
Årringen
2007

Årsskrift nr. 11
ARBORETET og BOTANISK HAGE, MILDE

Bergen Museum - Universitetet i Bergen



4                                                                                                           Årringen 2007

 Namnsetjaren Carl von Linné og nokre plantenamn

Bjørn Moe, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, Universitetet i Bergen, 
Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: bjorn.moe@sah.uib.no)

Per H. Salvesen, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: per.salvesen@bot.uib.no)

Carl Linnaeus (1707-1762), eller Carl 
von Linné, som han seinare kalla seg, vart 
fødd i Råshult i Småland 14. mai 1707 
(23. mai i vår tidsrekning). Carl von 
Linné er opphavsmannen til den binære 
nomenklaturen. Det inneber at kvar 
einaste art av alle levande organismar skal 
ha eitt vitskapleg namn i to ord. Det fyr-
ste, som skrivast med stor førebokstav, er 
namnet på slekta planten høyrer til. Det 
neste særkjenner arten (artsepitetet) inn-
an slekta.  Til saman er dei to orda arts-
namnet. Dei vert skrivne på latin, av di 
alle vitskapsfolk forsto latin på Linné si 
tid. Dei vitskaplege namna brukast fram-
leis av vitskapsfolk over heile verda, og 
vert i avhandlingar skrivne med latinske 
bokstavar, jamvel om resten av teksten 
t.d. er kinesiske teikn.
    Bokverket "Species Plantarum" vart 
publisert av Linné i 1753 og represente-

rer startpunktet for den botaniske nomenklaturen, medan "Systema Naturae" frå 
1758 er starten for zoologien. Alle dei vitskaplege namna som er laga av Linné, 
vert markerte ved å setja forkortinga ”L.” etter, t.d. Epilobium angustifolium L. 
(geitrams). Forkortinga L. syner autornamnet, dvs. namnet på den forskaren (her 
Linné) som har skrive om geitrams med dette namnet. Slik vert det òg presisert at 
det er Linné si skildring av geitrams som gjeld, og ikkje nokon annan - om det no 
skulle finnast andre planter med same namnet i litteraturen. 
 For mange artar er det laga fleire vitskaplege namn, men det er til ei kvar tid 
berre eitt namn som er gyldig. Det gyldige namnet til blåveis er i dag Hepatica 
nobilis Schreb. (namngjeve av J. C. D. von Schreber), medan Linné kalla blåveisen 

Carl von Linné i bryllupsdrakt måla av J. H. 
Scheffel i 1739. Samtida tolka portrettet som 
usømeleg, sidan Linné blottar ei flik naken hud 
på magen (foto: Wilson44691, publ. domain).



for Anemone hepatica L. Grunnen til 
omlegginga er at ein meiner artane i 
anemoneslekta (der kvitsymra høy-
rer til) og blåveisslekta har utvikla 
seg sjølvstendig frå kvar si stamform. 
Dessutan skil dei to slektene seg tyde-
leg og eintydig frå kvarandre.
 Sjølv om blåveisen ikkje lenger 
heiter Anemone hepatica L., er det 
ei lang rekkje artar som framleis har 
namnet Linné gav som det gjeldande. 
Vi går nedanfor nærare inn på nokre  
av desse plantene, nemleg i slektene 
tysbast (Daphne), poselyng (Erica) 
og krokus (Crocus), og filosoferer litt 
over bakgrunnen til dei vitskaplege 
namna - og dei problema Linné sto 
framfor. Nokre løyste han for etter-
tida, medan andre måtte ettertida 
greia ut.

Vitskaplege namn på tysbast – 
Linné gjer eit val som vert ståande

Tysbast, Daphne mezereum L. – Species 
Plantarum, 356 (1753)

Laurbærtysbast, Daphne laureola L. – Species 
Plantarum, 356 (1753)

Daphne (dafne) var det gamle gres-
ke namnet på laurbærtreet. Det er 
kjend alt hos Homer for omlag 2800 
år sidan. Ein gamal myte fortel om 
ei nymfe som heitte Dafne. Ho vart 
omvandla til eit laurbærtre av guda-
ne for å sleppa unna elskhugssjuke 
Apollon som var etter henne. Mange 
planter har blad som liknar laurbær, 
vintergrøne og faste, og nokre av 
dei har vore namngjevne etter dette. 
Daphnoides (dafnoeidhs), som tyder 
"den som liknar laurbær", er då også 
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Tysbast (Daphne mezereum) blømer i årsskiftet 
2005-2006 på Milde. Legg merkje til at endeknuppen 

er skadd av frost  (foto: P. H. Salvesen).

Laurbærtysbast (Daphne laureola) blømer på Milde i 
årsskiftet 2005-2006 (foto: P. H. Salvesen).



eit gamalt namn på laurbærtysbast, brukt av lærde innan lækje- og apotekkunsten 
med utgangspunkt i gresk. Romarane sitt namn på laurbær var Laurus, til liks med 
det vitskaplege namnet i vår tid, og laurbærtysbast vart snart heitande laureola, 
"liten laurbær", eit namn som på 1500-talet vart utbreidd også nord for Alpane 
(t.d. laureole på fransk).
 Når Linné i Species Plantarum (Linné 1753) tar opp Daphne som namn på 
tysbast, er det fyrste gongen det vert nytta om denne planta. Han gjer her eit 
gjennomtenkt val, vel vitande både om bruken av Daphne-namnet hos dei gamle 
grekarane og om den utbreidde bruken i samtida av Laureola blant europearane. 
Grunngjevinga hans, nedskriven i  Hortus Cliffortianus (Linné 1737, s. 147), 
er at Daphne som overflødig synonym med Laurus, var ledig og i motsetnad til 
Laureola, ikkje hadde vore blanda saman med planter Linné (med rette) meinte 
høyrde heime i slekta Thymelaea. Valet Linné gjorde, er blitt ståande, men kvifor 
han ikkje valde Daphnoides, som også var ledig, eintydig og i bruk om tysbast, gjev 
han ikkje nokon grunn for.
 Det merkelege namnet mezereum, som Linné nyttar om tysbast, skal gå attende 
til det persiske ordet mazeriyn. Det var i arabisk medisin namn på ei giftplante og 
fann derifrå vegen i si greske form, mezereon, til europeisk middelaldermedisin. 
Simon Januensis (Simon frå Genova) er den fyrste ein er rimeleg sikker på brukte 
namnet om tysbast (Synonomia, ca. 1290, sjå Lid & Lid 2005). Dodoens fortel i si 
Cruijdeboeck frå 1554 at Mezereon ved sida av t.d. Seidelbast, Zeelbast, Leuszkraut 
og Kellerhals, var namn på tysbast hos tyske botanikarar og lækjarar.
 Tysbast-namnet på norsk kjem truleg frå guden Ty (eller Tyr), som i den nor-
røne mytologien rådde over kven som vann eller tapte i strid. Buskane har særs 

seige fibrar i borken, og 
dette er bakgrunnen for 
bast-delen av namnet. I 
dialektane vert busken også 
kalla tyved, tybær osb. (også 
med fleire element: tibær-
ved, tivelbastbær mm., sjå 
Høeg 1976). Gamle danske 
namn (kjellerhals, pebertræ) 
har òg vore bruka i Noreg. 
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Dei to figurane av vårlyng hjå 
Clusius (1601) som valda både 
Linné og seinare botanikarar 
mykje hovudbry (faksimile frå 
gallica.bnf.fr).
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Guden Ty er elles også kjend frå då han saman med Tor skaffa eit ølkar stort nok 
til å bryggja til alle gudane i Valhall på ein gong. Tysbast har i uminnelege tider 
vore brukt utvortes i folkemedisinen for å lindra gikt, revmatisme og anna, og var 
alltid med i gamle oppskrifter på "Nie slag ved" og andre trolldomsmiddel (Høeg 
1976, 1983).

Vitskaplege namn på vårlyng - ei velling Linné ikkje gjorde veg i

Erica carnea L., Sp. Pl., 355 (1753), nom. cons. Lectotype: ill. Erica Coris folio IX, Clusius - Rariorum 
Plantarum Historia 1: 44 (1601).

Erica herbacea L. Sp. Pl., 352 (1753), nom. rej. Lectotype: ill. Erica Coris folio VIII, Clusius 
- Rariorum Plantarum Historia 1: 44 (1601).

Erica har namnet frå grekarane i oldtida, som kalla ein høg og opprett veksande 
lyng for ereiki (ereiki). Namnet er kjend heilt attende til forfattaren Aiskylos som 
levde for meir enn 2460 år sidan (Lid & Lid 2005). Romarane tok over ordet, og 
det har vore nytta om lag som vi i dag brukar ordet "lyng" om småfalne buskve-
kstar med smale blad. Artsnamnet herbacea kjem av herba, urt, og tyder "liknar ein 
urt". Her er det nytta om fargen på blomane, dvs. dei er grønfarga, medan carnea 
tyder "liknar kjøt" dvs. kjøtfarga (mørkt purpur).
 Vårlyng finst naturleg sør i Europa frå Alpane gjennom Austerrike, søraust-
over på Balkan til Makedonia og mot nord gjennom Tsjekkia til Erzgebirge og 
Frankenwald i Tyskland. Han veks både i fjellet og i open skog og finst ofte på 
kalkrike berg. Når han blømer i april-mai, kan han farga store felt og er litt av ein 
attraksjon. Vårlyngen har smale blad som sit i kransar oppetter dei slanke kvis-
tane. Talet på blad i kransen kan variera frå tre til fem, men er oftast opphavleg 

Vårlyng 
(Erica carnea) 
lyser godt opp 
i Lynghagen  
(foto: P. H. 

Salvesen, 22. 
mars 2004).
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fire. Blada fell også lett av, og det er ikkje heilt enkelt å gje noko eintydig tal. Alt 
på seinsumaren og tidleg haust utviklast blomeknuppane mellom blada. Dei er 
smalt røyrforma og samanknipne ytst, og der dei sit, grønkvite tett i tett i endane 
på unge skot, er det lett å tru bløminga alt er i gang på hausten. Men etter kvart 
skiftar fargen til purpur, og fyrst når dei svartbrune pollenknappane tittar fram i 
spissen av krona, er blomen open og tek imot besøk frå insekt.
 Dei ulike fargeskifta hos vårlyng vart tidlegare oppfatta som skilde artar, og 
knoppstadiet vart namnsett som ein eigen art, skild frå blømingsstadiet om våren. 
I boka si om sjeldsynte planter ramsar Carolus Clusius (1601) opp heile tolv artar 
lyng med smale og trinne små blad, mellom dei krekling, klokkelyng og purpur-
lyng, som vi kjenner frå vår eigen flora, saman med to som sidan både er tolka som 
vårlyng (Erica Coris folio VIII og IX). Den første, skriv han, har fire og fire blad 
saman, og blomstrane, som sit nedbøygde mellom blada langs endane av småkvis-
tane, er røyrforma med grøn farge (herbaceo colore), små og ikkje delte i fire flikar. 
Clusius hadde funne denne arten i august ein einaste gong, i fjella mellom Gaming 
og Seehof i Austerrike. Den andre arten (Erica Coris folio IX) har tre og tre smale 
blad saman, og små, samanknipne og avlange blomstrar, skriv han, samla i spissen 
av småkvistane. Kronene er delte i fire flikar ytst og farga mørkt purpur (carnei 
colore) liksom dei fire begerblada dei spring ut i frå. Midt i dei små blomstrane 
stikk åtte små, mest svarte pollenberarar og ein purpurfarga griffel ut. Clusius fann 
denne arten i skogen opp mot fjellet fleire stader i Austerrike, og når han blømer i 
april og mai, fortel han, er han den vakraste å sjå.

Vårlyng (Erica carnea) “på rømmen”. Ei plante har kome seg opp frå frø mellom smyle, tytebær og blåbær 
på Milde - og blømer på ei tid andre planter knapt er vakna (foto: P.H. Salvesen, 17. mars 2007).
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Caspar Bauhin samla så i 1623 dei to under overskrifta Erica procumbens, kry-
pande lyng: Erica procumbens herbacea (grøn med fire og fire blad saman) og Erica 
procumbens ternis foliolis carnea (med tre og tre blad, kjøtfarga).
 Linné visar til Clusius og Bauhin sine verk og aksepterer to artar i Species 
Plantarum: Erica herbacea (art nr. 3, s. 352) og Erica carnea (art nr. 16, s. 355). 
Om Erica herbacea skriv han at pollenknappane har to horn som ikkje stikk ut 
or blomen, og blomen kallar han klokkeforma og litt nedbøygd. Blada sit tre og 
tre saman og spriker til kvar si side, skriv han. Om Erica carnea skriv han at pol-
lenknappane, som vantar horn, stikk litt ut or den eggforma krona, og at blada 
sit fire og fire saman. Legg merkje til at Linné her snur opp ned på oppfatninga 
om bladtalet samanlikna med Clusius og Bauhin: arten med grøne blomar har 
no fått fire blad og arten med kjøtfarga blomar tre. Etter som han m.a. skriv om 
horn på pollenknappen, som vantar hos vårlyng, men finst hos t.d. røsslyng og 
fleire av dei andre Erica-artane, må vi tru Linné ikkje hadde vidare røynsle med 
arten, korkje i naturen eller frå herbariet, men helst kjende han frå dei klassiske 
verka. Linné vart seinare merksam på at det berre finst ein art vårlyng, og i 1771 
(i Mantissa Plantarum altera 1771, s. 372-373) vel han Erica herbacea som det 
prioriterte namnet og forkastar det han tidlegare har skrive om E. carnea, sidan dei 
er same arten, og skriv: "herbacea kallast han om hausten når pollenknappane ligg 
inne i knuppen, medan carnea er rett om våren når blomane mognast heilt og stikk ut 
pollenknappane". Samstundes skriv han at E. herbacea har fire og fire blad saman.
 Trass i at Linné i 1771 sjølv valte Erica herbacea framfor Erica carnea som namn 
på vårlyng, vart arten i eit par hundre år kalla Erica carnea av mest alle, botani-
karar som gartnarar. Det er logisk: det finst berre ein art, og han har kjøtfarga 
blomstrar tidleg om våren slik Clusius skreiv. Og dessutan passar skildringa Linné 
gir av Erica carnea i Species Plantarum av denne planta i full blom. Frå tidleg 

Vårlyng (Erica 
carnea) med 

grøne knuppar 
(t.v.) og i full 

blom (t.h.) vart 
oppfatta som 

skilde artar av 
både Clusius og 
Linné (foto: B. 

Moe).
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på 1900-talet vart vårlyng 
ein populær hageplante, og 
det kom fleire fargevarian-
tar på marknaden, alle med 
namn Erica carnea. Men så, 
i 1967, då Ross skreiv om 
bakgrunnen for lyngnamna 
Linné og dei andre klassika-
rane brukte, meinte han E. 
herbacea, som Linné hadde 
enda opp med i 1771, måt-
te ha prioritet. Dette synet 
vart også teke opp i band 3 
av Flora Europaea, som kom 
ut på denne tida (Webb & 
Rix 1972). Dermed gjekk 
mange botanikarar inn for 

å endre namnebruken på prinsipielt grunnlag. Det oppsto ein ganske skarp tvist 
om dette, som fyrst vart løyst i komitéen av sakkunnige på den internasjonale 
botanikarkongressen i 1989, då Erica carnea fekk 8 røyster og E. herbacea fekk 4 
(Brummitt 1990). Grunngjevinga for fleirtalet var at Erica carnea i lang tid hadde 
vore innarbeidd og i bruk, ikkje minst i handelen, medan Erica herbacea meir eller 
mindre hadde vore gløymd (Bricknell & McClintock 1987). Dermed vart det til-
rådd å konservera namnet Erica carnea om vårlyng, medan Erica herbacea vart 
forkasta. Dette er no tatt til fylgje (Jarvis & McClintock 1990).

Safran og krokus – Linné som ”lumper”

Crocus Linn. Sp. Pl., 36 (1753)
Crocus sativus L. Sp. Pl., 36 (1753).
Crocus vernus (L.) Hill Veg. Syst. 10 No 1 (1765) pro parte, excl. ff. flavae 

”Lumper” er engelsk og vert brukt om ein som slår i hop likt og ulikt. Det mot-
sette er ein ”splitter”, ein som skil ut og set namn på ulike former som høyrer 
naturleg saman. Ofte vert ein tvinga til å slå saman rett og slett av di ein ikkje 
har nok kunnskapar og materiale til å gi ei god skildring. Linné si handsaming av 
slekta Crocus gir eit døme på dette.

Krokusbløminga i Gamlehagen på 
Store Milde (foto: P. H. Salvesen).



Krokus er eit gamalt ord for safran, dette kostelege krydderet, framstilt av tør-
ka griflar frå safrankrokus (Crocus sativus), som har vore skatta i tusentals år. Alt 
i meir enn 50.000 år gamle iranske holemåleri er det påvist gule pigment som 
må stamme frå krokusgriflar, og sumerarane kjende til safran for mest 5000 år 
sidan. Safrankrokus, som ikkje er kjend i vill tilstand, men er ein sterkt fored-
la, triploid kulturvekst, er mest steril og må formeirast ved å dele knollane. Han 
er truleg oppstått i bronsealderen frå arten Crocus cartwrightianus som veks vill i 
Hellas frå Attika over Kykladane til Kreta. Safran har vore dyrka ved Middelhavet 
sidan minoisk tid (meir enn 3500 år før notid), og dyrkast framleis frå Kashmir til 
Spania. Størsteparten av verdsproduksjonen kjem i dag frå Iran og Spania.
 Safran og krokus er altså to namn på same krydderet. Arabarane kalla det 
za'faran, etter ordet for "gul". Fønikarane, som førde krydderet ut til middelhavs-
landa, brukte truleg eit ord med konsonantane k r k som er i slekt med kurkum 
i arabisk og enkelte indiske språk (kunkuman i sanskrit). I gresk vart det til kro−
kos (krokos), kjend 2800 år attende hos Homer. Vi finn att ordet hos romarane 
(crocum), i gælisk (croch) og gamalengelsk (crog) Dagens vitskaplege slektsnamn, 
Crocus, er den latinske forma av den greske varianten, og her har vi arva namnet 
på planta. Men om krydderet bruker vi altså til liks med dei fleste folk i Europa, 
det arabiske namnet. Det gamle sanskrit-ordet er i arabisk for lengst overført på 
eit anna gult krydder: Curcuma longa, gurkemeie eller kurkumarot. Linné skreiv 
i 1736 også om denne slekta medan han viste til Hortus Malabaricus (Rheede 
1678-1703), det fyrste verket utgitt i Europa som skreiv om indiske planter.
 Linné kjende tydelegvis berre til krokus frå hage og handel (apotek?), og oppfat-
ta alle formane som høyrande til ein og same arten, safrankrokus. Dette vert tyde-
leg i Hortus Upsaliensis (Linné 1748), der han listar opp det tidlegare forfattarar 
har skrive under overskrifta Crocus sativus ("dyrka krokus"). I Species Plantarum 
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Blomefargen varierar i vårkrokus i Gamlehagen på Milde. Dei fleste er i nyansar av lilla (t.h.) 
eller fiolett (midten), medan reint kvite (t.v.) er sjeldsynte (foto: P. H. Salvesen).



(Linné 1753) har han framleis berre med ein art, men skil mellom Crocus sativus a 
officinalis, dyrka safrankrokus, som blømer om hausten, og Crocus sativus b vernus, 
hagekrokus, som blømer om våren. Han siterer det Caspar Bauhin skriv (1623) 
om gule og lilla/purpurfiolette vårkrokus som basis for den siste varianten. Men 
Bauhin skil heilt tydelig mellom lilla- til purpurfarga og gule former, og vi må tru 
han kjende fleire av dei i frå naturen. Han siterte også fleire tidlegare arbeid (m.a. 
Clusius 1601). Den fyrste gruppa kallar han Crocus vernus latifolius ("breidblada 
vårkrokus") og listar opp 11 "artar" (nr. I - XI) som skil seg etter blomefarge (lilla, 
blåleg, purpur eller kvit) og fargemønster. Einskilde av dei oppfattar Bauhin som 
variable. I den andre gruppa, som han kallar Crocus vernus latifoilus luteus, samlar 
han seks "artar" med gule blomar (nr. I - VI). Linné si summariske samanslåing av 
artane til Bauhin vart snøggt teke opp av andre. John Hill (1765) var fyrst ute med 
å skilje vårkrokus frå safrankrokus som artar. Etter omkombineringa han gjorde, 
skriv vi i dag Crocus vernus (L.) Hill om vårkrokus, både der han finst i naturen 
og der han er dyrka. No tok Hill med både former med gule og blåfiolette blomar 
under arten vårkrokus, slik at vi formelt må ekskludere desse og berre ta med dei 
referansane Hill har til planter med blåfiolette blomar i det han skreiv, om namnet 
Crocus vernus skal kunna nyttast eintydig.
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Variasjon i kronemønsteret 
og griffelen i vårkrokus i 
Gamlehagen. Griffelen er ofte lang 
og tre arr rakar høgt over pollen-
knappane (t.v.), men han kan óg 
vera kortare enn pollenknappane 
(t.h.) eller like lang (midten). 
Fargen kan vera som hjå safran, 
djupt oransjegul (øvre rada), men 
også ljosare og nokre blomar har 
heilt kvite arr (nedre rada) - det 
gule er pollen som alt er hamna på 
arret (foto: P. H. Salvesen).



I ettertid kan ein godt sjå kvifor 
krokusane skapte problem for 
botanikarar i Vest-Europa. Dei 
vart nok mykje oppfatta som 
ein mix frå hagebedet. Dessutan 
er ikkje artane lette å halda frå 
kvarandre, sjølv for eit trena 
auge. Vi trur i dag fleire av dei 
til saman 17 formene Bauhin 
listar opp, må vere variantar av 
vårkrokus (Crocus vernus), ein art 
vi no oppfattar som svært varia-
bel, men alltid med blåfiolette 
eller meir sjeldan kvite blomar. 
Mest like opplagt må mange av 
dei plantene han skreiv om høyre 
til ulike av dei 80 artane vi i dag 
reknar til slekta (Mathews 1980, 
1982). Dei finst frå Vest-Asia til Nord-Afrika og Vest-Europa, med tyngdepunkt 
frå Søraust-Europa til Lilleasia og Kaukasus. I Europa har vi til saman 43 artar. Av 
dei med lilla til blålege eller purpurfarga blomar, blømer 14 om våren og 19 om 
hausten. Dei fleste vantar gult, bort-
sett frå i pollenknapp og arr, men 
hos nokre har blomen gul hals. Det 
finst seks artar med mest heilt gule 
blomar, fem blømer om våren og 
ein om hausten. I tillegg har tre artar 
blomar med både gule og blålege far-
gar, og det finst ein art som blømer 
frå haustparten til utpå våren. For å 
bestemme artane må ein helst grave 
opp knollane (”laukane”) og studera 
dei ytste tørre bladslirene på desse. 
Ein bør óg ha levande planter, for 
når ein pressar dei, forsvinn mange 
av karakterane mest heilt. Dessutan 
må ein kunne skilja eintydig mel-
lom variantar innan populasjonar 
og artar. Dette var ikkje klårlagt på 
Linné si tid. Difor er det kan hende 
ikkje så underleg om Linné ikkje 
kom til å ta med fleire artar.
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Firetalskrokus i Gamlehagen (foto: P. H. Salvesen).

Ein finn fleire merkjelege individ av vårkrokus i 
Gamlehagen, her ein form med blåfiolette stripar og 

smale blomeblad, mest som iris (foto: P.H. Salvesen).
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 Linnaea - herba nostra

Per M. Jørgensen, Arboretet og Botanisk hage, Bergen museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: post@sah.uib.no)

I jubileumsåret for Linné kan det passe bra med en presentasjon av jubilantens 
favorittplante, den han kalte ”herba nostra” (vår urt). Han kalte den ikke opp 
etter seg selv, men lot i et uvanlig anfall av beskjedenhet sin hollandske venn, Jan 
Frederic Gronovius (1686-1762) stå som navngiver, men siden dette skjedde før 
1753, startpunktet for plantenomenklaturen, er Linné i dag blitt stående som 
navngiveren, hvilket han i realiteten også var. Han skal til og med ha sagt at den 
passet så godt til ham siden den var ”så skär och blyg” – et utslag av selvironi? At 
han var spesielt glad i linnea, kommer klart fram i og med at han ofte lot seg avbil-
de med den. Han bestilte til og med et eget porselénsservise fra Kina dekorert med 
planten, men det hører til historien at da dette endelig kom fram til Uppsala, mis-
likte Linné den altfor røde fargen og brede klokkeformen på blomstene så sterkt at 
han i sinne slo serviset i stykker, til sin kones forskrekkelse, ifølge én historie! Det 
ble senere hevdet at store deler av serviset var ødelagt i transporten. Imidlertid fikk 
han senere et nytt sett, som han var fornøyd med.
 Til sin sorg klarte han aldri 
med hell å dyrke linnea i sin hage i 
Uppsala. Den er utvilsomt en vans-
kelig hageplante, siden den egentlig 
trives best i gammel skogbunn, der 
de lange, krypende stenglene kan 
spre seg blant lyng og mose. Det er 
nettopp derfor vi er så heldige å ha 
den på Milde, den fantes der i sko-
gen da Arboretet ble etablert. Min 
lærer i hageplanter i Uppsala, Nils 

Kronen hos linnea (Linnaea borealis) har 
en kort, rørformet del som skjules av beger-
bladene. Hos dens amerikanske slektning er 
denne “pipen” synlig. Her vår europeiske art 

på Milde (foto: P. H. Salvesen).
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Hylander, som også slet med oppgaven 
å få den til å gro, bemerket en gang i 
sin fortvilelse: Om der finnes en hage 
som klarer linnea, så er det fordi det 
er den amerikanske formen, som man 
avslører ved at den har en ”pip” nederst 
på blomster-kronen, dvs. at den trange, 
rørformete delen av kronen er synlig 
utenfor begerbladene. Hos vår hjemlige 
linnea er den kortere og skjult (se bildet 
s. 15). Dette hadde han naturligvis rett 
i. Det er stort sett denne formen, som 
iblant regnes som en egen underart, 
subsp. americana, som har forekom-
met i planteskoler og hager. Ikke bare 
har den større blomster, men også det 
doble kromosomtallet, 64, som gir mer 
livskraft. Men Hylander ville ikke syn-
ke så dypt at han brukte den i hagen 
i Uppsala. Vi har imidlertid ”the real 
thing" på Milde, og det er jo bra siden 
planten egentlig først ble beskrevet her 
fra landet som Nummularia norvegica 
på 1600-tallet av dansken Peder Kylling 
(se fig. neste side). Dette visste Linné, 
men ved en freudiansk glipp, etter mitt 
skjønn, angir han den ikke fra Norge i 
sitt hovedverk "Species Plantarum". 

