal en tro Gunnerus, er det 
altså rognasal som har vært brukt i Trøndelag, ikke svensk asal, slik enkelte har antatt. 
I bind to av 'Flora norvegica' fra 1772, følger Gunnerus Linnés eksempel og skiller ut 
rognasal som egen art, og angir den som alminnelig i skog. Som vi ser, tegnes mot slut-
ten av 1700-årene et konsistent bilde der det er kjent tre arter av det vi i dag oppfatter 
som slekten Sorbus i Norge.
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'Flora danica'

Gunnerus fl ora ble etter det en vet, i alle fall til dels utviklet i konkurranse med dan-
skekongens prosjekt 'Flora danica', som fra 1761 kom ut under ledelse av den tyske 
botaniker Georg Christian Oeder. Han besøkte Norge i årene 1755–1760 under 
forarbeidene til 'Flora danica', og var i Trondheim samtidig med at Gunnerus tiltrådte 
som biskop der. De traff  hverandre, ble venner og korresponderte også om sine re-
spektive fl oraverk. På et stadium var Gunnerus faktisk inne på å publisere sine funn 
i 'Flora danica', siden man der hadde mulighet for fargeplansjer ( Jørgensen 2007 & 
pers. medd.).

Oeder var elev av den store sveitsiske botaniker Albrecht von Haller, som var sterkt 
uenig med sentrale punkter i Linnés system. Haller forkastet både seksualsystemet 
og den binære nomenklaturen til Linné, som han oppfattet som rigid og i strid med 
naturens variasjon og foranderlighet. Oeder reiste i motsetning til Linné i det sørlige 
Norge og samlet planter. Han var bl.a. i Vanse i Farsund i juli 1757 (Peter Wagerner, 
pers. medd.), der han trolig så både rognasal og norsk asal. I heft e 6 av 'Flora danica' 
(Oeder 1767) er da også rognasal og norsk asal avbildet i to vakkert håndkolorerte 
kobberstikk som må være gjort fra levende materiale, ledsaget av svært detaljerte opp-
lysninger, antakelig basert på Oeders egne observasjoner i Norge. Først i heft e 18, som 
nordmannen og bergenseren Martin Vahl var redaktør for, ble det publisert et kob-

'Flora danica' tab 302 fr a 
heft e nr. 6  (Oeder 1767). 
Kvisten i blomst (t.v.) kan 
bestemmes til norsk asal, 
mens den andre, i fr ukt (t.h.), 
er vanskeligere å plassere. 
Om vi forholder oss til den 
blomstrende kvisten, er dette 
første pålitelige avbildning av 
norsk asal, Sorbus norvegica!  
(Fra håndkolorert eksemplar 
ved Herbariet, Universitets-
muséet i Bergen, foto: P. H. 
Salvesen).
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berstikk av rogn (Vahl 1792). 'Flora danica' tegner et bilde av datidens kunnskap om 
disse artene i kongeriket Danmark-Norge som tilsynelatende svarer til det Gunnerus 
(og Linné) gir, men detaljeringen i kobberstikkene og opplysningene om funnsteder 
viser viktige ulikheter. Her ligger kimer til oppdagelsen av fl ere arter i vår fl ora: 

Tavle 302 (NB: nummereringen av tavle 301 og 302 ble byttet i trykken (Hornemann 
1827, Lange 1886, Peter Wagener in litt.), her refereres derfor teksten til nr. 301)
Denne tavlen viser Crataegus aria avbildet fra et eksemplar samlet i Herad i Vanse 
prestegjeld (Lista, VA). Det opplyses at den samme også fi nnes på Bornholm, men 
er sjelden der. Oeder skriver videre at arten på Lista kalles 'måbær' og på Bornholm 
'mölnebærtre'. Figuren ble (i sin helhet) sitert som type for A. P. de Candolles beskriv-
else av Pyrus aria α obtusifolia i 1825. Th eodor Hedlund oppgraderte siden denne til 
arten Sorbus obtusifolia og presiserte samtidig at han kun henviste til det blomstrende 
eksemplaret i tavle 302 (Hedlund 1901). Samtidig førte han planter nevnt i teksten fra 
Bornholm til bergasal (Sorbus salicifolia i hans notasjon = S. rupicola). 

Tavle 301 (tekstens 302)
Denne viser også to kvister, én blomstrende og én med frukt. Om den første viser 
Oeder til Linnés beskrivelse av svensk asal (Crataegus aria β. suecica) i andreutgaven av 
'Species plantarum' fra 
1762. Samtidig viser 
han til beskrivelsene 
av asal hos bl.a. Strøm, 

  'Flora danica tab 301. 
Kvisten øverst t.h. er ifl g.  

'Flora danica' fr a Norderhov 
på Ringerike og kan ses som 
illustrasjon på beskrivelsen 

av rognasal hos Johannes 
Ramus (1715). Den andre 

kvisten stammer fr a et tre 
som var plantet ved "en 

bondes hus" på Bjelland 
(VA). Etter våre dagers 
standard er dette typisk 

rognasal ( fr a håndkolorert 
eksemplar ved Herbariet, 

Universitetsmuseet i Bergen, 
foto: P. H. Salvesen).
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Pontoppidan og Gunnerus. De norske navnene oppgis til å være 'asaldbær öxel' eller 
'asaldbær', eller på Sunnmøre: 'seljeasald'. Oeder blander navnene her, men etter dagens 
begreper vil denne kvisten kunne bestemmes til rognasal. Oeder opplyser at den for-
men som er avbildet, er spesielt vanlig i "Norderhough Ringericiæ". Den kan dermed 
ses som illustrasjon på beskrivelsen av rognasal hos Johannes Ramus og Ivar Wiel fra 
Ringerike noen tiår tidligere. Dette stemmer godt med den formen vi har kalt fj ord-
rognasal, som fortsatt er vanlig i kalkfuruskog på deler av Ringerike. 

Den andre kvisten, som bærer frukt, sammenlikner Oeder med Linnés Sorbus hy-
brida og viser til Strøms og Gunnerus’ beskrivelser av samme. Dette er i følge 'Flora 
danica' den formen som på Sunnmøre ble kalt 'rognasald'. Kvisten stammer imidlertid 
fra et tre som var plantet ved "en bondes hus" på Bjelland (Vest-Agder). Etter våre dag-
ers standard er dette et typisk eksemplar av rognasal.

Tavle 1034 (fra 1792)
Tavlen viser en blomstrende kvist av rogn, Sorbus aucuparia, og i teksten oppgis arten 
som vanlig i Norge og Danmark. Det er ikke sagt noe om hvor kvisten er samlet, men 
den har påfallende åpen, pyramideformet blomsterstand med små blomster og blad 
med spisse småblad. Dette stemmer godt overens med den nordøstlige underarten av 
rogn som i dag kalles fj ellrogn (Sorbus aucuparia ssp. glabrata). Det er godt mulig 
Martin Vahl selv samlet den under sine reiser i Norge i årene 1787-88, der han nådde 
over store strekninger mellom Bergen og Vardø (Vahl 1792–1794, Dahl 1921).

Ved utgangen av 1700- 
tallet og på overgangen 
til Norges løsrivelse fra 
Danmark, ses fortsatt at 
tre arter er vel etablerte i 
litteraturen: Rogn (Sor-
bus aucuparia), rognasal 
(S. hybrida) og seljeasal 
(Crataegus aria). En leg-

'Flora danica' tab 1034 utgitt i 
heft e 18, som kom i 1792 med 
Martin Vahl som redaktør. 
Hvor den blomstrende kvisten 
er samlet vet vi ikke ( fr a 
håndkolorert eksemplar ved 
Herbariet, Universitetsmuseet i 
Bergen, foto: P. H. Salvesen).
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ger merke til at fortsatt avviker defi nisjonen av slektene Sorbus og Crataegus fra dagens 
oppfatning, og spesielt innen asalene skal det oppdages fl ere arter i det neste århund-
ret. Det ligger kimer til dette i to forhold allerede i det materialet som er akkumulert. 
For det første er kunnskapene om norsk fl ora etter hvert blitt så pass detaljerte og vel-
dokumenterte gjennom fi gurmateriale og herbariebelegg, at en kan sammenlikne de 
ulike funn reelt. Dertil har Linné gjort en meget viktig observasjon, som er akseptert 
blant botanikere: nye arter kan oppstå ved krysninger mellom rogn og asal! 

Nasjonsbygging og fl oristisk dokumentasjon

Biskop Gunnerus opprettet i 1760 Det Trondhjemske Selskab som ble forløperen 
til Vitenskapsmuséet og Universitetet i Trondheim. Herbariet hans ble basis for det 
første museumsherbariet i Norge. Han var også blant de fremste forkjemperne for 
å grunnlegge et universitet her i landet og mente det burde legges til Kristiansand, 
der avstanden er kortest til Danmark. Først i 1811 ble tanken virkeliggjort ved 
grunnleggelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Oslo, senere Universitetet 
i Cheistiania. Til da hadde det meste nye i norsk botanikk vært initiert fra Køben-
havn, der arbeidene med 'Flora danica', som vi har sett, førte Oeder og Vahl, og senere 
dansken Jens W. Hornemann på lange innsamlingsreiser i Norge, spesielt i fj ellet og 
nordpå ( Jørgensen 2007). Etter Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 ble det slutt på 
danske botanikeres norgesreiser, og i stedet kom etter noen tid fl ere svenske botan-
ikere på besøk. Nå gjaldt det innsamling for svenske fl oraverk, der naturlig nok Norges 
fl ora også inngikk etter unionen med Sverige. Samtidig ble det grunnlagt norske insti-
tusjoner som etter hvert tok til å bygge opp nasjonale, naturvitenskapelige samlinger. 
Universitetets museum ble grunnlagt på Tøyen i 1812 og fi kk eget herbarium fra 1863. 
Bergen kom snart etter (1825, eget herbarium 1886), fulgt av Kristiansand (1828) og 
Tromsø (1872, eget herbarium 1882). Interessen for bota-
nikk og for å kartlegge og dokumentere landets fl ora med 
innsamlinger av herbariebelegg, fi kk en kraft ig stimulans, og 
samlingene i herbariene vokste, først langsomt, men utover 
i andre halvdel av 1800-tallet raskere. Antallet amatører og 
profesjonelle samlere som interesserte seg for Sorbus, økte 
også (se tabell 1). 

Samlingene omfattet etter hvert adskillige ark med rogn 
og asal, og det ble gjort funn som siden skulle bli beskre-
vet som nye arter (tabell 2). Flere av de viktigste ble gjort 
av Mathias Numsen Blytt, som reiste over det meste av lan-
det og samlet planter både før og etter at han i 1837, uten 
formelle kvalifi kasjoner, ble utnevnt til professor i botanikk 
og bestyrer av Botanisk hage på Tøyen. Størst betydning fi kk 
hans fl oraverk, 'Norges fl ora' (M. N. Blytt 1861-1876) som 
han selv bare fi kk utgitt første bind av, og som ble fullført 

Tab. 1. Innsamlere av 
Sorbus til museums-
herbariene i årene 
1820-1909.

  –  Tiår  – Antall
1820–1829 1
1830–1839 2
1840–1849 4
1850–1859 5
1860–1869 10
1870–1879 20
1880–1889 22
1890–1899 28
1900–1909 31
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av sønnen, Axel, etter hans død. Her beskrev Blytt bl.a. sine observasjoner av lokale 
varianter av rognasal og svensk asal, som siden skulle danne basis for å skille ut smalasal 
(Sorbus lancifolia) og sogneasal (S. sognensis) på den ene siden og grenmarasal (S. sub-
pinnata) og småasal (S. subarranensis) på den andre. Axel Blytt bidro også med adskil-
lige nye funn av Sorbus. Han ble bestyrer for herbariet ved Botanisk museum i Oslo, 
og utarbeidet sin egen fl ora, en felthåndbok i ett bind med knappe, men detaljrike 
beskrivelser av alle kjente arter i landet. Heller ikke han rakk å fullføre sitt verk, og det 
ble hans elev, Ove Dahl som sto for utgivelsen (A. Blytt 1906).

Parallelt med fl oraarbeidet med base i Oslo, var svenske botanikere aktive i Norge. 
Dette førte til at fagerrogn første gang ble beskrevet av lektor Carl Johan Lindeberg i 
11. utgave av C. Hartmans 'Handbok i Skandinaviens fl ora', som kom i 1879. Linde-
berg gir den navnet Sorbus aucuparia *meinichii etter amtmann i Søndre Bergen hus 
fra 1860-1869, Hans Th omas Meinich (notasjonen * viser at Lindeberg oppfattet den 
som en varietet av rogn). Meinich har trolig fortalt Lindeberg at den spesielle formen 
skulle være å fi nne ved Mosterhamn (Salvesen 1992, 1993, Jørgensen 2007). Den ble 
i alle fall samlet der av Lindeberg i 1873, og senere av Robert Hartman (bror av C. 
Hartman) i 1875 og 1877. Selv var Meinich blitt gjort oppmerksom på fagerrogn av 
Chr. Sommerfeldt. Han var prest i daværende Finnås prestegjeld som omfattet deler 
av Bømlo og Sveio. Fra belegg i herbariene vet vi at Sommerfeldt hadde funnet den ved 
Øklandsvåg i Sveio i august 1867, og antakelig var det ham som sendte spiredyktige frø 
derfra til Botanisk hage på Tøyen, slik F. C. Schübeler beretter noen år senere (Schübe-
ler 1873–1875).  Det fi nnes også et meget vakkert belegg av en blomstrende kvist av 
arten etter Meinich, datert 20. juni 1869 og med følgende stedsangivelse: «…træff es 
temmelig almindelig paa Stordøen og Finnaas i Søndhordland». Blomstene viser de 
rødlige pollenknappene som er typiske for fagerrogn på disse kanter.

Tabell 2. Første funn av Sorbus-arter i Norge
Taxon Første belegg (norsk) Nytt taxon publ. Oppjustert til art
Rogn, S. aucuparia*) [M. Vahl 1792] Linné 1737 Linné 1753
Rognasal, S. hybrida  E. Gunnerus ca. 1760 Ramus 1735 Linné 1755
Bergasal, S. rupicola E. Gunnerus ca. 1760 Hedlund 1901 Hedlund 1914
Norsk asal, S. norvegica*) M. N. Blytt 1824 de Candolle 1825 Hedlund 1914 (1901)

Grenmarasal, S. subpinnata M. N. Blytt 1838 Blytt 1876 Hedlund 1911
Smalasal, S. lancifolia M. N. Blytt 1841 Blytt 1876 Hedlund 1912
Fagerrogn, S. meinichii C. Sommerfeldt 1867 Hartman 1879 Hylander 1945
   [Hedlund 1907]
Sogneasal, S. sognensis A. Blytt 1865 Hedlund 1901 Nordhagen 1979
   [Hedlund 1948]
Sørlandsasal, S. subsimilis R. E. Fridtz 1871 Blytt 1906 Hedlund 1914
Sølvasal, S. aria R. E. Fridtz 1892 Lid & Lid 1994 Lid & Lid 2005
Småasal, S. subarranensis T. Lillefosse 1909 Hedlund 1914 Hylander 1955
Nordlandsasal, S. neglecta O. Dahl 1911 Hedlund 1915 Hylander 1945
*) Tavlene i  'Flora danica' av rogn (Vahl 1792) og av norsk asal (Oeder 1767) kan oppfattes som første 

norske belegg av disse artene. 
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Etter utgivelsen av C. Hartmans fl ora i 1879 valfartet botanikere, deriblant mange 
svenske, til Sunnhordland og Moster for å se og samle den nye varieteten av rogn. 
De samlet også andre arter av Sorbus, og det ble dermed bygget opp omfattende de-
taljkunnskaper om og herbariemateriale av norske arter av slekten i de svenske her-
bariene i Lund, Uppsala og Stockholm. Dette var trolig av stor betydning for at sven-
sken Th eodor Hedlund kom til å fatte interesse for slektens variasjon i vårt land.

Th eodor Hedlund

Knapt noen har bidratt til forståelsen av slekten Sorbus i Norge og Norden som Johan 
Th eodor Hedlund (1861–1953). Etter avlagt doktorgrad ved Uppsala universitet i 
1892, ble han først dosent, senere amanuensis i Botaniska trädgården ved Universite-
tet i Uppsala. Fra 1904 til 1927 arbeidet han ved Alnarps Lantbruksinstitut i Lund, 
først som lektor og etter 1917 som professor. Hedlunds hovedverk, 'Monographie der 
Gattung Sorbus', kom ut i Uppsala i 1901. Hedlund gir her en samlet oversikt over 
alle kjente arter i slekten på verdensbasis, og beskriver en rekke nye arter i stor detalj. 
Dermed ryddet han også opp i mange uklarheter som lenge hadde hersket omkring 
slektens avgrensning innen eplegruppen i rosefamilien. Han ga også en ny defi nisjon 
av slekten Sorbus, som på viktige punkter skilte seg fra den linneiske, og som fortsatt i 
hovedsak er gyldig i dag (Hedlund 1901): 

«Lauvfellende, sommergrønne trær og busker med blomster i halvskjerm; frukt-
blad 2-5, mer eller mindre sammenvokste med hverandre, frie fra blomsteraksen i 
øvre del, ved fruktmodning bruskaktige, nedre del vokst sammen med fruktkjøt-
tet, hudliknende eller pergament ‒ bruskaktig; hvert fruktblad danner en beholder 
som ikke åpnes, inneholder to frøemner; frøskall uten harpiksganger; begerblad 
og øvre, frie del av blomsteraksen ikke avfallende som en enhet (hos enkelte arter 
faller begerfl ikene likevel lett av enkeltvis).»

Han utredet også nomenklaturen på ny og avklarte mange spørsmål om navnsetting 
som hadde voldt hodebry opp gjennom tidene. Hedlund aksepterte i sin monografi  
fagerrogn som underart i sin notasjon basert på Lindebergs beskrivelse og Hartmans 
funn ved Mosterhamn. Dette høres kanskje litt kryptisk ut, men Hedlund skilte i sin 
monografi  mellom "gode" arter angitt med fete typer i overskrift en og hybridarter 
("Bastarden") med tynn skrift  i headingen. Disse siste skriver han i forarbeidene at 
skal ha formell rang som underarter. Men han uttrykker tvil om hva som er rett (Hed-
lund 1901), og senere (Hedlund 1907 og i brev til Hylander i 1939) aksepterte han 
artsrangen. Den formelle kombinasjonen på artsnivå ble imidlertid først publisert av 
den svenske botanikeren Nils Hylander i 1945 med henvisning til brevet fra Hedlund 
av 1939. 

Hedlund beskrev i 1901 også norsk asal som Sorbus obtusifolia, basert på Oeders 
fi gur i 'Flora danica' fra 1767, og skilte denne fra bergasal, som han kalte Sorbus sal-
icifolia. Videre beskrev han arten Sorbus arranensis fra øya Arran i Skottland og S. 
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minima fra Wales basert på funn av asaler med lappete blad uten frie fi nner der. Hed-
lund kommenterer om tilsvarende former funnet i Norge at det vil kreve ytterligere 
undersøkelser å avgjøre om de norske asalformene avstammer fra de britiske eller om 
de er oppstått lokalt i Norge.  

Før Hedlunds avhandlinger ble kjent i Norge, var fi re arter antatt viltvoksende her 
i landet (M. N. Blytt 1861-1876): rogn (S. aucuparia), rognasal (S. fennica, inklu-
dert fagerrogn), svensk asal (S. intermedia, syn. S. scandica, inkluderte hovedsakelig 
grenmarasal) og sølvasal (S. aria, omfattet både norsk asal og bergasal). Nå fi kk vi 
tilført ytterligere tre: fagerrogn (S. meinichii), bergasal (S. salicifolia) og norsk asal (S. 
obtusifolia), og fl ere fantes så å si klare "mellom linjene". Det var derfor ikke underlig 
at norske botanikere holdt kontakten med sine svenske kolleger om Sorbus også etter 
Norges løsrivelse fra unionen med Sverige i 1905. Flere ivrige plantesamlere forsynte 
Hedlund med rikelig materiale fra Norge, og han publiserte de nærmeste årene fl ere 
nye arter for vitenskapen i norske lokale fl oraundersøkelser.

Først ut var grenmarasal. Den ble formelt beskrevet som Sorbus subpinnata i Johan 
Dyrings 'Flora grenmarensis', basert på M. N. Blytts funn ved "Øyenkast" i Porsgrunn 
(Hedlund 1911). Tre år seinere kom Hedlunds beskrivelse av sørlandsasal (S. subsimi-
lis) fra Sokndal kommune sør i Rogaland, også dette i et arbeid om lokalfl oraen av Dy-

Th eodor Hedlunds oversikt over variasjon i bladform hos nordiske arter av Sorbus: S. subpinnata (1a & 1b, 
med ulik næringstilgang?),  S. subsimilis (2), S. arranensis (3), S. lancifolia (4), S. hybrida (5a & 5b, som 
følge av næringstilgang?  i ett og samme eksemplar), S. meinichii (6), S. intermedia (7a, 7b & 7c) og fr ukt 
av S. arranensis (8) og S. intermedia (9) ( fr a Hedlund 1915).
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ring (Hedlund 1914). Nærmest i forbifarten beskrev Hedlund der også engelsk asal, S. 
anglica, som meget nær sørlandsasal, men forskjellig i bl.a. detaljer i bladomriss.

Hedlund omdøpte i sitt bidrag til Dyrings planteliste norsk asal til S. norvegica 
og forkastet navnet S. obtusifolia, som han tidligere hadde anvendt for norsk asal. 
Dette siste begrunnet han med at navnet tidligere hadde vært brukt om ulike arter, og 
dermed skulle være tvetydig. I ettertid er dette bestridt, først og fremst av Hylander, 
som i forarbeidene til sin 'Nordisk fl ora' argumenterte for at navnet S. obtusifolia er 
gyldig og bør ha prioritet (Hylander 1955a). Hylander rakk dessverre aldri å fullføre 
sitt verk, men det er liten tvil om at han hadde rett i sin tolkning av saken. I Norge er 
navnet S. norvegica likevel beholdt, kanskje mest av nasjonale hensyn, basert på navne-
bruken i Rolf Nordhagens 'Norsk fl ora' fra 1940 og Johannes Lids fl ora med samme 
navn fra 1944.