Arkiateren, Carl von Linné ved 67 års alder med 
sin yndlingsblomst, linnea. Maleri av Per Kraft d.ä. 
(1724-93), den gustavianske tidens fremste por-
trettmaler, utført på bestilling fra Kungl. Svenska 
akademien i 1774. Linné er iført midnattsblå fløy-
elsfrakk med tilhørende vest. Hånden - med linnea 
- hviler på “Systema Naturae”. Nordstjärneorden 
som han fikk 27. april 1753, har han på brystet. 
Den bar han gjerne også til hverdags ifølge hans 
elever. Linnés kommentar til portrettet: "det kunde 
inte förbättras".

Kopi av kopp i Linnés kinesiske lin-
neaservise laget av Linnean Society i 
1986.  (foto: Gerd Jørgensen).
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Det ville ha gledet Linné at dagens botanikere er kommet fram til at linnea ikke 
hører hjemme i kaprifolfamilien, der han selv plasserte den, men i en egen familie: 
Linnaeaceae, som han nok ville kunne ha kalt ”familia nostra”, om han hadde 
våget for sin kone Sara Lisa.

Utdrag av Species Plantarum ed. 1, s. 631 der Linné 
beskriver sin favorittblomst , men “glemmer” å oppgi at 
den også finnes i Norge!

Fra Peder Kyllings 
illustrasjon av lin-

nea i Bartholins Acta 
(1665).

Linnea (Linnaea borealis) trives utmerket i furuskogen på Milde (foto: P. H. Salvesen).



  Veien til ”Linnés annueller 2007”

Reidun Myking, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, Universitetet i 
Bergen, Mildeveien 240, 5259 Hjellestad (e-post: reidun.myking@sah.uib.no)

I anledning 300-årsdagen for Carl von Linnés fødsel har det vært stor jubileums-
feiring overalt i botaniske fagmiljøer. Det er blitt arrangert utstillinger, vitenskape-
lige konferanser, populærvitenskaplige forelesninger og Linné-vandringer over hele 
verden. I Arboretet og Botanisk hage valgte vi ved Blondehuset og på Solåkeren 
å lage en utstilling av de sommerblomstene Linné selv hadde i sin samling. Men 
hvordan kunne vi i dag finne ut hvilke planter Linné hadde tilgjengelig på 1700-
tallet? Og hvor kunne de i tilfelle skaffes?
 Linné gjorde mange notater om sommerblomster, og dette ble etter hvert til 
flere bøker som omtaler plantene han kjente. Vi har tatt utgangspunkt i to av 
publikasjonene hans: 
1) "Hortus Upsaliensis" - Linnés oversikt over plantene i den botaniske hagen i 

Uppsala, der han selv underviste. Boken ble utgitt i 1748 før han revolusjo-
nerte plantenavnene med det tonavnsystemet man bruker i dag. 

2) "Species Plantarum" fra 1753, der alle artene Linné kjente, ble beskrevet 
både med gamle og nye navn. I denne publikasjonen er det angitt om plan-
ten ble regnet som annuell, dvs. ettårig (sommerblomst) eller flerårig.

 Ved hjelp av disse to bøkene satte vi sammen en liste på rundt femti arter Linné 
selv brukte i sin samling av sommerblomster. Bøkene er å finne på internett. PDF-
fil kan f.eks. hentes på Bibliotheque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/) 
eller via denne linken: http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/. 
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Utstillingen 
av Linnés 
annueller 
i Botanisk 
hage, Milde 
(foto: R. 
Myking).



Utstyrt med denne listen fortsatte vi 
jakten i årets frøkataloger for å finne 
hvilke av Linnés arter som fortsatt er 
i salg i dag. Noen av plantene på lis-
ten (f.eks. mangold og potet) vil en 
kanskje ikke vente å finne her, men 
midt på 1700-tallet ble disse dyrket 
mest til pryd. Mangold kunne nok 
høstes i prydhagen, men poteten var 
en ny plante man fortsatt var skep-
tisk til. Mange trodde den var giftig.
 Overraskende mange av artene 
stod oppført i katalogene. I de tilfel-
lene navnet ikke ble funnet, ble det 
sjekket for synonymer og basiony-
mer, slik at antallet ble stadig høyere. 
Men det var ikke godt nok med bare 
riktig art: det ble stilt krav til at også 
utseende skulle stemme, - sorten 
burde være gammel eller i det minste 
ligne på sorter vi vet er gamle. I de 
tilfeller der vi ikke fant en sort med 
kjent alder, var det hjelp å få i de 
gamle førlinnéiske navnene. 
 Før Linnés tid kunne et plante-
navn være ganske langt, og bygget 
opp av beskrivende ord om plantens 
utseende. For å ta et eksempel: I dag 
heter blomsterert Lathyrus odoratus. 
Før Carl von Linné gav planten dette 
navnet, het den Lathyrus distopla-
typhyllus, hirsutus, mollis, magno et 
peramaeno flore, odoro (Lathyrus med 
spredte flate blad, mykhåret med 
store og behagelig duftende blom-
ster - navngitt i 1696 av munken 
Franciscus Cupani). Dermed vet vi 
at blomsterert hadde store duftende 
blomster og at dagens sorter med lite 
duft ikke var kjent den gangen. Om 
vi også finner fram gamle akvareller 
kan vi se at planten manglet dagens 
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Amarant var populær på 1700-tallet. Linné brukte 
den som kantplante i sin hage, og slik gjør den seg fort-

satt godt (foto: E. J. Melstokkå).

Mangoldsorten Beta vulgaris var. vulgaris 'Fordhook 
Giant' er kjent tilbake til 1750 (foto: R. Myking).



pastellfarger. Det finnes heller ikke gamle akvareller av skarprosa (cherise) eller 
aprikosfargede blomstererter. Sorten vi valgte er oppkalt etter munken Franciscus 
Cupani, og skal være funnet viltvoksende på Sicilia. Den har mindre blomster enn 
dagens sorter, og mye sterkere duft. Blomsten er tofarget (lys og mørk lilla) og er 
avbildet på mange gamle malerier.
 Vi har også fått hjelp av bøker som: "Hortus Eystettensis" av Basilius Besler fra 
1613 og "Das Kräuterbuch" av Johannes Kentman fra 1563 med fargeplansjer av 
hageplanter fra henholdsvis 1613 og 1563, og flere andre tilsvarende bøker fra før 
Linnés tid. De ble ofte laget på oppdrag av rike hageeiere som ville dokumentere 
plantene i egen hage. Derfor vil de vise plantene i mest mulig naturlig farge og 
fasong. Finnes sortenes farger og form her, burde de også være kjent i 1748. En av 
plantene våre, Papaver somniferum 'Danish Flag' kan i første omgang se ut som en 
avansert moderne sort med sine tofargete frynsete kronblad, men Besler har avbil-
det en ganske lik sort i 1613, og Kentmann har avbildet en identisk sort i 1563. 
 Det er ikke alltid like lett å se hvor gammel en sort er, men sortsnavnet kan 
ofte antyde noe. Tyske sortsnavn kan ofte være eldre enn engelske. De eldste sorts-
navnene er gjerne latinske eller tilnærmet latinske (’Alba Plena’, ’Plenifolius’ o.l.). 
De yngste kan være oppkalt etter dagens berømtheter (f. eks.’Astrid Lindgren’, 

’Lady Di’). Mange av de nyeste 
sortene har også koden F1 (viser 
at planten er krysset frem på en 
spesiell måte for å få en ensartet 
og produktiv sort, avkommet av 
F1-sorten derimot vil bli svært 
variabelt) eller ® (registrert 
varemerke) bak navnet. 
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En av valmuene vi brukte, Papaver 
somniferum 'Danish Flag' (t.h.), likner 
”Flammichter Mon” som den er avbildet hos 
Johannes Kentmann i 1563 (t.v.).



Noen av plantene vi har valgt kan være av yngre sorter enn de som sto i Uppsala 
på Linnés tid, og noen vet vi er yngre. Men alle plantene vi til slutt valgte har et 
utseende som kan ligne de som sto i Uppsala i 1730 eller eldre planter som i det 
minste kunne ha stått der.
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Poteten 
(Solanum 

tuberosum) 
ble på Linnés 

tid fortsatt 
dyrket mest 

for blomstenes 
skyld (foto: B. 

Moe).

Anagallis monelli 'Skylover' passer til de førlinnéiske navnene: 

Anagallis foliis indivisis, caule erecto (med udelte blad og opp-
rett stengel)

Anagallis foliis lanceolaceis (med lanseformede blad)
Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adverso nascentibus 

(blå med 2-3 blad sammen som står motsatt hverandre)
Anagallis tenuifolia monellii (Monells småbladete anagallis).

          (fotos: B. Moe (over) og E. J. Melstokkå, (t.h.)).
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Alcea rosea 'Chater's Double'*
Alcea rosea 'Nigra'*
Amaranthus caudatus 'Red Tails'
Amaranthus caudatus 'Viridis'
Amaranthus tricolor 'Perfecta'
Ammi majus
Anagallis monelli 'Skylover'
Argemone mexicana
Beta vulgaris var. vulgaris 'Fordhook 

Giant'*
Calendula officinalis
Carthamus tinctorius
Celosia cristata 'Coral Garden'
Cerinthe major purpurascens 'Pride of 

Gibraltar'
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium foliosum 'Strawberry Sticks'
Chenopodium 'Jeruzalem Oak'*
Chrysanthemum coronarium
Cnicus benedictus
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo 'Shenot Crown of Thorns'*
Cynara cardunculus
Cynara scolymus
Datura stramonium
Dianthus barbatus
Dimorphotheca pluvialis 'Tetra Polar Star'

Echium 'Blue Bedder'
Gomphrena globosa 'Buddy'
Hibiscus 'Simply Love'
Ipomoea quamoclit
Lathyrus 'Franciscus Cupani'*
Lathyrus sativus 'Azureus'*
Lavatera trimestris
Linum usitatissimum
Lupinus luteus
Mesembryanthemum crystallinum
Moluccella laevis
Nicotiana rustica
Nicotiana tabacum
Nigella hispanica
Nigella sativa
Papaver 'Flemish Antique'*
Papaver rhoeas
Papaver somniferum 'Danish Flag'
Phaseolus coccineus 'Hestia'
Physalis alkekengi
Reseda luteola
Ricinus communis 'Gibsonii'
Silybum marianum
Solanum melongena 'Rotonda Bianca 

Sfumata di Rosa'*
Vicia fabia 'Aquadulce'*
Viola tricolor

Vi endte opp med følgende liste på 51 sorter som hadde utseendet med seg, blant 
disse valgte vi planter i passende høyde og hardførhet:

*) Disse sortene vet vi er gamle. Syv av sortene uten stjerne kan være gamle, syv 
av dem vet vi er nyere - men de ligner på gamle sorter. De rene artene (uten 
sortsnavn) er sansynligvis lik de samme artene for 300 år siden.
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Historiske roser i Det norske arboret – 6. Pimpinelleroser og 
skotske roser – Rosa spinosissima L. og noen av dens hageformer

Per H. Salvesen, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildeveien 240, N-5259 Hjellestad (per.salvesen@bot.uib.no)

Den europeiske pimpinellerosen, som i norsk flora kalles trollnype, danner lave 
buskas som brer seg utover med lange, underjordiske utløpere og skyter opp tallri-
ke, stivt opprette skudd tett besatt med sylhvasse, tynne og stikkende torner. Særlig 
på grus- og sandjord trives den godt og tidlig på sommeren dekkes den av masser 
av kremhvite eller en sjelden gang lyse røde blomster med nydelig duft. Blomstene 
er enkle med 5 kronblad og om høsten dannes runde nyper som først er purpur-
røde, men mørkner når de modner og til slutt blir svarte ("trollnyper"). 
 Trollnype hører til seksjonen Pimpinellifoliae i slekten Rosa, som omfatter ca. 
25 arter utbredt i Europa og Asia. Av disse finnes halvparten - 12 arter - bare i 
Kina. Vår hjemlige art når så vidt Sinkiang, den vestligste provinsen i Kina (Wu et 
al 2003) og har spredte forekomster i Sentralasia, Vest-Sibir og Kaukasus, gjennom 
Sørøst- og Mellom-Europa til Nord-Spania, Storbritannia og Vest-Europa. Den 
når Island og kysten av Vest-Norge, men mangler i det meste av Skandinavia og 
Nordøst-Europa (Tutin et al. 1968, Komarov 1971, Hultén & Fries 1986).
 Gjennom flere år har Arboretet og 
Botanisk hage på Milde, sammen med 
Agder Naturmuseum og Botaniske hage i 
Kristiansand og Norsk Roseforening, med 
støtte fra Norsk genressurssenter, arbei-
det med innsamling av historiske roser 
og dokumentasjon av deres forekomster 
i landet. I dette materialet dukker pimpi-
nelleroser stadig opp. De er tatt vare på og 
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I Flora Danica (Oeder 1770, tab. 398) oppgis 
Rosa spinosissima kun fra øya Sylt i Danmark. 

Den var ikke kjent som vill i Norge på den tid 
(Bergen Museums eksemplar, foto: forf.).
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spredd med rotskudd til venner og familie, 
ofte for sin ettertraktede duft, men også 
fordi hardføre sorter med gule blomster har 
vært sjeldne. Og er pimpinelleroser først 
etablert, er de ikke lette å bli kvitt: de har 
en forbløffende evne til å unnvike forsøk 
på utryddelse og holder uten stell ut på de 
skrinneste steder. Dermed står de ofte igjen 
som vitnesbyrd om tidligere tiders hager, 
gravskikker osv. Pimpinelleroser er således 
viktige, levende dokumenter. Å ta vare på 
dem kan imidlertid by på problemer, sær-
lig om en ønsker å ta rotskudd om somme-
ren. Skudd som graves opp, tørker lett ut og 
dør om en ikke får med nok røtter. Vi har 
erfaring for at en må fjerne overflødige blad, 
ikke ta helt ferske skudd og få med de fine 
røttene som kan sitte langt inne på rotskudd 
og dypt nede mellom steiner.

Historien

De tidligste omtaler av villroser i Europa er ganske generelle og gir ikke man-
ge holdepunkter om enkeltarter. En tidlig hentydning finnes hos den engelske 
dominikanermunken Henry Daniels som på 1300-tallet anla det som regnes for 
å være Englands første botaniske hage. Han beskriver den viltvoksende floraen 
ganske inngående, og iflg. Harvey (1987) er det pimpinellerosen han mener når 
han beskriver "bramble of the hills". Mer detaljerte vitnesbyrd får vi hos Dodoens 
(1557, 1583) som forteller om en rose fra sanddyner og diker langs kysten av 
Flandern og Holland. Den kalles Duyn Rooskens, Duunen Roosen, Rosa dunensis o.l. 
(se også Clusius 1601). I plansjeverket "Libri pictorati" som tilskrives Theodorus 
Clutius (1546-1598) finnes en naturtro akvarell av en Rosa littoralis ("strandrose") 
med påskriften "Flandr. Dúúnrooskens". Arket og påskriftene hører til de eldste 
(originale) delene av verket (se Jacques de Groote, www.tzwin.be) og illustrasjonen 
kan uten videre bestemmes til Rosa spinosissima. Theodorus var apoteker fra Delft 
da han ble ansatt som kurator i Leyden av Carolus Clusius (Swan 1998). Han har 
øyensynlig vært vel kjent med trollnypen fra sine hjemtrakter.
 Allerede i tidlige kilder navngis trollnype også som "Pimpernelle Roosen" 
(Dodoens 1583, Clusius 1601, C. Bauhin 1623, J. Bauhin 1651). På tysk finner vi 
tidlig formen "Bibernell-Rosen" o.l. (Rössig 1799, 1803). Navnene viser til blade-
nes likhet med planter som var velkjente i datiden og er trolig arvet fra gjeldkarve 
(Pimpinella saxifraga), pimpernell (Sanguisorba minor) og blodtopp (Sanguisorba 

Rosa littoralis i Libri pictorati er utvilsomt 
Rosa spinosissima (etter Swan 1998).
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officinalis). Særlig pimpernell, men også gjeldkarve, var en gang dyrket og popu-
lære legeplanter, den første siden rota inneholder garvestoffer og har ry som stop-
pende middel for alt fra diaré til ytre og indre blødninger, den andre for aromatisk 
olje i rota som bl.a. har vært brukt i "pimpinelledråper" for sår hals. Det engelske 
navnet, "Burnet Rose", er også gammelt (Ray 1690, Miller 1759) og arvet fra navn 
på Sanguisorba-artene, som viser til blodtoppens mørke rødbrune blomsterfarge og 
er beslektet med det franske "brunette".
 Pimpinella skal i følge Lid & Lid (2005) være brukt som navn på en medisin-
plante allerede hos Benedictus Crispus. Han var på 600-tallet erkebiskop i Milano 
og skrev ned et medisinsk læredikt (Stannard 1966) der han nevner fennikel som 
middel for smerter i brystet sammen med pipinella (uten "m", se utgreiing om 
etymologien ved Tor Jan Ropeid, bakerst i dette nummer av Årringen!). Hvilken 
plante Crispus siktet til er ikke klarlagt, men opp gjennom middelalderen og i 
opplysningstidens litteratur har ulike forfattere brukt pimpinelle-navnet om flere 
arter med parvis småfinnete blad, selv om det var kjent at de slett ikke var beslek-
tet. Tydeligst ser vi kanskje dette hos Dodoens (1583) som omtaler gjeldkarvene 
under headingen "Pimpinella saxifraga" og blodtopp/pimpernell under "Pimpinella 
sanguisorba", samtidig som han er helt klar på at bare de første hører til skjerm-
plantene. Kanskje går det hele tilbake til gamle regler for å gjenkjenne sine medi-
sinplanter: bi-pinnula skulle bety "parvis småfinnet", og det er jo ikke helt upas-
sende om bladformen for disse artene (se Fægri 1958). Hvordan så ordet er blitt 
forvansket, er uklart, men vi ser for oss en munkelærling i klosterets store urtehage 
som forsøker å memorere de botanisk-medisinske kjennetegnene mens han mum-
ler: "bipinnula sanguis sorbere" (parvis småfinnet, suger opp blod) og "bipinnula 
saxum fragmentere" (parvis småfinnet, bryter (nyre-)sten).
 Navneoverføringen til pimpinellerosen er jo ganske grei, bladene likner rosett-
blad både av gjeldkarve og pimpernell. Pimpernell-navnet brukes for øvrig om 
en helt annen plante, nemlig nonsblom (Anagallis arvensis). Red eller Scarlet 
Pimpernel er på engelsk den røde formen av denne vesle arten som også finnes med 
himmelblå blomster. Blomstene åpnes bare i sol, og holder åpent fra om morgenen 
til tidlig ettermiddag (lukkes til non). Mest kjent er pimpernellen likevel kanskje 
som merke for romanfiguren "Den røde pimpernell" alias Sir Percy Blakeney, skapt 
av Baronesse Orszy i 1905 med den franske revolusjon som bakteppe.

Hva skal barnet hete, spinosissima eller pimpinellifolia ?

Når Linné i førsteutgaven av Species Plantarum (Linné 1753) beskriver Rosa spi-
nosissima, viser han først til sitt eget arbeide, Flora Suecica (Linné 1745), der han 
omtaler en rose som i Uppland kalles "smörniupon". Smörnypon er imidlertid et 
gammelt lokalnavn i Sverige på kanelrose (Rosa majalis syn. R. cinnamomea), der 
denne arten er vanlig (Lindman 1917-1926). Det har derfor vært reist tvil om han 



har hatt en pimpinellerose mellom hen-
dene i dette tilfellet, siden den knapt er 
kjent viltvoksende i Sverige. Rosa pim-
pinellifolia beskrev Linné først senere i 
den 10. utgaven av Systemae Naturae 
(Linné 1759). Her og i andreutgaven 
av Species Plantaum (Linné 1762) fører 
han opp Rosa pimpinellifolia og R. spi-
nosissima som adskilte og likeverdige 
arter. Ut fra beskrivelsene er den viktig-
ste skillekarakteren at mens blomters-
tilkene hos pimpinellifolia er snaue, har 
de busttorner eller kjertler hos spinosis-

sima. Dette var trolig allerede på Linnés tid et problematisk artspar, og i Mantissa 
Plantarum altera (Linné 1771, 399) får han samlet trådene. Han viser til Clusius’ 
arbeide (Clusius 1601) under Rosa spinosissima og reduserer Rosa pimpinellifolia 
til en underordnet form i samsvar med Haller (1742). Først i 2002 ble spørsmålet 
om navnsettingen endelig klarlagt og en entydig type valgt i Burserherbariet, som 
vi vet Linné tidlig studerte og brukte i arbeidet med Species Plantarum (Cafferty 
& Jarvis 2002). Typeeksemplaret i Burserherbariet (XXV: 31 i UPS) er av Burser 
annotert "Monspelij sponti", hvilket skulle bety at det er samlet fra en viltvoksende 
plante ved Montpellier i Sør-Frankrike. Henvisningen Linné gjør til "smörniupon" 
i Flora Suecica ekskluderes, og etter dette skal trollnype hete Rosa spinosissima L. 
(Cafferty & Jarvis 2002).
 Gjennom mye av botanikkens nyere historie har det rådd uklarhet om det fin-
nes én eller flere arter av pimpinelleroser i Europa. Mange fulgte Linnés beskrivelse 
i Species Plantarum og skilte mellom en småvokst Rosa pimpinellifolia og en mer 
storvokst R. spinosissima (se eksempelvis Rössig 1799, 1803). Flere britiske forfat-
tere oppfattet R. pimpinellifolia som synonym med skotsk rose (Rosa scotia Miller 
1759, 1807) og beskrev den som vanligvis med (lyst) rødfarget blomst ("The True 
Scots Rose" Sabine 1822, Lindley 1830, se Jacquin 1809, tab. 107) til forskjell fra 
den mer storvokste R. spinosissima som alltid skulle ha hvite blomster (jfr. Jacquin 
1809, tab. 124). I nyere tid er det stort sett samstemmighet om at det dreier seg 
om én variabel art (Tutin et. al. 1968, Stace 1997, Wissemann 2002). 
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Miller (1759) beskriver Rosa scotica som en lyst 
rødlig pimpinellerose. Den har lenge hatt status som 
“The True Rose of Scotland” – “ekte” skotsk rose. 
Legg merke til at blomstene er lyse på utsiden, dette 
kjennetegner mange av de gamle kultivarene fra 
Skottland, bl.a. 'Bicolor' (Tab. 107, Jacquin 1809, 
utsnitt, etter e-utg.: botanicus.org).
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Trollnype krysses lett med andre rosearter og det er beskrevet en hærskare lokale 
former som tolkes som hybrider (Blackburn & Heslop Harrison 1924, Blackburn 
1925, Heath 1992, Maskew & Primavesi 2004). Disse kan ofte kjennes på rødlig 
blomsterfarge eller nyper som ikke blir svarte ved modning. Også i Norge er slike 
krysninger kjent (Lid & Lid 2005), men ingen synes å ha undersøkt variasjonen i 
det norske materialet kritisk i nyere tid. Krysninger med andre arter har også gitt 
opphav til de mange hageformene av pimpinelleroser.
 På De britiske øyer er trollnypen svært vanlig på strender og tørr sandjord langs 
kysten, spesielt i nord og vest, men finnes mer lokalt på kalk og i lynghei lenger 
inne i landet (Stace 1997, Preston et al. 2002). I Europa strekker utbredelsen seg 
langs kysten fra Nord-Spania til Jylland og østover gjennom de fleste land på det 
europeiske kontinentet. Den forekommer i fjellene i Sør-Europa fra Sierra Nevada 
(isolert) og Pyrenéene, over Alpene (til 2200 m o. h.), til Apenninene og fra Balkan 
til Kaukasus (var. myriacantha) (Meusel et al. 1965). 
 I Norden utenom Norge er trollnypen begrenset til Island. Den fantes før 1860 
også i Sverige (Bohuslän og Halland), men er nå antatt utdødd og finnes kun som 
forvillet fra kultur (Malmgren 1986). De spredte funnene på Island (Kristinsson 
1987) skal ifølge enkelte høre til en avvikende form med 56 kromosomer - dob-
belt så mange som ellers i arten. Det er sågar hevdet at den hører til en annen art, 
Rosa taeckholmii (Hurst 1928, Löve 1983). Identiteten til dette taxonet er dår-
lig dokumentert. Hooker (1813) 
forteller at han fikk tilsendt mate-
riale av "Mr. Paulsen" fra et fjell på 
Seljaland i NØ-Island og dette var 
til da eneste kjente funn av roser i 
Island. Han refererte materialet til 
Rosa hibernica, som var kjent fra 
Belfast-området, men som ikke 
umiddelbart likner en pimpinelle-
rose (Smith 1798). Lindley (1830) 
oppfattet Hookers materiale som 
en varietet av pimpinellerose og 
skriver at den skiller seg fra hoved-
arten ved at skuddene er mer høy-

Rosa spinosissima (Tab. 124, Jacquin 1809, 
utsnitt, etter e-utg.: botanicus.org).



28                                                                                                        Årringen 2007

vokste og de største tornene klobøyde. 
Hurst (1928) viser i sin beskrivelse av R. 
taeckholmii til Täckholm (1923, s. 155), 
som undersøkte en plante som hadde 
stått ca. 20 år i Bergianska Trädgården 
i Stockholm. Täckholm fant at planten 
hadde 56 kromosomer, var tett tornet og 
hadde flere likhetstrekk med pimpinel-
leroser, men også trekk han tolket som 
tegn på krysning med andre arter: den 
ble nesten 3 m høy og hadde ofte flere 
blomster sammen. Tornene varierte fra 
fine kjerteltorner til 12 mm lange, rette 
syltorner, og på blomsterskudd manglet 
oftest busttornene, mens de grove tor-
nene satt like under bladstilkens feste. 
Under busken ble det funnet en gammel 

treetikett der navnet "R. hibernica" lot seg tyde, men ellers var både opphav og 
historie ukjent. Navnet R. ×hibernica brukes i dag om krysninger mellom Rosa 
canina og R. spinosissima som er funnet i Nord-Irland og enkelte steder i Skottland 
(Stace 1997). Täckholms beskrivelse stemmer godt med denne formen slik den 
er gjengitt fra Belfast-området av Smith (1798), men avviker fra pimpinellerosen 
slik den er kjent fra Island (Kristinsson 1987). Der er det ellers kun påvist 2n=28 
kromosomer (Löve & Löve 1956, 1961, Löve 1975).
 Rådende oppfatning er i dag at trollnype i likhet med fransk rose (R. gallica) 
er en variabel art med 28 kromosomer (Lid & Lid 2005, Stace 1997). Funn av 
avvikende kromosomtall (2n=42 eller 56) tolkes som indikasjon på at de under-
søkte plantene er resultat av krysninger med nærstående arter (Täckholm 1923, 
Blackburn & Heslop Harrison 1924, Blackburn 1925, Stace 1997).

Trollnype i Arboretet på Milde

Trollnype  – Rosa spinosissima L. ("pimpinellerose", "bømlarosa", Rosa pimpinellifolia L.). 
Fargekode: 0502-Y (til 0510-R30Y).

Bred, ca. 1 m høy busk med rikelige og til dels lange underjordiske utløpere. Skudd, 
petioler, rachis, midtnerve og bladrand ofte mørkt rødlige. Tett besatt med ulike 
lange og kraftige, noe nedvendte og slanke torner, de største relativt brede. Blad 
matt grålig til blålig grønne med 7 elliptiske til omvendt eggformete småblad med 
1× spisstannet rand, uten kjertler eller hår, underside lysere, snau. Blomst enkel, 
først klokkeformet halvåpen, i full sol flatt utsperret. Blomstringen begynner gjer-
ne omkring 15. juni og varer lenge (i alle fall ut august). Kronblad brede og utran-

Rosa ×hibernica (fra Smith 1798).
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dete, kremhvite med 
noe gult mot basis, av 
og til dessuten med rosa 
anstrøk. Blomsterbunn 
bredt kulerund, glatt. 
Blomsterstilk glatt, 
karminrød. Begerblad 
kortere enn knoppen 
og uten sidefliker, men 
med smale endefliker, 
glatt med fine randhår. 
Setter rikelig med velut-
viklete, karminrøde og 
til slutt mørkt svartrø-
de, kulerunde til kort 
pæreformete nyper.
 Trollnypenavnet er første gang nevnt i skrift av prof. Rolf Nordhagen i Norsk 
flora 1940. Det er også med i førsteutgaven av Lids flora, der det i forordet heter 
(Lid 1944): "Norske namn har i floraene hos oss før mest vori nytta for dei meir van-
lege plantane, sjeldsyntare plantar har oftast sakna norske namn. For å hjelpa på dette 
har professor Rolf Nordhagen og eg i 1938-1940 registrert og i ikkje liten mon laga 
nye norske plantenamn." Navnet synes raskt å være akseptert, og tas opp i navne-
listen til Torsrud og Reisæter (1948). Prof. Knut Fægri skriver i "Norges planter" 
(1958) at planten av folk kalles trollnype på grunn av nypenes svarte farge. Dette 
gir inntrykk at navnet er opprinnelig folkelig og gammelt. Men det har ikke lykkes 
å finne noe som kan bekrefte dette og vi mistenker at navnet ble "funnet opp" før 

Trollnype 
(Rosa spi-
nosissima) 

i blomst ved 
Lyklingsjøen 

på Bømlo 
(foto: forf.).

Trollnype (Rosa spinosissima) i blomst slik den vanligvis finnes i natu-
ren, her fra Lyklingsjøen på Bømlo (foto: forf.).
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utgivelsen av Norsk flora i 1940. Riktig nok angis "trollkjupe" fra Sunnhordland 
av Høeg (1975), men dette kan være et navn tilegnet fra nyere boklig lærdom. 
Hvorom allting er, trollnypenavnet er nå innarbeidet og lever godt side om side 
med det langt eldre og mer utbredte "pimpinellerose". Det siste brukes om hele 
gruppen roser og omfatter både foredlete hageroser og arten, mens "trollnype" 
helst gjelder vår (antatt) viltvoksende art.
 I Norge hører trollnype først og fremst til på tørrbakker og sandmarker ute ved 
havet, især på kalkbunn. Den regnes som viltvoksende i ytre kyststrøk fra Sola og 
Hjelmeland til Stord og Austevoll (Moe 2003, Lid & Lid 2005, Artsdatabanken 

Busker med svakt rødlige blomster finnes hist og her i naturen, som denne fra Lykling (foto: forf.).

Trollnype (Rosa 
spinosissima) i 
frukt. Merk den 
snaue stilken, her 
fra Lyklingsjøen på 
Bømlo (foto: forf.).
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2006). Den er også funnet som antatt forvillet i Åsnes (He) og Lillehammer (Op) 
og i kyststrøk fra Halden (Øf) til Lyngdal (VA), foruten hist og her langs kysten 
fra Bergen nord til Levanger og Grong (NT) (Lid & Lid 2005). De største fore-
komstene finnes imidlertid i et lite område på ytterkysten i Bømlo kommune, der 
de ble påvist av Norman i 1855. I dag er arten trolig i tilbakegang som følge av 
gjengroing av beiter og lynghei, og er derfor rødlistet som truet (Artsdatabanken 
2006). Hybrider med R. mollis (R. ×sabinii) og R. sherardii (R. ×involuta) er kjent 
i Bømlo og Stord (Lid & Lid 2005). Vårt materiale er samlet i en gammel, over-
grodd frukthage ved Lyklingsjøen på Bømlo, der arten fortsatt er hyppig.
 En kan undres over om hvor gammel trollnype er i norsk flora. Det er påfal-
lende at den mangler på mange antatt velegnete voksesteder, spesielt på streknin-
gen Lista, Jæren, Karmøy, Utsira (Lid & Lid 2005), der den skulle finnes om den 
vandret inn sørfra. Nordhagen (1922) og Lye (1978) nevner den ikke, og funn fra 
Karmøy forkastes av Lundberg (1998). Kanskje er den kommet over fra Skottland 
med handel eller annen kontakt? En fristende tanke er at den ble tatt med av kel-
tiske munker som kom over med kristendommen fra Storbritannia fra 700-tallet 
av. Det var neppe tilfeldig da Olav Tryggvasson i 995 valgte å bygge den første 
kirke i landet på Moster og Olav den hellige holdt det første kirketing samme sted 
i 1024. Trolig var dette et gammelt kultsted, og kanskje vitner trollnypens fore-
komster sentrert omkring Moster nettopp om dette?

Trollnype (Rosa spinosissima) fra Lykling på Bømlo i kultur på 
Milde (foto: forf.).



32                                                                                                         Årringen 2007

'Dunwich Rose' – Dunwich Beach før 1950 ('Dunwichensis'). – Fargekode: W.
Bred vekst, ca. 1,50 m høy med rotskudd, tett besatt med bust- og syltorner helt 
opp. Vakker, blomsterrik med hvite, enkle blomster. Nyper mørkt rødsvarte, bredt 
pæreformete. 
   Boyd (2007) viser til Viscount Dunwich (1917) som beskriver 'Dunwich Rose' 
med halvfylte blomster med et anstrøk av gult og som sitter tre og tre sammen. 
Sistnevnte karakter indikerer at planten må ha vært en hybrid, siden blomstene 
hos pimpinelleroser sitter enkeltvis. Han konkluderer med at den enkeltblomstre-
te formen som selges som 'Dunwich Rose' i dag, ikke er den opprinnelige. 
 Planten som finnes handelen er en bredvokst og blomsterrik form valgt ut av 
Rosa spinosissima (Quest-Ritson & Quest-Ritson 2003). Den skal være funnet 
på Dunwich Beach omkring 1950, og her har den vært kjent lenge før Viscount 
Dunwichs beskrivelse fra 1917 (Pryor 1881). Et sagn sier at munker i middelalde-
ren brakte med seg pimpinelleroser og plantet dem ved klosteret i byen Dunwich. 
Dette kan ha noe for seg. Den første bosetting i området er trolig fra romertid, og 
under anglo-saxiske dynastier vokste Dunwich fram som et viktig handelssentrum 
i East Anglia. Tidlig på 600-tallet ble byen valgt til hovedstad og et bispesete ble 
grunnlagt her før 650. Den var lenge en velstående havneby, men erosjon langs 
kysten førte til at den mistet sin betydning. I 1347 ble mer enn 400 hus vas-
ket på sjøen i en storm, og i en tilsvarende katastrofe i 1570 gikk det meste som 
var igjen av byen på havet (Encyclopædia Britannica 2007). Det er mulig å tenke 

seg at roser kan ha forvil-
let seg herfra og spredd 
seg langs kysten. De før-
ste troverdige beskrive-
lser vi har om roser ved 
Dunwich er fra slutten 
av 1830-tallet og beret-
ter om en viltvoksende, 
enkeltblomstret, rent hvit 
rose som dekker klippene 
og trives på sandjord i 
distriktet (Wake 1839, 
Wodderspoon 1839). Et 

'Dunwich Rose' i Arboretet på 
Milde (foto: A. E. Andresen).



dikt skrevet av James Bird, som døde i 1839, gir et godt bilde: 

"There smiles the Dunwich-Rose, with snow-like blossom, 
Soft, pure, and white, as is the cygnets bosom ; 
This decks the stern and sterile cliff, and throws 
O'er its rough brow new beauty where it grows, 

Gives its proud ruggedness an aspect fair, 
Like hope that brightens on the brow of care!"

     (James Bird, postmester i Yoxford, Suffolk) 

Beskrivelsen av variasjonen i distriktet er også interessant. En form med svakt rosa 
blomster nevnes fra Framlingham noen kilometer inne i landet (Wake 1839) og 
en form av denne med delvis fylte blomster (Walcott 1861), kalt 'Framlingham 
Rose', var velegnet som hageplante.

'King of the Scotch' – ('Roi d'Écosse'). - Fargekode: W.
Bred, tett tornet busk med mye rotskudd, ca. 1,2 m høy. Noe rødlige skudd, tett 
besatt med rette, noe nedvendte kraftige torner av ulik lengde. Grålig grønt blad-
verk, 7-9 spisse eller butt elliptiske småblad med 1-2× spisstannet rand, midtnerve 
med små torner. Blomster rent hvite, enkle. Kronblad utrandete med litt gult ved 
basis. Blomsterbunn bred og rund, glatt. Blomsterstilk kort og glatt. Begerblad 
glatte, smale, uten fliker, utsperrete i blomst. Setter rikelig med kulerunde til pære-
formete og svarte nyper.
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En villform 
av trollnype 
i handelen 

som 'King of 
the Scotch', 

har trolig 
lånt navnet 
fra 'King of 
Scots', som 
er tofarget 
purpur og 

dobbel. Her 
“forfalsknin-

gen” på Milde 
(foto: forf.).



Navnet 'King of Scots' - ofte i litt avvikende former - har vært anvendt om flere 
ulike sorter. Mange kilder oppgir at den skal ha doble eller fylte blomster som er 
mørkt purpurrosa inni og lysere utenpå (som 'Bicolor'). Trolig er dette det nær-
meste en kommer den originale formen. Sabine (1822) skriver om to ulike skotske 
roser med tofargete kronblad og doble blomster, én liten og én stor. Den store har 
også vært kalt 'King of Scotland', forteller han, og legger til at den samme er avbil-
det som Rosa spinosissima bicolor hos Andrews (1805). Beskrivelsen passer for øvrig 
også med 'Mary Queen of Scots' slik den gjengis av Gustavsson (1998), en sort 
som av andre regnes for å ha enkle eller doble, klart purpurrosa blomster (se f.eks. 
www.simolanrosario.com). Atter andre vil ha det til at kongens rose var en fylt, 
hvit sort. Det skal være usagt hvem som har rett om dronningen Maria [Stuart] og 
kongen av Skottland. Men i Roserarie de l'Hay står i alle fall en rose merket 'King 
of the Scotch' (HelpMeFind) som stemmer godt med vår plante. Vi fikk den som 
'King of the Scot’s' fra Louberts planteskole i Nantes i Frankrike. Vi mistenker at 
skottekongen her seiler under falsk flagg, men det er denne sorten som er i salg i 
Norden som 'King of (the) Scots' (Gustavsson 1998).

'Red Nelly' – Tyskland 1930 ('Single Cherry', Single Red'). Fargekode: 1575-R30B inni, 1050-
R30B utenpå.

Lav, bred busk med rotskudd (ca. 1 m høy). Greiner og skudd er tett besatt med 
ulike lange, rette og noe nedbøyde bust- og syltorner, eldre skudd og greinspisser 
mangler oftest den fine busten, men har sylhvasse lange torner. Blad matt grålig 
grønne med 7 elliptiske småblad med 1-2× tannet rand, underside snau. Blir lett 
angrepet av stråleflekk. Store, enkle, purpurrosa - purpurrøde (tofargete) blom-
ster. Kronblad brede, utrandete. Blomsterbunn velutviklet, rund med hals, glatt. 
Blomsterstilk glatt. Begerblad brede og korte uten sidefliker, med velutviklet kjer-
telbust og randbehåring. Setter rødsvarte, kulerunde nyper.
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'Red Nelly' i Arboretet på Milde (foto: forf.).
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'Red Nelly' ble iflg. Den tyske roseforening oppdaget av Gerd Krüssmann i 1930 
(www.welt-der-rosen.de), mens Alanko et al. (1997) hevder at den ble introdusert 
av Wilhelm Kordes i 1930. Vi ser ikke bort fra at begge deler er mulig, men undres 
over hvordan den fikk sitt "utyske" navn. Kanskje det skriver seg fra britisk side? 
Er historien om Krüssmanns oppdagelse mest å forstå som en gjenoppdagelse? De 
tofargete blomstene er i alle fall meget typiske for mange skotske roser! Hvorom 
allting er, oppfattes 'Red Nelly' gjerne som synonym med 'Single Cherry' (syn. 
'Single Red'), en britisk sort som oppgis å skrive seg fra 1800-tallet. Vi har i alle 
fall ikke klart å se forskjell på dem, til tross for at de påstås å være ulike (Alanko 
et al. 1997, Korhonen 2002). Vi er tilbøyelige til å følge Boyd (2007) når han 
skriver at én og samme sort rett og slett har ulike navn på De britiske øyer og 
Kontinentet.

Lirose  –  innført før 1800 (Rosa spinosissima 'Altaica', R. altaica Willd.). Fargekode: W - 0505-Y.
Kraftig busk med rake, ca. 2,5 - 3 m høye skudd. Tett besatt med bust- og syltorner 
nede og på unge skudd, mens eldre skudd er mindre tornete og har mest rette syl-
torner. Blad rent grønne til grågrønne, 7 avlangt elliptiske småblad med 2× skarp-
tannet rand. Blomsterbunn rund med hals, glatt. Blomsterstilk med busttorner. 
Store (til ca. 6 cm diam.), enkle hvite blomster, ofte med et lett varmgult anstrøk. 
Duft er det lite av. Begerblad uten sidefliker, tilbakebøyde under blomstring, med 
kjertelbust og randhår. Setter rikelig med rødsvarte, bredt pæreformete nyper.
 Pimpinellerosen fra Altaifjellene ble kjent i Europa via Pallas beskrivelse av en 
spesielt elegant form fra Sibir (Pallas 1788). Han observerte også planter i den kei-
serlige botaniske hagen i St. Petersburg og herfra ble materiale distribuert til andre 
botaniske hager, deriblant til den keiserlige hagen i Berlin. D. C. L. Willdenow, 
som var professor der, oppfattet dette som en egen art med følgende særtrekk sam-

Lirose (Rosa altaica) på Milde. Merk busten på blomsterstilken (foto: forf.).
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menliknet med den europeiske pimpinellerosen (Willdenow 1809): dobbelt så 
høye skudd, større blad (mer elliptiske småblad), hvite blomster og bladstilken 
alltid småtornet. Dette skillet har vært svært omdiskutert og de fleste har ment 
at Willdenow var "splittersk" i sitt syn. Nyere molekylærbiologiske undersøkelser 
tyder nå på at han hadde rett: Rosa altaica bør oppfattes som en distinkt villart 
utbredt fra Altai i russisk Øst-Sibir til Sinkiang i Kina (Wissemann & Ritz 2005). 
Den skiller seg rett nok fra sin europeiske slektning kun i vage ytre trekk som færre 
og mindre stikkende torner og større (4-6 cm) blomster (Wu et al 2003). Trolig 
finnes flere former under navnet 'Altaica' i kultur i Vesten som stemmer mindre 
godt med den ville formen. Sammenblanding med hagesortene 'Grandiflora' og 
'Hispida' er også vanlige. 
 Rosa altaica kom allerede i 1823 til Botanisk hage på Tøyen (Lundstad 1970). 
Navnet lirose ble tatt opp av Lundstad (1958) og skal skrive seg fra Lierne i Nord-
Trøndelag, der rosen også har vært kalt svenskros, trolig siden den var kommet fra 
Sverige, der den ble dyrket mye (Lundstad 1971). Et blomstrende eksemplar belagt 
i herbariet ved UMB på Ås, samlet av Gisle Lysberg i august 1951 på Røyrvik kir-
kegård, er navnsatt lirose. 

Hageformer med fylte hvite og rosa blomster

Den tette veksten gjør pimpinelleroser utmerket til hekk, de lar seg formere med 
rotskudd og folk har i uminnelige tider plantet dem inn i hagene. Foredling av 
hageroser fra frø lyktes imidlertid først i Skottland så sent som like før år 1800 
(Boyd 2003). Inntil da fantes kun et par fylte former av pimpinelleroser i kultur, 
men bare få år senere var flere hundre sorter introdusert til markedet, de fleste med 
direkte opphav i brødrene Browns aktivitet ved Perth i Skottland. Joseph Sabine 
(1822) er den første pålitelige kilden til opplysning om dette: 

"De første fylte skotske rosene så dagens lys i planteskolen til Messrs. Dickson and 
Brown (senere Dickson and Turnbull) i Perth for mellom tyve og tredve år siden. 
Jeg skylder den følgende beretning om deres herkomst til Mr. Robert Brown, en av 
partnerne i firmaet på den tiden. I året 1793, plantet han og broren noen av de 
skotske rosene som finnes ville på Kinnoul Hill nær Perth, inn i hagen ved gartne-
riet sitt: en av dem bar blomster med en svak rødlig tone, og fra denne kom det opp 
en frøplante med blomster som hadde en monstrøsitet ved at det tilsynelatende kom 
både én og to blomster ut av samme knopp, og de hadde en rødlig fargetone. Disse 
blomstene satte frø som de fikk opp noen planter med halvfylte blomster fra, og ved 
fortsatt utvalg i nye planter fra frø av disse, hadde de i 1802 og 1803 åtte brukbare 
fylte varianter tilgjengelig. De formerte så opp disse i antall, og fra morplantene i 
hagen i Perth fikk gartnerier både i Skottland og England de første forsyningene".

Detaljer om de tidligste sortene er i mange tilfeller gått tapt (Boyd 2003), men 
det er kjent at omkring 1805 fikk Robert Austin i firmaet Austin and McAslan i 
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Glasgow planter fra Perth, og hadde 15 år seinere ca. 100 nye kultivarer av fylte 
skotske roser til salgs. På midten av 1820-tallet hadde Robert Austin over 200 
varieteter å tilby. På samme vis fikk foredlere i London (de fleste var skotter på 
den tid) og andre steder fatt i nyhetene fra Perth, og mot slutten av 1820-tallet 
ble det hevdet av Lee i Hammersmith at "noen hundre nye sorter har blomstret fra 
frøplanter [....] og vil snart være å finne til salgs i katalogen" (Boyd 2003). Nå var 
navnsettingen av rosene nokså tilfeldig. Formeringen var dessuten ofte med frø, 
og det kom mange former på markedet som ikke alltid var særlig distinkte og 
svarte mer eller mindre godt til de navnene de ble markedsført under. Foredlerne 
ga ofte heller ikke ut beskrivelser - i alle fall ikke særlig detaljerte - av sine nyheter. 
Dermed blir det umulig å si om de mange navnene virkelig representerte distinkte 
former. Sabine (1822) beskriver 26 sorter han mener er distinkte nok til å fortjene 
oppmerksomhet. De fleste av dem var skotske av herkomst og bare et par kjent 
utenom Storbritannia. Han nevner én han har fra Holland med rosa, fylte blom-
ster og antar at det er den røde, fylte formen Thory (i Redoué 1817-1824) nevner, 
foredlet av Descemet. Den ble i 1811 gjenfunnet i hagen til en venn av foredle-
ren i Paris. I tillegg nevner Thory en hvit fylt pimpinellerose som også tilskrives 
Descemet. Den kaltes "Rosier pompon blanc" og var ganske vanlig i Paris’ hager. 
Det har vært hevdet av fylte pimpinelleroser fantes i Middelalderens hager. Vi har 
ikke funnet sikre opplysninger om dette, men det har trolig eksistert noen få for-
mer på kontinentet før 1800 som ikke kan tilskrives skotske foredlere.
 Etter at de skotske rosene kom på moten, ble de snart spredt til flere land i 
Nord-Europa. I noen tilfeller kan vi mistenke at planter importert fra Storbritannia 
ble solgt videre under nye, ofte franske navn, men de fleste var nok oppformert fra 
frø. Dermed kom det nye sorter fra foredlere på Kontinentet. Av sortsnavnene som 
finnes i skriftlige kilder og der introduksjonsåret er kjent (vel 120 av totalt mer enn 
250 navn se Sabine 1822, Paul 1848, Nietner 1855, Jäger 1936, HelpMeFind) 
får vi et godt inntrykk av hvordan pimpinellerosebølgen som startet i Skottland 
ved århundreskiftet, "skyllet inn" over Frankrike ca. 10 år etter. Til Norge nådde 
pimpinellerosene i alle fall utpå 1830-tallet (Lundstad 1970). Hvor de kom fra til 
vårt land, Storbritannia eller Frankrike, er uvisst, men når de gjerne kalles skotske 
roser, kan vi tro de kom hit først fra Storbritannia.

Vi ser av tabellen også hvordan de skotske rosene tilsynelatende først gikk av moten 
i hjemlandet, mens en på Kontinentet fortsatte med foredling av pimpinelleroser 
fram mot 1845. Pimpinelleroser oppnådde aldri samme status som "edle" hage-

  < 1800 1800-10 1811-20 1821-30 1831-40 1841-50 1851-60 total
Storbritannia 3 19 23 6 2   53
Frankrike 2 3 18 35 11 2 1 72
Andre   2 1  1 3 7
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roser, de ble konkurrert ut av remonterende sorter etter 1850. Allerede W. Paul 
(1848) beklager seg over at "The Rose Amateurs" ikke verdsetter disse hardføre og 
tidlige rosene slik de fortjener. I 1898 skriver Shirley Hibberd i sin The Amateurs 
Rose Book at "...sortene finnes nå bare i gamle hager og er alle ganske gått av moten" 
(Boyd 2003). 
   Pimpinelleroser er hardføre og lite kravstore på jordsmonnet. De blomstrer 
bedre på skrinn jord enn andre roser og kan til og med plantes sammen med lyng 
og liknende planter. De trives på en plass i sola og liker seg best på eksponerte 
steder, der stråleflekksyken er mindre plagsom. Således har de overlevd i bakha-
gen, i murer og på kirkegårder, og avleggere er blitt tatt med på hytta. Når de 
finnes i dag, er deres opprinnelige identitet naturligvis gått tapt, men vi har samlet 
inn flere av dem og forsøker å bevare de ulike formene vi finner i "Den histo-
riske bakken" ved Rosariet i Arboretet på Milde og i Sørlandsrosehagen ved Agder 
Naturmuseum og Botaniske hage i Kristiansand. Sortene vi kaller "Muséhagen" 
og "Kjøkkelvikrosen" er slike levende kulturminner.

Unge skudd hos Rosa spinosissima 'Plena' får kraftig høstfarge (t.v.). Greinene er tett besatt med slanke 
torner nær basis. Hos 'Double Blush'  (t.h.) beholdes grønne blad lenge om høsten. Her i Botanisk hage i 
Kristiansand 12. november 2007 (foto: forf.).
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'Plena' – Europa før 1800 ('Double White', "Finlands Vita Ros", "Midsommarrosen", gammel i 
Finland; "Hvit Flekkerøyrose"). Fargekode: W.

Kraftig og blomsterrik busk med rakt opprette skudd, ca. 2,5m høye. Torner svake 
og ±manglende på eldre skudd, skuddspisser rue av busttorner, mens skuddba-
ser og nye skudd er tett besatt med syltorner av ulike lengder. Blad med (7-)9 
grålig grønne, avlangt elliptiske småblad med 1-2× spisstannet rand. Underside 
lysere matt grønn, snau. Til forskjell fra de fleste pimpinellerosene med opphav 
i Skottland, får 'Plena' gjerne en kraftig rød høstfarge. Fylte, rent hvite blom-
ster (ca. 5 cm i diam.). Kronblad utrandete, tynne og innbøyde, danner en åpen 
klokke omkring en velutviklet pol-
lenbærersamling. Duft sterk og 
god. Blomsterbunn rund og bred, 
glatt. Blomsterstilk glatt eller med 
bust (varierer fra klon til klon?). 
Begerblad uten sidefliker, glatte 
med fine randhår. Setter ganske 
store, bredt pæreformete nyper.
 Våre planter hører til den sørlige 
formen med mer enn 14 kronblad 
(Korhonen 2002). Trolig er det 
flere sorter å finne i norske hager 
fra gammelt av, men planter som 
virker svært like har ulkike lokale 
navn. I Kristiansandsområdet er 
en slik form kjent som "Hvit Flek-
kerøyrose". En informant fortel-
ler at den skal være kommet fra 

Nypen hos  Rosa spinosissima 'Plena' er først rød, men 
svart som moden. Merk busttorner på stilken (foto: forf.).