De neste nye artene for norsk fl ora publiserte Hedlund så i Ove Dahls oversikt 
over fl oraen i Helgeland (Hedlund 1915). Dahl hadde funnet en avvikende, smalbl-
adet asal fl ere steder i Alstahaug og Nesna kommuner, og Hedlund beskrev den som 
Sorbus lancifolia, smalasal, med henvisning til rikelig materiale funnet i Husbymarka 
på Tomma i Nesna kommune. Igjen var førstefunnet imidlertid gjort av M. N. Blytt, 
på "Alstenø" i 1841. Nordlandsasal (S. neglecta) ble også først beskrevet av Hedlund i 
Ove Dahls arbeid om Helgelandsfl oraen. Dahl hadde selv gjort de første funn av den 
nye asalen ved Reppen og langs Tosenfj orden i Bindal kommune. Hedlund hadde mye 
strev med å skille nordlandsasal fra den skotske Sorbus arranensis, og oppfattet den 
derfor som en form av denne (S. arranensis f. neglecta i hans terminologi). Likeledes 
hadde han problemer med å fi nne gode skilletegn mellom nordlandsasal og småasal 
som i årene 1909-1912 ble funnet på fl ere lokaliteter av Torkell Lillefosse i Strande-
barm (Hedlund 1915). Han oppfattet småasalen i Hardanger som hørende til samme 
taxon som den skotske S. arranensis. Først i 1945 oppgraderte Hylander S. neglecta til 
artsrang, og i 1955 skilte han ut det norske materialet av småasal fra det skotske, under 
en ny art han døpte Sorbus subarranensis. Noen ledetråder til hvordan de ulike artene 
skulle skilles fra hverandre ga han imidlertid ikke. Det fulgte heller ikke med noen 
beskrivelse med utpeking av et typeeksemplar osv., slik det kreves for at navnet skal 
være gyldig publisert. Navnet Sorbus subarranensis er likevel tatt i bruk i senere utgaver 
av norske fl oraverker (Lid & Lid 1963, 1985, 1994, 2005), og er dermed godt innar-
beidet. Formelt sett er arten likevel å anse som ufullstendig beskrevet. Endelig omtalte 
Hedlund sogneasal (S. sognensis) kort i 1948 som «små låga och tätgreniga buskar 
med en bladform nästan som hos den föregående [S. lancifolia]», med henvisning 
til planter fra Sogn. Fra notater i herbariene framgår at han var kjent med arten fra 
belegg samlet av Axel Blytt fl ere steder langs Sognefj orden i 1865-67 (bl.a. Kaupanger 
i Sogn). Han var dessuten kjent med den fra planter i forsøkshagen som var kommet 
opp fra frø fra Amla i Sogndal 1921 og sendt til Alnarp der Hedlund fi kk fram planter 
året etter. Frøene var etter det en vet, samlet av godseier G. F. Heiberg, som også sendte 
et titalls herbariebelegg fra Amla til Hedlund. Disse ligger nå i herbariet i Uppsala, 
og på fl ere av dem har Hedlund notert «Sorbus arranensis sognensis n-subsp.». Som 
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Hylander har påpekt (Hylander 1955b), tilfredsstiller ikke Hedlunds beskrivelse de 
formelle kravene til nybeskrivelse av arter, ei heller etter datidens standard. Dette til 
tross, tar Hylander med navnet i sin egen liste over arter i Nordens fl ora (Hylander 
1955a). Arten er senere vakkert illustrert som lavikasal av Miranda Bødtker i Nord-
hagens fl ora (1979) fra et eksemplar funnet av Axel Blytt ved Værholmen nær Lavik. 
Skillet vis à vis smalasal er likevel fortsatt kritisk og problematisk.

Som illustrasjon på hvor problematisk skillet mellom de ulike småartene av asal i 
Norge kan være, kan nevnes at tegningen som har illustrert småasal (S. subarranensis, 
evt. som S.arranensis) i samtlige utgaver av Lids fl ora fra den første i 1944 er basert 
på Ove Dahls herbariebelegg samlet i Bindal i 1911 (Pedersen 1989). Andreutgaven 
av Lids fl ora fra 1952 fulgte Hylanders taxonomi med nordlandsasal og småasal som 
forskjellige arter, men fi guren basert på Dahls innsamling fra Bindal ble fortsatt refer-
ert til småasal, og det ble laget ny tegning av nordlandsasal. Feilen er ikke rettet i den 
siste, 7. utgaven (Lid & Lid 2005), og dermed mangler fortsatt en tegning av småasal, 
som med sikkerhet kan refereres til arten slik den forekommer i Hardanger, hvorfra 
den er beskrevet.

Kromosomtall, apomiksis og evolusjon

Neste fase i utviklingen av kunnskapen om slekten Sorbus innebar klarlegging av kro-
mosomtall og formeringsforhold i denne fascinerende plantegruppen. Det skulle bli 
livsverket til Alf W. Liljefors. Han ble født i Göteborg 1904 og virket som lærer og 
lektor i skoleverket samtidig som han forfulgte en akademisk karriære ved Bergian-
ska trädgården i Stockholm, under ledelse av Th . Hedlund. Liljefors tok sin licensiat-
grad i 1934, der han publiserte sine første funn, og sin doktorgrad i Uppsala i 1955, 
Tabell 3 Kromosomtall påvist i norsk (og svensk) materiale av Sorbus

Taxon 2n Lokalitet i naturen [dyrket] Referanse
Rogn, S. aucuparia [34] Stockholm Liljefors 1934, 1953
Sølvasal, S. aria [34] [Stockholm] Liljefors 1934, 1953
Grenmarasal, S. subpinnata 51 Kragerø (Te) 1915 [Uppsala] Liljefors 1953
Smalasal, S. lancifolia 51 Husby på Tomma (No) 1913 [Uppsala] Liljefors 1934, 1953
Sogneasal, S. sognensis 51 Amla i Sogndal (SF) 1921 [Uppsala] Liljefors 1953
Småasal, S. subarranensis 51 Børseimhl., Strandebarm (Ho) 1913 [Uppsala] Liljefors 1953
Nordlandsasal, S. neglecta 51 Ytre Reppen, Bindal (No) 1912 [Uppsala] Liljefors 1953
Fagerrogn, S. meinichii 51 Mosterhamn, Bømlo (Ho) 1992 [Bergen] Bolstad 1995 
Fagerrogn, S. meinichii 51 Lindesnes & Kristiansand (VA) 1994 [Bergen] Houge 1997
Fagerrogn, S. meinichii 68 Holmestrand (Vf ) 1913 [Stockholm] Liljefors 1934, 1953
Fagerrogn, S. meinichii*) ca. 68 Norge 1930 [Bergen] Houge 1997
Rognasal, S. hybrida  [68] [Stockholm (ex Gotland?)] Liljefors 1934, 1953
Sørlandsasal, S. subsimilis 68 Dalene i Sogndal (Ro) 1916 [Uppsala] Liljefors 1953
Bergasal, S. rupicola [68] Gotland (S) [Stockholm] Liljefors 1934, 1953
Norsk asal, S. norvegica [68] Klöverön, Marstrand (Bohuslän, S) [Stockholm] Liljefors 1934, 1953 
*) Hører til formen fægrirogn, S. meinichii ‘Fægriana’
Kromosomtall i klammer  påvist i svensk materiale
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begge om Sorbus (Liljefors 1934, 1953, 1955a & 1955b). Han var tidlig ute med å ta i 
bruk cytologiske metoder og gjorde banebrytende undersøkelser av de grunnleggende 
formeringsforholdene hos Sorbus ved å klarlegge meiosens forløp under dannelse av 
pollen og frøemner. Dessuten undersøkte han embryologien grundig, og kunne skille 
mellom normal, kjønnet dannelse av embryosekker med funksjonelle eggceller og av-
vikende, vegetativ utvikling av frøemner uten befruktning. Dette ga ham muligheten 
for å sortere de ulike artene i seksuelle diploider på den ene siden og apomikte poly-
ploider på den annen. Dermed fant han også nøkkelen til å forstå hvordan nye arter 
oppstår i slekten ved hybridisering mellom nærstående arter. Han fremmet den fort-
satt gjeldende hypotesen for hvordan de mange nærstående artene i Norden er opp-
stått etter istidene ved hybridisering og apomiksis.

Før Liljefors gikk i gang, var man klar over at pollenutviklingen hos mange former 
av asal var dårlig, med høy frekvens av aborteringer og uregelmessigheter. Likevel fi kk 
fl ere av disse levedyktig og ensartet avkom. Dette ble tolket som at disse formene var 
apomikte, men det var ennå ikke vist at embryo- og frøutvikling faktisk skjedde uten 
forutgående befruktning av eggcellen. Liljefors skulle bli den første som studerte em-
bryosekkens utvikling hos Sorbus i detalj. Han viste at hos arter med velutviklet pollen, 
som rogn (S. aucuparia) og sølvasal (S. aria), utviklet også embryosekken seg normalt: 
fra en morcelle dannet ved meiose (kjønnsdeling), utvikles i frøemnet en embryosekk 
(en liten kjønnsplante) bestående av en eggcelle fulgt av et fåtall vegetative celler (an-
tipoder, synergider, sentralkjerner). Han viste at kromosomtallet halveres fra 34 til 
17, slik det allerede hadde vært funnet i fl ere arter i eplegruppen i rosefamilien. Hos 
Sorbus-arter med dårlig pollen, kunne Liljefors imidlertid allerede i 1934 ved nitide 
mikroskopstudier vise at embryosekken som blir dannet ved meiose vanligvis abor-
terer på et tidlig stadium. I stedet utvikles en alternativ embryosekk ved vegetative 
celledelinger (mitoser) i vevet omkring den som har abortert, men uten halvering av 
kromosomtallet. Denne nye embryosekken dannes altså uten forutgående kjønnsde-
ling, et fenomen som kalles apospori ('bort fra spore' - siden den ikke dannes ut fra 
en megaspore). Eggcellen blir diploid med morplantens fulle kromosomsett, og kan 
utvikles til et embryo uten befruktning. Liljefors fant dette først i rognasal og alpeasal 
(S. chamaemespilus), begge med 2n=68 kromosomer. Han påviste også at fagerrogn og 
fl ere asalarter med dårlig pollenutvikling hadde høye kromosomtall (2n=51 eller 68).

Liljefors fant at alle de norske asalartene i småasalgruppa (grenmarasal, småasal, 
smalasal, nordlandsasal og sogneasal, se tabell 3) var triploider med 2n=51 kromo-
somer, mens rognasal, svensk asal, sørlandsasal, norsk asal og bergasal var tetraploide 
med 2n=68 kromosomer. Av de triploide artene i småasalgruppa undersøkte han 
naturlig nok norsk materiale, mens han kun hadde norsk materiale av sørlandsasal 
blant de tetraploide artene. Dette var skaff et til veie av norske botanikere og sendt 
til Th . Hedlund i årene 1912–1921, og sådd i Alnarp i Lund. Herfra ble plantene 
som spirte opp, fordelt til botaniske hager, først og fremst i Sverige (Lund, Uppsala og 
Stockholm), og videre til andre botaniske samlinger i Norden. En kan legge merke til 
at Liljefors kun undersøkte et fåtall planter av hver art dyrket i den botaniske hagen 

Årringen2011.indd   91Årringen2011.indd   91 13-03-12   09:34:0513-03-12   09:34:05



94                                                     Årringen 2011

i Uppsala eller Stockholm (i de fl este tilfeller kun én plante), og for rogn, rognasal, 
svensk asal, bergasal og norsk asal(!) har han kun hatt tilgang på materiale av svensk 
opprinnelse. For disse artene kjennes altså ikke kromosomtallet i norske planter.

Særlig interessant for norske forhold var Liljefors funn av 2n=68 kromosomer i en 
plante av fagerrogn som var kommet fra frø samlet av Joh. Dyring ved Holmestrand 
høsten 1912 og sendt til Th . Hedlund. Han fi kk våren 1913 fram planter i forsøks-
hagen i Alnarp i Lund. Disse ble senere fordelt til botaniske hager i Nord-Europa, 
først og fremst Botaniska trädgården i Uppsala og Bergianska trädgården i Stock-
holm, der planten undersøkt av Liljefors ble dyrket. Liljefors undersøkte også fl ere 
planter samlet på Fårö ved Gotland i Sverige som i utgangspunktet var bestemt til 
samme art, men disse viste seg å avvike med 2n=51 kromosomer. Han beskrev derfor 
de svenske forekomstene som en ny art, hedlundrogn (Sorbus teodori), til ære for sin 
mentor, Th eodor Hedlund (Liljefors 1955a). Den skulle, slik Liljefors så det, skille 
seg fra fagerrogn ved å ha 4-5 spisse småblad (oft est 5 par butte hos fagerrogn), lengre 
og tilspisset endesmåblad (kortere og butt hos fagerrogn), større blomster (ca. 15 mm 
tvers over) med 2–3 arr (ca. 12 mm med 3–4 arr hos fagerrogn), samt smalere frukter 
med noe mindre sur smak. Samtidig presiserte han at han hadde observert planter av 
fagerrogn fra Vestlandet som ikke stemmer i alle trekk med den han hadde undersøkt 

Artsdannelse ved 
hybridisering i slek-
ten Sorbus i Norden. 
Fra norsk asal (eller 
bergasal) med fi re 
sett kromosomer 
(AAAA) og rogn 
med to (BB), kan 
alle artene avledes 
ved g jentatte krys-
ninger. Krysnings-
avkom som arver 
evnen til fr øsetting 
uten befr uktning 
vil kunne spre seg 
og etablere seg som 
en ny art, ørlite ulik 
andre med samme 
krysningsbak-
grunn ( fr a Liljefors 
1955a). Merk: 
fagerrogn og hed-
lundrogn har tre sett 
kromosomer (ABB). 
Holmestrandrogn 
og fægrirogn med 
fi re sett kromosomer 
(ABBB) er ennå ikke 
påvist i vill tilstand.

norsk 
asal, 
berg-
asal

småasal-
gruppen 

rogn

sørlandsasal rognasal
hedlundrogn, 
fagerrogn o.fl .

fægrirogn, 
holmestrand-

rogn(?)

småasal, 
smalasal,  
nordlandsasal, 
sogneasal, 
grenmarasal
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fra Holmestrand. Liljefors holdt også muligheten åpen for at triploide planter kunne 
fi nnes i Norge, og at disse kunne tilordnes den nye arten hedlundrogn.

Flere forsøk ble gjort på å bekreft e Liljefors’ hypotese om at formene av Sorbus 
med bladformer mellom rogn og rognasal kan sorteres i to arter, fagerrogn og hed-
lundrogn i tillegg til mer eller mindre sterile hybrider mellom rogn og rognasal. Lilje-
fors publiserte selv i 1972 undersøkelser av forekomster på Åland (Finland) som han 
førte til S. teodori. De viste seg å være apomikte og triploide med 51 kromosomer, og 
han påviste at det forekom fl ere distinkte former som var frøkonstante og ga avkom 
lik morplanten. Han fordelte materialet i to grupper, den ene med butte, den andre 
med tilspissede bladavsnitt, men nøyde seg med å navngi dem som former av Sor-
bus teodori. Liljefors skriver også at han hadde besøkt Norge og samlet frø omkring 
Oslofj orden. Han lyktes imidlertid ikke med å få frøene til å spire, og måtte igjen la 
spørsmålet om status for det norske materialet stå åpent. Året etter publiserte Greta 
Berggren et arbeid (Berggren 1973) der hun sammenliknet frøsetting og frøstørrelser 
hos rogn, fagerrogn, hedlundrogn og rognasal fra Finland, Sverige og Norge. Hun fant 
målbare forskjeller mellom artene. Hos rogn utvikles 6–8 velformete, like store frø i 
hvert bær (to pr. rom i kjernehuset), men frøene er relativt små. Rognasal (planter fra 
Hardanger) har oft est kun to (sj. ett) velutviklete frø i hvert bær, mens de øvrige er 
skrumpne og dårlig utviklet. Hos hedlundrogn (fra Fårö) fant hun en klar overvekt av 
bær med kun ett velutviklet (ganske smalt og avlangt) frø, mens de øvrige var svakere 
og dårlig utviklet. Fagerrogn (fra Holmestrandstrakten) hadde helt gjennomgående 
ett enkelt, stort, velfylt og velutviklet frø, mens de øvrige var meget små og nærmest 
rudimentære. Berggren sammenliknet også med materiale samlet på Åland (Finland) 
og Stord (Norge), og fant en sammenheng mellom frøutvikling og bladform som an-
tyder at det gir mening å skille mellom én art med butte bladavsnitt ('meinichii') og én 
med tilspissete ('teodori'). Materialet var imidlertid for lite og forskjellene for usikre til 
å konkludere entydig. 

Videre studier av variasjonen i svensk materiale av Sorbus teodori  avdekket fl ere 
distinkte former også på Gotland (Fåhræus 1980, 1989a, b). Gösta Fåhræus beskrev 
bl.a. en populasjon av arten på Bungenäs på NØ-Gotland med butte bladavsnitt og 
velfylte, tykke frø som han fant stemte svært godt overens med Liljefors’ og Berggrens 
beskrivelse av S. meinichii. Han påviste imidlertid kromosomtallet 2n=ca. 51, ikke 
68, slik Liljefors hadde antatt. I 1994 beskrev så Mikael Hedrén en stor forekomst av 
Sorbus teodori lenger sør på Gotland (ved Garda). Han fant betydelig variasjon i blad-
form her, men påviste at plantene skiller seg fra de tidligere kjente forekomstene både 
på Bungenäs og Fårö, og antydet at disse forekomstene kan være oppstått uavhengig av 
hverandre ved ulike krysninger mellom rogn og rognasal.

I Norge var Knut Halvorsen først ute. I sin hovedfagsoppgave avgitt i 1973 ved 
Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, behandlet han variasjonen i slekten Sorbus 
på Agderkysten. Han mente å kunne skille sikkert mellom triploide og tetraploide 
planter av fagerrogn ved å måle lengden på spalteåpninger i bladene, og beregnet 
dessuten bladmål som med få unntak kunne sortere materialet i to grupper. Den ene 
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henførte han til Sorbus teodori, den andre til S. meinichii. De viktigste svakhetene ved 
argumentasjonen i dette arbeidet var manglende undersøkelse av kromosomtalls-
forholdene i plantene, og dessuten at planter fra typelokalitetene for de to artene (hhv. 
Fårö ved Gotland og Mosterhamn i Bømlo) ikke ble studert. Arnfi nn Skogen fulgte 
opp i 1977 med å påvise at planter av fagerrogn funnet på Svanøy i Sunnfj ord svarer 
nøyaktig til Liljefors’ beskrivelse av hedlundrogn fra Sverige, og mente denne arten 
også burde regnes til norsk fl ora. 

Siri Houge har senere, i sin avhandling til cand. scient.-graden ved Botanisk insti-
tutt, Universitetet i Bergen 1997, vist at fagerrogn på kysten av Vest-Agder er triploid 
med 2n ca. 51 kromosomer. Hun fant dessuten at den vanligste formen på Flekkerøy 
i Kristiansand kommune, som svarer til Halvorsens S. teodori, gir konstant og svært 
vitalt avkom (sannsynligvis apomikt), mens en form med grovere, bredere og buttere 
bladavsnitt (svarer til Halvorsens S. meinichii), er mer eller mindre frøsteril og avkom-
planter som dannes, viser klare tegn på genetiske svakheter og innavl som følge av 
selvpollinering. Slike planter er altså ikke apomikte. Det hører med til historien at kri-
tisk sammenlikning av fagerrogn-formene fra Agder med henholdsvis hedlundrogn 
fra Gotland og med fagerrogn fra Mosterhamn viser at de er genetisk ulike (Salvesen 
upubl.). En rimelig tolkning av disse resultatene er at fagerrogn på Agderkysten er 
oppstått lokalt, uavhengig av både forekomstene på Gotland og Vestlandet. 

Ane Merete Bolstad undersøkte i sin cand.-scient.-oppgave ved Botanisk insti-
tutt, Universitetet i Bergen (Bolstad 1995) typepopulasjonen for Sorbus meinichii 
på Moster i Bømlo. Forekomsten viste seg å inneholde triploide planter med 2n=ca. 
51 kromosomer. Det fi nnes to ulike former i populasjonene her (se Salvesen 1993, 
Bolstad & Salvesen 1999), én småvokst form med spisse og smale bladavsnitt og én 
mer kraft ig med bredere og buttere bladavsnitt. Begge setter frø som gir planter lik 
morplantene og er temmelig sikkert apomikte. Begge er karakterisert ved rødlige 
pollenknapper og har en begrenset utbredelse fra sørenden av Stord over Bømlo og 
gjennom Sveio til nordlige del av Haugesund og Karmøy (Salvesen upubl., Grung & 
Salvesen 2012). I 1999 ble et typeeksemplar for arten utpekt blant Robert Normans 
belegg samlet ved Mosterhamn i 1875 (Bolstad & Salvesen 1999). Et eksemplar av 
formen med relativt brede og butte bladavsnitt ble valgt, mest mulig i tråd med den 
gjengse oppfatningen av arten tidligere. Dermed skulle defi nisjonen av denne arten 
være entydig og en viktig brikke i puslespillet Sorbus kommet på plass. Det gjenstår 
å beskrive og navnsette den smalbladete parallell-formen av fagerrogn på Vestlandet, 
og dessuten ta stilling til hvordan en skal innordne de mange lokale formene av fager-
rogn som fi nnes ellers i Norge, Sverige og Finland. En av disse kan muligens vise seg å 
omfatte fægrirogn slik den kjennes fra Muséhagen i Bergen. Det gjenstår dessuten å 
fastslå om det fi nnes planter i naturen som svarer til arten Liljefors beskrev som Sorbus 
meinichii basert på frø samlet ved Holmestrand for hundre år siden.

Årringen2011.indd   94Årringen2011.indd   94 13-03-12   09:34:0513-03-12   09:34:05



Årringen 2011                                                    97

Utstillingene ved Dalsmyra, en rundtur

I det foregående er historien gjengitt om hvordan vitenskapen om slekten Sorbus har 
utviklet seg i vårt land. Fra å skille mellom rogn med ulikefi nnete blad og små sure 
frukter på den ene siden og asal med hele blad og større, søtere frukter på den an-
dre, er det med økt kunnskap skilt ut fl ere arter av asal, og dessuten en rekke arter 
som kombinerer trekk av rogn med asal i ulik grad og på ulike måter. Dertil kom den 
epokegjørende oppdagelsen av hvordan nye arter kan oppstå når avkom etter krys-
ninger mellom ulike arter formerer seg ved apomiksis. Dette avsnittet er viet plantene 
som stilles ut i Arboretet på Milde av denne fascinerende slekten. Vi skal til Dalsmyra, 
til Arboretets parkeringsplass ved adkomsten fra nordvest. Ennå er ikke rogn plantet 
ut her, men små eller større eksemplarer av denne arten fi nnes vanlig å se som viltvok-
sende overalt i skogen på Milde. Derimot er det plantet fl ere arter av asal, som altså i 
motsetning til rogn, har hele blad der bladranden ikke er skåret helt inn til midtnerven 
(midtstilken), men i høyden er grovt tannet eller lappet. I Norge fi nnes to ganske vidt 
utbredte arter av asal, norsk asal og bergasal, begge typiske for solvarme steder ikke 
langt fra kysten. I tillegg forekommer lokalt også sølvasal, en art som i alle fall for det 
meste har spredd seg fra trær plantet i hager og parker. Mens de to første er apomikte 
med 68 kromosomer og regnes for å være innvandret hit i en tidlig fase etter istiden, 
formerer sølvasal seg seksuelt på «normal» måte og er innkommet i senere tid. Disse 
tre asalartene kan ses i bakken langs veien opp fra selve parkeringsplassen, der gangve-
ien fører inn i skogen fra Dalsmyra (se kart side 99).

To ulike former 
av fager-

rogn  (Sorbus 
meinichii) fr a 

Moster i Bømlo 
kommune, den 

typiske med 
relativt brede 

bladavsnitt (var. 
meinichii t.v.) 
og 'smalfager-

rogn' (t.h.)med 
mindre blad og 

smalere små-
blad (tegning: 
B. Ingvartsen, 
fr a Bolstad & 

Salvesen 1999).
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Fagerrogn-gruppen
   – Sorbus meinichii agg.
1. Ho, Bergen ('Fægriana',), G-98.04
2. Ho, Bømlo (ssp. meinichii), W-94.848
3. Bu, Hurum, W-93.1716
4. Ho, Bømlo ('smalfagerrogn'), 

W-92.1626
5. NT, Leka, Z-94.823
6.  VA, Lindesnes, W-95.1182 
7. VA, Lindesnes W-95.1183
8. VA, Lindesnes ('bålyfagerrogn'), 

W-93.1710
9. Telemark, Porsgrunn, W-93.1720
10. VA, Kristiansand ('fl ekkerøyfager-

rogn'), W-94.640
11. VA, Kristiansand ('fl ekkerøyfager-

rogn'), W-94.642
12.  VA, Kristiansand ('fl ekkerøyfager-

rogn'), W-94.641
13. VA, Lindesnes, W-95.1178

Rognasal – Sorbus hybrida
14. Ro, Karmøy, W-94.954
15. SF, Luster ('fj ordrognasal'), W-94.949
16. Ro, Karmøy, W-94.955
17. Ho, Tysnes, W-94.792
18. Ho, Bømlo, W-94.847
19. Te, Porsgrunn, W-95.1033
20. SF, Sogndal ('fj ordrognasal'), 

W-94.950
21. Bu, Hole ('fj ordrognasal'), W-95.1158
22. SF, Luster ('fj ordrognasal'),  W-94.948
49. SF, Hyllestad ('risnesrogn-asal'), 

W-95.1244 
50. SF, Hyllestad ('gygreasal'), W-95.1245

Småasal-gruppen
   – Sorbus subarranensis agg.
23, 31. No, Bindal (S. neglecta), Z-98.05
24. No, Bindal (S. neglecta), W-96.1131
27. SF, Luster (S. sognensis), W-95.1248
28. SF, Luster (S. sognensis), W-95.1249
29. Ho, Kvam (S. subarranensis), W-95.1155
30. Ho, Kvam (S. subarranensis), W-95.1156

Sørlandsasal – Sorbus subsimilis
26. Ro, Sokndal, W-93.1723

Fransk (S. mougeotii), engelsk (S. ang-
lica) og østerriksk asal (S. austriaca)

32. GBR, Ness Botanical garden (engelsk 
asal), U-96.116

25, 33. Ho, Bømlo (fransk asal), W-94.716
34. Ho, Sveio (fransk asal), W-94.951
35. CHE: Valais (fransk asal), W-97.422
36. SVK: Stratenská Hornatina (østerriksk 

asal), W-93.319
37. POL, Rogov Arboretet (østerriksk asal), 

U-79.280

Sølvasal (Sorbus aria), norsk asal (S. 
norvegica) og bergasal (S. rupicola)

38. Oslo (S. aria×intermedia?),  W-93.1695
39. Oslo (sølvasal), W-93.1695
40. Oslo (sølvasal), W-93.1704
41. SWE: Bohuslän (bergasal), W-97.713
42. Oslo (bergasal), W-95.1170
43. GBR: South Wales (S. aria f. longifolia), 

Z-91.1567
44. VA, Lindesnes (norsk asal), W-

93.1686=W-94.849
45. VA, Kristiansand (norsk asal), W-94.646
46. VA, Kristiansand (norsk asal), W-94.639
47. Ro, Sokndal (norsk asal), W-93.1682
48. Ro, Sokndal (norsk asal), W-93.1683

Tabell 4. Rogn og asal (Sorbus) ved Arboretets parkeringsplass på Dalsmyra

De utstilte artene er formert opp fra frø i veksthuset på Milde. Ved mottak gis frøene et aksesjonsnummer der de to 
første sifrene er mottaksåret. Frø samlet på naturlige voksested gis koden "W" foran aksesjonsnummeret. Frø sam-
let i botaniske hager får kode "Z" dersom morplantens opprinnelsessted i naturen er kjent. Frø fra planter utvalgt i 
kultur er gitt kode "G", mens "U" angir at opprinnelsesstedet er ukjent.

Norsk rogn og asal kan også ses langs Mildevegen sørover fra Dalsmyra mot Mildevågen (på 'Kodlo', i 'Skule-
brekka' og i 'Coldevinsbrekka'.), i Naustdalen nedenfor Rosariet og i 'Flaggstanhaugen' ved Blondehuset. 
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Rognasal
Sorbus hybrida

Fagerrogn-gruppen

Sorbus meinichii s.lat.

Småasal-gruppen
Sorbus subarranensis 

Sølvasal-gruppen

Sorbus aria et al.

14

15
16

16
17
18

19

19

20

21

2324

25

26

23
24

25

26
27
28
29
29
30
1

22
344 5

6

7

8

9

10

11

11
11

11
11

12
12

12
22

31

13

32
33

37
37

36
35

40
40 3834

3941
42 43
4444

45
4648

47

4949
50

50

Fransk, engelsk, 

østerriksk asal

Norges nasjonale skatter av rogn og asal (Sorbus). Oversikt over Arboretets samling ved parkeringsplassen 
på Dalsmyra. Se tabell 4 på motstående side og teksten for detaljer ( fl yfoto: Bergen kommune 2009). 
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Fagerrogn (Sorbus meinichii)

I snever forstand fi nnes denne arten bare i Norge. Den forekommer spredt langs kys-
ten fra Leka i nord til Lindesnes i sør og inn til Ringerike på Østlandet. Lokalt er den 
ganske hyppig fra søndre deler av Stord og Tysnes over Bømlo til Sveio. Konsentrerte 
forekomster fi nnes også i Lindesnes og Kristiansand kommuner, omkring Breiangen i 
Oslofj orden (Horten, Re og Hurum kommuner) og ved Oslo. 

Fagerrogn tilhører et artskompleks som kun er kjent fra Skandinavia og Storbritan-
nia. I Sverige er nærstående former kjent fra Gotland og Stockholmstrakten og i Fin-
land er den funnet på Åland. Nylig er det også på De britiske øyer, nærmere bestemt 
på øya Arran i Skottland, beskrevet en triploid art, S. pseudomeinichii, som ligner svært 
på fagerrogn (Robertson & Sydes 2006). Mye tyder på at disse plantene er oppstått 
fra uavhengige krysninger mellom rogn og S. pseudofennica, en art som minner om 
rognasal (Rich et al. 2010). 

Over- og underside av blad hos rogn (Sorbus aucuparia). Oft e er de hullete etter larvegnag. Normalform 
med ett endesmåblad (t.v.) og en vvikende form med doble endesmåblad (t.h.) (scannet fr a pressete eksem-
plar, 30 % størrelse).

Blomster og fr ukt av rogn (Sorbus aucuparia) på naturlig vokseplass: Normalformen (t.v.) på Flekkerøy 
(Kristiansand), fj ellrogn (var. glabrata, midten) på Sommarøy (Tromsø). Normalformen (t.h) på Ekeberg 
(Oslo) ( foto: forf.).
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Fagerrogn vurderes som nær truet (NT) i Norsk rødliste (Kålås et al. 2010). Den er 
relativt vidt utbredt, men de aller fl este forekomstene er nokså fåtallige (mindre enn 
10-20 eksemplar). Flere forekomster fi nnes i kystnære områder der de er utsatte og til 
dels i sterk tilbakegang. Den hyppigste trusselfaktoren er omdisponering av voksest-
eder til byggeland eller tilrettelegging for fritidsformål. Mange eksemplar er de siste 
årene dessuten fj ernet ved hogst og helårsbeite i forsøk på å stanse gjengroing og gjen-
vinne tidligere lynghei, beitemark og andre kulturlandskap.

Fagerrogn er ytre sett en mellomting mellom rogn og rognasal. Den skilles sikrest 
fra rogn ved at endesmåbladet, det vil si det ytterste småbladet på hvert blad, avviker 
fra de øvrige ved å være tydelig større og mer eller mindre innskåret langs randen. 
Fra rognasal skiller fagerrogn seg ved at bladene har (3-)4–6 par frie småblad og ved 
at endesmåbladet er kortere enn halve bladplaten. På forsommeren oversås trærne 
med kremfargete blomsterskjermer over et vakkert bladverk som gir et noe læraktig 
og mer mettet grønt inntrykk enn hos rogn. Blomstene er noe større enn hos rogn. 
Pollenknappene varierer i farge fra kremhvite via kjøttfargete (svakt rosa) til tydelig 

Over- og underside av blad hos fagerrogn (Sorbus meinichii). Typeformen (var. meinichii, t.v.) og den sjeld-
nere 'smalfagerrogn' (t.h.) fi nnes side om side i Sunnhordland (scannet fr a pressete eksemplar, 30 % størrelse).

Blomster av fagerrogn (Sorbus meinichii) i kultur på Milde: Typeformen (var. meinichii, t.v.) fr a Karmøy 
og 'smalfagerrogn' fr a Lykling (Bømlo, t.h.) ( foto: forf.).
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røde. Om høsten settes mengder av skarlagensrøde frukter uten korkporer. De er noe 
større enn vanlig hos rogn, runde til avlange og oft e med "gravensteinfasong". De har 
vanligvis tre rom, mens rognebær gjerne har fi re. På et solrikt sted, gjerne åpent og 
vindutsatt, vokser fagerrogn til et velformet tre, som kan nå høyder på mer enn 10 m 
og en kronevidde på 15 m og mer.

Fagerrogn er svært variabel og antas oppstått fl ere ganger fra ulike krysninger mel-
lom rogn og rognasal. Til dels er enkelte populasjoner variable, men i visse områder 
fi nnes homogene og distinkte former som antagelig fortjener å bli anerkjent som 
småarter på lik linje med småartene i småasal-gruppa. Det er således sannsynlig at den 
i framtida blir delt opp i fl ere enheter.

Fagerrogn slik den opprinnelig ble beskrevet (var. meinichii), er triploid med 
2n=51 kromosomer og har ukjønnet formering. Den fi nnes i et lite område fra Stord 
over Bømlo og Sveio til Karmøy. En mer småvokst utgave ('smalfagerrogn') fi nnes noe 
sjeldnere fra Søndre Stord til Sveio. Den er mindre i alle deler sammenlignet med 
var. meinichii og kjennes ved smalere småblad (bredde/lengdeforhold på det midtre 

Over- og underside av blad hos fagerrogn (Sorbus meinichii). En plante fr a Mølen i Hurum (t.v.) og 'fægri-
rogn' (t.h.) fr a Muséhagen i Bergen (scannet fr a pressete eksemplar, 30 % størrelse).

Blomster av fagerrogn (Sorbus meinichii): 'Fægrirogn' i Muséhagen (Bergen, t.v.), 'fl ekkerøyfagerrogn' på 
naturlig vokseplass på Flekkerøy (Kristiansand, i midten) og en form fr a Mølen (Hurum, t.h.) i kultur på 
Milde ( foto: forf.).

Årringen2011.indd   100Årringen2011.indd   100 13-03-12   09:34:1013-03-12   09:34:10



Årringen 2011                                                    103

småbladet er som 1:4 versus 1:3). Disse to variantene skiller seg fra fagerrogn i andre 
områder ved å ha pollenknapper med rødlig farge.

Utvalg fra naturlige bestand har vist seg å ha gode egenskaper som hage- og parktre. 
Formen som kalles 'Fægriana' (også kalt 'Bergen' og 'Muséhagen', se Vike 2008) har 
vært i salg og er egnet til planting som frittstående tre i hager og parker. Fruktene av 
'fægrirogn' egner seg særlig godt til sylting og likør (Salvesen 2001).

Det norske navnet fagerrogn er spredd gjennom litteraturen i nyere tid. I distrik-
tene i Sunnhordland der arten er vanlig, har den vært kalt 'halvasal' og 'surasal', navn 
som henspiller på at den er en mellomting mellom rogn og rognasal både i det ytre og 
i smaken på bæreplene. Den har vært brukt som spisefrukt, og trolig – i likhet med 
rognasal – som grunnstamme til poding av pærer. 

Ved tavlen på Dalsmyra og langs den lange rabatten i parkeringsplassen mot nord 
kan fl ere former av fagerrogn beundres og sammenliknes. De fl este eksemplarene hører 
til 'fl ekkerøyfagerrogn', en form som er kjent fra et hundretalls eksemplar ut mot havet 
på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Mer eksklusive er 'bålyfagerrogn', kun kjent fra et 
par-tre eksemplar innenfor Båly havn i Spangereid og 'grenlandsfagerrogn' kjent fra ett 
eneste eksemplar i berget ovenfor Klevstrand ved Gunneklevfj orden i Porsgrunn. Vi 
har også et vakkert eksemplar fra Mølen i Hurum. Det stammer fra et vindslitt tre på 
sørspissen av øya og danner et fl erstammet busktre og er særdeles vindherdig.

Rognasal (Sorbus hybrida)

Rognasal fi nnes i Norge nokså vanlig på Østlandet nord til Gran og i kyststrøk fra   
Sør- og Vestlandet nordover til Bodø, Lofoten og Troms. Ellers er den kjent i våre 
naboland, Sverige, Finland og Danmark. Slik navnet antyder, er den en mellomting 
mellom rogn og asal. Den kjennes lettest på bladene som gjennomgående har 1–2(-3) 
par frie småblad nærmest bladstilken og et stort, lappet endesmåblad som utgjør minst 
halvparten av lengden på bladplaten. Bladet er bredest nær basis, og de nedre, frie 

Frukter av fagerrogn (Sorbus meinichii): 'Fægrirogn' i Muséhagen (Bergen, t.v.), 'fl ekkerøyfagerrogn' fr a 
naturlig vokseplass på Flekkerøy (Kristiansand, midten) og typeformen (var. meinichii) fr a naturlig vokse-

plass på Skjærsholmane (Stord, t.h.) ( foto: forf.).
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småbladene er lenger enn lappene på resten av bladet. Blomstene er færre, men tydelig 
større enn hos rogn, og pollenknappene kan være kremfargete (gulhvite) eller tydelig 
rødlige. Fruktene, som kan bli ganske store, modnes relativt tidlig og blir skarlagen-
srøde til dyprøde, avlange til runde og med (2-)3 rom. Korkporer ses kun spredt og lite 
tydelig. Rognasal kan bli et velformet tre på 3–7(-15) m, men vekstformen varierer 
betraktelig.

Sammenlignet med fagerrogn har rognasal færre par frie småblad og en langt større 
del av bladplaten som ikke er delt inn til midtnerven. I noen tilfeller påtreff es over-
gangsformer mellom de to, som er vanskelige å plassere. Noen ganger kan også arter 
i småasal-gruppa ha delvis frie småblad nederst. De er gjerne mindre enn de andre 
lappene og ikke så godt adskilt fra disse. Rognasal er tetraploid (fi re kromosomsett) 
og regnes for å være oppstått fra krysninger mellom rogn og arter i småasalgruppen. 
Dette har trolig skjedd fl ere ganger med litt ulike utgangspunkt, og rognasal fi nnes 
dermed i ulike varianter. Den formerer seg overveiende ukjønnet ved apomiksis, men 
har større evne til også å lykkes med normal, seksuell frøsetting enn andre asalarter. 

Over- og underside av blad hos rognasal (Sorbus hybrida). 'Fjordrognasal' fr a Luster (t.v.) og en form fr a 
Tysnes (t.h.) (scannet fr a pressete eksemplar, 30 % størrelse)

Blomster av rognasal (Sorbus hybrida) i kultur på Milde: fr a Flekkerøy (Kristiansand, t.v.) og fr a Moster-
hamn (Bømlo, t.h.) ( foto: forf.).
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Dermed vil det fra tid til annen oppstå nye kombinasjoner i rognasalpopulasjonene, 
noe som bidrar ytterligere til den store variasjonen i arten, og dessuten gjør det van-
skelig å skille ut distinkte småarter.

I mange fruktdistrikt dominerer en form med rødlige pollenknapper. Den er rela-
tivt liten av vekst, har mindre blad enn vanlig for arten, og oft e er antall frie småblad 
ved basis relativt få, det vil si (0-)1–2 par. Bladene er oft e noe vridde og skjeve. Denne 
formen bør trolig skilles ut som en egen underart, "fj ordrognasal". Det fi nnes også av-
vikende former med mer begrenset utbredelse som er oppstått lokalt. Det gjenstår å se 
om disse bør behandles som egne enheter.

Rognasal har vært innført og plantet som pryd- og nyttetre i alle fall siden tidlig 
på 1800-tallet. Fra gammelt av har den vært brukt som grunnstamme for poding av 
pærer, spesielt til keiserinnepære. Dette er kjent siden 1790-årene i Hardanger og 
siden slutten av 1800-tallet i Sogn, men har også vært praktisert i fruktdistriktene i 
Nedre Buskerud og Oppland (Schübeler 1862, 1873-1875, 1886-1888, Stedje 1925, 
Kvaale & Skard 1958). Først etter at mange pærehager ble ødelagt av kreft  i 1930- 

Over- og underside av blad hos 'risnesrognasal' (t.v.) og 'gygreasal' (t.h.), to merkelige former fr a Risnes i 
Hyllestad, lar seg ikke uten videre henføre til rognasal (scannet fr a pressete eksemplar, 30 % størrelse).  

Blomster av rognasal (Sorbus hybrida): 'Fjordrognasal' på naturlig vokseplass på Solstråleøya (Tysnes, t.h.)
og fr a Luster (t.v.) i kultur på Milde ( foto: forf.).
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og 40-årene, ble bruken stort sett oppgitt og fl esteparten av trærne hugget, oft e med 
det resultat at grunnstammen har skutt opp og tatt over. I fruktdistriktene kan derfor 
rognasal fi nnes gjenstående etter tidligere frukthager. I Sylling, på Ringerike, i indre 
Sogn, Sunnfj ord og Nordfj ord fi nnes stort sett formen med rosa pollenknapper, mens 
man i Hardanger og lenger sør oft est fi nner planter med kremfargete pollenknapper. 
Det er nærliggende å anta at denne variasjonen kan føres tilbake til ulike "skoler" innen 
podekunsten som har brukt rognasal av ulike opphav.

Rognasal spres lett langt avgårde med fugl, blant annet trost og måker, og pattedyr. 
Siden den tidligere ble innført, kan det i dag være vanskelig å si hvilke forekomster 
som er opprinnelig norske. Fortsatt plantes rognasal mye, og siden frøkildene som 
brukes i dag er norske (Vike 2008), er det i mange tilfeller vanskelig å skille mellom 
viltvoksende planter og eksemplar forvillet fra grøntanlegg. Disse forholdene bidrar i 
høy grad til å komplisere både utbredelsesmønster og morfologisk variasjon.

Ved Dalsmyra er plantet et utvalg av rognasal fra ulike lokaliteter langs kysten av 
Sør-Norge. Av spesiell interesse er en form vi har kalt ‘gygreasal’, siden den kun er kjent 
fra en forekomst under fj ellet Gygrekjeft en i Hyllestad i Sunnfj ord. Den skiller seg ut 
ved ekstremt store blad med få frie småblad og kunne tenkes å høre naturlig inn under 
småasalene. Men denne har ganske god stamme og blir større trær. I samme område 
har vi også funnet ett eksemplar av en særlig vakker form av rognasal som vi kaller 
‘risnesrognasal’. Vi antar den er kommet til ved at gygreasal har krysset seg med rogn. 
Den har store, blanke blad og setter store, runde frukter. Begge disse asalformene er 
plantet ved Dalsmyra.

Småasalgruppen (Sorbus subarranensis agg.)
Artene i småasalgruppen antas å være dannet fra uavhengige krysninger mellom rogn 
på den ene siden og bergasal eller norsk asal på den andre. De antas å ha lokal opprin-
nelse, de er endemiske for sine begrensete områder i Norge og kan være vanskelige å 
skille fra hverandre. Det er usikkert hvor mange slike lokale småarter vi har i vår fl ora, 
men vanligvis regnes med fi re eller fem. De representerer en variasjon som er interes-

Frukter av rognasal (Sorbus hy-
brida): normalformen på naturlig 
vokseplass på Odderøya (Kris-
tiansand, t.v.) og 'fj ordrognasal' på 
Bønsnes (Hole, t.h.) ( foto: forf.).
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sant å undersøke nærmere. Småasalene er som gruppe kjennetegnet ved å ha mer eller 
mindre smalt elliptiske blad som er 1,5–3 ganger så lange som brede og skåret minst 
1/4 inn mot midtnerven. Bladene mangler i all hovedsak frie småblad, men unntak 
kan forekomme og komplisere skillet mot rognasal. Vanligvis har småasalene smalere 
og mindre blad enn rognasal. Dersom de har frie småblad ved basis av bladplaten, 
gjelder dette oft est ett lite blad som overlapper med resten av bladet. Rognasal har 
parvis frie og relativt store småblad som er godt adskilt fra resten av bladplaten.