Forskjeller i 
torner mellom de 
ulike hagesortene 
ses best lengst ute 
på greinene. Her 

(f.v.) 'Plena' , 
'Double Blush'  

og 'Williams 
Double Yellow' i 
Botanisk hage i 

Kristiansand  12. 
november 2007 

(foto: forf.).
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Fyresdal prestegård på 1930-tallet. 'Totenvikrosa' er en annen sort som hører til 
her. Den skal skille seg fra 'Plena' ved bl.a. lengre begerblad (Korhonen 2002) 
og ganske store, åpne og ikke tett fylte blomster. Et herbariebelegg fra Søndre 
Oppegård (Østre Toten) i herbariet ved UMB (leg. A. Lundstad 19.7.1951) viser 
en slik form. Vi har ikke hatt anledning til å sammenlikne denne med andre i 
kultur. På Milde har vi gode erfaringer med 'Plena'. Den er klart tidligere enn de 
andre sortene (kan komme i slutten av mai!) og svært blomsterrik. Lite plaget av 
langvarig regn er den også.
 Det skjuler seg trolig flere distinkte kloner under betegnelsen 'Plena'. Vi synes 
vi ser trekk av Rosa altaica i noen kloner slik som god høstfarge, smale småblad, 
lite torner ytterst på greinene, busttorner på blomsterstilken osv., og undres om 
denne arten kan ha bidratt til noen av dem.

"Double White?" – Fargekode: 0505-R15B - 0510-R15B, blekner til W.
Lav, bred busk, ca. 1 m høy med rotskudd. Tett til spredt tornet med fine bust-
torner og lange, slanke, noe nedvendte syltorner. Blad matt grågrønne, 7 runde til 
bredt elliptiske småblad med 1-2× butt tannet rand uten kjertler eller hår, undersi-

Rosa spinosissima 'Plena'  fin-
nes i flere former. Her i Den 
historiske bakken en plante vi 
har fått fra Sallings planteskole i 
Danmark (foto forf.)
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de lysere, snau. Tett fylte, bolleformete blomster, lyst rosa til hvite. De har vansker 
med å åpnes i regn, men i godt vær foldes kronbladene helt ut og pollenbærerne 
vises. Et typisk trekk ved sorten er at blomsterfargen varierer, både fra blomst til 
blomst (noen er nesten rent hvite, andre svakt, men tydelig rosaanløpne) og fra 
en rosa tone i tidlig fase til hvit i den siste fasen av blomstringen. Kronblad tynne 
med bølget rand, utrandet og bøyes tilbake. Duft moderat, pollenbærere ±velut-
viklete. Blomsterbunn bred, bolle - sylinderformet og glatt. Blomsterstilk med 
spredt kjertelbust, mest nede. Begerblad korte og brede, glatte med fine randhår, 
uten sidefliker; bøyes tilbake og ut. Den setter litt avlangt runde til kort pærefor-
mete og rødsvarte nyper. 
 Vi fikk våre planter i 1994 som 'Double White' fra et "mini-rosarium" 
anlagt av Arne Lundstad i Muséhagen i Bergen etter en plan datert 5. mars 
1984. Plantematerialet ble innkjøpt fra Ellen og Hugo Lykke Rosenplanteskole 
i Hornslet i Danmark. En sort som til forveksling likner planten fra Muséhagen, 
er funnet flere steder på Øst- og Sørlandet. Vi har våre tvil om den hører hjemme 
i gruppen "Double White". Muligens kan den tilsvare formen Sabine (1822) kal-
ler 'The Princess Double Blush' og som han har funnet i hagen til foredleren Lee 
i Hammsmith, London. Beskrivelsen passer godt på våre planter: "Den kan lett 
forveksles med 'Small Double White', som den likner svært mye, men den skiller seg i 

En plante vi har fått som Rosa 
spinosissima 'Double White' 
er tydelig lyserosa i tidlig sta-

dium (foto forf.)
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blomsten, som er bedre koppformet og mer jevn i formen; i mange blomster er det et 
svakt anstrøk av rosa når de åpnes. I noen er de ytre kronbladene flekket med rødt og 
har mer rosa anstrøk enn blomstens indre." Paul (1848) nevner sorten 'Princess' og 
beskriver blomstene som "blush white". Dessverre synes disse tidlige prinsessesor-
tene å være forsvunnet for godt, og det finnes ikke materiale i live som en kunne 
sammenlikne med (HelpMefind).
 På Milde og i Muséhagen har den vært en stort sett sykdomsfri busk. De vakre 
blomstene sprer velduft i godt vær, men i langvarig regn klistrer de tynne kronbla-
dene seg sammen og så råtner knoppene før de rekker å åpne seg.

"Kremhvit med rosa pletter" – ukjent herkomst. Fargekode: 0505-R20B - W med enkelte 
røde flekker.

Lav, bred busk ca. 1,2 m med utoverhengende, slanke greiner. Spredt besatt med 
slanke, nedvendte torner av ulik lengde. Bladverk rent grønt til lyst grågrønt med 
7-9 bredt elliptiske til runde småblad med 1-2× tannet rand, underside lysere, 
snau. Lite bladsykdom observert. I knopp er de ytterste kronbladene rødlige, 
blomstene åpnes - også i regnvær - tett fylte, hvite til off-white med noen få røde 
striper og flekker på kronbladene i senter. Til slutt vises en samling pollenbærere 
delvis omdannet til kronblad i tillegg til en knopp av gjennomvokste fruktblad. 
Blomstrer relativt seint. Duften er en sterk og god parfyme. Blomsterbunn bred 
og flattrykt, liksom blomsterstilken snau og glatt. Begerbladene er korte og glatte 
bortsett fra små papiller og spredte randhår. Vi har ennå til gode å se nyper.
 Vi har fått vår plante av Ingeliv Vevle, Flaktveit. Hun forteller at hun fikk rosen 
av en nabo der de har hytte ved Farsund, og at den kom dit omkring 1970 fra 

“Kremhvit med 
rosa pletter” 
– en hitterose  
har slått seg til i 
Blondehushagen 
(foto forf.)
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Leon Stangelands hage i Sandnes. Vi har søkt i tilgjengelig litteratur og kikket i 
andre samlinger for å finne ut hvilken sort dette er, men foreløpig uten treff. Det 
nærmeste vi foreløpig er kommet, er 'Lady Hamilton', en sort av ukjent herkomst 
og alder, som beskrives slik av Jäger (1936): "...til 1 m høy med utoverhengende, 
slanke greiner. Blomster kremfargete med rosa pletter, middels store, fylte og sitter én 
og én til fem sammen." I følge andre kilder (se Hughes og HelpMeFind) skal 'Lady 
Hamilton' være kraftigere farget rosa og dertil marmorert. Her er 'Lady Hamilton' 
muligens blandet sammen med 'Mrs. Hamilton', som av Jäger (1936) beskrives 
som rosamarmorert (fargen beskrives av Paul 1848 som "blush purple"). Denne 
sorten skal være fra før 1817, men her kan både beskrivelser og navn være mikset 
minst én gang!
 Vår plante utmerker seg ved å være frisk og grønn (virker saftig), og blomstene 
åpner seg lett selv i langvarig og kjølig regnvær. Den blomstrer seinere enn de 
andre og holder det gående mot slutten av juli.

'Double Blush' – ukjent herkomst. Fargekode: 0510-R20B med svake striper 0520-R20B, lysere 
utside.

Bred, lav busk med rikelig rotskudd, ca. 1,5 m høy. Skuddene er besatt med syltor-
ner og busttorner helt opp. Blad matt grågrønne med 7-9 bredt elliptiske småblad 
med 1-2× kjerteltannet rand, underside snau, bortsett fra små busttorner langs 
midtnerven. Rent og jevnt lysrosa, tett fylte blomster. Danner en nikkende ball 
som ikke åpnes lett i kjølig vær og regn, men viser i godvær snart en ±velutviklet 
pollenbærersamling. Duft god, søt og krydret. Kronblad utrandete til ±dypt 2-fli-

Lett kjennelig  med  sine nesten hvite blomster med røde streker og pletter. 
Men hvilken sort det er vet vi ikke (foto forf.)
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kete, rel. smale, rosa med gul basis/negl. Blomsterbunn bred, bolle - sylinderfor-
met, glatt. Blomsterstilk glatt. Begerblad rel. korte uten sidefliker, glatte med fine 
randhår. Vår plante setter sjelden nyper, men andre kloner er fertile (se under).
 Det eksisterer flere ulike kloner som samles under betegnelsen 'Double Blush'. 
Allerede Sabine (1822) beskriver sju ulike. Vår plante kom fra firmaet Jensen i 

En plante vi har fått som Rosa spinosissima 'Double Blush' fra Jensens 
planteskole i Tyskland (foto forf.)

En plante av Rosa 
spinosissima 'Double 
Blush' fra Iveland, her 
i Per Arvid Åsens hage 
i Kristiansand, setter 
nyper med tykk frukt-
vegg (blomsterbunn) 
med dypt vinrød saft 
og smaker godt. Frøene 
(t.h.) er også kraftig 
farget (foto: forf.).
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Glücksburg i Tyskland, men stemmer ikke helt med noen av de Sabine beskriver. 
Den har vært lite syk og blomstrer som oftest bra. Men blomstene er bolleformete 
og ganske tett fylte, så de har problem med å åpne seg i langvarig regnvær.

"Muséhagen" – funnet på Nygårdshøyden, Bergen. Fargekode: 0530-R10R inni, 0520-R10B 
utside.

Vid busk med masse rotskudd, ca. 1,5 m høy. Tett besatt med ganske kraftige syl-
torner med bred basis, rette og noe nedvendte. Blad matt blågrønne til grågrønne 
med 7-9 runde til bredt elliptiske småblad, 1-2× tannet rand. Lett fylte, opprette 
og små blomster (4-5 cm), rent rosa, åpnes relativt lett også i regn til vid skål. Duft 
god og søt parfyme. Kronblad rent rosa, ±dypt delte med jevn rand som brettes 
vakkert tilbake, gul negl. Blomsterbunn rund, glatt. Blomsterstilk glatt. Begerblad 
brede og korte uten sidefliker, snaue med fin randbehåring. Rikelig med rødsvarte, 
runde til pæreformete nyper.
 Vår plante er kommet opp av rotskudd fra en vid busk som står i den gamle 
benkegården i Muséhagen (Villaveien). Tidligere professor Knut Fægri fortalte 
at denne busken hadde stått der så lenge han kunne huske og mente den måt-
te skrive seg fra den opprinnelige villahagen der. Vi har sammenliknet den med 
'Husmorrose' i flere år på Milde og har ikke funnet forskjeller mellom dem. Begge 
er trauste busker som blomstrer trofast i juni.

“Muséhagen” – en plante som i mange år har stått i Villaveien ved Muséhagen i Bergen (foto forf.).
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'Husmorrose' – funnet på Mæle husmorskole omkring 1920. Fargekode: 0530-R10R inni, 0520-
R10B utside.

Vid busk med masse rotskudd, til ca. 1,8 m høyde. Tett til mer spredt besatt 
med ulike lange, rel. kraftige torner med bred basis, nedvendte. Blad matt grå-
grønne med 7 runde til bredt elliptiske småblad, 1-2× butt tannet rand, under-
side snau. Tett fylte, små blomster, rent rosa, åpnes ganske lett også i regn til bred 
skål. Duften er god, ganske sterk parfyme (Lundstad 1971 sier "ingen duft"?). 
Kronblad rent rosa, ±dypt delte med jevn rand som brettes vakkert tilbake, gul 
negl. Blomsterbunn rund, glatt. Blomsterstilk glatt. Begerblad brede og korte uten 
sidefliker, snaue med fin randbehåring. Setter rikelig med brunsvarte, kule- til 
pæreformete nyper.
 I følge Arne Lundstad (Lundstad 1970, 1971) har 'Husmorrose' fått navnet sitt 
etter at den omkring 1920 ble funnet på Mæle husmorskole i Stjørdal av davæ-
rende rektor Johan Aas på Statens gartnerskole, Staup i Levanger. Den ble spredd 
i handelen under dette navnet fra Staup. Siden har Mellbyes planteskole markeds-
ført en plante under samme navn som i deres kataloger (Mellbyes planteskole 
1994, 1997) sies å være funnet på Alvdal. Vår plante er levert av Mellbye. Trolig 
er det én og samme sort, men detaljene krever en grundigere sammenlikning for å 
avklare med sikkerhet.
    Flere har forsøkt å finne ut hvilken sort 'Husmorrose' opprinnelig kan være. 
En kandidat er 'Papula' (se Alanko et al. 1997, Korhonen 2002 og Kaipainen og 

'Husmorrose' på Milde (foto forf.)
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Haapalainen i Boyd 2006). Dette er imidlertid også en hitterose. Den ble innført 
som "Pfingstrose" fra Tyskland til herregården Papula i Viborg, Finland, mellom 
1859 og 1880 (Korhonen 2002). Den har mye felles med 'Staffa'. Både 'Staffa' og 
'Papula' slik de gjengis fra Finland, skal kjennetegnes ved rent rosa, ganske små 
blomster med dypt kløvde kronblad som foldes vakkert tilbake og åpnes lett selv 
i kjølig og fuktig vær. 'Papula' skal ha dypest kløyvde kronblad av de to og fargen 
sies å være sterkere rosa (billedtekster s. 6-7 i Boyd 2006). Ved forsøksstasjonen i 
Pikkiö i SV-Finland har man studert tallrike lokale innsamlinger av pimpinellero-
ser med fylte, rosa blomster. I frøavkom fra 'Papula' finnes en viss variasjon, som 
også inkluderer former til forveksling lik 'Staffa' (Alanko et al. 1997). Det er altså 
mulig at 'Husmorrose' kan være frøavkom av samme type.
 Opphavet til sorten 'Staffa' er dårlig dokumentert. Alanko et al. (1997) og 
den tyske roseforening (www.welt-der-rosen.de) oppgir at den franske rosefored-
ler Prevost skal ha laget den, eller i det minste hatt den i katalogen sin omkring 
1830 (1832 nevnes, se Gustavsson 1998). Navnet tyder på en historie tilbake til 
Skottland, siden det også er navn på en øy nord for Hebridene, der basaltber-
get danner sekskantete søyler eller staver. Vikingene kjente den godt og kalte den 
Stafr-ey (dvs. Stavøy). Jäger (1936) beskriver 'Staffa' som lav og tettvokst med 
tett tornete greiner, riktblomstrende med halvfylte, melkehvite blomster med sart 
rosa utside. Ifølge Rowley (1963) finnes (fantes?) 'Staffa' i "National Rose Species 
Collection" i Bradfordsbury. Han beskriver blomsterfargen som "lyst rosa blek-
nende til kremfarget med rosa spetter" og gjengir et foto med relativt lite fylte 
blomster som viser pollenbærerne godt. Beskrivelsene stemmer ikke helt med 
sorten som i finsk tradisjon kalles 'Staffa'. Men slik de der gjengis, synes 'Staffa' 
å stemme best med "Muséhagen" og 'Husmorrose' i kronbladenes utranding og 
farge. Siden vi ikke har forsøkt dem alle side om side, kan vi ikke avgjøre endelig 
hvilken sort som er funnet på Mæle/Alvdal og i Bergen. På Milde har vi ikke noe å 
utsette på 'Husmorrose'. Den er stort sett frisk og trivelig, og blomstrer rikt i juni.

"Kjøkkelvikrose" – funnet på Fæstergården i Kjøkkelvik før 1941. Fargekode: 0540-R40B - 
0530-R40B inni, 0515-R40B utvendig.

Tett og vid busk med mye rotskudd, ca. 1.3 m høy. Skuddene er besatt med lange 
syltorner og busttorner helt opp, på eldre skudd mer spredt. Blad matt grågrønne 
med 7 bredt elliptiske småblad, 1× butt-tannet rand, underside snau. Blomster 
tett fyllte, vekslende purpurlilla og lysere med litt gult nær senter. Åpnes relativt 
lett i regn og viser til slutt en velutviklet pollenbærersamling. Sterkt velduften-
de. Kronblad brede, litt utrandete, elegant snodde i knopp, foldes vakkert til-
bake under blomstring. Blomsterbunn bredt bolle- til kort sylinderformet, glatt. 
Blomsterstilk glatt. Begerblad korte uten sidefliker, snaue med fin randbehåring, 
utsperrete i blomst. Setter få nyper, men de som kommer er typiske, kort pærefor-
mete.
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 "Kjøkkelvikrose" kommer fra Fæstergården i Kjøkkelvik, som siden 1780 tjente 
som lyststed for en velstående bergensfamilie. Hagen er nå for lengst borte og ingen 
roser vokser lenger ved det gamle huset som i dag tjener som grendahus. Bare et 
par store stubber av lind vitner om den fordums hagen. Heldigvis ble den gamle 
rosen reddet av Hans P. Krabbedal, Loddefjord. I 1997 oppsøkte han Arboretet på 
Milde sammen med familien og overrakte et rotskudd fra sin egen hage sammen 
med et brev med historien om redningsaksjonen:

"I 1941, da tyske soldater bodde på Fæstergården med sine hester og tren, ble 
jeg sendt ned dit av min mor for å prøve å få fatt i en avlegger av en av rose-
buskene i hagen. Det var spesielt én hun var interessert i, en som duftet så fint. 
Jeg var da 10 år gammel. Jeg fremførte mitt ærende for tyskerne, og en av dem 
hjalp meg også med å grave opp et skikkelig rotskudd."

Det er blitt funnet en sort som likner denne enkelte steder i Agder. Den setter sto-
re, runde til kort pæreformete og svarte nyper med tykk stilk. Nypene har mørkt 
fiolettrød saft og smaker av epler. Frø vakkert karminrøde. Sorten kan minne om 
'Double Light Marbled' slik den beskrives hos Sabine (1822): "... knoppene er gan-
ske lyse; blomstene middels store, mer enn halvfylte med sammenfoldete kronblad; de 
er karminrøde inni, marmorerte med nettverk av hvite nerver, dette blir lysere utover, 
og kantene blir nesten hvite ved avblomstring; baksiden av kronbladene er temmelig 
lyse og viser lite farge....". Men det eksisterte mellom 1820 og 1850 flere sorter med 
"marmorerte" blomster, både av britisk og fransk herkomst. Vi ser også at den 
har mye til felles med planten Gustavsson (1998) avbilder som 'Double Pink'. 
Dermed er det vanskelig å identifisere "Kjøkkelvikrosen" nærmere.

“Kjøkkelvikrose” – reddet 
fordi den duftet uimotstå-
elig (foto forf.)
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På Milde har dette vært en 
lite kravfull og ganske frisk 
busk. Bortsett fra at de bol-
leformete blomstene kan ha 
vansker med å åpne seg i 
langvarig grisevær, er blom-
stene meget verdifulle for 
sin fine duft.

'Poppius' – Stenberg, Bergianska 
trädgården, experimentalfäl-
tet ca. 1850 (Rosa ×reversa 
'Poppius'). Fargekode: 1030-
R30B med mørkere innside 
(1050-R30B).

Kraftig busk med slanke, glinsende brunrøde skudd, ca. 2,5 - 3 m høy. Fjorårs-
skuddene snaue, mens årsskudd og kortskudd er tett besatt med busttorner. Blad 
matt blålig grønne med 7-9 avlange småblad med 2× spisstannet rand med små 
kjertler, underside snau, lysere. Blomster fylte, rel. store, purpurrosa. Kronblad 
svakt utrandete, rel. brede, purpurrosa med mørkere striper og hvit negl, mør-
kere i senter av blomsten. Tendens til gjenblomstring. Duft lett, behagelig parfy-
mert. Blomsterbunn avlang, glatt. Blomsterstilk med kjertelbust, tettere nedover. 
Begerblad smale avlange, glatte med fint silkehåret rand, uten sidefliker; endeflik 
avflatet, bladaktig. Velutviklede, avlange nyper.
 'Poppius' er trolig utvalgt fra avkom etter krysning mellom pimpinellerose 
og bergrose (R. pendulina). Sorten tilskrives Carl Stenberg, som mellom 1841 og 
1861 var direktør ved Svenska Lantbruksakademiens experimentalfelt i Stockholm 
(Conradi 1980). Han kalte den opp etter sin overordnede, direktør i Akademien, 
Gabriel Poppius. På Milde har 'Poppius' vært en av de absolutt beste pimpinellero-
sene. En velskapt busk som holder seg frisk og blomstrer rikt i juni. Den får gjerne 
et par blomster utpå ettersommeren også.

'Poppius' 
(foto forf.).

'Poppius' i Den historiske bakken, Milde (foto forf.)
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'Stanwell Perpetual' – Lee & Hammersmith 1838, England ('Stanwell', R. 
pimpinellifolia × damascena 'Bifera'). Fargekode: 1010-R10B - W.

Slengete, vid busk, ca. 1,5 m høy. Unge skudd tett besatt med 
torner av ulike lengde, slanke og rette til noe nedbøyde. Bladverk 
matt grålig lysegrønt med 7-9 tilspisset elliptiske småblad med 
1-2× spisstannet rand med fine silkehår, kjertler kun prok-
simalt. Underside fint silkehåret, særlig langs hovednervene. 
Blomsterbunn avlang, kjertelhåret. Blomsterstilk tett besatt med 
kjertelbust. Begerblad lange med avflatet endeflik og små sidefli-
ker, med korte kjertelhår og lange, fine hår. Blomster tett fylte, 
lysrosa rosetter (8-10 cm i diam.), bleknende, litt "løse i fisken", 
men åpnes greit i regn. Kronblad smale, utrandete og foldete langs 
midten (de indre) eller brede og flate (de 5 ytre), lyst rosa med 
gul negl. Duften er en meget sterk og god parfyme. Remonterer 
godt. Setter ikke nyper. 
 'Stanwell Perpetual' regnes for å være en selvsådd frøplante fra 
en tilfeldig krysning mellom en pimpinelle- og en høstdamask-
rose (R. ×damascena 'Bifera') (Boyd 2007). Den ble funnet på 
gården Stanwell i Middlesex og introdusert i handelen i 1838 av 
Lee & Kennedy i Hammersmith, London (Bean 1980). På Milde 
trives den utmerket og holder seg frisk. Som busk er den ikke noe 
å skryte av, men det glemmes lett for blomstene, som gleder tro-
fast med sin utsøkte duft fra tidlig i juni til langt ut på høsten.

'Stanwell Perpetual' i Den historiske bakken, Milde (foto forf.)
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Gulrose, tyrkisk rose (Rosa foetida Herrmann 1762 syn R. lutea Miller 1768)

Gulrose (Rosa foetida) er opprinnelig viltvoksende i Anatolia i Tyrkia, Kaukasus, 
Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan og Turkestan (Zielinski 1982, Ercisli 2005). 
Hovedformen av arten har enkle blomster i en skarp soleiegul fargetone som er 
sjelden ellers i slekten. Den har tynne, rette torner med kraftig basis og rent grønt, 
kjertelhåret bladverk som er svært utsatt for bladsopper. Blad med 7 elliptiske til 
omvendt eggformete småblad, 2× fint kjerteltannet rand med enkelte fine silkehår, 
spredte kjertler og fine hår også langs hovednervene. Blomsterbunn bred og rund, 
glatt. Blomsterstilk spredt finhåret. Blomstene er enkle og skarpt gule. Beger med 
velutviklete bladfliker. Duft ubehagelig. En mutasjon med tofargete blomster som 
er lyst gulhvite utenpå og skarpt oransjerøde til mursteinsrøde inni kalles kapusi-
nerrose (Rosa bicolor Jacquin 1770). Nypene er små, oransjerøde og kulerunde.
 Gulrosens to former ble tidlig viktige i persisk og arabisk rosekultur og beg-
ge formene nevnes i arabiske skrifter tilbake til 1100-tallet. En antar at maur-
erne brakte med seg gulrosen til Afrika og Spania (Krüssmann 1974). De første 
omtaler i vestlig litteratur finnes hos den tyske urtebokforfatter Konrad Gessner 
i "Catalogus Plantarum" som kom ut i 1542. Ifølge Krüssmann (1974) nevnes 
her både en "sitronfarget eller gul rose" 
og en "stor, gullgul indisk rose". Vi har 
ikke kommet over primærkilder som kan 
kaste mer lys over gulrosens tidligste his-
torie i Spania, men de tidligste franske og 
hollandske peker ganske entydig mot en 
innførsel fra Nord-Afrika. L’Obel (1581, 
241-242) har en figur av "Geel Roosen - 
Rosa lutea" og skriver at han har sett slike 
dyrket i Frankrike "som var brakt dit fra 
Algier i Afrika", og forøvrig har han sett 
den i England "kunstferdig podet inn på en 
busk av gyvel".
 En mer utførlig botanisk beskrivelse 
finnes hos Jacques Dalechamps (1586, 
1616) fra Lyon: "Rosa lutea eller aurea 
har fått sitt navn etter sin gyldengule farge. 
Den avviker fra andre roser i blad, blomst 
og duft. For dens blad er små og nesten run-
de, mørkegrønne, dypt tannete og de tydelig 
avsatte sagtennene ganske stive. Greinene er 
tett besatt med torner, blomstene er gyldne 
eller gule, enkle som de andre og alltid med 
fem blad, men ikke (fylte) som hos mange 

Gulrose (Rosa foetida, A) og pimpinellerose 
(R. spinosissima, B). Merk at gulrose har små, 

røde nyper  (etter Thomé 1885).

A

B
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hageroser. Duften er sterkt ubehagelig, og det får vi skylde på naturens lune, for om de 
bemerkelsesverdige blomstene hadde duftet søtt, ville ikke denne rosen kommet i siste 
rekke blant de ypperste blomster. Den kommer fra Italia, og er siden en tid tilbake tatt 
i kultur i hagene våre." - Litt lenger nede legger han til: "de gule er viltvoksende i 
Afrika" [...] "I våre gule roser dannes etter blomstringen frukt som i farge, form og til 
og med i størrelse likner den hos Sorbus [rogn] i så stor grad at en bare med øvelse vil 
kunne se forskjellen mellom den og rogn[ebær]." Dalechamps’ opplysning om at hans 
gulrose kom fra Italia bestyrkes av at det i Gerhardo Cibos herbarium datert 1532-
1533, ligger to belegg, hvorav i alle fall det ene lar seg bestemme til Rosa foetida 
(Proietti 2002, se Joyeaux 2004 og Salvesen 2006).
 Den første pålitelige beskrivelse av kapusinerrose (Rosa foetida var. bicolor) fin-
ner vi hos Cornuti (1635), men han oppgir ikke hvor den kommer fra. Trolig 
har den vært dyrket i Botanisk hage i Paris. Blomsterfargen har gitt denne sorten 
navnet kapusinerrose etter kapusinermunkenes brunrøde kappe. Munkeordenen 
ble opprettet i 1525 da den brøt med fransiskanerne og navnets opprinnelse er den 
spisse hetten (capuche) på kappen. Ordet har gitt opphav også til navn på bl. a. kaf-
fedrikken cappuccino (se no.wikipedia.org/wiki/cappuccino). 
 Gulrose og kapusinerrose er blitt lagt merke til og har mange synonymer som 
gjerne siteres (kjært barn...!). Et av de mer kuriøse er Rosa eglanteria Hall. Det skri-
ver seg fra sveitseren D. A. Hallers antakelse (Haller 1742) at gulrose og eplerose 
(Rosa rubiginosa) måtte høre til samme art. Hans viktigste argument var at bladene 
hos begge (ikke blomstenene!) lukter av epler. Dette synet ble godtatt av Linné 
(1760, 220) og stadfestet i andreutgaven av Species Plantarum (Linné 1762, 703): 
"Folia odorata. Flores lutei" (duftende blad, gule blomster). Linné hadde selv sett 
gulrose i Cliffords hage i Holland (Linné 1737) og refererte den da til Rosa lutea 
Bauhin (1623), et navn han ikke tok opp igjen, tolig fordi det jo er tvetydig og kan 
bety rett og slett “gul rose”. Selv om Phillip Miller i 1768 tok det opp, gikk det 
gamle navnet ut av bruk, og Rosa foetida Herrmann (1762) ble stående, siden det 
er det eldste etter 1753 – og dessuten entydig. Det viser til blomstens lite tiltalende 
lukt, som har vært sammenliknet med rev (Fuchs-Rose på tysk).
 Som ellers når det gjelder roser, finnes flere historier, og det hviler et mystik-
kens slør over detaljene også i tilfellet gulrose. Flere påstander har karakter av 
vandrehistorier, der feil og unøyaktigheter er gjentatt til kjedsommelighet uten 
at man har gått til kildene. Eksempelvis tilskrives oppdagelsen av gule roser ofte 
Carolus Clusius som var professor i botanisk hage i Leiden (se f. eks. HelpMeFind/
Roses, de.wikipedia.org/wiki/Teehybride; www.welt-der-rosen.de/duftrosen/ o.fl.). 
Clusius skal, mens han arbeidet i Wien, ha oppdaget gulrose under en reise til 
Tyrkia. Herfra fikk han med seg gule roser tilbake til Wien. Da han ble kallet 
til å ta over professoratet i Leiden i 1593 og flyttet til Holland, skal han ha tatt 
dem med seg vestover. Derfra ble de sendt til London og der kjent som "østerrik-
ske roser". Allerede Gerarde skal ifølge samme type seiglivete vandrehistorier ha 
omtalt både 'Austrian Yellow' og 'Austrian Copper'.
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Problemet med historien er for det første at Clusius ikke bekrefter den selv. Han 
reiste så vidt vites ikke i de tyrkiske områdene kontrollert av det Ottomanske impe-
riet, og kom aldri til Tyrkia eller Konstantinopel (Stafleau 1967). Han beretter om 
planter han fant under sin tid i Wien (Clusius 1583), men skriver der ikke et ord 
om gule roser. Senere, i "Rariorum Plantarum Historia" (Clusius 1601), forfattet i 
Leiden på 1590-tallet, har han tilføyd om fylte gule roser (s. 114): 

"Jeg antar videre at det finnes gule [roser] utstyrt med mange kronblad i rek-
ke [kranser?]: nylig har nemlig en aktverdig dame tilskrevet meg fra Wien i 
Østerrike om slike, hun selv har håp om å skaffe seg og om noen lignende hun 
venter å kunne rapportere om. Hun husker med visshet en gang i Konstantinopel 
å ha sett, laget i papir, i små hager forskjellige slags prydplanter, skåret ut i små 
papirstykker og meget kunstferdig arrangert og hver enkelt nøyaktig avbildet 
i sin farge, til stor beundring og glede for tilskuerne: blant disse var også fylte 
gule roser og flere lignende sjeldne og elegante planter."  [oversettelse: PHS]

Dette skriftstedet er ikke av de enkleste å forstå, men vi mener å kunne fastslå at 
Clusius ikke skriver om gulrose i sin villform, og fra Østerrike har han tydeligvis 
kun annenhånds opplysninger om fylte gule roser fra en som har sett papirmodel-
ler i hagene i Konstantinopel. Sitatet er det eneste sted vi har funnet noe som kan 
kople Clusius til gule roser i Østerrike. Den "aktverdige dame" i Wien må ha hatt 
kontakter i diplomati eller handel mellom det habsburgerske dynastiet i Wien og 
Konstantinopel. Det var jo slik vi tror tulipaner og en rekke andre eksotiske hage-
vekster ble brakt til Vesten fra 1550-årene av. Om – og eventuelt når – damen i 
Wien fikk gule roser til Østerrike vet vi ikke.
 Dernest er det et problem at Gerarde (1597, 1633) ikke nevner noe om 
Østerrike i sammenheng med gulrose og heller ikke beskriver kapusinerrosen. 
Han nevner riktig nok Rosa lutea i katalogene over planter i hagen sin i London 
(Gerarde 1596, 1599) og avbilder arten i "The 
Herball" (Gerarde 1597) sammen med en beskrive-
lse, som viser at han hadde Rosa foetida i kultur. Han 
forteller også hvordan han har motbevist påstanden 
om at gulrose skulle være resultat av å pode en vill-
rose på gyvel: både fra rotskudd og ved å så frø av 
gulrose får han samme gulrose uendret, skriver han.  
I andreutgaven av "The Herball" (Gerarde 1633) er 
det føyd til en passus om en fylt gul rose (Rosa lutea 
multiplex) som da var regnet som en stor sjeldenhet i 
London. Gerarde nevner ikke hvor han har fått rose-
ne fra - ei heller nevner han Clusius eller Østerrike i 
denne sammenhengen.
 Den første kilde vi har kommet over i England, 
som nevner Østerrike og gulrose, i form av kapusi-
nerrose, er Parkinson (1640). I sitt verk "Theatrum Rosa lutea etter Gerarde 1597.



Botanicum" skriver han om "Rosa 
sylvestris Austriaca flore phænicea - 
The Vermillion Rose of Austria" 
(s. 1019): "...bladene er noe større 
enn de hos den gule rosen, men ellers 
er den mye lik: blomstene er enkle og 
så store som hos den gule rosen, hvil-
ken jeg tar den for å være en [av]art 
av, men avviker i farge, for denne 
er en vakker oransje-brun med en 

anelse vermillion over, og med lysere gul utside, ...."
 Den første formen av fylte, gule roser som ble kjent i Vesten, skal ha vært svo-
velrose, Rosa haemisphaerica, beskrevet av Johann Herrmann i 1762. Denne hage-
formen hadde da lenge vært dyrket fra Tyrkia til Iran for sine tett fylte, skarpt gule 
rosetter med bred, flattrykt blomsterbunn (Lindley 1815, Bean 1980). I Vesten ble 
den populær hos stillebenmalerne på 1700-tallet, men var trolig sjelden, siden Jan 
van Huysum i 1742 måtte skrive til sin oppdragsgiver, hertugen av Mecklenburg, 
at han ikke kunne fullføre et bilde som var bestilt, siden han ikke kunne finne en 
virkelig gul rose til modell. Villformen av Rosa hemisphaerica – med enkle blom-
ster – ble først kjent i Europa omkring 1859, og regnes formelt som en varietet av 
den dyrkete (var. rapinii Rowley 1959). Den finnes utbredt i fjellene fra Anatolia 
gjennom Øst-Tyrkia over Kaukasus og Armenia til Nordvest-Iran (Zielinski, 1982, 
Ercisli 2005).
 Gulrose og ikke minst kapusinerrose ble forbausende tidlig kjent ved det dans-
ke hoff. Otto Sperling oppgir allerede i 1642 en Rosa turcica fl. simpl luteo-pha-
enicea fra Botanisk have i København (Christensen 1999) og i regnskapene fra 
Prins Christians slott i København framgår at gulrose ble anskaffet i 1660 (Lange 
1999). Gule roser nevnes første gang i norsk litteratur av Gartner (1694), men da 
i en oppramsing av alskens hageroser, deriblant gule, til kantplanting. Det framgår 
ikke om han har dyrket slike i Trondheim, men det er rimelig å tro at gulrosen og 
dens røde form især, ble populær. Vi noterer at Lundstad (1964) beskriver kapusi-
nerrose som "utbredt over hele landet" og en av de mest hardføre.
 Det er ikke uvanlig å treffe på folk som husker at det i tillegg til de hvite og 
røde også fantes gule "prestegardsroser". De gule er nå ofte borte - i alle fall vestpå. 
Vi har også fått overlevert et sagn av uviss alder, som forteller at det i Ullensvang 
i Hardanger fantes "munkeroser". I Opedal fantes slike på flere gårder ennå for 
noen tiår siden, ikke bare gule, men også en tofarget "munkerose", fortelles det. 
Dette har vi ikke kunnet verifisere, men vi har funnet sorten 'William’s Double 
Yellow' på enkelte gårder i distriktet, og i ett tilfelle har vi funnet 'Persian Yellow'.
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Rosa lutea og Rosa lutea multiplex 
etter Gerarde 1633.
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I Ytre strøk av Vestlandet (som på Milde) overlever gulrosene dårlig utendørs. De 
får kraftige angep av bladsopper og skuddene fryser tilbake i milde vintre. Av den 
grunn har vi dem i krukker som overvintres innendørs i veksthuset. Det kan vir-
ke noe bakvendt med tanke på at de regnes blant de mest vinterherdige vi har 
(Lundstad 1980). Dette er en observasjon vi stadig gjør hos planter tilpasset strøk 
med stabil, kald vinter: de får skader av frost og råte i milde, fuktige vintre der 
temperaturen veksler omkring 0°C.

'Persian Yellow' – innført fra Iran til Europa av Sir Henry Willock 1837 ("gul prestegårdsrose", 
Rosa foetida f. persiana hort. ex. Rehder, 'Jaune Ancien') Fargekode: 0570-Y - 0540-Y.

Vid busk med få rotskudd, ca. 1,5 m høy. Få, kraftige torner. Blad rent grøn-
ne, relativt store med 7 elliptiske småblad med 2× fint kjerteltannet og silkehå-
ret rand, fine silkehår også langs hovednervene. Blir lett angrepet av bladsopper. 
Blomster skarpt gule, tett fylte med store, tynne og nesten sirkulære kronblad som 
danner tett ball (klistres sammen og åpnes ikke i kjølig og fuktig vær). Lite duft. 
Blomsterbunn meget bred, glatt. Beger med store bladfliker. Dyrkes i potte og set-
tes inn i veksthus om vinteren. Vi har ikke sett nyper på Milde.
 Det er ikke helt enkelt å bli klok på når denne rosesorten kom til Europa. Det 
oppgis vanligvis at den ble oppdaget av Sir Henry Willock i Persia (Iran) i 1837 og 
introdusert året etter (Thomas 1994). Men fylte, gule roser har vært kjent i Europa 
i alle fall 200 år før dette. Det antas at det dreier seg om Rosa hemisphaerica, men 
dette er noe uklart. Eksempelvis har rosen gjengitt av Gerard (1633) som Rosa lutea 
multiplex tydeligvis ganske velutviklet blomsterbunn, slik 'Persian Yellow' skulle 
ha i motsetning til R. haemisphaerica. Ifølge Lundstad (1970) har 'Persian Yellow' 
vært kjent her til lands siden 1873, den er blant de mest utbredte eldre buskrosene 
og regnes gjerne blant de gule prestegårdsrosene (Lundstad 1964, Mellbye 1994). 
Vår erfaring er at dette helst gjelder i østlige og nordlige strøk der vintrene er stabilt 
kalde og somrene ikke for fuktige og kjølige. På Vestlandet har vi kun gjort ett funn 
av 'Persian Yellow' 
som gjenstående i en 
gammel hage, og det 
helt inne i Ulvik. På 
Milde må den over-
vintres i veksthus for 
ikke å stryke med.

'Persian Yellow' på Milde 
(foto: forf.).



Gule pimpinelleroser (R. ×harisonii) i Arboretet på Milde

De gule pimpinellerosene er trolig alle oppstått som hagekrysninger mellom troll-
nype og gulrose. De har trekk fra begge arter, men flere sorter likner pimpinellero-
sene mye vegetativt i bladverk, tendensen til å sette rotskudd og i tornenes mengde 
og slanke form. De samles gjerne som gruppe under hybridarten Rosa ×harisonii, 
til tross for at de er oppstått i kultur. Navnet skriver seg fra George Harison i New 
York som alet fram 'Harison’s Yellow' omkring 1830. Men allerede Sabine (1822) 
nevner flere sorter med gule, fylte blomster, og en 'Double Yellow' fantes blant de 
første skoske rosene foredlet av Robert Brown i Perth omkring før 1803. I katalo-
gen til Robert Austin i Glasgow fra ca. 1825 går det også fram at krysninger mel-
lom pimpinelle- og gulrose så dagens lys lenge før 1830 (Boyd 2007).
 De gule pimpinellerosene er vinterherdige og nøysomme, men trives ikke helt 
med mild vinter og fuktig, kjølig sommer. I ytre kyststrøk vestpå er det derfor 
sjelden å treffe på dem, ja, selv i midtre strøk er de ofte gått ut. Vi har flere ganger 
støtt på folk som kan minnes at det fantes gulblomstrete buskroser i hagene, men 
der det i dag ikke er snurten å se av dem.

'Lutea Maxima' – i kultur før 1820 (Rosa spinosissima var. lutea Bean 1914, R. ×harisonii 'Lutea', 
'Single Yellow', 'L'Égelantier Serin').

En mangestammet, oftest under 1 m høy busk med tynne skudd med småfalne 
blad som felles tidlig, hårete på undersiden. Blomstene er (iflg. Bean 1980) gule, 
enkle og sitter enkeltvis på snaue blomsterstilker. Begerbladene er korte, brede og 

tannete uten sidefliker. Duften beskrives som frastøtende, 
noe som tyder på opphav i en krysning med gulrose (R. 
foetida). I de fleste trekk likner den likevel pimpinellero-
sene. De brune, spinkle og noe snodde greinene har spin-
kle, ulike lange syl- eller busttorner. Mot greinspissene tyn-
nes de små busttornene ut og bare spredte syltorner min-
ner på eldre skudd om pimpinellerosen. Bladene har 2-4 
par spisst 1-2× tannete og ganske runde småblad. Fargen 
er kraftig grasgrønn og gir svært påfallende kontrast til de 
skarpt kanarigule blomstene, som kommer tidlig. Nypene 
er flattrykt kulerunde til bredt pæreformete og blir til slutt 
svarte som hos pimpinellerosen.
 'Lutea Maxima' var en gang populær, særlig fordi den 
er temmelig hardfør. Men i dag er den ikke lenger vanlig 
her til lands. Vi har kommet over den i en gammel hage 
på Goksøyr, helt ute i havgapet på fugleøya Rundø - og 
derfra har vi fått avleggere. Foreløpig har den ikke blom-
stret hos oss. Den første omtalen i litteraturen som med 
noenlunde sikkerhet kan sies å være denne sorten, er hos 
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Tornene hos 'Lutea 
Maxima' fra Rundøy, 
her i Botanisk hage i 
Kristiansand (foto: forf.).



Årringen  2007                                                                                                         57

C.-A. Thory (1820), der han kaller den Rosa eglanteria 'Luteola' og 'L'Égelantier 
Serin' (kanari(fugl)rosen) og skiller den fra gulrose ved at den i alle trekk er min-
dre. Navnet 'Lutea Maxima' er gitt for skille mellom to former, den ene med større 
blomster enn den andre Bean (1980). De skal kunne skilles ved at den mindre har 
en tettere vekstform og mindre småblad (12-13 mm mot 17-25 mm lange på kraf-
tige skudd).

'William’s Double Yellow' – John Williams, England ca. 1828 ('Double Yellow Scots Rose', 
'Namdalsrosen', 'New Double Yellow', 'Prince Charlie's Rose', 'The Old Double Yellow Scots 
Rose'). - Fargekode: 0540-G90Y, negl 0560-G90Y.

Bred busk til vel 1,5 m, men ofte lavere. Unge skudd og basis tett besatt med 
bust- og syltorner, høyere oppe og på eldre skudd mest lange syltorner. Spesielt for 
sorten er at tornene på unge skudd er flerfargete, rødlige innerst og gule ytterst (se  
s. 39). Tornene er dessuten usedvanlig spisse og ufyselig stikkende. Til sammen er 
dette trekk som gjør det mulig å kjenne igjen sorten også utenom blomstrings-
tida. Rent grønne blad, 
7 elliptiske og tilspissete 
småblad med 2× tannet 
rand med få kjertler. 
Tannen i enden av hvert 
småblad stikker oftest 
tydelig lenger ut enn 
tennene ved siden av, 
bladunderside med lyse 
silkehår, kjertler kun 
spredt langs midtnerven. 

Nype (t.v.) og 
blomst (t.h.) av 
Rosa spinosis-

sima 'Lutea' 
(='Lutea 

Maxima') i 
L’Haÿ-les-Roses 

i Paris (foto: 
forf.).

'William’s Double Yellow'  
på Milde (foto: forf.).
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Blir snart syk av bladsopper. Blomster fylte, svovelgule (dvs. litt grønnlig klargule) 
til bleknende lysegule, flate rosetter (5-6 cm), åpnes helt slik at pollenbærere og 
en gjennomvoksning av grønne fruktblad vises (i noen blomster bare fruktblad). 
Tidlig i blomst. Kronblad smale med hel rand (ikke utrandet). Lett, god duft. 
Blomsterbunn bred og flattrykt, glatt eller med noen få busttorner. Blomsterstilk 
glatt eller med få busttorner. Begerblad korte og brede uten eller med ørsmå side-
fliker, med busttorner og fine randhår. Setter sjelden nyper, bare små tørre og for-
krøplete tilløp.
 Den skal være alet opp fra frø av gulrose (R. foetida) av John Williams i 
Pitmaston nær Worcester i England i 1828, og da trolig med pollen fra en pimpi-
nellerose, siden den har svært mye felles med denne arten. Men det er mulig at den 
er enda eldre, og beskrivelsen hos Sabine (1822) av 'The Small Double Yellow' kan 
passe godt på den.
 I Norge er 'William’s Double Yellow' trolig den vanligste gammeldagse gule 
hagerosen. Den er ofte å se på Østlandet og i Agder, fra kysten og langt inn i 
dalene. På Vestlandet er den å finne i indre fjordstrøk, men svært sjelden ute ved 
kysten. Vi har sett den på Bukken i Sund kommune der den er dokumntert siden 
1943 (Jakob Naustdal leg. 11. og 26.6.1943 i Hb BG) og antas å være kommet inn 
med en skotsk dame som ble gift med "herren til Bukken" på 1800-tallet. Høyst 
sannsynlig er den identisk med "Namdalsrose" som kjennes i Nord-Trøndelag og 
Nordland.

'William’s Double Yellow' på 
Milde (foto: forf.).
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"Namdalsrosa" – funnet i Namdalen ca. 1951. Fargekode: 0540-G90Y.
Bred busk, hos oss til ca. 1 m høy. Masse lange, spisse og slanke torner, liksom 
'William’s Double Yellow' flerfargete som unge. Rent grønne blad, snart syk av 
bladsopper. Blomster fylte, klargule til bleknende lysegule rosetter, åpnes helt slik 
at pollenbærere og en gjennomvoksning av grønne fruktblad vises (som oftest fin-
nes både fruktblad og pollenbærere i samme blomst). Tidlig i blomst. Kronblad 
smale med hel rand (ikke utrandete). Duft lett, god (Lundstad sier ingen?!). 
Blomsterbunn bred og flattrykt, glatt eller med noen få busttorner. Blomsterstilk 
glatt eller med få busttorner. Begerblad korte, brede uten sidefliker, med kjertel-
bust og fine randhår. Setter sjelden nyper.
 Etter at vi i en årrekke har sammenliknet "Namdalsrosa" og 'William’s Double 
Yellow' side om side i kultur, er vi kommet til at det ikke er mulig å finne hold-
bare forskjeller mellom dem. Navnet namdalsrosa har vi sporet tilbake til et par 
belegg i herbariet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås mer-
ket "Namdalsrosen" og samlet på Faret i Overhalla (Nord-Tøndelag) av davæ-
rende fylkesgartnerassistent, Gisle Lysberg, 15.8.1951 (Lundstad 1971, 1980). 
Eksemplarene ble av Arne Lundstad bestemt til Rosa spinosissima 'Lutea-Plena' i 
1987. Fortsatt finnes gjenstridige eksemplar på enkelte kirkegårder og ved gamle 
hus i Namdalen, der de kjemper for å overleve mot gressklipperen og skiftende 
hagemoter. Forekomsten på en gammel grav på Orkanger kirkegård er et riktig 
fornøyelig eksempel!

"Namdalsrosa" på Milde 
(foto: forf.).
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'Harison’s Yellow' – George Folliott Harison, USA ca. 1824 ('Harisonii', Rosa ×harisonii, 'Yellow 
Rose of Texas', 'Hogg's Yellow', Rosa lutea var. hoggii D.Don, 'Aurora' i Finland). Fargekode: 
0560-Y - 0540-G95Y.

Høy busk med elegant buete skudd til 2,5 m høyde på Milde, høyere i tørrere 
strøk. Til forskjell fra 'William’s Double Yellow' setter den lite rotskudd og er der-

for vanskelig å formere ved avleggere. Torner på kortskudd 
fine busttorner, på langskudd spredtstilte, rett utstående 
til noe oppbøyde og kraftige med bred basis. Blad rent 
grønne med 7 runde småblad med 2× grovt kjerteltan-
net rand. Underside med lyse silkehår og spredte kjertler. 
Midtre tann i enden av hvert småblad er oftest kortere enn 
tennene på hver side. Bladene blir lett angrepet av stråle-
flekk. Blomster tett fylte, dypgule, elegante og rel. høye 
og store med vakkert tilbakerullete kronblad (7-8 cm). 
Blekner noe i sterk sol og varme. Viser pollenknappsam-
lingen til slutt, men fruktbladene vokser sjelden gjennom, 
slik vi ser hos 'William’s Double Yellow'. Blomstringen er 
ganske varig. Kronblad brede og noe utrandete. Relativt 
sterk duft. Begerblad oftest med ørsmå sidefliker, gan-
ske brede, kjertelhårete. Blomsterbunn bred med kraftige 
busttorner, til dels krokbøyde. Blomsterstilk med krok-
torner. Setter sjelden nyper.
Den oppsto etter det som fortelles, hos advokat og rose-
amatør George Folliott Harison i New York - eller muli-
gens hos hans far, Richard Harison. Når dette skjedde, 'Harison’s Yellow' (foto: forf.).

'Harison’s Yellow' i gammel hage i Grimstad (foto: forf.).



har det versert flere historier om. 
Det sies vanligvis omkring 1830 
eller mer presist i 1838. Men nyere 
opplysninger skyver herkomsten 
tilbake til 1824 eller 1828. Om de 
krysset 'Persian Yellow' og en pim-
pinellerose, slik det gjerne fortelles, 
eller om planten var en tilfeldig frø-
plante som kom opp i hagen deres, 
er uklart. Resultatet ble i alle fall 
en av tidenes mest populære gule 
pimpinelleroser. Den gikk sin sei-
ersgang over midtvesten i USA som 
'Yellow Rose of Texas', kom tidlig 
hit til landet og er med blant sk. 
gule prestegårdsroser i visse strøk. 
Vi har funnet sorten i gamle hager 
enkelte steder på Sørøstlandet, der 
den kan bli praktfull. Vestpå har vi 
kun sett den unntaksvis.
 Noen sortsnavn svever omkring 'Harison’s Yellow', tro-
lig feilbestemmelser. Den finske lokalsorten 'Aurora' tatt 
i kultur fra en plante funnet i Helsinki, er i følge Alanko 
et al. (1997) den "ekte" 'Harison’s Yellow', slik vi har den 
på Milde. Men ifølge Korhonen (2002) skal 'Harison’s 
Yellow' være lysere gul og i tilllegg til en grønnlig knopp 
midt i blomsten også vise pollenbærerne. Det framgår av 
både tekst og bilde at blomsterstilk og blomsterbunn er 
besatt med busttorner (krokbøyde på stilken). Dette til 
forskjell fra 'William’s Double Yellow', som så langt vi har 
sett, mangler torner så nær som noen få på stilken. Det kan 
altså se ut som det innen de lysegule finnes flere former. 
Problemet med å holde 'Harison’s Yellow' ut fra de andre 
(jfr. Gustavsson 1998) kan skyldes at den er ganske sjelden.

"Leon Stangelands kremgule" – ukjent herkomst. Fargekode: 
0520-Y inni, 0501-Y utvendig.

Høy busk med elegant buete skudd til ca. 3,5 m. Blad grålig 
grønne, 7-9 avlange småblad, fint kjertelhåret under (silke-
hår mangler!) og 2× kjerteltannet rand. Tannen i enden av 
hvert småblad oftest lenger enn de på hver side. Blir mindre 
angrepet av stråleflekk enn de andre gule pimpinellerosene. 
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"Leon Stangelands kremgule" på Milde (foto: forf.).