Fruktene hos småasalene er relativt små, oransjerøde til mørkerøde, runde til noe 
avlange med 2–3 rom i kjernehuset, til forskjell fra blant annet rognasal som har større 
og bredere frukter, oft est med 3 rom. De har få, mer eller mindre tydelige korkporer.

Blad av svensk asal kan være delt så langt inn at den kan forveksles med småasalene. 
Men mens småasalene blir sjelden høyere enn 6–7 meter, er svensk asal gjerne større 
trær med god stamme og bredere bladlapper enn artene i småasalgruppen. Behåringen 
er også forskjellig; brunlig hos svensk asal og lyst grålig hos småasalene.

Som prydtrær har småartene i småasalgruppen begrenset verdi, men kan brukes i 
grøntanlegg der det trengs små og lite kravfulle trær som blomstrer og setter frukt. 
Bestandigheten mot vind og vær er god, men det er avgjørende at plantene gis god 
drenering da rotutviklingen blir svak i vannmettet eller tung jord.

Småasal (Sorbus subarranensis)
Småasal har elliptiske eller noe eggformete blad (bladplate 8,5–10,5 × 5–6 cm), tilspis-
sete med kileformet basis og med 7–8(-9) par svært tydelige sidenerver (lettest å se på 
undersiden). Bladlappene er tilspissete med nokså spisse og grove tenner og skåret ca. 
1/4 til 2/5 inn mot midtnerven i relativt vide skar. En sjelden gang ses 1–2 frie små-
blad ved basis. Bladstilken og nervene er lyse i fargen og ikke rødlige. Blomstene er 
relativt store (14–15 mm brede) med relativt små (0,5–0,65 mm) og kremfargete pol-
lenknapper. Fruktene er runde og oransjerøde. Småasal kan bli et ganske velformet tre 
og vokser typisk i bratte berg, skogkanter og åpen krattskog på skrinn jord og baserik 
berggrunn.

Det kan være vanskelig å skille denne småarten fra nordlandsasal, men nordlands-
asal har gjerne mer avrundet bladomriss med trangere, dypere innskjæringer og min-
dre tydelige tenner. Lappene hos nordlandsasal er dessuten mer avrundete. I tillegg har 
småasal noe større blomster.

Over- og underside av blad 
hos nordlandsasal (Sor-

bus neglecta) fr a Reppen 
(Bindal, t.v.) og småasal 

(S. subarranensis) fr a Bru 
i Strandebarm (Kvam, t.h. 
(scannet fr a pressete eksem-

plar, 30 % størrelse).  
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I likhet med rognasal har småasal vært brukt som grunnstamme for poding av kei-
serinnepærer. På enkelte gårder på Vestlandet er den plantet inn fra utmarka med dette 
for øyet (Selland 1920), og fl ere steder står slike trær igjen ved gamle hus.

Småasal er i sin typiske form begrenset til Kvam kommune i Hordaland. Her fi nnes 
den svært fåtallig langs nordsiden av Hardangerfj orden, der den største kjente fore-
komsten omfatter kun ca. 10 eksemplar. Den har i likhet med andre arter i slekta vært 
brukt til pærepoding, og er faktisk opprinnelig beskrevet fra et eksemplar samlet på 
Børseimholmen i Strandebarm, der den har vært brukt i pæredyrkingens tjeneste.

Forekomster i Telemark (Tokke, Dalen) og Buskerud (Nedre Eiker) som har vært 
regnet til småasal, bør trolig oppfattes som lokalt oppståtte, egne småarter i samme 
gruppe. Flere forekomster er under press og mange er forsvunnet. Arten er derfor kate-
gorisert som nær truet (NT) i den norske rødlista (Kålås et al. 2010). Ved Dalsmyra er  
det utstilt planter fra frø samlet ved gården Bru i Strandebarm, der arten er godt kjent 
for bruken som grunnstamme.

Nordlandsasal (Sorbus neglecta)
Nordlandsasal kjennes på elliptiske blad (bladplate (8,5-)9–10 × 4,5–6 cm) med (7-) 
8–9(-10) par sidenerver og oft e innskutte nerver mellom disse. Bladformen er mer el-
ler mindre avrundet distalt og bredt kileformet ved basis. Bladlappene er oft est avrun-
dete, inndelt fra 1/3 til 3/5 mot midtnerven med trange skar og lite framtredende 
bladtenner. Bladstilk og nerver er lyse og ikke rødlige i fargen. Blomstene er 10–12 mm 
brede med 0,7–0,95 mm lange, vanligvis kremhvite, sjeldnere rødlige pollenknapper. 
Fruktene er noe avlange og oransjerøde. Skilletegn mot småasal, som den ligner mest, 
fi nnes i bladenes form og innskjæring, blomsterstørrelse og pollenknappfarge. Nord-
landsasal blir et relativt lite tre på opp mot 4-6 m. Den vokser i brattlendte skogkanter 
og kratt på skrinn jord i berg og ur, i hovedsak på baserik grunn (marmor), og er bare 
kjent fra noen fåtallige populasjoner i Bindal kommune i Nordland. Av til sammen i 
underkant av 100 kjente eksemplar fi nnes om lag 30 innenfor naturreservatet i Åsen 
like vest for Reppen. Nordlandsasal er oppført i Norsk rødliste som sterkt truet (EN, 
Kålås et al. 2010) og er norsk ansvarsart.

Blomster av småasal (Sorbus subarranensis, t.v.) fr a Bru i Strandebarm (Kvam) og nordlandsasal (S. 
neglecta, t.h.) fr a Reppen (Bindal). Begge i kultur på Milde ( foto: forf.).  
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Det er rimelig å tro at nordlandsasal er oppstått lokalt i regionen. Rogn er en vanlig 
art i skogen i Bindal, og nylig er fl ere livskraft ige eksemplar av bergasal funnet i de 
bratte bergene ved Søbergsjøen i Tosenfj orden og mot grensen til Brønnøy kommune. 
Bergasal virker som den trives ganske bra på stedet og blomstrer i alle fall enkelte år. I 
gunstige år må en kunne anta at den sammen med rogn kunne gi opphav til blanding-
savkom, som så har spredt seg langs fj orden ved apomikt frøsetting. Det er ikke funnet 
holdepunkter for at nordlandsasal skulle være innført og dyrket, selv om det fi nnes et 
herbariebelegg av den fra 1912 samlet ved Helstadløkken i Terråk på sørsida av fj or-
den, der den må ha stått nær den gamle frukthagen på gården. Arten er ikke å fi nne 
der i dag. Frøkilder av nordlandsasal fi nnes i handelen, men dette er av nyere dato, og 
skyldes nok først og fremst lokal interesse. Ved Dalsmyra vises planter som er kommet 
opp fra frø samlet ved Reppen i 1996.

Smalasal (Sorbus lancifolia)
Smalasal har smalt elliptiske blad (bladplate 8–12 × 3–6 cm) som er noe tilspissete 
med smalt kileformet basis og 8–10 par sidenerver. Bladranden er oft est skåret mer 
enn halvveis inn mot midtnerven med vide og mer eller mindre trekantete skar mel-
lom de nokså fi ntannete, spisse lappene, hvorav de nederste 1–2(-3) kan være frie. 
Bladstilk og nedre del av hovednerven er oft e vakkert rødfarget, spesielt på åpne vok-
sesteder. Blomstene kan være opptil 15 mm brede og har rødlige pollenknapper. Fruk-
tene er avlange og oransjerøde til mørkerøde. Smalasal blir et lite tre på 2–5 m.

Til forskjell fra sogneasal, som den kan forveksles med, har smalasal mer eller mind-
re tett fi lthårete beger og bladknopper. Bladene hos smalasal er dessuten jevnt over 
smalere og mer tilspissete, lappene oft est noe dypere innskåret og bladbasis smalere 
enn hos sogneasal. 

Smalasal vokser i skogkanter, kratt og på berg på skrinn, baserik grunn (marmor), og 
er i dag kun sikkert kjent fra øya Tomma i Nesna kommune i Nordland, der noe slikt 
som 50–100 eksemplar er kjent på et begrenset område. Arten vurderes som kritisk 
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Frukter av småasal (Sorbus subarranensis, t.h.) fr a Bru i 
Strandebarm (Kvam) og nordlandsasal (S. neglecta, t.v.) fr a 

Reppen (Bindal). Begge i kultur på Milde ( foto: forf.).  
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truet (CR, Kålås et al. 2010) og er 
norsk ansvarsart. Mesteparten av 
de kjente eksemplarene fi nnes in-
nenfor Husbymarka naturreservat 
som ble opprettet i 2000 med 
hovedformål å bevare forekom-
sten av smalasal. Lokaliteten hører 
til Husbygodset, som har røtter 
tilbake til 1600-tallet som storgård 
og handelssted. Det har vært pryd-
hage her i alle fall siden 1700-tal-
let og i første del av 1800-tallet ble 
det anlagt en større park beplantet 

med mange treslag fremmede for området, deriblant asal. Omkring 1900 ble det an-
lagt et arboret. Hage, park og arboret er i dag i sterkt forfall, og fl ere av artene sprer seg. 
Med asalartenes historie som prydtrær og pæregrunnstamme, er muligheten til stede 
for at smalasal opprinnelig ble introdusert og plantet på Husby før den spredte seg 
til omgivelsene. En kan spekulere på en mulig innførsel fra Sogn, der den nærstående 
arten sogneasal er kjent siden 1860-årene på fl ere lokaliteter. De antatte foreldreartene 

til smalasal fi nnes imidlertid i området. Rogn er 
en vanlig art i bjørkeskogen her, og nylig ble også 
et par eksemplar av bergasal påvist sammen med 
den (Grundt & Salvesen 2012). Dette er nær 
denne artens nordgrense, og det er neppe hvert 
år den når å blomstre. Men i en gunstig periode, 
kanskje i varmetida, må det kunne regnes for 
sannsynlig at den sammen med rogn kunne gi 
opphav til smalasal lokalt i regionen. 

Arboretet har ennå ikke planter av smalasal. 
Det nærmeste vi kommer er et tre som står i 
Muséhagen i Bergen sentrum. Det ble i sin tid 
samlet på Tomma av Klaus Høiland.

Sogneasal (Sorbus sognensis)
Foreløpig er denne arten ikke gyldig beskrevet og behandles vanligvis som en del av 
variasjonen innen smalasal. Sogneasal har smalt elliptiske blad (bladplate 7,5–10 × 
3,5–5 cm) som likner smalasalens, men er oft est noe bredere med bredt kileformet 
basis. Randen er innskåret 1/3 til 2/3 mot midtnerven i vide skar med avrundete til 
tilspissete lapper og (7-)8–10 par relativt tydelige sidenerver. Bare sjelden har den 1 
(-2) frie småblad ved basis. Bladstilk og midtnerve er oft est tydelig rødfargete. Blom-
stene er relativt små, 10-12 mm brede, med 0,7–0,8(-1,0) mm lange, tydelig rødlige 
pollenknapper. Fruktene er runde og dyprøde.
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Over- og underside av blad hos smalasal (Sorbus lancifolia)
fr a Tomma (Nesna, t.v.) og sogneasal (S. sognensis) fr a 
Høyheim (Luster, t.h.) (scannet fr a pressete eksemplar, 30 % 
størrelse).

Frukt av smalasal (Sorbus lancifolia) fr a 
naturlig voksessted i Husbymarka på Tomma 
i Nesna kommune ( foto: forf. 13/9-2011).
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Sogneasal kan skilles fra småasal på rødfarging av bladstilk, bladnerve og pollenknap-
per. Nervene er mindre tydelige enn hos småasal. Fra smalasal er sogneasal vanske-
ligere å skille, men den har oft e noe bredere blad med trangere skar mellom lappene. 
Begerfl iker og bladknopper er dessuten oft est mer eller mindre hårløse hos sogneasal 
mens de er mer eller mindre fi lthårete hos de andre. Sogneasal blir relativt kortvok-
ste busktrær eller små trær med tette greiner. Den har et visst prydpotensiale, og har 
muligens vært i bruk som pæregrunnstamme i fruktdistriktene i Sogn og Fjordane på 
samme måte som rognasal.

I den norske rødlista (Kålås et al. 2010) omtales sogneasal under smalasal som anses 
som kritisk truet. Slik sett er variasjonen den representerer allerede rødlistet. Over-
føring av sogneasal til en egen art vil gjøre både denne og smalasal ytterligere utsatt. 
Det er derfor viktig å ta vare på sogneasal uavhengig av både rødlistestatus og artssta-
tus, siden den åpenbart representerer en egen, sjelden form. I sin typiske form er den 
begrenset til Sogn og Fjordane, der den er kjent fra enkelttrær og fåtallige forekomster 
i indre strøk i Luster, Sogndal og Lærdal. Enkelte funn i Hyllestad, Flora og Solund 
i Ytre Sunnfj ord hører muligens også til sogneasal. Det er funnet planter som likner 
i Telemark (Kongsberg) og Buskerud (Ringerike, Lier), som muligens også bør føres 
hit, men en kritisk sammenlikning er nødvendig før man kan konkludere.

Ved Dalsmyra står to eksemplarer av sogneasal plantet side om side med småasal 
og nordlandsasal. De stammer fra frø samlet i Luster der arten fi nnes spredt langs 
nordsida av fj orden.

Grenmarasal (Sorbus subpinnata)
Grenmarasal har elliptiske blad (bladplate 6–9 × 3–6 cm) med avrundet spiss, bredt 
kileformet basis og (7-)8–9(-10) par relativt tydelige sidenerver. Bladlappene er oft est 
skåret 1/3–1/2 inn mot midtnerven med trange skar mellom. Bare sjelden ses ett fritt 
småblad ved basis. Bladstilk og nerver er lyse, ikke rødlige. Blomsten hos grenmarasal 
er 10–12 mm bred. Hos typiske former er pollenknappene kremfargete, men rødlige 
pollenknapper er funnet hos noen få planter som også avviker i andre trekk.

Blomster og fr ukter av sogneasal (Sorbus sognensis) fr a Luster 
i kultur på Milde ( foto: forf.).  
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Fruktene blir avlange og oransjerøde. Grenmarasal blir et lite tre med relativt kraft ige, 
stive kvister. Den har et visst prydpotensiale på grunn av sine blanke blad, og tas en-
kelte steder vare på av hageeiere. Arten er kjent fra Grenlandsområdet og Kragerøtrak-
ten i nedre Telemark, samt i Randesund ved Kristiansand i Vest-Agder. Den vurderes 
som nær truet (NT) i den norske rødlista (Kålås et al. 2010) siden den er i tilbake-
gang. Flertallet av de relativt få forekomstene fi nnes i områder med utbyggingspress, 
og mange er allerede forsvunnet under veianlegg, industri eller annen bebyggelse.

Mindre forekomster i Buskerud (Nedre Eiker) og Aust-Agder (Grimstad) har vært 
ført til grenmarasal, men skiller seg fra den typiske formen i ulike trekk. Enkelte av 
disse representerer trolig egne, lokale utviklingslinjer.

Vi har planter som skal til Dalsmyra under oppaling i planteskolen. De stammer fra 
frø samlet i Torskeberget i Brevik.

Sørlandsasal (Sorbus subsimilis)
Sørlandsasal har stive og faste blad (bladplate 7–10 × 4–7 cm) med 9–11 par tydelige 
og tettstilte nerver. De er bredt elliptiske til omvendt eggformete, bredest midt på 
eller litt ovenfor midten med smalt til bredt kileformet basis og ganske sirlige, grunt 
innskårne lapper (mindre enn 1/4 mot midtnerven) med fi ne, spisse tenner. Oversi-
den er blank til noe matt grønn, undersiden lyst fi lthåret med gulhvit til senere gråhvit 
behåring. Blomstene er 14–16 mm brede med rødlige pollenknapper som er (0,7-) 

Grenmarasal (Sorbus subpinnata): Over- og underside av blad (t.v., scannet fr a pressete eksemplar fr a Tan-
genåsen, Porsgrunn, 30 % størrelse), blomster (midten) og fr ukter (t.h.) fr a en plante på naturlig voksested i 
Torskeberget, Brevik (Porsgrunn) ( foto: forf.).

Blomst og fr ukt 
av sørlands-
asal (Sorbus 
subsimilis): fr a 
naturlig 
voksested på 
Løvstakken 
(Bergen, t.v.) 
og ved Lykling 
(Bømlo, t.h.) 
( foto: forf.).
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0,9–1,3 mm lange. Fruktene er runde til litt eggformete (10–11 × 8–9 mm), med 
begerblad som stikker tydelig ut, blanke og mørkerøde i fargen og med tydelige kork-
porer. Sørlandsasal blir vanligvis et middels stort, énstammet tre på 4–10 m, og kan få 
vakker kroneform.

Sørlandsasal er apomikt og tetraploid med 68 kromosomer, og antas å være oppstått 
fra krysning mellom rognasal og norsk asal, med den sistnevnte som mor (Salvesen up-
ubl.). Den er antakelig oppstått i et område nær kysten på grensen mellom Rogaland 
og Vest-Agder, og den regnes som endemisk for Norge. Som opprinnelig viltvoksende 
fi nnes den bare langs kysten fra Lindesnes til Egersund. Utenom dette har den vært 
plantet i alle fall fra Aust-Agder til Sunnfj ord, og er funnet forvillet fl ere steder. Sør-
landsasal fi nnes til dels ganske utilgjengelig i berg og ur, men også på tidligere kultur-
mark (beite, eng), der den står utsatt til. Slike steder er den lett blitt bytte for sagen. 
Forekomstene er konsentrert til små områder og er til dels meget fåtallige, den vur-
deres derfor som nær truet (NT) i den norske rødlista (Kålås et al. 2010). 

Ved parkeringsplassen på Dalsmyra har vi plantet sørlandsasal som er kommet opp 
fra frø samlet ved Helleren i Jøssingfj ord. Skillet mot engelsk asal (S. anglica) er nokså 
problematisk, og denne arten er besnærende lik (Rich et al. 2010). Den er imidlerti  
ikke funnet i Norge, men vi har plantet den på Dalsmyra, slik at den kan sammen-
liknes med sørlandsasal og alle de andre.

Alpeasal (Sorbus mougeotii)
Sørlandsasal kan forveksles med den innførte arten alpeasal (S. mougeotii, også kalt 
fransk asal), og enkelte angivelser av sørlandsasal kan representere denne. Alpeasal 

Over- og underside 
av blad hos alpeasal 

(Sorbus mougeotii) fr a 
Moster (Bømlo, t.v.) og 

sørlandsasal (S. sub-
similis) fr a Jøsingfj ord 
(Sokndal, t.h.), begge i 
kultur på Milde  (scan-

net fr a pressete eksem-
plar, 30 % størrelse).

Blomst og 
fr ukt av alpe-
asal (Sorbus 

mougeotii): et 
eksemplar fr a 
Mosterhamn 

(Bømlo) i kul-
tur på Milde 
( foto: forf.).
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har påfallende blanke, bredt elliptiske blad med fl ere (11–13 par) tydelige og mer 
tettstilte nerver enn sørlandsasal. Bladene er vanligvis litt utdradde i spissen og bredest 
litt nedenfor midten, dessuten grunnere innskåret og er lyst ullhårete under. Bladlap-
pene er små, avrundete og lite overlappende. Hos sørlandsasal kan de overlappe noe 
på unge skudd. Pollenknappene hos alpeasal er dessuten kremfargete og fruktene er 
runde og mangler tydelige korkporer, i alle fall i det forvillete materialet som er under-
søkt så langt. Slik alpeasal fi nnes i Norge, blir den et vakkert, relativt lite tre, opptil 6 
m høyt. Blomstringen og fruktsettingen er påfallende rik, slik det skulle forventes hos 
et utvalgt prydtre.

Arten har vært i kultur i alle fall siden 1870-tallet, men er først i nyere tid brukt i 
større utstrekning her til lands. Den er yndet som landskapstre i nyetablerte grøntan-
legg i bystrøk, ved fergekaier og parkeringsplasser, og er særlig oft e plantet ved kirker 
og gravplasser. Oft e ses den forvillet i store antall, som ved Moster gamle kirke på 
Bømlo og ved Tjøsvollvatnet på Karmøy.

På Dalsmyra er det plantet et par eksemplar som vi har fått opp fra frø samlet ved 
Mosterhamn.

Østerriksk asal (Sorbus austriaca)
Denne arten ble på 1960- og 70-tallet innført som erstatning for svensk asal til bruk 
i grøntanlegg, og kan forveksles med denne (Bengtsson & Lagerström 1993). I dag 
fi nnes den plantet noen få steder og bruken er stort sett forlatt, men den har rukket 
å forvilles fl ere steder. Den viser en langt bedre evne til å spre seg med frø enn svensk 
asal, og etablerer seg kjapt på åpne steder, som skrinne strandberg eller veiskjæringer. 
Etter bare noen få år er den i stand til å blomstre og sette frø til en ny generasjon.

Østerriksk asal har ganske brede og blanke blad med gråaktig fi lt på undersiden og 
spisstannete lapper som er skåret inn omtrent 1/4 mot midtnerven. Sammenliknet 
med svensk asal har bladene fl ere nervepar (10–13), er tynnere og mindre stive med 
temmelig grove lapper som gjerne overlapper med hverandre langs bladets sider. 
Blomstene er som hos svensk asal og alpeasal temmelig store med kremfargete pol-
lenknapper. Fruktene, som modnes tidlig, er nærmest kulerunde og skarlagensrøde 
uten tydelige korkporer, hos svensk asal modner de relativt seint, er mer langsmale og 
brunlig røde med tydelige korkporer.

Svensk asal (Sorbus 
intermedia, t.v.) og 
østerriksk asal (S. 
austriaca, fr a plantet 
eksemplar påAug-
land (Kristiansand, 
t.h.) (scannet fr a 
presset eksemplar, 30 
% størrelse).
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Svensk asal (Sorbus intermedia)
Svensk asal har olivengrønne, tykke og tem-
melig stive blad (bladplate (5-)7–9(-12,5) × 
(3,5-)4,5–6,5(-7,5) cm) som er bredt elliptiske 
til eggformete, noe tilspissete og med bredt og 
kort kileformet til nærmest tverr grunn. Blad-
ene er vanligvis skåret mindre enn 1/4 inn mot 
midten med grovt spisstannete og avrundete til 
trekantete lapper.