"Leon Stangelands 
Kremgule" (foto: forf.).



Nye skudd tett besatt med både bust- og syltorner, etter hvert, og utover greinene, 
mest slanke og rette til noe opprette, grove syltorner med bred basis. Blomster 
tett fylte og koppformete, lyst varmgule, til slutt litt skittengule, elegante (5-6 
cm diam.). Blomsterbunn bred med spredte, korte busttorner, blomsterstilk med 
enkelte kroktorner. Begerblad smale med ørsmå sidefliker og korte kjertelhår. Lik 
'Harrison’s Yellow', men utvikles bedre enn denne på Milde. Nyper mangler som 
oftest.
 Vi fikk den av Leon Stangeland i Sandnes som småplante under navnet 
'Harison’s Yellow'. Den har imidlertid trekk som kan tyde på krysning med en 
albarose (blomsterfarge, antydning til sidefliker på begeret, soppresistens), men 
dette er høyst usikkert. På Milde er den av de mest klimasterke gule pimpinellero-
sene. Noe nærmere om sortens herkomst vet vi ikke.

Takk
Først vil jeg takke Per Arvid Åsen, Agder Naturmuseum og Botaniske hage, for godt rosesamarbeide 
gjennom mange år med innsamling av historiske roser og rosehistorier i gamle hager - og for nyttig 
informasjon om pimpinellerosene. En hjertelig takk også til Alf Edgar Andresen for utlån av foto og 
til Terhi Pousi for hjelp mned oversettelse av finsk roselitteratur.
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  En rose med det treffende navnet 'Yueh Yueh Fen'

Daniel Ducrocq, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, 
Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: daniel.ducrocq@sah.uib.no)

De kinesiske rosene som ankom Europa i siste halvdel av det attende århundre, 
hadde egenskaper som hittil var ukjente i vår del av verden: den røde fargen, evnen 
til å klatre og evnen til å gjenblomstre (remontere). Dagens rike utvalg av hageroser 
gjør det vanskelig å forestille seg at røde roser, klatreroser og remonterende roser er 
av nyere dato i Europa.  
 Fire av disse kinesiske rosene har spilt en avgjørende rolle i foredling av våre mo-
derne roser: 'Hume's Blush Tea-scented China' (se Årringen 2004), 'Slater's Crim-
son China' (se Årringen 2005), 'Park's Yellow Tea-scented China' og 'Old Blush'.
 'Old Blush' er ingen villrose, men en rose foredlet i Kina, hvor den er kjent 
under navnet 'Yueh Yueh Fen', som bokstavelig betyr: ”rosa rose som blomstrer 
hver måned” (Yueh: månedlig, Fen: fargen rosa). Introdusert i vår del av verden ble 
rosens navn gjort europeisk, med en mengde synonymer: Rosa indica vulgaris, 'Old 
Blush', 'Parson's Pink China', 'The Monthly Rose', 'Common Blush China', 'Com-
mon Monthly', 'Old Pink Daily', Old 
Pink Monthly', 'Rosier du Bengale', 
'Rosier des Indes Commun', "Måneds-
rose", osv. I dag er navnet 'Old Blush' 
det mest brukte internasjonalt. Dette 
merkelige navnet er enklere å uttale, 
men det er langt mindre beskrivende 
enn det opprinnelige kinesiske navnet 
'Yueh Yueh Fen'. 
 Opphavet til de kinesiske rosene 
og deres vei ut av Kina, forsvinner som 
regel i en orientalsk tåke. Og som vanlig 
ønsker alle og enhver å få æren for å ha 
introdusert dem til Europa. 'Old Blush' 
er intet uttak. For svenskene kom 'Old 
Blush' først til Uppsala Universitet i 
1752. For hollenderne skal 'Old Blush' 
ha ankommet Europa for første gang i 
botanisk hage i Harlem i 1781. Derfra Kinarosen 'Yueh Yueh Fen' alias 'Old Blush' 

(foto: P. H. Salvesen).
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skal Joseph Banks, direktør for Kew Gardens ha tatt den med seg til England i 1789. 
Ifølge andre kilder ble 'Old Blush' sendt for første gang fra Kanton til England i 
1792 av George Staunton, som reiste i Kina med en britisk diplomatisk delegasjon. 
Dyrket i England i hagen til en viss Parson i Rickmansworth, skal 'Old Blush' ha 
blitt sendt videre til Frankrike i 1798. Polemikken om hvem som tok med seg 'Yueh 
Yueh Fen' til den vestlige verden skal vi la ligge for å se nærmere på planten. Faktum 
er at 'Old Blush' var i vanlig salg i Kina, og européerne kunne kjøpe den med seg 
som souvenir i Kanton, der den ble produsert i stor stil av planteskolen Fa-Ti. Slik 
fikk Linnés elev, Pehr Osbeck, den med seg til Uppsala-hagen i 1752. 'Old Blush' 
er en liten busk på en meter under gode forhold (opp til to meter mot en sørvendt 
vegg) med spredte, røde, krumme torner. Bladverket er elegant, hvert blad er sam-
mensatt av tre eller fem tilspissete og glatte småblad. Knoppene er avlange og smale 
med lange begerblad. Blomstene er lysrosa, halvfylte med god duft. Sannsynligvis 
hadde 'Old Blush' aldri oppnådd berømmelse i rosenes verden hvis ikke den hadde 
en fantastisk evne til å remontere. Den blomstrer igjen og igjen, og i varmere strøk 
som for eksempel nær Middelhavet, kan den blomstre kontinuerlig, året rundt. Her 
på Milde er det ikke uvanlig at våre 'Old Blush' står i blomst når nesten alle andre 
roser har gått i dvale. 
 Med en slik evne til å remontere, ble 'Old Blush' brukt i foredling av nye roser. 
En helt ny gruppe kalt 'Noisette-roser', oppsto som resultat av en krysning fore-
tatt i 1802 av amerikaneren Champney i Charlestone, mellom 'Old Blush' og en 
moskusrose (Rosa moschata-hybrid). En annen gruppe, 'Bourbon-roser',  kan være 
resultat av en tilfeldig krysning mellom 'Old Blush' og Rosa damascena 'Quatre Sai-

Blad av 'Yueh Yueh Fen'. Legg merke til de røde tornene (foto: P. H. Salvesen).



sons' på Bourbon-øya (øya La Réunion utenfor Mada-
gaskar) i begynnelsen av det nittende århundre. 'Old 
Blush' er å finne blant forfedrene til mange av våre his-
toriske og moderne roser, til sammen minst 305 sorter! 
Men etter flere generasjoner og en mengde krysninger, 
er utseendene til etterkommere etter 'Old Blush' som 
regel veldig variert. Hvem ville tro at den berømte og 
vakre 'Souvenir de la Malmaison' (Béluze, 1843) utstilt 
i Historiske bakken, er fjerde generasjons etterkom-
mer etter 'Old Blush'? Også 'Gloire de Dijon' (Jacotot, 
1853) som pryder veggen til Blondehuset er i slekt med 
Old Blush, i femte generasjon.
 Vil vi anbefale å dyrke 'Old Blush' på Vestlandet? På 
Milde har vi et eksemplar på friland som åpenbart mis-
liker de klimatiske forholdene det er utsatt for. Derfor 
har vi de senere år dyrket flere eksemplarer i potter som 
overvintrer under tak, beskyttet mot regn og kulde. Vi 
får mye igjen for den myke behandlingen av rosen - 
'Yueh Yueh Fen' blomstrer villig og nesten kontinuerlig 
i potte i Den historiske bakken.
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Knopp av 'Yueh Yueh Fen' (foto: 
P. H. Salvesen).



  Camellia, en slekt med fremtid i norske hager?

Per M. Jørgensen, Arboretet og Botanisk Hage, Bergen museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad. (e-post: per.jorgensen@bot.uib.no)

Camellia har i årtusener vært en yndling i Østens 
hager, og ble innført til Europa (England) på 1700-
tallet, men det påstås at slekten var plantet i Portugal 
allerede på 1500-tallet, hvilket er meget sannsynlig. 
Denne slekten hadde lenge ord på seg for å være kre-
vende og eksklusiv, og ble stort sett dyrket innen-
dørs i "winter gardens". Imidlertid utviklet man 
særlig i Storbritannia mange nye mer hardføre sorter 
som snart ble meget populære i hager på De britiske 
øyer. I den botaniske hagen  Kew ble det plantet sto-
re mengder av denne vinter/vårblomstrende slekten, 
særlig på 1950-tallet da Sir George Taylor var sjef. 
 Det var i Kew Gardens jeg opparbeidet en 
begeistring for Camellia-slekten som ble så stor at 
jeg gang på gang skaffet de angivelig mest hardføre 

sortene til Muséhagen på Nygårdshøyden i håp om at de skulle slå til der, men jeg 
ble skuffet. Av de mange som ble innskaffet, står det i dag igjen kun to busker på 
et godt beskyttet sted, hvorav en er Camellia japonica, arten som er opprinnelsen 
til de tallrike japanske hageformene som etter hvert ble kjent i Europa og Amerika. 
Slekten ble av Linné oppkalt etter en botanisk interessert, moravisk munk, George 
Joseph Kamel (Camellius) (1661-1716), som oppholdt seg på Filippinene fra 

1688, og der fikk kjenn-
skap til japanske Camellia-
sorter som han omtaler i 
en beskrivelse av floraen 
der.
   Med denne erfaring har 
vi vært betydelig forsikti-
gere i innkjøp av Camellia 
til Milde, men til slutt 
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"Japanske roser" (Camellia japo-
nica) egnet av Clara Pope i Curtis 
bok om Camellia fra 1819.

'Inspiration' (foto: B. Moe).



våget vi oss på en bestilling av 
de mest hardføre sortene fra 
Skottland. De har så langt  ført 
en temmelig anonym tilværelse 
i bakgrunnen av Lynghagen, 
i kanten av furuskogen der 
klimaet er lunt med lite frost 
og ganske solrikt. Våren 2007 
slo Camellia-plantene til med 
rikelig blomstring. Dette var 
neppe noen tilfeldighet og kan 
sees som et synlig resultat av 
den klimaforandringen som 
er under utvikling, og som 
har hatt en positiv effekt på 
flere busker i våre samlinger. 
Jeg tolker dette først og fremst 
som et resultat av den lange, varme høsten 2006, da buskene fikk mulighet til å 
sette rikelig med knopper og modne årsskuddene. For Camellia er det viktig at vi 
ikke har frostnetter akkurat når knoppene skal til å springe ut, mens de er som 
mest sårbare. Frosten leder normalt til at busken ”kaster” knoppene, noe de lett 
gjør om våren med morgensol etter en klar natt, og frost i bakken. Derfor bør de 
plantes slik at de unngår slike forhold.
 De to som blomstret mest rikelig (i månedsskiftet mai/juni) og viste den beste 
utviklingen er sortene 'Inspiration' og 'Leonard Messel'. Sistnevnte er en gammel 
traver fra England (Messels planteskole i Sussex) som alltid har vært utpekt som 
en av de tøffeste, og som har vært 
mye brukt i Skottland. At den 
nå - etter å ha vært mislykket i 
Muséhagen tidligere - klarer seg 
på Milde viser at vi er i ferd med 
å få et klima som ligner på det 
skotske, noe hageeiere kan glede 
seg over. At det kan komme til å 
gå ut over vår ville, særlig arktisk-
alpine flora er en annen sak som 
vi skal la ligge her. 
 Etter min smak har 'Leonard 
Messel' litt vel store blomster, 
nesten som peoner, men det er 
nettopp en av grunnene til at 
den er blitt så berømt, og sma-
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'Leonard Messel' (foto: Bjørn Moe).

'Freedom Bell' (foto: B. Moe).



ken er som kjent forskjellig. I så måte 
synes jeg at den nyere 'Inspiration', 
som kommer fra Rotschilds berømte 
Exbury Gardens, har bedre propor-
sjoner. Begge disse hører til det rosa 
sortimentet der det finnes mange 
overdådig vakre sorter og der sær-
lig 'Brigadoon' ble ansett som spesi-
elt velegnet for skotske forhold (selv 
om den egentlig er fra California). 
De hører til Camellia-sortene som 
jeg tok livet av i Muséhagen, men 
nytt forsøk på Milde har altså vist seg 
vellykket så langt. Vi skal også teste 
noen nye amerikanske sorter som vi 

har skaffet fordi de skal være hardføre og høstblomstrende. De er alle barn av den 
berømte Camellia reticulata som gir overdådig blomstrende busker, men som er 
mindre hardfør enn C. japonica.
 Der er imidlertid andre farger tilgjengelige, og vi har faktisk representanter for 
to ytterpunkter: (1) den røde 'Freedom Bell' (se fig. s. 71), som navnet tyder på er 
den fra USA og har relativt små og lite fylte blomster; (2) den hvite, små- og enkelt-
blomstrende 'Cornish Snow' fra den kjente foredleren J. C. Williams i Caerhays 
Castle i Cornwall, som framstilte de berømte Camellia ×williamsii-hybridene.
 Og dette bringer kanskje tankene til den hvite kamelia som Alexandre Dumas’ 
kameliadame luktet på i romanen og i operaen 'La Traviata'. Men ingen av de 

sortene vi dyrker har duft! Forklaringen 
er at Dumas’ blomst ikke var en kamelia, 
men det vi i dag kaller gardenia. Denne 
var i sin tid klassifisert i slekten Camellia 
av botanikerne. Og når vi er inne på den 
slags, så er det verdt å nevne at teplanten 
som opprinnelig ble klassifisert i slekten 
Thea, en bladfellende naboslekt der bla-
dene er de viktigste (blomstene er små 
og hvite), i dag regnes til Camellia, siden 
dette med bladfelling anses som en uvik-
tig systematisk karakter. Men i hagesam-
menheng er det ikke uvesentlig, og de 
opprinnelige kameliaene er vakre blad-
planter hele året, siden de er eviggrønne. 
La oss håpe at de vil kunne vise seg fra 
sin beste side i norske hager fremover.
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'Cornish Snow' (foto: Kenneth Cox).

Greta Garbo som Kameliadamen.
Fra gammel kinoplakat.
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  Fra prestegårdshage til arboret: Lunde Arboret i Balestrand 

Inger Elisabeth Måren, Institutt for biologi & Bergen Museum, Universitetet i Ber-
gen, Allégaten 41, N-5007 Bergen (e-post: inger.maaren@bio.uib.no)

Lunde Arboret i Balestrand kommune er bygget opp av en stor samling eksotiske 
trær og busker basert på plantninger fra midten av 1800-tallet i den daværende 
prestegårdshagen. Mange av trærne er derfor gamle og har klart seg bra under gun-
stige klimaforhold nær fjorden. Disse eksemplarene har langt grovere dimensjoner 
enn det som finnes i samlingene i det mye yngre arboretet på Milde. Lunde Arboret 
er i dag et anneks under arboretet på Milde, og helt siden arboretet på Milde ble 
grunnlagt, har det bidratt med plantemateriale og faglig samarbeid. I dag er Lunde 
Arboret betydelig restaurert og opprustet, både som faglig arena med nyskilting, og 
som rekreasjonsområde med tilrettelagt tursti, rasteplasser og badeområde.
 Arboretet på Lunde er en samling av trær og busker, såkalte lignoser, utledet av 
det latinske ordet lignum som betyr ”trevirke”, som brukes til illustrasjoner, demon-
strasjoner og studier. Arboret er utledet fra det latinske ordet arbor som betyr ”tre”. 
Dendrologi er læren om trær. Dendrokronologi er læren om alderen til lignoser, 
ofte i relasjon til klima over tid. Når en måler stammen hos trær, bruker man som 
regel å oppgi dette som diameter i brysthøyde (DBH: 1,37 m).

Balestrand 
prestegård  

(kobberstikk 
fra Viridari-

um Norvegi-
cum. Norges 

Væxtrige, 
Schübeler 

1886).



Naturforhold

Lunde Arboret ligger på nordsiden av Sognefjorden i Balestrand kommune, 61° 
15' N br. og 40° 9' Ø l. Hagen er tilknyttet prestegården på Tjugum og ligger på 
nedsiden av riksveg 55, en drøy kilometer fra fergeleiet på Dragsvik. Den er ikke 
skiltet langs hovedveien og noe vanskelig å svinge ned til, men vel nede på parker-
ingsplassen finnes både infotavler, kart og en merket sti.
 Klimatisk sett ligger Balestrand i overgangen mellom midtre og indre fjord-
strøk, med relativt varme somre og milde vintre. Naturgeografisk tilsvarer dette en 
beliggenhet på grensen mellom en svakt og klart oseanisk region, karakterisert av 
edelløvskog med varmekrevende arter på gunstige voksesteder. Schübeler (1886-
1888) skriver følgende om lysforholdene på vinterstid ved prestegårdshagen: ”Paa 
aarets længste Dag er Solen under Synskredsen i 4 Timer og 44 Minutter”. Med 
sine relativt varme somre og en vekstsesong på ca. 190-200 dager i året, er denne 
delen av Sognefjorden særs gunstig for et grøderikt planteliv.  

Historikk

Lunde Arboret ble opprettet først i 1973, men har likevel en historie som går 
langt tilbake i tid. Prestegården på Lunde har fra gammelt av vært kjent for sin 
innholdsrike hage. Arboretets historie startet på et vis med presten Harald Ulrik 
Sverdrup, som ble sokneprest i det nyopprettede Balestrand prestegjeld i 1849. 
Han begynte med en gang å opparbeide en hage som det etter hvert ble lagt merke 
til. Han bodde på Tjugum og innførte en lang rekke fremmede treslag. Sammen 
med sønnen, Harald Ulrik Sverdrup jr., opparbeidet han også en frukthage som må 
ha vært en mønsterhage for distriktet med omkring 100 ulike sorter epler, pærer, 
plommer og moreller. Han var spesielt interessert i pæresorter og hadde før forrige 
århundreskifte hele 46 sorter pærer. Man kan derfor si at hagen på Lunde var den 
første forsøksstasjonen for frukt i Sogn. 
 Anlegget er utførlig beskrevet av Dr. F. C. Schübeler, professor i botanikk ved 
Universitetet i Christiania, i hans store verk "Norges Væxtrige" som kom ut mel-
lom 1886 og 1888. Her skriver han: "Jeg har troet det riktig her specielt at omtale 
denne Prestegaards Have, der i sit Slags sikkerlig er enestaaende i Norge, dels for at vise 
hvad der ved den her nævnte Bredegrad kan trives, dels for at tjene et følgeværdigt Ex-
empel for andre, naar Forholdene maatte tillade at indrette sig paa en lignende Maade. 
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Tabell 1. Månedsnormaler for temperatur (i ˚C) og nedbør (i mm) (1961 - 1990) 
for nærmeste klimastasjon på Vangsnes ved Vik i Sogn og Fjordane. 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temp -0,1 0,2 1,8 5,0 10,0 13,5 14,5 14,1 10,3 7,1 3,2 1,0 6,7
Nedb 102 69 82 47 42 57 72 88 146 144 129 122 1100



Der kan neppe være nogen Tvivl om, at man saaledes i en væsentlig Grad vilde bidrage 
til at fremme baade sit eget Velvære og specielt Havedyrkningen, en Syssel, deri flere 
Retninger paa det varmeste maa tilraades baade »Fattig og Rig«". 
 De fleste av de store trærne på Lunde i dag ble sannsynligvis plantet på 1870-
80-tallet av Harald Ulrik Sverdrup sr. og hans sønn Harald Ulrik Sverdrup jr., som 
var bror av den kjente statsråd Jacob Sverdrup. H.U. Sverdrup jr. var personlig 
kapellan hos sin far og senere sogneprest i Balestrand. Vi vet derfor ganske nøyaktig 
hvilke treslag som fantes her den gang, når de ble plantet og hvor de forskjellige 
trærne sto. De viktigste attraksjonene i dag er nettopp de gamle eksemplarene som 
presten Sverdrup og hans sønn fikk satt i jorda for omkring 140 år siden.
 For å gi et blikk inn i resten av arboretets historie må vi gå hundre år fram i tid 
fra Sverdrups dager, til en annen planteinteressert prest, pastor Egil Thorbjørnsen, 
som tok bolig på Tjugum. Omkring 1970 fantes planer om å legge ut prestegårds-
hagen til tomter for boligbygging, og dette fikk Thorbjørnsen til å skrive til professor 
Oddvin Reisæter ved Institutt for dendrologi og planteskoledrift ved Landbruks-
høgskolen på Ås for å redde de gamle trærne. Reisæter foreslo i brev av 26. januar 
1972 at plantesamlingen på Balestrand ble knyttet til Det norske arboret på Milde 
ved Bergen som et anneks. I 1973 ble det skrevet en avtale med Kirke- og under-
visningsdepartementet, Det norske arboret på Milde og Institutt for dendrologi 
og planteskoledrift på Ås om oppretting av Lunde Arboretet. Avtalen inneholdt 
imidlertid et punkt om at det var Balestrand kommune som skulle være ansvarlig 
for arboretet. Dette punktet førte til at saken stoppet opp helt frem til 1976, da 
direktøren for arboretet på Milde, 
Poul Søndergaard, henvendte seg til 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
for å finne en løsning på problemet 
de var havnet opp i. 
 Etter mye om og men ble det i 
april 1982 inngått en festekontrakt 
mellom Kirke- og undervisningsde-
partementet, Det norske arboret på 
Milde og Norges Landbrukshøg-
skole på Ås i fellesskap om leie av 
ca. 25 dekar på prestegården til 
arboretsformål. Året etter ble det 
avtalt at Balestrand kommune skal 
stå for vedlikehold og opparbei-
ding av arealene. Området fikk den 
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Malus hupehensis i Arboretet på Lunde, 
utsikt innover fjorden (foto: forf.).



offisielle betegnelsen "Geografisk plantesamling / Friluftsområde Balestrand kom-
mune".  I 1988 inngikk så Universitetet i Bergen og Sogndal distriktshøgskole en 
avtale om å samarbeide om den faglige oppbyggingen av arboretet i Balestrand.
 Ett år senere ble det undertegnet en avtale mellom Balestrand kommune på den 
ene siden og Arboretet på Milde og Institutt for dendrologi og planteskoledrift på 
Ås på den andre siden. Ifølge denne avtalen skal Balestrand kommune innenfor en 

ramme på 500 timer per år ha an-
svar for tilsyn, vedlikehold, rydding, 
opprustning og utplanting. Institut-
tene skal stå for planleggingsarbeid, 
detaljplanlegging, plantelevering, 
samt holde samlingen i stand og be-
fare området minst en gang i året. 
 Arboretet har i dag et areal på 
18 dekar i et område som strekker 
seg fra riksveien til sjøen, med unn-
tak av det private arealet tilknyttet 
presteboligen. Arboretet har som 
mål å bidra til økt kunnskap om og 
interesse for botanikk, dendrologi og 
hagebruk. Det skal dessuten tilret-
telegge informasjon om plantesam-
lingene for publikum. I de senere år 
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Offisiell åpning av 
Lunde Arboret i mai 
2007. Fra venstre: 
Hans Olav Dale, Trond 
Kråvik, fylkesleder i 
Hageselskapet Solveig 
Sørbotten og daværende 
ordfører Erland Fager-
moen (foto: forf.).

Apeskrekk (Araucaria araucana). Det store 
hann-eksemplaret er fortsatt en av attrak-
sjonene  i Lunde Arboret (foto: forf.).



har det blitt utført en rekke forbedringer fra kommunens side i form av publi-
kumstilrettelegging. Parkeringsplass med tilhørende toalettbygg er anlagt nedenfor 
riksvegen. Det er også blitt opparbeidet sti som er handicap-tilpasset rundt hele 
arboretet. Nyskilting og restaurering av gamle skilt har gjort at formidlingen av 
hva som finnes i samlingene har blitt mer tilgjengelig for den besøkende. Den 
lokale velforeningen har på dugnadsbasis laget til et flott bade- og grillområde med 
benker og bord, rekkverk, murer og stupebrett i arboretets sørvestre hjørne.
 Arboretet fikk i 2006 utdelt to priser av Sogn og Fjordane Hagelag; en for beste 
friluftsområde innen kommunen og en for beste friluftsområde gjennom tre år i 
hele fylket. 

Plantesamlingene

I dag finnes det om lag 150 arter av trær og busker fra hele verden utplantet i ar-
boretet. Plantesamlingene er ikke ordnet systematisk etter familier og slekter, men 
etter geografisk tilhørighet som følger: Nord-, Mellom- og Sør-Europa, Kaukasus, 
Himalaya, Kina, Korea, Japan, Australia, New Zealand, Nord- og Sør-Amerika. 
Professor Oddvin Reisæter besøkte Lunde en rekke ganger i perioden 1943-1973 
og utførte ulike registreringer. De siste tiårene har Det norske arboret på Milde 
gjennomført registreringer og nyutplantinger, og etablerte i 1992 planteskolen 
like øst for prestegårdshusene. De siste årene har arboretet på Milde kommet med 
innspill til skjøtsel og utarbeidet informasjonsmateriale i samarbeid med kom-
munen. Samlingene er økt ved utplanting av en rekke arter alet opp i arboretet 
på Milde (se tabellen). [Vi håper å komme tilbake med mer detaljert oversikt i senere numre av 
Årringen (red.)].

De fire store

Fire av treslagene er målt til å være de største i verden på samme breddegrad. De er 
alle fra Sverdrups tid, og er blant de eldste og største i Norge. Det mest forunderlige 
med disse gamle kjempene er at de trives her, ikke langt fra et "arktisk" klima ved 
Jostedalsbreen, Nord-Europas største isbre. Dette forteller mye om hvor gunstig de 
lokalklimatiske forholdene ved Sognefjorden er for trevekst.  