En sjelden gang opptrer svensk asal med dy-
pere innskårne blad – nesten halvveis inn mot 
midten – og kan da ut fra bladene forveksles med arter i småasalgruppen. Bladene 
hos svensk asal er imidlertid større og bredere og med bredere bladlapper enn små-
asalene. Bladene hos svensk asal har (6-)7–9(10) par relativt tydelige nerver. Blad-
ene er fi lthårete på undersiden, først med gulbrun, senere brunlig til grålig behåring. 
Blomstene hos svensk asal er relativt store, ca. 15–17 mm brede og har kremfargete 
pollenknapper. Fruktene er avlange, 12–15 mm lange og 9–11 mm brede, blanke og 
gulbrune til røde og med spredte korkporer. Svensk asal får vanligvis en god, gjen-
nomgående stamme og blir et middels stort og oft est énstammet tre på opptil 20 m. 

Svensk asal er tetraploid, det vil si med fi re kromosomsett, og man mener arten in-
neholder kromosomsett både fra sølvasal, rogn og det utenlandske prydtreet tarmvri-
asal (S. torminalis). Arten formerer seg ukjønnet ved apomiksis. Den kan forveksles 
med den nylig innførte arten østerriksk asal (S. austriaca), og den står også relativt 
nært breiasal (S. latifolia) som fra gammelt av har vært innført som prydtre. 

Svensk asal er et hardført treslag og er et av de mest anvendelige og viktigste for bruk 
til pryd og leplanting i Nord-Europa. Særlig har det vært mye brukt i bystrøk siden det 
blir høyt nok til å nå over trafi kken og dessuten tåler forurensning godt. Den fi nnes 
svært alminnelig som plantet i de fl este tettsteder langs kysten her i landet, i alle fall 
nord til Troms. Den fi nnes spredt forvillet i lavlandet østpå fra Hedmark og sørover, 
og den er vanlig nær bebyggelse i kyst- og fj ordstrøk nord til Bodø i Nordland. Det er 
mulig at forekomstene i Halden og Aremark i Østfold er opprinnelig viltvoksende, og 
disse forekomstene henger i så fall godt sammen med den svenske utbredelsen. Den er 
også godt etablert andre steder, som i Ekebergskråningen i Oslo. 

I Norsk rødliste (Kålås et al. 2010) anses svensk asal som innført i nyere tid og er 
dermed ikke aktuell for vurdering. For å bli betraktet som opprinnelig må den være 
dokumentert som forvillet før år 1800. Som vist ovenfor, er dette den av asalartene 
som kan dokumenteres lengst tilbake i vårt land, og selv om det ikke er kjent om Otto 
Sperlings funn tidlig på 1600-tallet skrev seg fra viltvoksende eksemplar, kan dette 
ikke utelukkes. Når svensk asal har vært ekskludert fra norsk fl ora, kan det ha å gjøre 
med at den har vært plantet og innført i fl ere hundre år. Artens evne til å forvilles 
tilsier at det ikke er usannsynlig at den var forvillet allerede før år 1800. Dermed skulle 
status for svensk asal i Norge fortsatt være åpen for granskning!

Breiasal (Sorbus latifolia)(scannet fr a 
presset eksemplar, 30 % størrelse).
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Breiasal (Sorbus latifolia)
Breiasal har bredt eggformete blad som er tydelig bredest nedenfor midten. De er mye 
bredere enn hos svensk asal, har 6–8 nervepar, men bladlappene er bredt trekantete 
med spisse tenner. Fruktene er brune, bredt runde med 2 rom og modnes seint. Blant 
artene som fi nnes i vårt område er dette den som blir størst, opptil 25 m og mer. Bark-
en er grov og sprekker opp i striper og uregelmessige felter, ikke ulikt visse arter av 
poppel. Breiasal hører til en gruppe arter som lenger sør i Europa er oppstått fra krys-
ninger mellom sølvasal og tarmvriasal, tilsynelatende uten innblanding fra rogn. Dette 
innførte prydtreet må ha vært populært i en tidligere periode. I dag fi nnes større trær 
kun i enkelte eldre herskapsparker (Salvesen 2010), men småplanter kan påtreff es hist 
og her forvillet i skog eller kratt i kyst- og fj ordstrøk. De vokser tydeligvis ganske seint, 
men unge trær med frukter er observert i vårt land og borger for at den er i stand til å 
etablere seg her, i alle fall i den sørlige delen av landet.

En bytting – kjærlighetsbarn av 
sølvasal med svensk asal
I det foregående er beskrevet hvordan 
nye arter kan oppstå når det fra tid 
til annen spirer avkom fra krysninger 
mellom nærstående arter. Et eksempel 
på at krysning faktisk skjer, ble funnet 
i en frøporsjon samlet fra en sølvasal 
på Rambergøya ved Oslo. Allerede 
tidlig etter spiring i veksthuset, viste 
en frøplante seg som avvikende. Den 
hadde tydelige trekk fra svensk asal 
som vokste i nærheten av morplanten. 
Planten kom seg fi nt og er nå blitt et 
riktig vitalt lite tre ved parkeringsplas-
sen på Dalsmyra. Om den vil sette 
spiredyktige frø gjenstår å se. Fruktene 
som så langt er kommet, har abortert.

Over- og underside av 
blad hos sølvasal (Sorbus 
aria) en småbladet form 
fr a Rambergøya (Oslo, 
t.v.) og bergasal (S. rupi-
cola) fr a Malmøya (Oslo, 
t.h.) (scannet fr a pressete 
eksemplar, 30 % størrelse).

Frøavkom av sølvasal (Sorbus aria) med antatt svensk 
asal (S. intermedia) som far,  fr a Rambergøya (Oslo) i 
kultur på Milde ( foto: forf.).
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Sølvasal (Sorbus aria)
Med lyst grønne blad som er vakkert hvitfi ltete på undersiden, pleier sølvasal å være 
lett å kjenne igjen. Bladformen kan minne litt om kirsebær, elliptisk og spiss i begge 
ender. Bladene er myke og tynne å ta i, halvannen til to ganger så lange som brede 
og vanligvis bredest ved eller nedenfor midten. Nervene er temmelig tettstilte og 
mange, vanligvis 11–13 par, og bladranden er dobbelt sagtannet med spisse, jevne 
tenner. Blomstene er 10–15 mm brede og sitter på lange stilker i fåtallige kvaster. Pol-
lenknappene er kremfargete til svakt rosa. Fruktene modnes relativt tidlig, de er mer 
eller mindre avlange til nesten runde, 8–15 mm lange, nikkende, brunlig røde og tett 
besatt med meget tydelige korkporer. Sølvasal kan bli et velformet tre på opp mot 10 
m med slanke og spenstige kvister – omtrent som hos selje – med sjokoladebrun bark 
som med tiden blir gråaktig. 

Sølvasal er en formrik art, og enkelte individer som det har vært samlet frø av ved 
Oslo, utmerker seg som småbladete og nette i veksten. Enkelte avkomplanter har arvet 
morens trekk, og kunne sikkert egne seg i hagen. Her i landet har ulike former av 
sølvasal vært innført og plantet en del, i alle fall tilbake på tidlig 1800-tall. En spesielt 
kraft ig voksende kultivar ved navn 'Gigantea' har store og brede blad og kan bli 15–20 
m høye trær. Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt forekomster i naturen er av vill 
eller forvillet opprinnelse, og det er usikkert om det fi nnes opprinnelig viltvoksende 

Over- og underside 
av blad hos norsk asal 
(Sorbus norvegica) et 
eksemplar fr a Jøssing-
fj ord (Sokndal, t.h.). 

Til venstre et eksemplar 
fr a Moster (Bømlo) som  
under tvil er bestemt til 

bergasal (S. rupicola) 
(scannet fr a pressete ek-

semplar, 30 % størrelse).

Blomster av sølvasal (Sorbus aria) på naturlig voksested på Løvstakken (Bergen, t.v.) og norsk asal (S. 
norvegica) på Flekkerøya (Kristiansand, t.h.) ( foto: forf.).
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forekomster i Norge i det hele tatt. Forekomstene på øyene i Indre Oslofj ord regnes 
imidlertid som opprinnelig viltvoksende, og arten er oppført i Norsk rødliste (Kålås et 
al. 2010) som nær truet (NT). På Dalsmyra vises planter fra frø samlet på Rambergøya 
ved Oslo, der sølvasal fi nnes tallrik i kalkfuruskog og skogkanter. 

Bergasal (Sorbus rupicola)
Bergasal står nær sølvasal. De har begge nokså myke, hvitfi ltete blad, men er hos berg-
asal mørkegrønne og smalt, omvendt eggformete (7–12,5 × 4–8 cm) med (6-)7–9 
par godt adskilte nerver. Bladranden er grovt og ujevnt sagtannet mot spissen, mens 
tenner mangler langs nedre tredel. Enkelte blad er skjeformete og vil revne fra randen 
og inn mot midtnerven når de presses. Bladstilken er noe lenger enn hos norsk asal 
(ca. 15–22 mm). Blomstene er 15–20 mm brede med kremfargete eller svakt rosa pol-
lenknapper. Fruktene er runde, 12–15 mm lange og minst like brede. De er (brun-)
røde til tofargete mørkerøde/grønne, tett til spredt besatt med tydelige korkporer og 
modnes seint. Bergasal kan bli et lite, énstammet tre på 3–5(-8) m med tykke, seige el-
ler sprø kvister med svartbrun bark, men blir oft est buskformet uten gjennomgående 
stamme og har en tendens til å lute over på siden. Vinterknoppene er gjerne klisne 
utover våren og knoppskjellene har en tendens til å henge igjen på planten etter blad-
sprett. I pressete eksemplar henger de seg oft e fast i papiret.

Vi har planter av bergasal samlet på Malmøya ved Oslo, der den er temmelig vanlig 
i åpen furuskog og ut i buskvegetasjonen nær stranda. Bladformen kan variere mye i 
denne arten, noe som kan ses ved å sammenlikne planten fra Malmøya med en plante 
fra Sotenäs på Bohuslänskusten i Sverige og to planter som er kommet opp fra frø fra 
Wales. Den siste kan det diskuteres om hører til her eller under sølvasal, det kan være 
vanskelig å avgjøre om en står overfor den ene eller den andre arten. Sølvasal med av-
vikende langsmale blad (forma longifolia) fi nnes i parker enkelte steder også i vårt land 
(f.eks. i parken ved Kviknes hotell i Balestrand). 

Frukter av sølvasal (Sorbus aria) på naturlig vokseplass i 
Torskeberget (Brevik, t.v.) og bergasal  (S. rupicola, t.h.) på 
Flekkerøya (Kristiansand) ( foto: forf.).
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Norsk asal (Sorbus norvegica)
Norsk asal skiller seg ut fra de andre asalene ved brede, spisst dobbelt sagtannete blad 
som er stive og papiraktige å ta i. De rasler! De er nesten sirkelrunde (6,5–11 × 4,5–9 
cm) og kjennes ellers på lyst gråhvitt fi lthåret underside og vakkert blank og mørke-
grønn overside, de har 9–11 par nerver og stilken er oft est ganske kort (ca. 11–15 mm 
mot ca. 15–22 mm hos bergasal). Tanningen blir svakere mot bladstilken og mangler 
i den nedre femdelen. Norsk asal blir et én- til fåstammet tre med grålig bark på opptil 
15 m og kan nå et stammediameter på 25 cm. Greiner på eldre trær er utsperrete til 
nedbøyde med oppstigende sprø kvister som knekker lett. Barken er mørkt svartbrun 
og knoppskjellene er ikke klisne om våren. Blomstene er vanligvis 15–20 mm brede 
med kremfargete eller svakt rosa pollenknapper. Fruktene modnes seint, er runde, 
opptil 13 mm brede, først tofargete røde/grønne, seinere røde og spredt til tett besatt 
med mer eller mindre tydelige korkporer. I visse områder kan norsk asal være vanskelig 
å skille fra bergasal, og enkelte eksemplar er noe midt imellom. Det er grunn til å tro at 
de to artene krysser seg med hverandre, men dette er foreløpig ikke endelig påvist. 

Mens bergasal fi nnes vidt utbredt i Sverige og Storbritannia og sølvasal har et areal 
som strekker seg over mye av Europa, er vi nokså alene om å ha norsk asal. Den er 
riktig nok kjent fra noen svært fåtallige funn like over svenskegrensen i Bohuslän, men 
dette var jo en gang norsk, så arten regnes gjerne som norsk ansvarsart. På Østlandet 
er den lokalt tallrik omkring Oslofj orden og fi nnes langs kysten og ste stykke inn i lan-
det temmelig vanlig til Jæren. Men videre vest- og nordover fi nnes den betydelig mer 
spredt og sjelden i sin typiske form, og her kan en mistenke at den er spredt fra plant-
ninger. På Vestlandet er dessuten skillet vis à vis bergasal problematisk og uavklart.

I Storbritannia er det beskrevet apomikte småarter som viser stor likhet med norsk 
asal. Det er derfor godt mulig at det kan fi nnes fl ere arter også i Norge. Gamle trær av 
norsk asal kan bli meget vakre med bred, kuppelformet krone og solid stamme. Arten 
krever imidlertid høy varmesum for å kunne utvikles godt, og oft e blir rotutviklingen 

Frukter av norsk asal (Sorbus norvegica) på naturlig vokseplass 
på Flekkerøy (Kristiansand, t.v.) og Nordre Langøya (Oslo) 

( foto: forf.).
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svak på plantede trær. Vi har planter fra frø samlet under Hanebergsheia i Jøssingfj or-
den, ved Spangereid i Lindesnes og på Flekkerøya ved Kristiansand. 

Norske spesialiteter – to be or not to be?

Til avslutning stiller vi spørsmålet: Disse artene, norsk asal, sørlandsasal, grenmarasal, 
småasal, sogneasal, nordlandsasal, smalasal og fagerrogn, som er beskrevet fra Norge 
– og bare fi nnes her – er de reelle endemismer eller fi nnes artene også i andre land, 
eksempelvis i Storbritannia? Og om de kan vises å være spesielle for vårt land, er de 
distinkte nok til å bli akseptert i praksis, eller vil de forbli kuriositeter? Vi har oft e 
grublet over slike spørsmål. Og mange før oss. Til å begynne med var distinksjonen 
mellom rogn og asal intuitiv: folk hadde nytte av å skille mellom ulike frukter og trær 
ut fra den bruken de kunne ha av dem. Derfor ble navnene til. Danskekongens og hans 
embetsverks streben etter kunnskaper om Norges rikdommer førte til ny kunnskap og 
nye arter trådte fram for datidens botanikere. Det samme kan en si om svenskekongen 
og hans embetsverk. Under de kongelige fremmedstyrene vokste det parallelt fram et 
norsk borgerskap og en norsk intelligentsia, som så viktigheten av kunnskap om rikets 
rikdommer. Framveksten av norske vitenskapelige foreninger og med tid institusjoner 
– var ledsaget av en glødende iver etter å oppdage og forstå, koblet med en stor dose 
samlemani. Dette grep mange unge, selvlærte botanikere og dermed utviklet det seg en 
kultur som ble avgjørende for at nye arter ble oppdaget og beskrevet – det siste godt 
hjulpet av skolerte vitenskapsmenn i andre land. På denne bakgrunn kan en gjerne 
påstå at artene er kulturelle fenomener og spørre om datidens begreper og vitenska-
pelige standard var tilstrekkelig til å akseptere at artene har rot i virkeligheten og bør 
opprettholdes. Denne forfatters erfaring er at selv om artene er vanskelige å skille og en 
ennå ikke kjenner den fulle sannhet om biologien deres, tyder alle observasjoner på at 
de fl este er resultat av ulike, unike hendelser. Slike hendelser har temmelig sikkert fore-
kommet langt fl ere ganger enn antall arter som i dag regnes til Norges fl ora. Dermed 
kan en anta at det fi nnes fl ere arter der ute, som fremdeles ikke er oppdaget – og som 
venter på å bli beskrevet!

Takk!
Innsamling av frø og herbariemateriale er muliggjort med støtte fra daværende Nordisk Gen-
bank (nå NORDGEN), fra Norsk genressurssenter og Universitetet i Bergen. Samlingene og 
utstillingene av levende planter er muliggjort ved uoppslitelig innsats fra gartnere og andre ved 
Arboretet og Botanisk hage gjennom en årrekke, med frørensing, med potter og ungplanter i 
veksthuset og planteskoler, med føring i database og merking med etiketter, med utplanting og 
stell. Uten denne innsatsen ville et besøk i Arboretet – til Dalsmyra særlig – bli en severdighet 
fattigere og litt mindre å skrive om for den herværende forfatter. Hjertelig takk til alle!  
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Årringen2011.indd   120Årringen2011.indd   120 13-03-12   09:34:3413-03-12   09:34:34



Årringen 2011                                                    123

Pedersen, O. 1989. – Dagny Tande Lid. Katalog over botaniske tegninger donert til Botanisk 
hage og museum, Universitetet i Oslo. – Bot. hage & Museum, Univ i Oslo, 225 s.

Pontoppidan, E. 1752. – Det første forsøg paa Norges naturlige historie. – Kjøbenhavn.
Ramus, J. 1715. – Norriges Beskrifvelse. – Kjøbenhavn 1735, 274 s.
Rasmussen, K.K., Kollmann, J., 2001. – Genfund af Tarmvrid-Røn – undersøgelser på artens 

nordlige udbredelsesgrænse. – Urt 25, 119–121.
Rich, T., Houston, L., Robertson, A., & M. Proctor. 2010. – Whitebeams, Rowans and Service 

Trees of Britain and Ireland. – BSBI Handbooks 14, Botanical Society of Th e British Isles, 
223 s.

Robertson, A. & Sydes, C. 2006. – Sorbus pseudomeinichii, a new endemic Sorbus (Rosaceae) 
microspecies from Arran, Scotland. – Watsonia 26: 9-14.

Ropeid, T. J. 2010. – Om trenavnene rogn og asal - og litt om hegg.  – Årringen 2009 (13): 
107-113. 

Salvesen, P. H. 1992. – Sorbus meinichii. – Th e Plantsman 13 (4) : 193 - 198.
 - 1993. – Fagerrogn – en særnorsk plante. – Naturen 5 (1993): 198 - 204.
 - 2001. – Knut Fægri, livsgleden og vitebegjærligheten. – Våre Nyttevekster 3/4-01:103-115.
 - 2010. – Rogn og asal (slekten Sorbus) i Arboretet på Milde. – Årringen 2009 (13): 4-48
Schübeler, F. C. 1862. – Die Culturpfl anzen Norwegens. – Christiania, 197 s. + tab & ill.
 - 1873-1875. – Die Pfl anzenwelt Norwegens. – Christiania, 468 s. + kart.
 - 1886-1888. – Viridarium Norvegicum. Norges væxtrige. – vol. 1-3, Christiania
Skogen, A. 1977. – Sorbus meinichii s. lat. i Sunnfj ord. – Blyttia 35: 23-27.
Selland, S. K. 1920. – Hardangeromraadets fl ora: karplantefl oraen ved Hardangerfj orden og 

paa Hardangervidden. – Bergens Mus. Årb. Nat.-vid. r. 1919-20, 10: 1-205.
Sperling, O. 1642. – Hortus Christianaeus seu Catalogus plantarum quibus serenissimi Principis 

Christiani IV. Daniae, Norvegiae etc., – København 1642
- 1673. – Selvbiografi  (avsluttet 1673), manuskript (Gl. kgl. Saml. 3094 4°) i Det Kgl. Bibli-

otek, København, overs. og utg. av S. Birket-Smith, København 1885.
Stedje, P. 1925. – Keisarinne. – i Det pomologiske utvalg i Selskapet Havedyrkningens Venner 

(red.) – Norsk fr ukt. Bilete og skildringar av fr uktslag dyrka i Noreg. – Heft e 1., Grøndahl & 
søn, Oslo 1925, 4 s.

Strøm, H. 1762. – Physisk og oeconomisk beskrivelse over fogderiet Søndmør beliggende i Bergens 
stift  i Norge – vol. I. Sorøe, opptrykk i Facsimilia topographica 5-6, Oslo 1957. 

- 1766. – Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør. – 2. del, 1766, Sorøe
Vahl, M. 1792. – Flora danica. – fasc. XVIII, København.
 - 1792-1794. – Nogle Iagttagelser ved en Reise giennem Norge til dets nordlige Dele. – 

Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, bd. 2, heft e 1, 1792, s. 1–71; bd. 3, heft e 2, 1794, s. 
157–206.

Vike, E. 2008. – Norske utvalg og foredlinger av busker og trær – Prosjekt kartlegging og beskriv-
ing av grøntanleggsplanter med nordisk opphav, manuskript 157 s. (e-utg.: www.skogogland-
skap.no)

Wiel, I. 1743. – Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals fogderi. – Utdrag s. 110 - 198 av 
Topografi sk Journal, Christiania 1802 - 05, faksimileutgave med forord av P. T. Norheim, 
Oslo 1970.
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Blankburknekomplekset (Asplenium adiantum-nigrum s.lat.) 
på Vestlandet

Dag Olav Øvstedal, Arboretet og Botanisk hage, Universitetsmuséet i Bergen, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: dag.ovstedal@um.uib.no).

Blankburkne (Asplenium adiantum-nigrum) er ein vintergrøn bregne som veks i eit 
klima med lite frost langs kysten av Noreg. Den veks på berg og fi nst mest i lynghei 
men og i skog. Det kan vere stor variasjon i bladformene, og det ser ut til at dette til ein 
viss grad er styrt av bergarten. Innsamlingar av blankburkne frå ulike stader i Horda-
land er undersøkt, og resultata blir presentert i denne artikkelen.    

Det har lenge vore kjend at det er to ulike former av blankburkne her i landet. Ei 
avvikande form veks på serpentin, og vart feilaktig rapportert som Asplenium cuneifo-
lium (Øvstedal 1980). Forma er og omtala i Lid & Lid (2005) og i Flora Nordica bd. 
1 (Øvstedal 2000), og den er i det seinare og omtala som "serpentinform" av blank-
burkne. Under ein gjennomgang av blankburknematerialet i Bergensherbariet vart det 
klårt at det fi nst enda ei form av denne arten her i landet (seinare omtala som "fi ndelt 
form"), og sommaren 2011 blei det samla inn levande materiale av alle formene til 
utstilling i Botanisk hage på Milde. 

Materiale og metodar

Herbariemateriale i Bergensherbariet (BG) er granska, og i tillegg er levande materiale 
dyrka i Botanisk hage, Milde, Bergen. "Flow cytometry" er utført av fi rmaet Plant Cy-
tometry Services, Nederland.

Fig. 1. Blad av ulike typar blank-
burkne: Asplenium corunnense (A), 
Asplenium adiantum-nigrum (B) og 
blankburkne "fi ndelt form" (C).

Årringen2011.indd   122Årringen2011.indd   122 13-03-12   09:34:3413-03-12   09:34:34



Årringen 2011                                                    125

Morfologi

Dei tre einingane har fylgjande karaktertrekk: 

Blankburkne "serpentinform" har eit trekanta blad, som er 2–3-fi nna, der småfi nnane 
er kileforma og har vift eforma grunn, og med ein ende som er avrunda og med butte 
tenner. Den vift eforma grunnen har ein vinkel som varierer frå 90 til 130 grader, med 
ein medelverdi på 109.8 ±10.4 grader, sjå Fig. 1 A og 2.

Asplenium adiantum-nigrum s.str. har eit smalt trekanta blad som er 2–3-fi nna, med 
elliptiske småfi nnar med smal grunn og ein spiss ende med spisse tenner. Den smale 
grunnen har ein vinkel som varierer mellom 50 og 102 grader, med ein medelverdi på 
71.9 ±19.5 grader, sjå Fig. 1 B og 4. 
Blankburkne "fi ndelt form" har trekanta blad som er 2–3 fi nna, der småfi nnane er 
kileforma men mykje mindre enn hos ”serpentinform”, og ein ende som er butt og med 
butte tenner, sjå Fig. 1 C og 3.

Utbreiing

Asplenium adiantum-nigrum veks i ytre kyststrok av Noreg frå Kristiansand til Hitra 
(Øvstedal 2000). Blankburkne "serpentinform" er kjend frå mange lokalitetar i Horda-
land, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Den er altså knytt til serpentin og den 
kan vekse lengre inn i landet enn den reine arten. Blankburkne "fi ndelt form" er kjend 
frå nokre få stader langs kysten, ifølge Bergensherbariet (Rennesøy i Rogaland, Fugløy 
i Austevoll, Lykling i Bømlo, Hordaland, Innvik i Nordfj ord, Sogn og Fjordane).

Fig. 2. Serpentinform av blankburkne, Asplenium corunnense, fr å serpentin i edellauvskog på nordsida av 
Kvernavatnet, Samnanger, 2011 ( foto: B. Moe).
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Økologi

Asplenium adiantum-nigrum veks i bergsprekkar på ymse slags bergartar, mest på ba-
siske, men og på surt berg. Den veks aldri på ultrabasiske bergartar, men her kan vi i 
staden fi nne ein "serpentinform" som er spesialisert til å kunne vekse på serpentin, kle-
berstein og olivin (mange av lokalitetane er omtala i Holtan 2008). Ei "fi ndelt form" 
veks på Lykling, Bømlo kommune i overgangen mellom kleberstein og sure bergartar 
(A. Knutsen pers. medd.), men på dei andre veksestadane veks den ikkje på ultraba-
siske bergartar.

Ultrabasiske bergartar som serpentin og olivin er gift ige for dei fl este plantar, på 
grunn av store mengder av tungmetalla nikkel, krom og oft e kobolt. Særleg nikkel blir 
rekna som eit farleg stoff  for plantane. Eit anna forhold er at magnesium dominerer i 
staden for det viktige plantenæringsstoff et kalsium. Plantar som veks på serpentin og 
olivin har tilpassa desse problema på ulike måtar. Dei er truleg lite konkurransesterke 
og blir lett utkonkurrert på andre bergartar, men dei overlever fordi dei har klart å 
spesialisere seg til ultrabasiske bergartar der det er lite vegetasjon. Det er spesielt små 
bregnar (småburknar) og artar i nellikfamilien som har klart denne spesialiseringa. 

I Botanisk hage på Milde har vi ei tungmetallform av fj elltjøreblom, Lychnis alpina 
var. almklovense, som vert dyrka på olivin, og som spreier seg på den nakne grusen med 
gneis/anortositt like ved. Dette viser at konkurransefaktoren er viktig og at denne 
planten ikkje er avhengig av olivin eller andre tungmetall-bergartar.

Diskusjon

Reichstein et al. (1994) meinte at Asplenium adiantum-nigrum var ein allotetraploid 
hybrid mellom A. onopteris og A. cuneifolium, og at det dei kalla silesiacum var ei form 
av denne hybriden. Asplenium onopteris var. silesiacum Milde har typelokaliteten frå 

Fig. 3. Blank-
burkne "fi ndelt 
form", samla ved 
Lykling i Bømlo, 
her fr å samlinga 
i serpentinfeltet i 
Fjell-hagen i Bota-
nisk hage ( foto: B. 
Moe 2011).
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Polen. Eg tok kontakt med den polske bregnespesialisten Ewa Szczesniak, og ho for-
talte at typeeksemplaret av silesiacum vart øydelagt under den siste verdenskrigen, men 
på typelokaliteten, som er på serpentin, står det eit lite bestand av eit taxon med langt 
utdregne spissar på dei sers smale småfi nnane. Det er tydeleg ikkje vår serpentinform. 

Vogel et al. (1996), kunne ved hjelp av molekylære metodar ("amplifi ed chloroplast-
DNA fragments"), slå fast at Asplenium adiantum-nigrum s.str. hadde A. onopteris som 
ein av foreldra, og at det britiske materialet som veks på serpentin har A. cuneifolium 
som ein av foreldra. ”Th e non-serpentine and serpentine forms of A. adiantum-ni-
grum have distinct and separate origins as well as having a distinct ecology and overall 
distribution” (Vogel et al. 1996). Men dei fann ikkje ut kva for ein art som var den 
andre foreldrearten. Uansett, A. adiantum-nigrum og blankburkne "serpentinform" 
er tydelegvis ikkje nært i slekt, og bør sjåast som to artar, med ulik morfologi, økologi 
og genetisk opphav.

Frey et al. (1992) skriv at ein serpentinicol underart av A. adiantum-nigrum, kalla 
ssp. corunnense (H.Christ) Rivaz-Martin., veks frå Spania over Skottland til Shetlands-
øyene (Shetlandforekomsten stadfesta av W. Scott, Shetland). Dette er det same tax-
onet som vår "serpentinform", og det korrekte namnet skal vera Asplenium corunnense 
(H. Christ) på artsnivå. Sidan det ikkje har vore mogeleg å få tak i typeeksemplaret, 
kan den formelle kombinasjonen ikkje gjerast her.

Men kva er "fi ndelt form"? Planten liknar sers mykje på foto av A. cuneifolium, og 
difor vart ploidinivået granska med ”fl ow cytometry”. Resultatet var at ho er tetra-
ploid, altså er det ikkje A. cuneifolium. Kanskje er ho ein del av A. adiantum-nigrum 

Fig. 4. Blankburkne, Asplenium adiantum-nigrum, typisk vekseform i tuer, fr å Vetahaugen, Mosterhamn i 
Bømlo ( foto: A. Knutsen).
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fordi denne kan vera variabel, men det er også mogleg at det er eit eige taxon. Her er 
det meir arbeid å gjera for botanikarane. 

Takk
Takk til Beate Helle og Bjørn Moe, Bergen, for hjelp med foto, og til W. Scott, Shetland, og 
Ewa Szczesniak, Wroclaw, for opplysningar.

Litteratur
Frey, W., Frahm, J.-P., Fischer, E. & Lobin, W. 1992. – Kleine Kryptogamenfl ora von Mitteleu-

ropa. IV. I. Die Moos- und Farnpfl anzen Europas. – G. Fischer Verlag.
Holtan, D. 2008. – Olivinskogene i Norge- en oppsummering av status og verdi. – Møre og 

Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga. Rapport 2008: 06, 53 s.
Lid, J. & Lid, D. T. 2005 – Norsk fl ora. – 7. utgåva ved R. Elven. Det norske samlaget, Oslo.
Reichstein, T., Viane, R., Rasbach, H. & Schneller, J. 1994. – Asplenium adiantum-nigrum L. 

subsp. yuanum (Ching) Viane, Rasbach, Reichstein & Schneller stat. nov. and the status of 
A.woronowii Christ.  (Aspleniaceae, Pteridophyta). – Candollea 49: 281-328.

Sleep, A. 1980.  – On the reported occurrence of Asplenium cuneifolium and Asplenium 
adiantum-nigrum in the British Isles. – Brit. Fern Gaz. 12: 103-107.

Vogel, J. C., Russell, S. J., Barrett, J. A. & Gibby, M. 1996. – A non-coding region of chloro-
plast DNA as a tool to investigate reticulate evolution in European Asplenium. – s. 313-
327 i: Camus, J. M., Gibby, M & Johns, R. J. (eds.) – Pteridology in perspective. – Royal 
Botanic Gardens, Kew.

Øvstedal, D. O. 1980. – Asplenium cuneifolium i Norge. – Blyttia 38: 19-22.
 - 2000. – Asplenium L. – s. 50-59 i: Jonsell, B. (ed.) – Flora nordica. – vol. 1, Stockholm.
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  Ein hybrid mellom Crocus vernus og Crocus tommasinianus i Bergen

Dag Olav Øvstedal, Arboretet og Botanisk hage, Universitetsmuséet i Bergen, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: dag.ovstedal@um.uib.no).

I Bergensområdet er det ikkje uvanleg å treff e på krokus som er forvilla frå hagar. Av 
dei blåblomstra krokusane er det særleg to artar som spreier seg i grasmark og lauvskog: 
Mildekrokus, Crocus vernus Hill og snøkrokus, Crocus tommasinianus Herbert. Med-
an Mildekrokusen har ei lang historie, som kanskje går tilbake til munkane på Milde, 
er snøkrokusen kjend her i byen mykje seinare, frå 1929 ifølge arkivet i Muséhagen. 
Snøkrokusen veks vill frå dei dalmatiske fj ella i det gamle Jugoslavia til Ungarn og Bul-
garia. Mildekrokus i vid forstand veks frå Pyreneane gjennom Alpane til Ukraina, og 
mot sør til Albania (Ruksans 2010).

I 2009 fann eg noko som såg ut som ein hybrid mellom desse to artane i hagen ved 
Domkirken i Bergen, der han sto mellom foreldreartane. Dette eksemplaret vart samla 
for vidare gransking.  

Materiale og metodar

Pressa materiale er belagt ved BG. Det vart nytta levande materiale frå Domkirke-
hagen, Muséhagen og Gamlehagen ved Folkehøgskulen på Milde. Pollenet vart stu-
dert i Cotton Blue, eit fargestoff  som fargar levande pollen blått, medan daudt pollen 
vert ufarga. 

Resultat

Snøkrokus har lyse lilla til lyse blå blomar som opnar seg stjerneforma når det er sol. 
Kronrøyret er ufarga, og arrfl ikane er oransje. Prosenten abortert pollen vart målt frå 
to populasjonar: Domkirkehagen og Muséhagen, med ein medelverdi på 4.3 ±3.1 %. 

Dei tre ulike krokusane som vart 
funnen i Domkirkehagen, Bergen:

A: Snøkrokus (Crocus tommas-
inianus); B: hybriden (Crocus 

vernus × tommasinianus)  og C: 
Mildekrokus (Crocus vernus) ( foto: 

D. O. Øvstedal, april 2011).
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Mildekrokus (Crocus vernus) har blå blomar som alltid er vinglassforma. Men plan-
tane kan ha mange ulike nyansar når det gjeld blomsterfargen, og dei som vaks nærast 
hybriden i Domkirkehagen var mørkeblå. Kronrøyret er blått og arrfl ikane oransje. 
Prosenten abortert pollen vart målt frå tre populasjonar: Domkirkehagen, Muséhagen 
og Gamlehagen ved Folkehøgskulen på Milde, med ein medelverdi på 2.5 ±0.5 %. 
Hybriden har lyseblå blomar og eit lyseblått kronrøyr. Prosent abortert pollen var på 
40.9 %. Kombinasjonen av den store prosenten abortert pollen og den intermediære 
fargen på kronrøyret viser at det utan tvil er hybriden.

Både Mildekrokus og snøkrokus set spiredyktige frø hos oss, og begge vert vitja av 
humledronninger (Bombus pascuorum, den dominerande humlearten i Bergensom-
rådet) i april, slik at kryssingar lett kan skje. Hybriden mellom desse artane er ikkje 
uvanleg der dei vert dyrka saman (Ruksans 2010), og nokre utvalte hybridar er og i 
handelen.

Takk!
Takk til B. Helle, Bergen, for redigering av foto.

Litteratur
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  Årsmelding for Arboretet og Botanisk hage 2010

Ved Bjørn Moe, Arboretet og Botanisk hage, Universitesmuseet i Bergen, DNS, Mildevegen 
240, N-5259 Hjellestad (bjorn.moe@um.uib.no).

Arboretet og Botanisk hage er organisert som en avdeling under De naturhistoriske 
samlinger (DNS) ved Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Det er Stift elsen 
Det norske arboret som disponerer arealene på Milde, og Universitetet driver sin virk-
somhet gjennom en samarbeidsavtale med Stift elsen.

I 2010 ble DNS ledet av Kari Loe Hjelle. Heidi Lie Andersen fungerte som leder 
for Arboretet og Botanisk hage fram til hun gikk ut i permisjon den 6. august 2010. 
Fra 16. august fungerte Kristin Miskov Nodland i 40 % stilling som kontorsjef. 

Arboretet og Botanisk hage har 20 faste stillinger fordelt på avdelingene: infor-
masjons-, formerings-, urte- og lignoseavdelingen. Også denne sommeren hadde vi 
ekstra ressurser med personer i engasjementer og prosjekter av kortere eller lengre 
varighet. Disse har vært engasjert i lengre perioder: Lillian Haagensen, Kristin Lin-
ga, Sergiy Nazarenko, Paul Edmondo Odfj ell, Stefan Reimann og Svanhild Ystaas. I 
sesongen 2010 har disse vært sommervikarer: Henrik Flifl et, Ragnhild Hanaas, Deir-
dre Kennedy, Hannu Keränen, Frauke Materlik, Åshild Søyland, Laura Torresin og 
Dagny Warner. 

Avdelingsgartner Ella Kristi Ødegård sluttet i stillingen den 30. september, mens 
Dag Menge sluttet i stillingen som gartner den 7. mai. 

Vinter-
stemning i 
rhododen-

dronskogen 
( foto: T. 

Pousi 8/1-
2010). 
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Arbeid i Arboretet og Botanisk hage

Arboretet

I starten på året var det stabile vinterlige forhold med kulde og snø, og det ble derfor 
brukt mye tid på skogsarbeid. Nord for Administrasjonsbygget mot vegen til Dalsmyra 
ble det hogget hemlokk, sitka og gran. Omkring Mørkevågen ble det saget ned eldre 
plantinger av gran og hemlokk for å fristille opprinnelig furuskog. Bak gapahuken her 
ble det hogget lerk til materialer. 

Da den harde vinteren slapp taket, startet et omfattende arbeid med registrering 
av frostskader og rydding av snøbrekk. En del skader ble observert på rhododendron, 
men det så ut til at det var gått verst utover busker fra sørlige halvkule. Også i Lyng-
hagen ble en del skader notert. Etter hvert viste det seg at mange frostskadde vinter-
grønne planter skjøt nye skudd fra roten. Likevel, det ble klart at vi måtte legge planer 
for å erstatte planter som var gått tapt.

Etter at frostskadene var ferdig registrert, ble det utført beskjæring. Dette arbeidet 
ble spesielt omfattende i Rosariet. På forsommeren ble rosesamlingen prioritert mht. 
luking og jordforbedring, særlig som et forarbeid til arrangementet på rosedagen.

I Biomangfoldskogen ble det lagt ut fl ere stokker for etablering av nedbrytere som 
kjuker og andre sopper. 

Grunnarbeidet til ”Rhododendronmuseet” i Nydalen ble avsluttet. Vegen over 
Drangestykket ble laget ferdig og bundet sammen med en steintrapp til Det nordiske 
hjørnet. I artssamlingen av rhododendron fortsatte arbeidet med graving og utbedring 
av dreneringsforholdene. En gjennomgang av rhododendron i artssamlingen ble også 
påbegynt med tanke på hva som trenger fornyelse (bør stikkes) og kompletteres.

Arboretet har fått et løft  med bedre informasjon til publikum langs vegen fra Dals-
myra til Mørkevatnet, der både gapahuk og tavle med generell informasjon og nyeta-
blert natursti er kommet på plass med god hjelp fra venneforeningens dugnadsfolk. 

Frost og snø 
over planter 
fr a Sørlige 
halvkule ved 
Arboretets 
administra-
sjonsbygning 
( foto: T. 
Pousi 20/1-
2010). 
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Botanisk hage

Vinterlige forhold allerede fra desember 2009 førte til omprioritering av arbeidsopp-
gavene i Botanisk hage. En del av arbeidskraft en fra Urteavdelingen ble overført til 
Lignoseavdelingen, der hovedaktiviteten var skogs- og tømmerarbeid. Frossen mark 
gjorde det lettere å komme til med traktor, og det ble hogd og ryddet i Lindehaugen 
mot Mildevågen og mot naboene til Botanisk hage. 

I Nytteveksthagen ble et nytt område for potetutstillingen opparbeidet og det ble 
levert ny jord fra Haukås jordsortering. Grøntgjødslingsområdet ble utvidet. Flere 
fl ettegjerder av Salix ble satt opp til innramming av planteområdene. Krydderplantene 
ble fl yttet til Solåkeren. Salat var årets tema i Botanisk hage. Utstillingen av gresskar og 
squash ble videreført og viste bl.a. pyntegresskar, kjempegresskar, hokkaidogresskar og 
squash. Disse plantene har en enorm vekstkraft  og ga stor avling. 

Det gamle sneglegjerdet rundt nytteveksthagen ble fj ernet, og erstattet med et 
gjerde anbefalt av Henrik Tellevik i Forsøksringen. ”Tellevikgjerdet” var velprøvd 
med gode resultat fra Telleviks egen jordbærproduksjon på Askøy. Problemet med 
brunsnegl er fortsatt stort i Botanisk hage, men vi mener at preventive tiltak har hatt 
positiv eff ekt. På steder der det er registrert mest snegl, har vi satt ut ølfeller og strødd 
med Ferramol. For øvrig brukes det jevnlig tid på plukking av snegler. På Solåkeren 
ble det brukt fi berduk som vinterdekke på jorda for å forebygge/redusere ugrasprob-
lemet i sommerblomstene. Duken ble liggende på fram til mai. Det ble etablert et 
nytt liljebed i Solåkeren. Nålebedet ble ryddet for planter som var påført vinterskader. 
Som erstatning ble det plantet inn nytt materiale, og noe ble erstattet med planter fra 
planteskolen. 

Området for grasutstillingen ble utvidet med om lag 35 m2. Hele arealet ble opp-
arbeidet med stier og det ble lagt torvblokker som avgrensning av bedene. Temaet er 
variasjonen innen grasfamilien, med mange ulike arter til nytte i mat, fôr og pryd. 

Furuholtet 
barnehage 
myldrer i 

akebakken 
ved lønne-
samlingen 

( foto: T. 
Pousi 14/1-

2010). 

Årringen2011.indd   131Årringen2011.indd   131 13-03-12   09:34:4013-03-12   09:34:40



134                                                    Årringen 2011

Arbeidet med pumpehuset på nordsiden av Solhaugen i Botanisk hage fortsatte. Hu-
set skal inneholde et programmerbart, logisk styringssystem for vanning i Fjellhagen. 
I tillegg skal det inneholde nytt pumpesystem som vil gi sikrere drift  av vannsirkulas-
jonen i dammen, bekken og fossen. Det ble laget manual til pumpehuset med bilder 
og tekst, og PLS-styringen av vanningsanlegget og pumpene til fossen og bekkene ble 
satt i drift . Det gjenstår å legge inn dataprogram for vanningen. Filter til drift  av fossen 
og bekkene blir renset regelmessig for å gi god vannkvalitet. Dammen i Fjellhagen blir 
årlig tappet ned og renset. I 2010 ble det plantet nye vannliljer, leverte som gave fra E. 
Grytøyr i Eikelandsosen. Det ble satt ut fi sker, både karper og gullfi sk.

Det ble lagt planer for utvikling av skiferknausen øverst i Fjellhagen. Første stein-
lass ble bestilt fra tunnelen mellom Norheimsund og Øystese og levert i desember. 
Urvalmue er tiltenkt dette skiferområdet og derfor ble det samlet inn frø av denne 
pionerplanten på Vestlandets eneste populasjon i Lærdal.  

Japanhagen ble besøkt av Haruto Kobayashi m/frue og tolk den 20. juli. Haruto 
gikk en befaring og gav råd og veiledning for vedlikeholdet framover. Behovet for tyn-
ning av svartor i sumpen ble påpekt som et tiltak for å bedre sikten fra inngangspartiet. 
Han gav også råd om å renske opp i vegetasjonen i Vågelva for å bedre vanngjennom-
strømmingen. Ut på høsten ble dette fulgt opp med et omfattende prosjekt der elve-
snelle, sverdlilje og andre sumpplanter med kraft ige røtter ble spadd opp fra sumpen i 
elva fra inngangspartiet og opp til den øverste trebroen. Jobben ble utført av gartnere 
fra egen stab iført vadeutstyr. Nytt sittebord (fi nansiert av Olaf Grolle Olsens legat) 
ble satt ut i området på Skipanessida der det tidligere var plantet japanasalea. 

Veksthuset

Arboretet og Botanisk hage holder sammen med Genressursutvalget for kulturvekster 
en samling av 23 aksesjoner av historiske veksthus- og potteplanter, og leverer planter 
etter bestilling til 'Plantearven'. Det var ingen endring i klonarkivet i 2010. I veksthuset 

Nytt sit-
tebord i 
Japanhagen  
gitt av Olaf 
Grolle Olsens 
legat kom-
mer på plass 
med innsats 
fr a Paul E. 
Odfj ell (t.v.) 
og Sergiy 
Nazarenko 
( foto: B. 
Moe). 
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er det en større samling av tropiske/subtropiske arter av slekten Ficus. I tillegg holdes 
også materiale for utstillinger i Muséhagens veksthus. Laboratoriet til Institutt for bio-
logi ble benyttet til forsøk med såing av orkidéer. Forsøket ble fulgt opp i veksthuset, 
men resultatet ble ikke som forventet. Det har vært utført diverse prosjekter i og ved 
veksthuset. Seed Clime prosjektet ble avsluttet våren 2010. I februar ble det startet et 
nytt spireforsøk med Carex (ansvarlig for begge prosjektene er Vigdis Vandvik). Vi 
stiller areal til disposisjon for vanningsforsøket til Jan Håkon Vikane.