Apeskrekk (Araucaria araucana) 
Også kalt skjellgran eller skjellkranstre. Arten finnes naturlig i det sørligste Sør-
Amerika, i grensefjellene mellom Chile og Argentina mellom 38 og 40° S br. 
Apeskrekk har en nær slektning i Brasil, mens de andre finnes i Australia, Ny-
Guinea og Ny-Kaledonia, men denne gamle slekten var videre utbredt i tidligere 
tidsepoker. Det er snaut 20 arter i slekten, de fleste tropiske og hele 13 finnes på 
Ny-Kaledonia. 
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Apeskrekk er eviggrønt og i sitt naturlige habitat kan det oppnå en høyde på hele 
47 m. Bladene sitter i spiral, er overlappende og svært tettpakket. De sitter gjerne 
på i 10-15 år. Arten er dioik, dvs. at hann- og hunnblomster vokser på hvert sitt tre. 
Hann-treet foran presteboligen ble innført fra England i 1873, og var da kun 31 
cm høyt. Den første vinteren ble det dekket til med en tønne, men senere ble bare 
bakken rundt stammen dekket til med hakket einer. Det er i dag Nord-Europas 
største apeskrekk, ca. 24 m høyt og måler 2,87 m omkring stammen. Balestrand 
er den nordligste lokaliteten i verden hvor en kan finne slike store eksemplarer, og 
denne Nordens største apeskrekk er i så måte en bevaringsverdig attraksjon. De 
første eksemplarene ble innført til Storbritannia i 1705 og ble umåtelig populære 
i Victoria-tiden. Det engelske navnet ”Monkey Puzzle”, skal treet ha fått under et 
middagsselskap i England i 1834. Det latinske navnet, Araucaria araucana, er et-
ter den søramerikanske indianerstammen Araucanos. Konglene er store med store 
frø. De vandrende Araucanos-indianerene spiste frøene rå, kokt eller stekt, og disse 
utgjorde hovedkomponenten i dietten. Tømmeret er populært i flere land til for ek-
sempel innendørs panel, møbler, treskjæring og papir, og arten er derfor truet i sitt 
naturlige utbredelsesområde. I 1984 ble det plantet ut frøplanter fra både norske og 
søramerikanske frø i den østre delen av prestegårdshagen. De trives meget godt og 
utgjør i dag sammen med to tilsvarende beplantninger i arboretet på Milde, trolig 
Norges største bestand med omlag 20 individer hver. Plantene står litt for tett til å 
kunne bli virkelig store sammen. I 1994 ble derfor tre av de største eksemplarene 
flyttet helt øst i arboretet, der de nå er vel etablerte.

Himalaiaseder (Cedrus deodara) 
Arten kommer fra Himalaya, nærmere bestemt den vestlige delen i India og Paki-
stan, hvor den utgjør et viktig tømmerprodukt. I disse fjellene vokser treet naturlig 
i et belte fra 1000 til 3700 m o.h., hvor det kan nå en høyde på 50 m og en stam-
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Eksemplaret av ekte kastanje eller edelkastanje (Castanea sativa) 
er trolig det største i landet (foto: forf.).



mediameter på hele 3 m. Himalaiaseder har mørke, eviggrønne nåler som kan gi 
et sølvaktig blått skinn. Disse blir sittende på treet i 3 til 6 år. Konglene står opp 
og er 7,5 til 10 cm høye. De er først blålilla, deretter rødbrune. Treet kan bli meget 
gammelt, det er talt opp til 900 årringer på noen individer. Eksemplaret på Lunde 
er i dag ca. 19 m høyt og måler 2,46 m omkring stammen og er i god hevd. Det 
skal være det største i sitt slag i Norge. Store eksemplar av høy alder finnes også i 
Nygårdsparken i Bergen, men arten er ellers relativt sjeldent plantet her til lands.

Nutkasypress (Chamaecyparis nootkatensis)
Nutkasypressen hører hjemme langs kysten av Alaska og sør til nordre California, 
hvor den kan nå en høyde på 30 til 40 m og en stammediameter på 3,7 m. Arten 
kan beviselig bli opp til 3500 år gammel. Chamaecyparis er en slekt av sypressfamil-
ien med eviggrønne bartrær som likner tuja, men har runde, ikke spisse, kongler. 
Artene blir høye, har pyramidal vekst og motsatte, skjellaktige og tettstilte blad. 
Treet på Lunde er blitt 24 m høyt og har en stammeomkrets på 3,10 m. Treet ruver 
i den gamle delen av arboretet med sin pyramideform. To arter er vanlige å plante 
ut i Norge, nemlig vanlig sypress, C. lawsoniana og nutkasypress, C. nootkatensis. 

Ekte kastanje, edelkastanje (Castanea sativa) 
Det finnes omkring 10 kastanjearter i verden. Ekte kastanje hører hjemme i Lil-
leasia, Middelhavsområdet og Nord-Afrika. Opprinnelig mener en at arten kom-
mer fra Lilleasia hvor den ble innført til Hellas og videre til Italia og resten av 
Europa. I sitt naturlige utbredelsesområde kan treet bli opp til 40 m høyt og måle 
opp til 4 m i diameter. Bladene er hele, store, tannete og sitter spredt, mens blom-
stene er små og sitter i rakler. De unge blad-
ene har filthåra underside, men blir seinere 
mørkegrønne og harde. Frukten er en stor 
nøtt, og 2-3 kastanjenøtter sitter samlet i en 
piggete kopp som åpner seg i fire deler når 
den er moden. Kastanjer er en delikatesse, 
som selges ristet på gaten i Sør- og Mellom-
Europa og kan også kjøpes i norske butikker 
om høsten. Ekte kastanje har vært i kultur 
lenge, både for å gi skygge, mat og trevirke, 
men treet er lite hardført og derfor lite dyr-
ket i Norge. Det meste som kalles kastan-
jetrær (for eksempel i Bygdøy Allé) her til 
lands tilhører slekten Aesculus, hestekastan-
je. Treet i Balestrand ble registrert blom-
strende for første gang i 1885. Det er i dag 
det største av sitt slag i Norge, 19 m høyt 
og hele 7,30 m omkring stammen. Treet har 
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Sembrafuru (Pinus cembra) (foto: forf.).



flere stammer, er delvis hult og flere store grener har i de senere åra falt av i uvær. I 
1997 ble det plantet ut flere eksemplar av arten alet opp fra frø samlet i Forstbotan-
isk have i København. Håpet er at flere trær sammen skal sette spiredyktige frø.

Andre store trær i arboretet på Lunde

Nordmannsgran (Abies nordmanniana) 
Arten tilhører edelgranslekten med ca. 40 arter og har navnet sitt etter den finske 
botanikeren Alexander von Nordmann, som ”oppdaget” treet i Kaukasus. Nord-
mannsgran kan bli opp til 55 m høyt. Hvis det får stå i fred, blir de nederste 
grenene sittende – selv på gamle trær. Nålene er mørkegrønne, blanke og 2 – 3 cm 
lange. Barken er mørkt gråbrun og jevn. På gamle trær sprekker barken i tykke fir-
kanter. Hann- og hunnblomster sitter på samme tre, med hunnblomsten i toppen. 
Konglene henger ikke slik som på vår gran (Picea), men peker oppover. Arten vok-
ser godt i fuktig vestlandsklima og er derfor blitt plantet mange steder. Individet på 
Lunde er på størrelse med de andre kjempene i den gamle delen av arboretet.
 
Sembrafuru (Pinus cembra) 
Ekte sembrafuru (ssp. cembra) har sin opprinnelse fra Alpene og Karpatene, mens 
sibirsk sembrafuru (ssp. sibirica) hører hjemme i nordøstre Russland og Sibir. Sist-
nevnte er et meget hardført tre som har vært plantet langt nordover i Norge, men 
som ikke trives langs kysten i sør og vest. I motsetning til vår furu med nåler som 
sitter to og to, har sembrafuruen knipper på fem nåler. Den kan bli omlag 20 m 
høy. Barken er gråaktig, blir grov og skaller av ved høy alder. Men mest forskjellig 
er sembrafuru fra vår hjemlige i spredningstilpasning. Mens vår furu har små frø 
med vinger og sprer seg med vinden, har sembrafuru store frø, nesten uten vinge, 
tilpasset spredning med fugl som samler forråd. På Lunde står flere eksemplar av 
den sørlige underarten, det største ved P-plassen ble plantet før 1943 og har vokst 
seg nærmere 20 m høyt og kraftig.

Mammuttre (Sequoiadendron giganteum) 
Mammuttreet er kanskje blant verdens største og eldste levende organismer. Treet 
kan bli hele 4000 år gammelt. Det største kjente eksemplaret måler 94 m, har en 
omkrets på 36 m og et volum på 1415 m3. Det vokser i Redwood Mountain Grove, 
California. Normal størrelse er ca. 70 m høyde og en stammeomkrets på ca. 10 
m. Barken er rødbrun, opp til 60 cm tykk og oppsprukket i tykke furer. Greinene 
er horisontale til nedbøyde. Treet er eviggrønt og har sin naturlige utbredelse på 
den sørvestlige siden av Sierra Nevada fjellene i California, fra 900-2700 m o.h. 
Her vokser det i blandingsskog hovedsaklig dominert av bartrær. Storstilt hogst 
på 1800-tallet truet arten med utryddelse, men en fredning reddet den. Det mest 
kjente stedet å se disse trærne i sitt naturlige habitat er Sequoia National Park i 
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California. Navnet Sequoiah stammer fra en indianer som er kjent for å ha opp-
funnet Cherokee-alfabetet. Arten har blitt plantet i Europa siden 1853, spesielt i 
Storbritannia. Her måler det største individet, ved Leod Castle nord for Inverness, 
45 m i høyde og 2,6 m i stammediameter. I Norge er arten lite plantet fordi den 
er lite hardfør, i alle fall som ungplante, men det finnes en del eksemplarer i kyst-
strøkene nord til Møre. Mammuttreet ble plantet i Lunde Arboret før 1980, trolig 
fra frø samlet i Fevik. Det største treet er 25 m høyt og i god vekst til tross for at 
toppen ser ut til å ha blitt splittet av lynnedslag.

Kjempetuja (Thuja plicata)
Arten er eviggrønn og opprinnelig fra Nord-Amerika, Cascade Range og Rocky 
Mountains, gjerne på fuktige lokaliteter med blandingsbarskog fra 0 til 2000 m 
o.h. Der kan treet bli hele 50 – 75 m høyt og 2 – 6 m i stammediameter. Barken 
er rødbrun og oppsprukket. Grenene er buet og bøyer seg nedover. Kjempetuja er 
tvekjønnet med både hann- og hunnblomster på samme tre. "The Quinault Lake 
Cedar" like nord for Quinault Lake i Olympic Mountains, Washington, er 53 m 
høyt og har en stammediameter på 6 m. Det er også talt årringer på noen av de 
store eksemplarene som viser en alder på henholdsvis 1460 og 1212 år. Kjempetuja 
ble først "oppdaget" i 1793 under Malaspina-ekspedisjonen. Den ble tatt i kultur i 
1853 og innført til Norge rundt 1870. I dag er det en vanlig innplantet art i hager 
og parker i vintermilde strøk. Veden er rødlig og velduftende med meget rette fibre. 
Greinene dufter av frukt (eple – anan-
as). Trevirket er i liten grad utsatt for 
råte eller vridning og brukes gjerne som 
kledning og til hagemøbler, men også til 
blyanter.

Hickory (Carya ovata) 
Hickory er en slektning av valnøtt som 
forekommer langs østkysten av Nord-
Amerika, der den trives best i fuktige 
vekstforhold, med årsnedbør på over 
2000 mm. Det kan få en høyde på 40 
m. Treet kalles 'shagbark hickory' på 
engelsk fordi den grå barken flasser helt 
ytterst av i store flak. De søte nøttene 
var en gang en viktig del av indianernes 
føde og er i dag en viktig matressurs for 
dyr i skogene. Selve nøttene ligger inne 
i et tykt, rundt skall, 4-5 cm rund frukt. 
Nøtten har fire tydelige riller. Bladene 
er store, ca. 20-35 cm lange og finnet. 
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Ett av landets få eksemplar av skihickory (Carya 
ovata) står på Lunde (foto: forf.).



Hickory er en hard tresort som tradisjonelt har vært brukt for å gi styrke til hånd-
tak for redskaper og våpen. I Norge har innført hickory også vært brukt som såle 
i langrennsski. Arten dyrkes i liten grad her til lands. Individet på Lunde er i god 
hevd og har vokst raskt.

Blodbøk (Fagus sylvatica f. atropurpunicea)
Barken til bøk er karakteristisk med den slette, grå overflaten. Bladene er glinsende 
mørkgrønne med bølgende kant. Bladverket er meget tett, og det er ikke mye lys 
som slipper igjennom til skogsbunnen under. Bøken kan bli opp til 400 år gam-
mel. Det høyeste eksemplaret i Sverige måler 44 m, men et annet tre har den største 
stammeomkretsen med hele 8,10 m. Veden er noe rødaktig og velegnet til møbel-
produksjon og gulvparkett.  

Nyere plantinger

Foruten disse store trærne som ble plantet på Sverdrups tid i området mellom 
prestegården og Eikedalen, har arboretet fått tilført flere andre spennende arter. I 
området nedenfor forpakterboligen ble det på 1990-tallet plantet flere arter Sorbus, 
Acer og Malus. I nedre del av arboretet øst for naustet finnes en del Alnus-, Betu-
la- og Acer-arter, i tillegg til Aralia spinosa, Kalopanax pictus, Carpinus caucasica, 
Pterocarya pterocarpa, Zelkova serrata og Quercus macrantha. I frukthagen neden-
for parkeringsplassen og toalettbygget finnes arter som Stewartia pseudocamellia, 
Juglans mandshurica, Acer carpinifolium, A. rufinerve, A. tschonoskii, A. mono, A. 
cissifolium, Cornus controversa og Cryptomeria japonica. I vest står også ett av de få 
eksemplarene av amerikansk kastanje, Castanea dentata, i landet.

Rogn og asal (Sorbus)
Sorbus-slekten (rogn og asal) favner om ca. 190 forskjellige arter løvfellende trær og 

busker med hovedut-
bredelse på den nor-
dlige halvkule. Det 
finnes to hovedtyper 
av Sorbus. Den første 
tilhører Aria og ink-
luderer asal. Disse har 
enkle blader, ofte med 
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Japanrogn (Sorbus commixta) 
trives på Lunde (foto: forf.).



tagget bladrand og som kan være lobet. Bladene er hvite eller sølvaktige på under-
siden. Den andre gruppen tilhører Aucuparia og inkluderer rogn. Sorbus pseudohu-
pehensis hører hjemme her. Disse artene har ulikefinnet bladplate, noe som gir dem 
et bregneaktig uttrykk. Om våren produseres store grupper av hvite til kremfargede 
blomster, og om høsten henger der klaser med attraktive bær i forskjellige farger; fra 
dyprøde - oransje/gule - lilla/rosa til helt hvite bær. Botanisk sett er de små epler, der 
mesteparten av fruktkjøttet dannes av blomsterbunnen. Nedenfor forpakterboligen 
finnes en samling av disse artene, deriblant Sorbus aucuparia, S. pseudohupehensis, S. 
intermedia, S. commixta, S. meinichii, S. americana og S. reducta.
 
Rogn (Sorbus aucuparia)
Artsnavnet "aucuparia" har rognen fordi fruktene før i tiden ble brukt som åte i 
fuglefeller. Navnet er avledet av det latinske verbet aucupare, som betyr "å fange". 
Arten trives godt i nordlige Europa og i Asia. I Norge er den vanlig i hele landet og 
blir opp til 20 m høy. Treet har en slank utforming med sølvaktig brun bark, krem-
hvite blomster om våren og halvskjermer med rødoransje bærepler om høsten. 

Fagerrogn (Sorbus meinichii)
Artsnavnet meinichii hedrer tidligere amtmann i Søndre Bergenhus Stift, Hans 
Thomas Meinich (1819-1878), som på sine reiser i Sunnhordland oppdaget arten 
(Salvesen 1993). Et småvokst tre eller busk som blir vel 10-12 m høyt. Barken er slett 
og gråbrun. Bladene er omkring 10 cm lange med parbladet bladplate som består 
av fire til seks par frie småblad og et trekantet, lappet endesmåblad. De er mørke-
grønne på oversiden og mer eller mindre filthåret på undersiden. Den blomstrer i 
juni med gulhvite blomster. Frukten er rød og større enn hos vanlig rogn. Fagerrogn 
utgjør et kompleks med apomikte småarter uten kjønnet formering. De er tem-
melig konstante i bladform og andre trekk, og finnes i atskilte områder. Dermed 
kan de holdes fra hverandre. Materialet på Lunde er av formen som kalles fægrirogn 
('Faegriana') og er avkom 
av treet i Muséhagen i 
Bergen. En nærstående 
art er rognasal (S. hybri-
da). Den skiller seg ved å 
ha bare ett til tre par frie 
småblad og et stort, lap-
pet endesmåblad (mer 
enn halve bladplatens 
lengde). 
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Fagerrogn (Sorbus meinichii) 
på Lunde (foto: forf.).



Svenskeasal (Sorbus intermedia)
Dette er et relativt stort, oftest énstammet tre sammenliknet med de andre asal- og 
rogneartene. Svenskeasal har vært plantet i parker og langs gater siden før år 1700, 
og er nå svært vanlig, både som plantet, forvillet og naturalisert. Bladene er hele, 
bredt avlange, lappet med 6-7 par sidenerver og tett filthåret under. Arten har 
ukjønna formering.

Japanrogn (Sorbus commixta) 
Japanrogn hører hjemme i Øst-Asia, der den er utbredt i fjellene i Japan, Korea, 
Sakhalin og de nærmeste regionene i Kina. Arten kjennes fra vår egen rogn på rela-
tivt mange og små blomster og frukter, langt tilspissete småblad og vinterknopper 
som enten er snaue eller har brune hår. I Vesten ble arten først kjent omkring 1880. 
Japanrogn blir opptil 15 m høy, men varierer svært mye fra distrikt til distrikt. Flere 
former er utvalgt spesielt for vakre og klare høstfarger og finnes i handelen.

Amerikarogn (Sorbus americana)
Amerikarogn ble innført til Europa i 1782, og har sin hovedutbredelse i det nord-
østlige Nord-Amerika fra Newfoundland og Nova Scotia sør til New Jersey og 
Pennsylvania, og i fjellene opp til 1800 m o.h. helt sør til Sør-Carolina og Georgia. 
Treet når her en høyde på 3-9 m med en stammediameter på 10-25 cm.  Arten 
vokser sent og lever ikke særlig lenge.

Dvergrogn (Sorbus reducta)
Arten er naturlig forekommende i Kina i sørvestlige Sichuan og nordvestlige Yun-
nan i høydelaget 2200-4000 m o.h. Buskene blir bare 15–60 cm høye, men brer 

seg utover med sideskudd fra korte 
stammeutløpere like under bakken. 
Greinene er brungrå til svartgrå. Fruk-
ten er rosa og 6–8 mm i diameter. 

Hjerte[blad]tre, kadsura (Cercidi-
phyllum japonicum)

Arten kommer opprinnelig fra Øst-
Asia: Japan (Honshū og Hokkaido) og 
Kina (Shanxi sørvest til Sichuan og øst 
til Zhejiang). Katsura er det japanske 
navnet på treet. Arten er helst min-
dre enn 10 m høy som dyrket, men 
kan bli opp til 40 m i naturen. Treet 
er dimorfisk, dvs. at det produserer to 
bladformer. De juvenile bladene sitter 
parvis på greinen, mens de fullvokste 
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Japanmagnolia, Magnolia sieboldii (foto: forf.). 



bladene sitter enkeltvis på små sideskudd. Arten er også dioik, dvs. at hann- og 
hunnblomster sitter på hvert sitt tre. Om høsten får bladene flotte farger i gult, 
oransje og rødt. Ofte skilles arten Cercidiphyllum magnificum ut med nyreformete, 
noe større blad. Den er mindre av vekst og mangler de røde høstfargene. Etter at 
løvet er felt, slipper det ut en søtlig lukt av kanel og brent sukker.

'Urtidstreet' (Metasequoia glyptostroboides)
Treet blir med rette kalt 'urtidstreet' og omtales ofte som et levende fossil (se Moe 
2006). En trodde slekta var utdødd og den ble ikke kjent som levende for viten-
skapen før i 1948. Funnet første gang levende noen år tidligere i Kina. I dag kan 
en finne fossilt materiale av treet på Svalbard. Arten vokser naturlig bare i Kina, 
der den er truet av oppdyrking og hardt beite. Til tross for langsom vekst ser de to 
trærne i arboretet ut til å klare seg bra.

Japanmagnolia (Magnolia sieboldii)
Magnoliaslekten består av ca. 80 eviggrønne og lauvfellende arter av trær og busker 
i Amerika og Asia. Den regnes som en av de eldste og mest primitive slektene blant 
de dekkfrøete plantene. Blomstene bestøves av insekter. Japanmagnolia, også kalt 
junimagnolia, ble innført til Europa i 1865. Den finnes viltvoksende i Øst-Asia som 
en busk eller lite tre med slanke greiner, 7-10 m høgt. Denne østasiatiske skjønn-
heten blomstrer i juni og juli med kritthvite kronblad og røde pollenbærere. 

Etasjekornell (Cornus controversa)
Asiatrekornell finnes naturlig i Japan og flere andre steder i Sørøst-Asia. Her kan 
den bli opptil 20 m høy. Arten har 
symmetriske flate, horisontale grein-
er. Bladene er skruestilte, eggeformet 
med kileformet basis og rundt 8 par 
parallelle nerver. Blomstene er tall-
rike, små og kremhvite og sitter i flate 
kvaster. 

Keaki (Zelkova serrata)
Denne arten er løvfellende og hører 
hjemme i Japan (hvor den blir kalt 
keaki), Korea, østlige Kina og Tai-
wan. Den kan bli 20-35 m høy med 
en stammediameter på opp til 2 m. 
Kronen er rund og brer seg utover 
når treet vokser. Bladene er 6-12 cm 
lange, eggeformede og med en smal 
spiss. Treet får flotte høstfarger. Bark-
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Stewartia pseudocamellia (foto: forf.).



en er gråbrun og flaker av til en mer oransjebrun farge under. Tømmeret har stor 
verdi i Japan. Arten ble sendt fra Kina til Veitch planteskole i England i 1862. Treet 
i arboretet er i god vekst.

Stewartia – Stewartia pseudocamellia, S. gemmata, S. sinensis
Disse artene hører hjemme i tefamilien Theaceae, og kommer opprinnelig fra Øst-
Asia. De er alle lauvfellende. S. pseudocamellia kommer opphavlig fra Japan og kan 
bli 10-20 m høyt. Arten ble introdusert i Amerika i 1874 og i Europa kort tid etter. 
Treet har opprette grener og mørkgrønne blader. Om høsten får disse flotte farger, 
fra oransje og flammerødt til fiolett. Barken er karakteristisk ved at den flasser av i 
store flak i grått og oransje. Blomstene kommer enkeltvis, er ca. 6 cm store og hvite 
med gul-oransje pollenknapper. Artsnavnet refererer til blomstene, som ligner på 
kamelia. S. sinensis er den minste av artene. Den ble innført til Europa fra Kina 
i 1901 og i kultur blir den bare en busk. Blomstene er store, hvite, og også disse 
med gul-oransje pollenknapper. Høstfargene er sterkt oransje og røde. S. gemmata 
vokser sammen med disse andre artene i den delen av arboretet som ligger nedenfor 
parkeringsplassen.

Lønn (Acer carpinifolium, A. rufinerve, A. tschonoskii, A. mono, A. cissifolium, A. 
saccharinum, A. sieboldiana, A. ukurunduense, A. opalus, A. ginnala)

Acer cissifolium – opprinnelig fra fjellskog i Japan hvor den foretrekker fuktig og lett 
sur jord. Arten har trekoplete blad, ofte med lange spisser. Hann- og hunnblomster 
sitter på separate trær.

Acer mono – fra østlige Asia og Japan, hvor den er inndelt i flere regionale former. 

Acer ukurunduense – Ukurundu er et område i Kina. Treet blir sjeldent over 8 m, 
med få ujevne greiner. Bladene blir helt gule om høsten.

Acer opalus – det finnes flere underarter av arten som til sammen dekker hele Sen-
tral-Europa fra Spania til Kaukasus. Treet er 10-13 m høyt, med en rund form. 
Høstfargen er bronsebrun.

Acer ginnala – sibirlønn – Fra sørøstlige Asia, “ginnala” er det lokale navnet på 
planten i Mandsjuria og nordlige Kina. Den er en stor busk eller lite tre. Bladene 
er smale med tre eller flere lapper. Den kortvarige høstfargen er friskt rød. Denne 
arten er mye dyrket i Norge grunnet sin vinterherdighet og forekommer visse steder 
forvillet.

Acer rufinerve – rustlønn – opprinnelig fra Japan. Lite tre med mønstret bark, røde 
og gule høstfarger.