Status for plantesamlingene 

Samlingene i Arboretet og Botanisk hage omfatter over 5.000 forskjellige planteslag. 
Dette er hovedsakelig vitenskapelige samlinger, men mange er også publikumsut-
stillinger. Tre forhold forsøkes inkorporert i utstillingene: de skal så langt mulig vise 
ulike plantegruppers mangfold av tilpasninger, plantenes kulturhistorie og eksempler 
på gode ("de beste") plantevalg for bruk under vestlandsforhold. Et viktig aspekt er i 
tillegg bevaring av vår botaniske natur- og kulturarv ved å dyrke sjeldne eller truete 
planter for bevaring av kulturformer, genotyper og arter. 

Brutto tilvekst i 2010 var 1311 aksesjoner for Arboretet og Botanisk hage, fordelt 
med 923 (70 %) frøporsjoner, 229 (18 %) planter av lignoser og urter, 102 (8 %) løk 
og knoller og 57(4 %) stiklinger, rotskudd, rotstokker og podekvister tilført samlin-
gene i 2010. Materiale innsamlet fra viltvoksendte planter utgjorde ca. 305 aksesjoner 
(23 %). Veldokumentert materiale av historiske hagevekster (mest gammeldagse roser, 
buksbom og tulipaner) utgjorde 38 aksesjoner (3 %). I Veksthuset ble det satt 1.100 
stiklinger, for det meste Hebe, Prostanthera, Lithodora, Actinidia og litt Buxus. 

Det ble tatt inn fl est aksesjoner av slektene Rhododendron (102), Rosa (89), Tu-
lipa (43), Sorbus (29), Primula (25), Viola (25), Stipa (24), Saxifr aga (20), Dahlia 
(16), Papaver (15), Dianthus (15) og Calluna (14). Antall aksesjoner av løk, urter og 
lignoser som er gått ut eller fj ernet fra samlingene, utgjorde 349 aksesjoner i 2010. 

Vårdugnad i 
Lynghagen. 

Her ved  
Camilla 

Haneberg 
(t.v.) og 

Eva Irgens  
( foto: A. 

H. Søyland 
14/4-2010). 
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Formeringsavdelingen produserte et stort antall stauder til Botanisk hage. I 2010 ble 
det produsert 13.000 ettårige utplantingsplanter, fordelt på disse områdene: Solåker-
en, Nytteveksthagen, Blondehushagen og Muséhagen. Utplantingen av sommerblom-
ster i Solåkeren var ferdig til 22. juni. Den 10. august ble det holdt visningsrunde i 
demonstrasjonsfeltet på Solåkeren i Botanisk hage, arrangert av Forsøksringen Hord-
aland og Norgro.

Arboretet og Botanisk hage er med i arbeidet som pågår i regi av Nettverk for nor-
ske botaniske hager (www.botaniskehager.org/), som foreløpig samler Arktisk-alpin 
Botanisk hage (Universitetet i Tromsø), Ringve botaniske hage (NTNU i Trondhe-
im), Botanisk hage, Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo), Stavanger botani-
ske hage (Stavanger kommune), Rogaland Arboret (Sandnes), Agder naturmuseum 
og botaniske hage (Kristiansand). Nettverket samarbeider med Norsk genressurssent-
er og Plantearven. Nettverket for botaniske hager utvikler samlinger av frø og planter 
av utryddingstruede arter til bruk i forskning, bevaring og restaureringsarbeid, og til å 
drive formidling og undervisning om disse. Arboretet og Botanisk hage har som mål 
å bevare utryddingstruede arter ex situ. Artsdatabanken publiserte ny rødliste i 2010, 
og ut fra denne har vi utarbeidet en aktuell liste for vestlandsfylkene og gjort en vur-
dering av hvilke arter som er aktuelle å samle til dyrking på Milde. Vi samlet inn frø av 
urvalmue fra en vanskelig tilgjengelig lokalitet i Lærdal.

Arboretet og Botanisk hage har i en årrekke samarbeidet med Norsk genressurs-
senter om å ta vare på hagevekster og kulturplanter som er i ferd med å forsvinne fra 
ordinær bruk. Vi har siden tidlig på 1980-tallet samlet materiale av kristtorn, siden 
1990 av rogn og asal, og gammeldagse roser siden 1995. 

Blondehusets hage ble i 2000 utsett til å være en utstilling av vår plantearv fra før 
1900, og vi har samlet en lang rekke planteslag der, hvorav vårløk og peoner har vært 
viktige. Et spesielt prosjekt har vært å sikre dubletter av det rike tilfanget av kulturrelik-
ter som fi nnes i Gamlehagen på Store Milde. I dag har vi et 20-talls sorter derfra i hevd 
i våre samlinger. I de par siste årene har vi etablert en samling potteplanter i veksthuset 

Dugnads-
g jengen 
setter opp 
stativet til 
tavlen for 
ny natursti. 
Her Joar 
Fossland 
(t.v.) og Olaf 
Hammers-
land ( foto: 
T. Pousi 
19/7-2010). 
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og vi er også kommet i gang med å samle materiale av georginer, en plantegruppe som 
nå raskt blir borte i hagene av mange årsaker, og der Norge som en utkant, sitter med 
meget verdifullt materiale. Vi har også kommet i gang med å samle buksbom, en plan-
teslekt Vestlandet har spesielle forutsetninger for klimatisk. 

Materialet av historiske hageplanter har stor interesse ute blant hageinteresserte. I 
samarbeid med Norsk genressurssenter er det et mål å få disse plantene ut i bruk igjen, 
og på den måten sikre deres eksistens. For å markedsføre disse plantene er foretaket 
Plantearven etablert av genressurssenteret. Arboretet og Botanisk hage har foreløpig 
levert mormateriale til enkeltpersoner som vil produsere de historiske plantene vi har 
i "pensjon" for genressurssenteret. Vi har også levert formeringsmateriale til prosjektet 
"Planter for norsk klima" fi nansiert av Norsk Gartnerforbund. Det ble sådd diverse 
aksesjoner med villinnsamlet Rosa spinosissima fra Bømlo for masterstudent Samson 
Ness under veiledning av Per H. Salvesen og Heidi Lie Andersen.

Dokumentasjon av samlingene

Databasen over samlingene, IRIS
Vi samler all informasjon om plantene i databasen IRIS, men en del av materialet blir 
også dokumentert med foto og belegg til herbarium. Etter at vi etablerte databasen i 
2006, har vi tatt den i bruk til stadig fl ere oppgaver i forbindelse med dokumentasjon 
av samlingene. Aksesjonsføring av mottatt plantemateriale foregår via IRIS, i tillegg til 
føring av kultiveringshistorikk, fra spiring i veksthus til utplanting og synfaring i sam-
lingene. Databasen er også tatt i bruk til skiltfunksjon, og den er tilpasset skiltmaler 
til våre behov. Å kunne skrive alle skilt og etiketter direkte fra databasen utgjør en 
betydelig forbedring, både i forhold til eff ektivitet og til sikrere datahåndtering.

Digital frøliste (Index seminum)
Frølisten fra 2010 ble laget digitalt og distribuert til våre frøbytte-forbindelser, og vi 
kan motta frøbestillinger online fra dem som ønsker det. Vi kunne tilby 100 innsam-
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( foto: T. 

Pousi 11/5-
2010). 
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lingsnummer på vår frøliste; Index seminum 2009. Vi mottok bestillinger fra 132 in-
stitusjoner fordelt på 38 land (antall institusjoner i parentes): Tyskland (26), Polen 
(10), Frankrike (9), Russland (9), Belgia (8), Tsjekkia (6) og Østerrike (5). Vi mottok 
til sammen 1357 bestillinger. Vi leverte så langt frøbeholdningen rakk, totalt 1200 
frøporsjoner.

Digitalisering av samlingene
Det er satt i gang et større arbeid med oppmåling og digitalisering av samlingene, til 
dels med innleid konsulenthjelp fra Asplan Viak. De har samlet alle digitale kart og 
oppmålte geodata og lagt dem i en egen struktur. På slutten av året fi kk vi levert kart og 
fl yfoto som grunnlag for koordinatfesting av plantesamlingene på ulike nivåer.

Som database for fotosamlingen ble Fotostation kjøpt inn ved Bergen Museum, 
men programmet ble ikke tatt i bruk i løpet av året. Det er et stort behov for foto-
dokumentasjon, både av planter i samlingene generelt, men også spesielle hendelser 
mht. blomstring, anleggsarbeid, arrangementer og annet.

Utadrettet virksomhet

For Arboretet og Botanisk hage er utadrettet virksomhet viktig. Vi produserer infor-
masjonsmateriell og svarer på henvendelser fra publikum. Mange sender oss bilder på 
e-post av planter eller plantesykdommer for identifi sering og mange andre spørsmål. 
Vi får også en del henvendelser fra media. 

Brosjyrer og informasjonstavler
De siste årene har utvikling og forbedring av brosjyrene våre vært en prioritert oppgave 
for informasjonsavdelingen. I 2010 ble det laget ny versjon av brosjyren om rhododen-
dron, samt en helt ny brosjyre om Rosariet. Informasjonstavler ved hovedinngangene 
er viktige som et første møte med publikum. Begge stativene ved inngangene til Bota-

Lyngdugnad i 
sommersol med 
Th erorhodion 
camtschaticum 
i full blomst og 
Arnstein Orlund 
takkes av etter 
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av ( f.v.) Camilla 
Haneberg, Eva 
Irgens, Terhi 
Pousi, Lis Borg, 
Eileen B. Petters-
sen og Gudrun 
Svenkerud ( foto: 
H. Keränen 14/6-
2010). 
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nisk hage fi kk nye tavler. Tavlene ble tilpasset formatet i de eksisterende karmene som 
står i stil med smijernsgjerdet. Glasset i den sørlige tavlen var ødelagt og ble skift et 
til nytt plexiglass. Nye låser ble montert i begge karmene. Den store infotavlen på 
Dalsmyra ble erstattet av ny oppdatert informasjon, både med kart, tekst og bilder. 
Tavlen er laget i samarbeid med Bergen og Omland Friluft sråd. Ved gapahuken sør for 
Mørkevatnet ble det satt opp et nytt informasjonsstativ i tømmer med torvtak, etter 
samme modell som på Dalsmyra, men noe mindre. En kopi av informasjonstavlen ved 
Dalsmyra ble montert også her.  

Tilrettelegging for publikum, natursti
På den nye tavlen ved Mørkevatnet ble det hengt opp informasjon om den nye natur-
stien som stod ferdig til Arboretets dag. Stien starter ved informasjonstavlen og følger 
grusveier og stier gjennom furuskogen og artssamlingen av Rhododendron og til-
grensende områder nord i Arboretet. Løypen er 1,5 km lang og har 17 poster. For hver 
post er det 3-4 svaralternativer. Målet med naturstien er å spre kunnskap om skogen i 
Arboretet og å oppfordre besøkende til å gå på nye stier for å bli bedre kjent.

Veger og stier i Arboretet og Botanisk hage blir fl ittig brukt til nær alle døgnets 
tider hele året. Ved jevne mellomrom er det behov for grøft erens og oppgrusing etter 
fl omskader og slitasje. Videre er det behov for ugraskontroll og grasklipp på mindre 
stier og kulturmark som besøkende enten vil nytte til aktiviteter eller bare se på som 
skjøttet kulturlandskap. Arealene med gras blir enten holdt i hevd som vanlige plener, 
eller som mer grov slåttemark som bare blir slått med større maskiner 3-4 ganger i året, 
og tilpasset klipp utenfor blomstringstiden til den naturlige markfl oraen.

Vinteren 2009–2010 var spesiell med mye snø over en lengre periode, og derfor ble 
våre veier og grasmarker populære til både skigang og andre aktiviteter. Under slike 
forhold blir vegene bare delvis brøytet og strødd for å tilrettelegge for begge aktiv-
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iteter samtidig. Det er og viktig med slik brøyting for å styre trafi kk utenom verdifulle 
plantesamlinger. På hovedvegen inn fra Dalsmyra og gjennom Botanisk hage har vi et 
spesielt ansvar for sikkerheten med strøing når vegene er isete. 

Media
Etter den strenge vinteren merket vi pågang fra media, da de ville vite hvordan det var 
gått med naturen generelt og plantene spesielt. Både BT og VG publiserte stoff  om 
vinterens herjinger med plantesamlingene på Milde. På nettsidene til NRK Horda-
land skrev de om de første vårtegnene som kom fl ere uker forsinket.

I juni laget BA et stort dobbeltsidig oppslag om Blondehushagen, "Arven fra ol-
demors hage". Reportasjen inneholdt også fakta om konseptet Plantearven som or-
ganiseres av Norsk genressurssenter. Blondehuset og hagen ble stilt til disposisjon for 
magasinet "Rett hjem" da de ønsket å lage en egen reportasje med styling av klær og 
interiør. Oppslaget på 10 sider gav oss mye positiv omtale. "Rosedagen i Arboretet" 
ble dekket med tekst og bilde av Fanaposten, og i forkant av dagen trykket annonse-
bilaget til Magnet Media AS en helside om arrangementet. I september laget BT en 
helside i et oppslag "Tid å høste inn". Dette gjorde seg godt som aktuelt bakgrunnsstoff  
til arrangementet "Årets grøde". I en egen artikkelserie om trær i Norsk Hagetidend 
publiserte Heidi L. Andersen og Per H. Salvesen stoff  fra Arboretet, ett treslag i hvert 
av de ti numrene. Utover disse større reportasjene har vi vært omtalt fl ere ganger i 
mindre artikkelstoff , gjerne i sammenheng med at avisene ringer for å stille spørsmål 
om dagsaktuelle saker.

Et svensk fj ernsynsteam gjorde opptak av brunsnegl i Botanisk hage; om tilstand 
og eff ekt av ulike preventive tiltak. Ole H. Fedje medvirket for oss, og dette utgjorde 
én sekvens i et større program. Vi ble kontaktet av NRK Hordaland for et innslag om 
høstfarger, sendt på direkte radio under morgensendingen. NRK Hordaland var også 
på besøk under pyntegrøntsalget og gjorde radioopptak til sin formiddagssending.

Temavand-
ring om 
vårblom-
strende Rho-
dodendron i 
artssamlingen 
21. april. 
På grunn av 
streng vinter 
og sein vår, ble 
det lagt mye 
vekt på fr ost-
skader. Per 
M. Jørgensen 
beretter og in-
spirerer ( foto: 
T. Pousi). 
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Nettsider og Facebook
Arbeidet med å utvikle nettsidene våre fortsatte. Vi laget struktur for innlegging av 
stoff  om de faste samlingene. Det ble laget en rekke nye informasjonssider fra samlin-
gene, spesielt om treslag i Arboretet. Det ble i 2010 registrert 32439 besøkende på våre 
nettsider. Høsten 2010 etablerte vi Facebook-side til Arboretet og Botanisk hage. 

Arrangementer
Aktivitetskalenderen for 2010 fi kk nytt design, der deler av teksten ble erstattet av tolv 
aktuelle fotografi er, ett til hver måned. Vårmøtet for Arboretets Venner ble arrangert 
onsdag 17. mars. Bård Ranheim foredro om "På rhododendronjakt i Yunnan, Kina". 
Dette var et fellesmøte med Rhodo-Vest og ble holdt i Historisk kafé ved Naturhis-
torisk museum.

Anne Tafj ord-Kirkebø og Kolbjørn Kirkebø fra Brage Byrå A/S sto 20. mars for 
kurs i fotografering. Dette var tredje kursdag i fotokurset arrangert av Arboretets ven-
ner og Den norske Rhododendronforening i samarbeid. 

Den 21. april inviterte vi til temavandring om Rhododendron i artssamlingen med 
Per M. Jørgensen. Snaut 30 deltakere fant veien i det vakre, men kjølige vårværet. Ar-
boretets venner inviterte sammen med Arboretet og Botanisk hage til det årlige plan-
tesalget for sine medlemmer, lørdag den 24. april. 

"Arboretets dag" ble holdt søndag 30. mai. Også dette året ble det et godt besøkt 
arrangement i fl ott vær. Konferansier var Øyvind Off erdal. Vi hadde invitert en rekke 
lokale foreninger og lag, og disse deltok: Arboretets venner, Den norske Rhododen-
dronforening, Hageselskapet Fana, Norsk trepleieforum, Norsk Ornitologisk foren-
ing, Bergenske Birøkterlag, Milde-Hjellestad historielag og Soppforeningen i Bergen. 
Norsk geologisk forening og en stand fra Bergen museum (DNS) om insekter var nye 
innslag i arrangementet. Kunstner Hendrieke Berg hadde en egen bildeutstilling med 
motiver fra naturen. Ljono gartneri ble invitert til å selge stauder. Det var underhold-
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ning i Blondehushagen med musikalske innslag fra Arvid Aasprang, "Fanaduren" og 
"Kor e' Vi". Som tidligere år ble det arrangert aktivitetsløype for barna, med 192 start-
ende. Den nye naturstien ble åpnet, og det ble holdt omvisning i Botanisk hage: Fjell-
hagen og Japanhagen.

"Rosedag i Arboretet" ble arrangert 6. juli. Fra morgenen ble det holdt seminar på 
Fana folkehøgskule med foredragsholdere fra Norsk roseforening, Gamle Hvam mu-
seum og Universitetet for Miljø og biovitenskap, foruten fra Arboretet og Botanisk 
hage på Milde. Etter seminaret ble det holdt to omvisninger ved Per H. Salvesen, den 
ene med vekt på kulturminneroser som er samlet inn og i dyrkning på Milde, den an-
dre mer generelt om historiske roser. Det var 38 deltakere på seminaret, og til sammen 
omkring 50 deltakere fi kk med seg omvisningene. Den siste ble holdt på kveldstid og 
var åpen for alle.

"Soppens dag" ble arrangert søndag 5. september sammen med Soppforeningen i 
Bergen. Som tidligere år var det utstilling av sopp, litteratur, soppkontroll og veiled-
ning. Biomangfoldårets sopputstilling var stor med 205 forskjellige arter. Det ble 
holdt 27 soppkontroller, solgt 60 liter soppsuppe, og ca. 400 besøkende var innom 
Blondehuset i løpet av dagen. 

"Årets grøde" ble arrangert for andre år på rad i Nytteveksthagen, søndag 19. sep-
tember. Det ble satt opp telt med utstilling av grønnsaker, tomater, potetsorter og 
mye annet. Videre ble det servert gratis graskarsuppe og diverse salater av grønnsaker 
og poteter. Dag Olav Øvstedal holdt omvisning i samlingen. Et vellykket tiltak med 
mange positive besøkende. 

Høstmøtet i Arboretets venner ble arrangert tirsdag 26. oktober, Realfagbygget. 
Arne Geir Sannarnes holdt foredraget "Eksotiske planter i en Sotra-hage".  

Dugnadsinnsatsen fra Arboretets venner settes stor pris på, og på dugnadsfesten 
17. november ble tre nye "Årets fl ittige maur" beæret med en påskjønnelse fra Arbo-
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retet og Botanisk hage. Årets utvalgte var Eileen B. Petterssen, Gudrun Svenkerud og 
Camilla Haneberg som fi kk hver sine gavesjekker. Årets gjettelek gjalt bestemmelse av 
planter og å fi nne fram til steder i Arboretet og Botanisk hage ut fra detaljer i bilder. 
Terhi Pousi viste årskavalkade av planter og folk fra Arboretet og Botanisk hage.

Salget av pyntegrønt ble arrangert på en ny måte sammenlignet med tidligere år. 
Det ble ikke organisert verksted og kafé, men det ble det rigget til en salgsbod for 
pyntegrønt i et telt utenfor drift sbygget. Boden ble åpnet 1. desember, og salget som 
var basert på selvbetjening varte hele adventstiden. 

Omvisninger 

I 2010 har det vært 40 organiserte omvisninger for grupper, inkludert temavandringer 
i regi av Arboretets venner. I alt har 776 registrerte deltakere vært med på omvisnin-
gene. Omvisere var stort sett tilsatte ved Arboretet og Botanisk hage, med assistanse 
fra Arboretets venner. I tillegg har enkeltpersoner fått omvisning på faglig grunnlag, 
både i samlingene og i veksthuset. Antall omvisninger er som normalt de siste årene.

"Sommerviten 2010"

I løpet av uke 26 og 27 (mandag – torsdag) hadde vi skoleelever fra hele Bergens-
regionen på besøk som ledd i Vil-vite-prosjektet "Sommerviten 2010" i regi av Bergen 
kommune. Kurset ble gjentatt i to omganger, og til sammen 479 elever deltok. Som-
merviten aktiverer elever fra 6. til 9. klassetrinn og er ment å bidra til å rekruttere 
elever til realfagene på videregående skole. En hel kursdag var avsatt til biologistudier 
på Milde (Botanisk hage) med poster i Japanhagen, Solåkeren, Fægris brygge og i Nyt-
teveksthagen. Vi bidro med faglige råd og praktisk tilrettelegging med rigging av telt 
og annet. Til tross for mye folk i området, ble det ikke registrert negativ påvirkning 
på samlingene.
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Nordisk Arboretutvalg

Årsmøtet i Nordisk arboretutvalg gikk av stabelen i København 10.–15. august. Fra 
Milde deltok Terhi Pousi og Per H. Salvesen. Programmet var lagt opp av Knud Ib 
Christensen og Jette Dahl Møller som var våre ciceroner i botaniske samlinger, arbo-
reter og skoger på Sjelland. 

"Sommer-
viten 2010" 
utforsker 
dyrelivet i 
Mildevatnet 
på Fægris 
brygge ( foto: 
B. Moe). 

Nordisk arboretutvalg samlet i 
en barlind som står ig jen etter 
arboretet i Hesede planteskole 
("Paradishaven"). Det ble anlagt 
før 1814, lå brakk fr a 1925 og ble 
g jenåpnet i 2009. På venstre side 
av stammen: Oddvar Skre (N) og 
Nina Ingvarsson (S, klatrende), 
på høyre side (ovenfr a): Johnny 
Schimmel (S), Jukka Reinikainen 
(F), James MacKenzie (Shetland), 
Per H. Salvesen (N) og videre mot 
høyre: Teijo Nikkanen (F), Knud Ib 
Christensen (D), Elisabeth Öberg 
(S), Inâra Bondare (LV), Tomas 
Lagerström (S) og Terhi Pousi (N) 
( foto: P. H. Salvesen, selvutløser).
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Årringens botanisk-etymologiske språkspalte
Om eik og ask – og tro og tre

Tor Jan Ropeid, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, postboks 7805, 5020 
Bergen (e-post: tor jan.ropeid@if.uib.no).

Hellige trær og lunder er religiøse kultfenomen som fi nnes hos alle indoeuropeiske og 
mange andre folk. Noen av disse kultiske treforestillingene har i Norge levd videre i 
gamle tuntretradisjoner. Det var forbundet med ulykke å skade tuntreet, og helt opp 
til våre dager ble det mange steder, særlig til jul, ofret til slike trær. Som eksempel på et 
slikt tre nevner Troels-Lund i Daglig liv i Norden "Tussetreet" fra Lande i Setesdal, et 
stort eiketre som det ble ofret til ved alle årets høytider. Tuntreet var oft e en eik eller en 
ask, to treslag som kjennetegnes av at de kan oppnå en imponerende størrelse.

Treet som levende kultobjekt fi nner vi igjen i brytningstiden mellom hedendom 
og kristendom. I år 719 gir pave Gregor II. den engelske abbeden Winfreth i oppdrag 
å bringe evangeliet til de hedenske germanske folkeslag. Under navnet Bonifatius får 
han i 722 vidtrekkende fullmakter til å drive misjonsgjerning blant de folk som bor 
øst for Rhinen, altså i de sentrale deler av dagens Tyskland. Kristningsarbeidet var 
riktignok begynt tidligere, men den nye troen sto ennå svakt og møtte til dels stor 
motstand. I det nåværende Hessen møter Bonifatius for første gang hedninger som 
ennå ikke har mottatt den nye tro. I Geismar (i dag en bydel i Fritzlar) fi nner han i 
723 et av hedningenes sentrale kultsteder, den såkalte Donar-eiken (= Tors-eiken), og 
hogger den resolutt ned. Den felte eiken bruker han til å bygge et kapell viet til den 
seirende nye tro. 

Det interessante i denne sammenhengen er at 
substantivet tro er beslektet med substantivet tre, 
som igjen danner et naturlig utgangspunkt for en 
diskusjon av trenavnene ask og eik. I forskjellige 
former opptrer substantivet tre i de fl este german-
ske språk bortsett fra tysk og nederlandsk hvor det 
er blitt fortrengt av henholdsvis Baum og boom. 
På norsk fi nner vi Baum/boom igjen som lånord 

Mange gamle eiketrær har egne navn. Brureeika ved Lote i 
Ullensvang har en omkrets på 10,3 m og er det tykkeste treet i 

Norge. Fra gammelt gikk brudefølget i land her når de kom fr a 
kirken, og ved Brureeika ble bruradrammen skjenkt før følget 

gikk videre til bryllupsgarden. ( foto: B. Moe). 
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i bom (stang eller stokk til å 
stenge med) og buksbom (se her 
også Ropeid 2006). Til grunn 
for tre ligger en germansk form 
*trewa- hvor den opprinnelige 
w er falt bort i nordgermansk. I 
engelsk ble w vokalisert slik at vi 
i gammelengelsk fi nner trēo(w). 

Restene av denne vokaliseringen ser vi i moderne engelsk tree. Den svenske formen 
träd skyldes at den bestemte artikkelen her er blitt en del av selve ordet. Germansk 
*trew- kan videre føres tilbake til en indoeuropeisk ordstamme *drew-, som vi fi nner 
igjen i gresk déndreon "tre", herav "dendrologi", læren om trær og busker. Grunnbe-
tydningen synes å være "fast og solid", altså egenskaper som kjennetegner store trær. 
Betydningen "pålitelig og trofast" hører også med her, slik at substantivet "tre" hører 
etymologisk sammen med ord som "tro"og "trygg". Her kan det også være på sin plass å 
nevne druide, som var en betegnelse på medlemmene av det gamle galliske presteskap. 
Ordet kan rekonstrueres som *dru-wid- ("som har sikker viten"), altså vismann. Noen 
gjenkjenner her kanskje Miraculix, den urtekyndige druide i serien om den modige 
galler Asterix. I gammelirsk fi nner vi daur og i kymrisk dâr som begge betyr "eik".

Når det gjelder ask og eik, dreier det seg om treslag som begge har en mytisk 
tilknytning, og som forbindes med fasthet og soliditet. Det er imidlertid vanskelig å 
gi en fullgod forklaring på trenavnene eik og ask. Germansk *aik- fi nnes i forskjellige 
former i alle germanske språk bortsett fra gotisk, noe som tydelig understreker treets 
kultiske og økonomiske betydning. Det er likevel ikke mulig å fi nne sikre ikkegerman-
ske paralleller til *aik-, og vi må nøye oss med å fastslå at det ikke er mulig å fi nne fram 
til en grunnbetydning. 

Trenavnet ask fi nnes også i forskjellige former i de fl este germanske språk, men i 
likhet med eik er også dette et ord som det ikke er helt lett å bli klok på. Det norrøne 
hankjønnsordet askr lar seg rekonstruere som germansk *áska-. Ved siden av denne 
formen har det også eksistert hunkjønnsformer med i-omlyd (overgang fra -a- til  -e-) 
slik vi f.eks. fi nner det i tysk Esche. Den indoeuropeiske grunnformen, som vi kan 
fi nne igjen i gresk oxýa, "bøk" eller "spyd", må ha vært *osk-. I latin fi nner vi ornus (med 
en n-dannelse og overgang fra  s- til  r-, såkalt rotasisme) som betegnelse for manna-ask 
(Fraxinus ornus), men også her med sidebetydningen "spyd". En slik overføring av tre-
navnet til gjenstander laget av nettopp dette treslaget, er typisk for trær som har hatt 
en ved som man har kunnet bruke til mange formål. Askevirke har siden førhistorisk 

Eksempel på østtysk bruk av eikeløv. 
DDRs statsvåpen omkranset av eikeløv 
på operaen i Leipzig ( foto: http://
de.wikipedia.org/wiki/Eichenlaub). 
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tid vært brukt i redskaper av forskjellige slag. I norrønt betegner askr ikke bare treet, 
men også "spyd", "(liten) båt", "boks, liten beholder". Ved siden av eske og nynorsk øskje 
lever den siste betydningen den dag i dag videre i nynorsk og svensk ask = "beholder 
(laget av ask)".

Går vi over til eik, fi nner vi lignende forhold. Norsk eike (av norrønt eikja), som i 
dag betyr "fl atbunnet (ro)båt", er opprinnelig brukt som betegnelse på båt laget av en 
uthulet eikestamme; en eike er også en av stavene mellom navet og felgen i et hjul.

Fra gammelt av har eiken vært regnet som et symbol på kraft  og styrke. Allerede 
hos Homer opptrer eiken i Iliaden som Zevs’ tre, og i Odysseen nevnes orakeleiken i 
Zevs-helligdommen i Dodona, ved siden av Delphi den viktigste orakelhelligdommen 
i Antikkens Hellas. I Rom sto en hellig eik på Kapitolhøyden, og eikeløv ble alene eller 
sammen med laurbærblad brukt i seierskranser. Som symbol er eikeløv fortsatt brukt i 
militære distinksjoner i mange land. En særlig stor rolle har det spilt i tysk symbolikk. 
I løpet av det 18. århundre fremsto eiken i Tyskland i stadig større grad som symbol på 
frihet, stolthet, kraft  og styrke. Dette er i ikke liten grad dikteren Friedrich Gottlieb 
Klopstocks (1724–1803) fortjeneste. Som ordrik og språkfornyende "kraft lyriker" 
overførte han eikens egenskaper på tyskerne, som på sin side igjen utvidet symbol-
ikken til også å omfatte heltemot og seiersvilje. Dette ser man i kvadrigaen (fi rspan-
net) på Brandenburger Tor i Berlin, hvor seiersgudinnen løft er jernkorset i en krans 
av eikeløv. Etter Tysklands samling i 1871 ble eikeløv i stor grad brukt som symbol på 
samhold og troskap, en betydning som til tross for nazistenes misbruk av nasjonale 
symboler har holdt seg helt til våre dager. På de minste tyske eurocent-myntene fi nner 
vi f.eks. ennå eikebladene.

Alt dette er på mange måter rester av gamle kultiske forestillinger om treet som 
bærer av kraft  og styrke, som bindeledd mellom fortid og nåtid. Når Bonifatius feller 

Naustdalen med Rosariet en fi n høstdag 2009. I den fargerike lauvskogen inngår fl ere store, relativt gamle 
eiker. Disse trærne indikerer både gunstig lokalklima og dypt jordsmonn ( foto: B. Moe). 
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Donar-eiken, bryter han også forbindelsen til fortidens hedenske gudeverden. Han 
fremstår som en misjonær som forstår at handling er viktigere enn kirkelige lover og 
påbud. Allerede i 597 hadde pave Gregor I. forbudt tilbedelsen av trær, men tilsynela-
tende til liten nytte. Først i det åttende århundre våger man bokstavelig talt å ta det 
hedenske onde ved roten. I 794 utsteder Karl den Store en forordning om at hedenske 
trær og lunder skal ødelegges, noe som til en viss grad minner om Olav Tryggvasons 
og Olav den Helliges knusing av hedenske gudebilder. Det tok likevel lang tid før 
kristnings-prosessen var gjennomført i de nordiske landene. Omkring 1070 gir den 
tyske biskopen Adam von Bremen en beskrivelse av kultstedet i Uppsala og de bar-
bariske hedenske off erseremoniene som ble gjennomført der. Det kan diskuteres om 
hans fremstilling er helt troverdig. Som representant for kristendommen må det ha 
vært viktig for ham å fremheve kontrasten mellom den hedenske menneske- og dyreof-
ring og kristendommens menneskelighet. Mer virkelighetsnær synes hans beskrivelse 
av helligdommen å være. Han skriver at den ligger i en lund hvor "hvert enkelt tre i den 
er blitt guddommelig gjennom ofrenes død og forråtnelse", og at det der står "et meget 
stort tre som brer grenene sine vidt ut. Det er alltid grønt, både vinter og sommer. 
Ingen vet hva slags tre det er. Det er også en kilde der, hvor hedningene pleier å foreta 
sine off erhandlinger." Vi ser her tydelig forbindelsen med den trekultusen som Boni-
fatius tok et oppgjør med nesten 350 år tidligere. Interessant er også helligdommens 
store tre, som har et tydelig mytisk preg. Svenske forskere har forsøkt å artsbestemme 
treet (se oversikt hos Hofsten 1957), men det lar seg ikke benekte at diskusjonen sett 
på bakgrunn av de ytterst sparsommelige opplysningene hos Adam von Bremen får et 
nesten kuriøst preg.

Beskrivelsen av Uppsalas hellige og alltid grønne tre kan ses som en parallell til Ygg-
drasil, den norrøne mytologis verdenstre. Også Yggdrasil vokser ved en kilde og er 
grønt sommer som vinter. Det strekker sine grener over alle land og forbinder himmel 
og jord. Det er utsatt for farer, ormer gnager på dets røtter og hjorter på dets grener, 
men samtidig fornyer det seg selv og sitt eget liv hele tiden. På denne måten blir treet 
et symbol på fornyelse og gjenfødelse. Det fremheves fl ere ganger at Yggdrasil er en 

Greiner fr a askestuven 
er skåret og henges til 
tørk. Denne tradisjonen 
var svært utbredt på 
Vestlandsgardene før, 
men er opphørt de fl este 
steder. Men styving 
pågår fortsatt på garden 
Grinde i Leikanger 
( foto: B. Moe). 

Årringen2011.indd   146Årringen2011.indd   146 13-03-12   09:34:5013-03-12   09:34:50



Årringen 2011                                                    149

ask. Dette kan synes litt overraskende siden det i særlig grad er eiken som forbindes 
med kraft  og styrke. En ask får ikke en så mektig stamme som en eik og har vanligvis 
ingen udelt hovedstamme. Askens stamme deler seg oft e i et antall hovedgrener som 
danner en mektig krone som lett kan assosieres med verdenstreet som strekker sine 
grener over land og folk. Et annet karakteristisk trekk ved asken er at den vanligvis er 
det siste treet som blir grønt om våren. Når alt annet er blitt grønt, kan asken ennå stå 
bar og tilsynelatende livløs. Den er dermed det siste treet som kaster vinteren av seg 
og nok en gang beviser livets seier. I motsetning til eikeløv har løv fra ask alltid vært 
betraktet som et svært verdifullt dyrefôr, og asken har også vært brukt som legeplante. 
Det ble destillert ut en tjære av askeveden (vanligvis kalt askesmitl) som ble betraktet 
som et universalmiddel både mot indre og ytre plager. Mange husker sikkert også at 
askeavkok rundt 1975 fi kk en hektisk, men kortvarig oppblomstring som middel mot 
kreft  og andre livstruende sykdommer. Asken kan på denne måten ha tatt det igjen 
i nytteverdi som den sammenlignet med eiken manglet i størrelse. Hvis vi forfølger 
tanken om det i videste forstand livgivende, er det nærliggende å trekke inn den nor-
røne mytologiens fortelling om de to første mennesker, Ask og Embla, som ble skapt 
av to trestokker. Mannen lar seg lett identifi sere som en "etterkommer" av asken. Litt 
vanskeligere forholder det seg med Embla, som kanskje kan være en diminutivform 
til norrønt almr (alm). Det har vært innvendt at det ikke er så lett å forklare hvorfor 
Embla, skulle stamme fra en alm. Men når man tar i betraktning at almeløv ble ansett 
for å være enda bedre som dyrefôr, og dermed enda mer livgivende enn askeløv, blir 
opphavet lettere å forstå. 

Avslutningsvis kan det være av interesse å se på asken og eiken som værmerke. I hvert 
fall i Skandinavia, Storbritannia og Tyskland har det vært vanlig å spå sommerværet 
med utgangspunkt i askens og eikens løvsprett. På norsk er det vanligste ordtaket at 
"ask før eik gir steik, eik før ask gir plask." Det fi nnes også andre varianter (Høeg 1976), 
men felles for norsk tradisjon synes å være at når asken blir grønn før eiken, kan vi håpe 
på en god sommer. I Tyskland er troen den samme som i Norge: "Grünt die Eiche 
vor der Esche, hält der Sommer große Wäsche. Grünt die Esche vor der Eiche, hält 

Lars Grinde har 
skåret greiner av 

askestuvene, og etter 
tørking blir lauvet 

gitt som verdifullt fôr 
til dyrene ( foto: B. 

Moe). 
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der Sommer große Bleiche." I Storbritannia er forholdet mellom ask og eik i de fl este 
tilfeller omvendt. I en variant uttrykkes dette slik: "If the oak before the ash, then we’ll 
only have a splash. If the ash before the oak, then we’ll surely have a soak." Som mange 
andre folkelige værmerker lar heller ikke disse forestillingene seg bekreft e ved hjelp av 
meteorologiske observasjoner. Selv om det ikke er spesielt vanlig, forekommer det at 
asken blir grønn før eiken. I folketroen har mindre vanlige fenomen gjerne blitt opp-
fattet som tegn, og det er sannsynligvis dette som ligger til grunn for forestillingene 
forbundet med askens og eikens løvsprett. I England har man i forbindelse med pros-
jektet "Nature’s Calendar" undersøkt forholdet basert på årelange opptegnelser. For 
perioden 1750–1958 viser opptegnelser fra Norfolk at asken var først ute i 46 år. Men 
det lar seg ikke fastslå noen sammenheng mellom tidlig løvsprett hos ask og en god 
og varm sommer. Nyere data fra England tyder på at ask før eik blir stadig sjeldnere. 
Dette kan henge sammen med at eiken ifølge "Nature’s Calendar" reagerer raskere 
på en tidlig vår og varmere vær enn asken. Enda en grunn til å følge årvåkent med på 
konsekvensene av eventuelle klimaendringer.
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  Bokmeldinger
Gibbs, D, Chamberlain, D. & Argent, G.: Th e Red List of Rhododendrons. 
– Botanical Gardens Conservation International 2011, Edinburgh, 128s.

Vi som bor i Vest-Europa og som årvisst ser 
rhododendron utfolde seg i vakker blom-
sterprakt i våre hager og parker, har nok litt 
vanskelig for å forestille oss at dette er en slekt 
som er truet. Denne boken fastslår klart at 
fl ere ville arter er nær utryddet i naturen og 
behøver å reddes.

Hovedutbredelsesområdet for de ville artene 
ligger i Kina og Himalaya der meget natur er 
forsvunnet gjennom århundrene ved men-
neskelig virksomhet eller av naturlige årsaker 
(jordskred, jordskjelv etc.). Av de nærmere 
1200 artene som er vurdert ansees 317 (dvs. 
ca en fj erdedel) å være truet i naturen. De blir 
alle omtalt med utbredelseskart og data om 
sjeldenhet, og noen få er også avbildet. Her 
kommer det noen overraskelser, bl.a. tilhører 
svært mange truete arter gruppen Vireya 
som hører til i New Guineas fj ellskoger der man nok har ment at plantene var trygge. 
Men selv i disse fj erne, utilgjengelige strøkene har skogsdrift en gjort stygge inn-hogg. 
Og så er det fl ere som er relativt vanlige i dyrkning som ansees å være nærmest utryddet 
i naturen, bl.a. er den fl otte og oft e plantete Rhododendron insigne fra Sichuan-provin-
sen oppført siden den ikke har vært funnet der på fl ere desennier. Og dette åpenbarer 
et problem man 
har hatt i arbei-
det. Selv i RBG, 
E d i n b u r g h , 

Rhododendron 
insigne trives godt i 

våre samlinger, men 
er nær utryddet i na-
turen ( foto: T. Pousi, 

5. juni 2002). 
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dette senteret for rhododendronforskning, har man ikke helt oversikt over hva som 
er samlet i disse fj erne himmelstrøkene de senere årene, for områdene har ikke vært 
så tilgjengelige for vestlige forskere. Heldigvis har man hatt adskillige lokale rådgi-
vere, så man har nok stort sett fanget opp den aktuelle situasjonen. Et annet problem 
er uenighet om systematikken, men her har man tatt en varsom linje, hvilket er det 
sikreste under dette aspektet. For eksempel føres Rh. amundsenianum opp blant de 
truete artene. Den er riktignok bare kjent fra to lokaliteter der den ble samlet un-
der første verdenskrig. Men mange, inklusive undertegnete, mener at dette bare er en 
nokså uvesentlig lokal variant av Rh. nitidulum som vokser på andre fj ell i nærheten, 
arten viser nemlig stor variasjon.

Man har til tross for disse vanskene klart å skape et meget leseverdig og tankevekkende 
produkt. Et uvanlig positivt aspekt er at mange av de registrert truede artene fi nnes i 
dyrkning i vestens hager, bl.a. på Milde, og man forsøker nå å registrere disse ex situ 
populasjonene. Vi har jo fått stiklinger fra fl ere klassiske eksemplar på De britiske øyer 
av arter som trives godt i Arboretet. Vår venn Guan fra Kunming i Kina mente under 
sitt besøk i 2007 at de så bedre ut hos oss enn i de truete populasjonene han har sett 
i sitt hjemland. Således har vi faktisk bidradd til å ivareta den genetiske arven fra de 
fj erne kinesiske fj ell og har besannet følgende slagord: 'Evig eies kun det delte'.

Den berettigete skrekken for kommersiell utnyttelse av nasjonale naturressurser 
som er nedfelt i Rio-konvensjonen, bør ikke være til hinder for at botaniske hager på 
denne måten kan bidra med å sikre det biologiske mangfoldet for fremtiden.
               Per M. Jørgensen

FLOTT  NY  RHODODENDRONBOK:

Ole Jonny Larsen: Rhododendron i Norge. 
  – Licentia Forlag 2011, 276 s. Pris: Kr. 300.

Den økende interessen for rhododendron her 
i landet viser seg nå tydelig i en ny bok der Ole 
Jonny Larsen øser av sine kunnskaper om slek-
ten. Han holder seg til artene og til Norge, 
men får med adskillig generelt stoff . Boken er 
oversiktlig lagt opp med mange gode, vakre 
bilder.

Dyrking av rhododendronarter utenfor 
botaniske hager og arboret var heller uvanlig 
da jeg i sin tid (omkring 1970) begynte å ar-
beide med slekten, og de kan være ganske kre-
vende å få til å trives, men det fi nnes mange unntak som forfatteren fokuserer på. Han 
grunngir også hvorfor hybrider har vært mest brukt, men synes ikke å kjenne til be-
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grepet hybridvigør som er en viktig egenskap for kulturplanter som skal klare seg i de 
unaturlige forholdene vi oft e har i våre hager. Artene har likevel sin berettigelse, men 
de kan kreve mer av hageeieren, og det fi nnes jo heldigvis dem som liker utfordringer. 
Boken er en gavepakke til disse!

Forfatteren har to store utfordringer: 1. Systematikken; 2. Hardførheten.
Der fi nnes ikke noe enkelt svar på noen av disse. Jeg synes han kommer best fra 

det første ved å gå inn på problemene knyttet til variasjonen og gruppeplasseringen. 
Men i hagesammenheng er oft e kloner og spesielle populasjoner viktigere. Om dette 
er det dessverre mindre stoff , ganske enkelt fordi der ikke fi nnes noen god oversikt. 
Her ligger den største utfordringen for entusiastene: å fi nne kloner som passer godt 
i det mikroklima de har i sin region, da hender det at man kan lykkes med de mest 
usannsynlige artene. Det kan bare avgjøres ved prøving og feiling, og den slags tar tid 
og koster penger.

Selv om forfatteren på en god måte redegjør for problemet med hardførhet og dets 
mange sider, så er jeg ikke særlig begeistret for at han innfører et nytt særnorsk hard-
førhetssystem for slekten rhododendron, som han riktignok betegner som grovt, men 
hvis basis er langt fra avklart. Det fi nnes offi  sielle norske og europeiske herdighets-
soner (se for eksempel kart hos Egil Hansen i hans bok om busker og trær i Norge). 
Heller ikke disse er perfekte, men de er mer diff erensierte og de gir en oversikt basert 
på adskillige sikrere parametre enn forfatterens skjønn.

Dette er ikke noen alvorlig innvending mot en fl ott bok, for det er som forfatteren 
sier, bare å sette i gang og prøve selv. Boken anbefales på det varmeste og vil sikkert 
kunne være til inspirasjon og støtte for mange rhododendronelskere landet over, sær-
lig på Vestlandet.
       Per M. Jørgensen
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