Acer saccharinum – sølvlønn – opprinnelig utbredelse dekker et stort område i 
Nord-Amerika, fra Ontario til New Brunswick og sør til Florida. Den ble introdu-
sert til Europa i 1725 og ble beskrevet og navngitt av Linné i 1753. Både i Amerika 
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Abies holophylla
Abies homolepis
Abies nordmanniana
Abies recurvata
Abies sachalinensis
Abies sikokiana 
Acer carpinifolium 
Acer cissifolium 
Acer ginnala 
Acer mono 
Acer opalus
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Acer pseudoplatanus 'Rubra'
Acer rufinerve 
Acer saccharinum
Acer sieboldiana 
Acer tschonoskii 
Acer ukurunduense
Actinidia arguta 
Actinidia kolomicta 
Aesculus glabra
Alnus glutinosa
Alnus hirsuta 
Alnus rubra
Alnus rugosa 
Alnus subcordata
Alnus viridis 
Amelanchier cf. spicata 
Aralia elata 
Aralia spinosa
Araucaria araucana
Athrotaxis cupressoides
Berberis vulgaris 
Berberis vulgaris 'Atropurpurea' 
Betula pubescens 
Betula pendula
Buddleia cf. davidii 
Buxus sempervirens 
Carpinus caucasica
Carya ovata 
Castanea dentata 
Castanea sativa 
Cedrus atlantica
Cedrus deodara 

Cercidiphyllium japonica
Cercidiphyllium magnificum 
Chamaecyparis lawsoniana 
     'Greywoods Pillar'
Chamaecyparis nootkatensis 
Chamaecyparis pisifera v. pisifera
Cornus controversa
Corylus avellana
Cotoneaster cf. bullatus 
Cotoneaster dielsianus 
Cotoneaster sp. 
Crataegus cf. 'Paul’s Scarlet' 
Crataegus sp. 
Cryptomeria japonica 
Cunninghamia lanceolata
Fagus sylvatica 'Atropunicea' 
Fallopia japonica
Fraxinus excelsior 
Hedera helix 
Juglans mandshurica 
Juniperus communis
Kalopanax pictus
Laburnum anagyroides 
Larix decidua
Lonicera periclymenum 
Magnolia cf. soulangeana 
Magnolia sieboldii
Magnolia sp. 
Malus asiatica
Malus hupehensis
Malus sargentii 
Metasequoia glyptostroboides
Nothofagus antarctica 
Nothofagus betuloides
Nothofagus pumilio
Olearia ×haastii 
Phellodendron amurense
Picea abies 
Picea omorika 
Picea orientalis 
Pinus armandi 
Pinus cembra
Pinus koraiensis 
Pinus mugo 
Pinus parviflora var. pentaphylla

Podocarpus lawrencii 
Prunus avium
Prunus domestica 'Sviskeplomme'
Prunus lusitanica 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Pterocarya pterocarpa
Pterocarya rhoifolia
Quercus macrantha
Quercus pontica 
Quercus robur 
Rhododendron calophytum
Rhododendron cf. wallichii 
Rhododendron 
   'Cunningham’s White' 
Rhus typha var. laciniata 
Rosa rugosa
Salix caprea
Salix fragilis 'Bullata' 
Salix sp.
Sambucus sieboldiana
Sciadopitys verticillata 
Sequoiadendron giganteum
Sorbus americana
Sorbus aucuparia  
Sorbus commixta
Sorbus hupehensis
Sorbus meinichii
Sorbus reducta
Spiraea ×billiardii
Sequoiadendron giganteum
Stewartia gemmata 
Stewartia pseudocamellia 
Stewartia sinensis 
Symphoricarpos albus 
Taxus media 'Hichsii' 
Thuja koraiensis 
Thuja occidentalis 'Lutea Nana'
Thuja plicata
Thujopsis dolabrata
Tsuga heterophylla 
Tsuga mertensiana 
Ulmus glabra
Zelkova serrata

Tabell 2. Trær og busker i Lunde Arboret pr. 2006

og i Europa har dette vært et populært parktre, særlig til gateplanting. Hos oss kan 
den bli ca 20 m, med en vid krone. Bladene er dypt innskårne, femlappede og 
sølvhvite på undersiden. Bladskaftene er lange og gjør at bladene skjelver i vinden 
og gir en skimrende virkning. 



Påskelilje (Narcissus cf. pseudonarcissus)
I følge muntlige fortellinger skriver disse 
seg tilbake til 1700-tallet og kom fra Lun-
den i Slinde på Leikanger. Der ble det 
drevet gjestgiveri tilbake til 1610, og arten 
er sannsynligvis blitt brakt dit og så videre 
til prestegårdshagen på Lunde. Den sprer 
seg med frø og sideløk, og blomstrer i april 
i den gamle delen av arboretet.

Takk

Jeg takker for et godt samarbeid med Balestrand 
kommune ved skogbrukssjef Jørgen Hundseth 
i forbindelse med registreringsarbeidet og ut-
formingen av informasjonsmateriale til Lunde 
Arboret. Det norske arboret på Milde ved Per 
Harald Salvesen, Per Magnus Jørgensen og 
Bjørn Moe har bidratt med innspill i skrive-
prosessen. Jeg takker også for innspill fra Lau-
ritz Sømme, barnebarn av Jacob Sverdrup. Sist, 
men ikke minst fortjener mine besteforeldre 
Ella og Johan Måren i Lånefjorden en stor takk 
for hjerterom og husrom. 
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En tidlig, liten påskelilje sprer seg på Lunde 
(foto: forf.).
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Den eldste naturaliserte påskelilja på Vestlandet

Dag Olav Øvstedal, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildeveien 240, 5259 Hjellestad (e-post: dag.ovstedal@bot.uib.no)

Abstract:  A small bicoloured Narcissus species is naturalized along the coast and in the fjord dis-
tricts of Western Norway. Morphometric values are given, comprising specimens from a number 
of populations. Data on colour and scent compounds are given. The nomenclature is discussed. It 
is concluded that it probably should be named Narcissus pallidiflorus Pugsley.

Langs kysten og innover i fjorddistrikta på Vestlandet finst det ei lita tofarga påske-
lilje som veks i utkanten av kulturlandskapet fleire stader, og som truleg er den eld-
ste naturaliserte påskelilja i landet (sjå Øvstedal et al. 2000). Ho høyrer til seksjonen 
Pseudonarcissus, og er kalla Narcissus pseudonarcissus L. i norske floraer (Lid & Lid 
2005). Men namnsetjinga i denne seksjonen er heller usikker (sjå under). Denne 
påskelilja har vore i kultur i Arboretet og Botanisk hage på Milde i nokre år.
 Granskinga har som målsetjing å gje morfometriske data for det vestnorske ma-
terialet (under kalla vestlandspåskelilja), å bestemme det rette vitskapelege namnet 
og å finna ut kor planten opphavleg kom frå. 

Materiale og metodar

Det er nytta plantar frå Slinde (Leikanger, Sogn og Fjordane), Åkra og Djuvsland 
(Varaldsøy, Hordaland) Berge (Ølve, Hordaland) og Gøteborg (Sverige, dyrka av 
Ellen Schølberg, Bergen), alle dyrka  i Arboretet og Botanisk hage, Milde. Karakter-
ar i blomen som er målte, er vist i figuren s. 90. Eg har rekna ut at herbariemateriale 
krympar om lag 10 % i høve til friskt materiale. Metodar for gransking av fargestoff 
og luktstoff er omtalt i Øvstedal et al. (2000).

Vestlands-
påskelilja 
på Slinde 

(foto: P. H. 
Salvesen) 

[The 
naturalized 

Narcissus 
taxon.]



Resultat og diskusjon

Tabell 1 gir resultata frå dei biometriske 
målingane. I tillegg har eg teke med 
verdiar for kronrøyret, blomsterstilken 
og prosent bikrone av heile blomen 
for typematerialet av N. pseudonarcis-
sus (Burser 03: 042; sjå Barra & Lopez 
Gonzalez 1984) og N. pallidiflorus 
(Kew no K000464042). Frøet (sjå fig-
ur s. 91) er brunt, skinnande, rundt, 
diameter 2.66 ± 0.13 mm (n=10), med 
eit vedheng som er rundt til avflata, om 
lag 1 mm diameter, volumet i saftfylt 
tilstand utrekna til mellom 7 og 10 % 
av volumet til frøet. Kapselen er glatt. 

Blomsterfarge: blomsterfargane vart 
granska av T. Fossen i Øvstedal et al. 
(2000), som fann at det er om lag 12 
forskjellige flavonolar til stades (så 
langt er ingen identifiserte). Tidlegare studiar av  flavonoidane i Narcissus viste eit 
innhald av  isorhamnetin-3-arabinosido-7-ß-glucosid, isorhamnetin-3-ß-glucosi-
do-7-ß-glucosid, isorhamnetin-3-ß-glucosid, kaempferol-3-ß-glucosid, quercetin-
3-ß-glucosid, isorhamnetin-3-arabinosid, kaempferol-3-arabinosid, quercetin-3-
arabinosid (Schönsiegel & Egger 1969), kaempferol-3-ß-glucosido-7-ß-glucosid, 
kaempferol-3-(benzoylglucosido)-7-ß-glucosid, kaempferol-3-(p-oxybenzoylglu-
cosido)-7-ß-glucosid, kaempferol-3-benzoylglucosid, kaempferol-3-p-hydroxyben-
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Blomst hos vestlandspåskelilja, Slinde (foto: P. H. 
Salvesen) og karakterar som er målte (over).
[Characters of flower measured.]

Karkter  m ± std
Char. Vestland. N.pseud. N.pallid.
 (n=20)
  a 4,2±0.33 x x
  b 17.7±1.42 17.6± ? 20.4±?
  c 14.4±0.84 x x
  d 29.7±1.98 33.0 31.8±?
  e 14.5±1.07 x x
  f 23.4±2.01 x x
  g 27.0±1.47 x x
  h 18.2±1.42 x x
  i 27.3±1.49 x x
  j 14.5±1.47 x x
  k 8.8±1.72 x x
  l 14.7±2.00 x x
  m 8.5±   ? 7.7±? 8.3±?
Index% 62.6±1.65 58.0 63.4

Tabell 1. Gjennomsnittsmål for vestlandspåske-
lilja og typeeksemplar av N. pseudonarcissus og 
N. pallidiflorus. Index% =  d/d+e×100.
[Mean values of measured characters for the natu-
ralized Western Norway daffodil, type of N. pseu-
donarcissus, and type of N. pallidiflorus.]



zoylglucosid (Schönsiegel et al 1969), isorhamnetin 
(Shikiev & Serkerov 1970), og isorhamnetin-3-(6-
ß-rhamnofuranosyl-ß-glucopyranosid)(Nasudari & 
Litvinenko 1972).

Luktstoff: Dobson et al (1997) studerte luktstoffa 
hos ni artar av Narcissus frå Spania, inkludert N. 
bugei (Fernandez Casas) Fernandez Casas frå seksjo-
nen Pseudonarcissus. Dei fann tre grupper av lukt-
stoffsamansetjingar, og vestlandspåskelilja høyrer 
heime i gruppe III: lukt dominert av monoterpenar, 
men og med benzenoidar. Lukta til N. bugei er dominert av trans-ß-ocimen og 
med relativt mykje 1,3-dimethoxy-5-methylbenzen. Lukta til vestlandspåskeliilja  
er dominert av linalool, og med ei lita mengde 1,4-dimethoxybenzen (K. Jørgensen 
pers. medd.), men berre ein populasjon er granska, så vi veit lite om variasjonen.

Pollinering: sers sjeldan har eg sett humler vitja planten. Blomane står i fleire vek-
er, medan i Pyrenéane fell dei saman etter berre ein dag (Fernandez Casas pers. 
medd.). Dette kan tyda på ein mykje større insektaktivitet i Pyrenéane. Truleg er 
planten autogam hos oss, sidan han spreier seg så lett og det er funne frøplantar 
fleire stader.

I 2006 viste eg frysetørka materiale til den spanske Narcissus-eksperten J. Fernandez 
Casas i Madrid, og han namnsette det til N. pallidiflorus Pugsley. Samtidig sa han 
at namnsettinga i denne gruppa er uklår, og framom alt er det uklårt kor namnet 
N. pseudonarcissus L. kjem inn.
 Typeeksemplaret for N. pallidiflorus (figur s. 92) er frå  Bayonne på Atlanter-
havskysten av Frankrike, nær grensa til Spania, og arten er utbreidd langs Pyreneane 
og i Massif Central i Frankrike. Pugsley (1933) skriv følgjande om arten (omsett 
av DOØ): "Lauk heller liten, nesten rund, om lag 25 mm lang, med bleikbrune skjel. 
Blad rette, 15-30 cm lange, meir eller mindre blådogga (glaucous), flate, 6-10 mm 
breie, litt avsmalnande oppe. Stengel rett, om lag like lang som blada, bastant og lite 
avsmalnande i øvre del, lite samantrykt og utydeleg 2-kanta, med grove lengdestriper. 
Blomsterstilk ikkje tynn, sterkt bøygd, veldig kort, 5-8 (sjeldan -10) mm lang. Blomar 
av medels storleik, horisontale eller litt hengjande, 45-55 (sjeldan -60) mm lang (unn-
tatt fruktemne), krem- eller stråfarga, med litt djupare bikrone og kronrøyr nede med ei 
mjuk gulfarging; nesten utan lukt; kronrøyr 16-20 mm lang, blomsterblad breitt ovale, 
skjel-lagde nede, butte med utydeleg spiss eller svakt tilspissa, framoverretta til utover-
retta, meir eller mindre vridde, like lange eller litt kortare enn bikrona; bikrona heller 
brei, plutseleg utvida, utoverbøygd eller tilbakebøygd i kanten (om lag 30 mm diameter) 
som er 6-flika, av og til nokså utydeleg; flikar irregulære, av og til lite markerte og med 
utydeleg taggete, bølgete kant. Mjølberarar festa 3-4 mm over botnen av kronrøyret; 
støvknappar utan mørk flekk i enden. Kapsel 20-25 mm lang, nesten rund til meir av-
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Frø med vedheng (elajosom).
[The seeds.]



lang, ikkje trekanta, med utydelege, breie 
og grunne furer, ikkje rukkete. Chalaza-
enden av frøet med utydeleg vedheng. Kro-
mosomtall 15 (Philp)."
   Pugsley (1933) godtok N. pseudonar-
cissus L., og når ein samanliknar hans 
omtale av N. pallidiflorus med den av N. 
pseudonarcissus, finn ein følgande for-
skjellar mellom desse to: Plutseleg utvida 
trompet hos N. pallidiflorus, ikkje eller 
svært lite utvida hos N. pseudonarcissus: 
ifølge Fernandez Casas er dette ein lite 
god karakter, i Pyrenéane kan ein finna 
populasjonar kor det er ein kontinuer-
leg variasjon frå individ med plutseleg 
utvida bikrone til individ utan utviding. 
Rukkete kapsel i N. pseudonarcissus, glatt 
hos N. pallidiflorus: ein karakter som er 
lite brukt i nøklane, vanskeleg å seia kor 
god han er. Tydeleg vedheng på frøet til 
N. pseudonarcissus, utydeleg hos N. pal-
lidiflorus: lite eller ikkje brukt i nøklar, 
truleg kontinuerlig variasjon. Kraftigare 
gulfarge på blomen hos N. pseudonarcis-

sus: ifølge Fernandez Casas er det stor variasjon i populasjonar i Pyrenéane, ofte 
også både einsfarga og tofarga individ i same populasjon. Sterk lukt frå blomane til 
N. pseudonarcissus, svak frå N. pallidiflorus: truleg ein kontinuerleg variasjon.
 Når det gjeld storleiken på blomsterstilken, kronrøyret og prosent bikrone av 
heile blomsten (sjå tabell 1) er verdiane dei same for både typematerialet av N. 
pseudonarcissus, N. pallidiflorus og dei forvilla populasjonane på Vestlandet. 
 Nøklar for seksjonen Pseudonarcissus finn ein hos Fernandes (1967), Webb 
(1980), Cullen (1986). Når ein studerer desse, finn ein at det er fem karakterar 
som dei meiner er diskontinuerlege: blomsterfarge, lengda på kronrøyret, lengda på 
blomsterstilken, lengda  på bikrona og om kapselen er rukkete eller ikkje. Ein har 
skilt ut artar når ein finn ein diskontinuitet, til dømes når det gjeld N. longispathus, 
som har mykje lenger blomsterstilk enn dei andre artane i seksjonen. 
 Er målsetjinga oppfylt? Morfometrien viser at vestlandspåskelilja er temmeleg 
homogen, og ein ser raskt på storleiken til dei viktige karakterane om ei påskelilje 
høyrer til ”vår” art. Når det gjeld namnet, er N. pseudonarcissus det eldste, men 
sidan typeeksemplaret har fylt blomst og veksestaden er ukjend, er det meir prak-
tisk å nytta N. pallidiflorus Pugsley. Kor "vår" påskelilje kjem frå? Det klarte eg 
ikkje å finna ut. Det som eg såg av herbariemateriale av N. pallidiflorus i Madrid, 
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Type for N. pallidiflorus (K 000464042).
[Type of N. pallidiflorus.]



hadde mykje meir variasjon  enn kva det er hos "vår" påskelilje, så det skulle vera 
mogeleg å finna staden kor knollane vart tekne frå. Kanskje var det Sigurd Jorsalfar 
som var ei stund i Santiago de Compostela, som samla knollar, kanskje var det 
seinare pilgrimar som gjekk langsetter Pyrenéane. 

Takk

Takk til professor J. Fernandez Casas, Jardin Botanico, Madrid, for mykje informasjon om 
påskeliljer, og til Bergen Museum for reisestøtte, J. Berge og B. Helle, Bergen, for teknisk 
hjelp med foto m.m., C. Jarvis, London, for informasjon om typemateriale, K. Jørgensen 
for kjemiske data.
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  Fjelltjæreblomen i Almklovdalen – ein ny varietet som veks på olivin

Dag Olav Øvstedal, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, Universitetet i 
Bergen, Mildeveien 240, 5259 Hjellestad (e-post: dag.ovstedal@bot.uib.no)

Abstract: A new variety of  Viscaria alpina, var. almklovensis Øvstedal, is described from Alm-
klovdalen, Vanylven parish, Møre & Romsdal, Western Norway. It grows on olivine rock. It is 
characterized by narrow leaves (mean value 1.35 ±0.35 mm), and has well-developed petals.

Mange stader på Vestlandet finst det geologiske felt med bergartane serpentin el-
ler olivin. Dei vert gjerne kalla ultramafiske bergartar, fordi dei inneheld mykje 
magnesium og jern, og i tillegg har relativt høge konsentrasjonar av nikkel, kobolt 
og krom. Dei har og relativt lite aluminium og silisium, noko som gjer at det ikkje 
dannast leirmineralar på slik berggrunn. Den relativt store mengda av nikkel er 
giftig for dei fleste planter (sjå Proctor 1997, Westerbergh 1994), og det som kjen-
neteiknar slike område er at plantedekket er svært sparsamt utvikla. Lite jord og 
vegetasjon gir mykje berg i dagen, og den karakteristiske, raudlege fargen kjem godt 
fram, og derfor er namn som raudberg mykje brukt på serpentinknollar. 
 Av dei få artane ein finn her, er det ein stor prosent frå nellikfamilien. Elles finst 
småbregnar i slekta Asplenium, særleg grønburkne A. viride som kan vekse tett i tett 
i bergsprekkar. 
 Ein av dei store olivinførekomstane på Vestlandet ligg i Almklovdalen i Møre og 
Romsdal, eit område som er kommersielt utnytta til steinbrot. Plantelivet på denne 

og andre lokali-
tetar med ultra-
mafisk berggrunn 
i Møre og Roms-
dal er omtala i 
Bjørlykke (1938). 

Viscaria alpina var. 
almklovensis, Botanisk 
hage, Milde, juni 2007 
(foto: forf.).
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I Almklovdalen fann han ei smalblada form av fjelltjæreblom, Viscaria alpina, og 
då han dyrka denne forma i Oslo, viste det seg at den smale bladforma heldt seg 
konstant, dvs. at det er ei form som er utvikla frå arvestoffet i planten. I 2003 var eg 
i Almklovdalen og samla frø av denne genetiske forma, og ho har sidan vore dyrka 
i den botaniske hagen i Bergen, kor vi har eit felt med olivin frå Almklovdalen. 
Denne forma er verd ein taxonomisk rang, og eg har valt å nytta varietetsnivået.

Materiale og metodar

Hovedmaterialet vart samla i Almklovdalen, Vanylven herad, i august 2003. Frø 
vart teke med til Bergen og sådd, og plantane vart planta ut i olivinfeltet i Fjell-
hagen. Det er stor mortalitet på plantane (20-25 %), og kvart år er det sådd frø og 
nye plantar sett ut i feltet. Lengde på kronblad er målt til næraste tiendedels milli-
meter. SEM-foto er teke med Zeiss Supra 55 VP, Fuel Emission Gun. Medelverdien 
av breidda på tre blad (no 3,4,5 frå sentrum) i den sentrale rosetten vart målte.

Planten

Viscaria alpina (L.) G. Don var. almklovensis Øvstedal nov. var.
Viscaria alpina var. alpina similis, sed folia angustifolibus differentis; petiolis normalis. 
Holotypus: Norge, Sogn & Fjordane, Vanylven herad, Almklovdalen, dyrka 2006 
i Arboretet og Botanisk hage i Bergen, frå frø teke i Almklovdalen 2003. BG no. 
S-154452.

15-20 cm høg plante, med 4-5 rosettar tett saman. Blad 1.35 ±0.18 mm breie 
(n=24). Blomsterstand 43.4 ±8.9 mm (33-59 mm) høg i fruktstadium, med 3 
(sjeldan 4) par opprette sidegreiner. Kronblad 5.69 ±0.21 mm lange og 4.32 ±0.29 
mm breie (n=20). Frøa er mørkebrune, bønneforma, om lag 0.59×0.48 mm, og 
med eit sikksakkforma cellemønster (figur s. 96).

Bladbreidda i Viscaria alpina var. almklovensis & alpina
[Width of leaf in Viscaria alpina var. almklovensis & alpina]



Resultat og diskusjon

Bladbreidda hos fjelltjæreblom, V. al-
pina var. almklovensis er i middel 1.35 
±0.18 mm, medan bladbreidda hos 
eit tilfeldig utval av Viscaria alpina frå 
Sør-Norge i BG varierer mellom 1.7 og 
3.1 mm, med ein middelverdi på om 
lag 2.4 mm (n = 30). Bladbreidda er 
genetisk bestemt, og vert ikkje påverka 
av vekstmediet, noko som er i samsvar 
med tidlegare funn (Bjørlykke 1938). 

Truleg har kvar serpentin- og olivinforekomst si eiga form av fjelltjæreblom. For å 
få ei røynsle med dette målte eg lengde og breidde til kronblada hos almklovensis 
(figur øvst på sida) og samalikna med liknande målingar på materiale frå serpentin 
(Raudbergsområdet), som er i kultur i Botanisk hage på Milde like ved almkloven-
sis. Almklovensis har kronblad som er signifikant forskjellige (95 % nivået) frå ser-
pentinforma like ved. Dette syner ikkje anna enn at isolerte populasjonar er noko 
ulike, men synleggjer litt av dynamikken i mikroevolusjonen. 
 Haraldsen & Wesenberg (1993) studerte ei mengd populasjonar av Viscaria 
alpina frå Skandinavia, Island og Nord-Amerika ved hjelp av enzymelektroforese. 
Dei fann at variasjonen ligg på populasjonsnivå. I Norden har fjelltjæreblomen stor 
variasjon (Wesenberg 2001), men av dei ulike taxa som er namngjevne, er berre eitt 
interessant i denne samanhangen: V. alpina var. serpentinicola Rune frå Nord-Sver-
ige (Rune 1953). Varieteten er kjenneteikna ved at hos ein større eller mindre del 
av blomane manglar kronblada eller er deformerte (fig. s. 97). I tillegg er blomster-
standen rikt greina. Konklusjonen er at denne varieteten er ulik almklovensis, etter 
som almklovensis alltid har normalt utvikla kronblad. Rune (1953) fann Viscaria 
alpina var. serpentinicola på om lag sju serpentinberg. Alle populasjonane hadde 
reduserte kronblad, men det var små men tydelege skilnader mellom dei.
 Dei mange ulike formene av Viscaria alpina er interessante i ein evolusjonssa-
manheng. Ei undersøking som kan fortelja noko om populasjonsutvikling og arts-
danning hos serpentin- og olivinplantar, er arbeidet til Anna Westerbergh (1994), 

som studerte Silene 
dioica på serpentin 
i Nord-Sverige ved 
hjelp av enzymelek-
troforese og biometri. 
Ho fann at arten har 
ein innebygd toler-
anse for høgt innhald 
av nikkel jorda, og at 
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Kronblad av Viscaria alpina var. almklovensis.
[Petals of Viscaria alpina var. almklovensis.]

Frø av Viscaria alpina var almklovensis (t.v.) og detalj (t.h.).
[Seed of Viscaria alpina var. almklovensis (left) and detail (right).]



inga genetisk endring er naudsynt for at arten kan 
invadera ultramafisk jord. Men på serpentinområda 
vert plantane pollineringsmessig isolerte slik at dei 
vert utsette for genetisk drift. Truleg var det difor 
Westerbergh fann små, men tydelege morfologiske 
skilnader mellom populasjonar på serpentin og på 
nærliggande ikkje-serpentinområde.
 Bøcher (1963) delte den skandinaviske fjelltjære-
blomen inn i to underartar, Viscaria alpina  ssp. al-
pina og V. alpina ssp. borealis, men inndelinga hans 
har liten relevans for problema med serpentin- og ol-
ivinformene.
 Det står att molekylære granskingar, og planen er 
å finna ut av fargestoffa i planten (nellikfamilien har 
betaninar) og luktstoffa (blomane har ei karakteristisk 
lukt, som trekk til seg humler og sommarfuglar).

Takk

Takk til Steinar Handeland som var med på innsamlingsturen til Almklovdalen, formeir-
ingsgartnarane ved Arboretet og Botanisk hage for dyrking av planten, B. Helle og J. Berge, 
Dei naturhistoriske samlingane, Bergen Museum, for teknisk assistanse med fotografering 
m.m., E. S. Erichsen, Elektronmikroskopisk lab., som tok det elektronmikroskopiske bile-
tet, og P. M. Jørgensen for oppretting av den latinske teksten.
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Blomsterstand av Viscaria alpina 
var. serpentinicola Rune (frå 

Rune 1953: 58). [Inflorence of 
Viscaria alpina var. serpentinicola 

Rune (from Rune 1953:58).]



 Fenologi og klimaendringer 

Theis Braanaas, Straumesvingen 29, N-5151 Straumsgrend (e-post: thei-bra@online.no)

Skal vi tro klimapanelet i FN, IPCC (som delte Nobels fredspris for 2007 med 
Alan Gore), kommer temperaturen på jorda til å stige med 3˚C de neste 100 årene 
som følge av økende drivhuseffekt fra klimagassene. Temperaturen vil øke raskest i 
nordlige og høyereliggende områder. Derfor er det blitt antydet at temperaturen i 
Norge kan komme til å stige med vel 3˚C grader. Innlandet vil bli mer oppvarmet 
enn kysten fordi Atlanterhavet har en nedkjølende effekt slik at land raskere var-
mes opp enn hav.
 Det finnes flere teorier om hvorledes høyere temperaturer i Norge vil slå ut for 
de ulike artene, og forskerne regner med store endringer over relativt korte tidsrom. 
For Norges del forventes at skoggrensen vil stige 300 til 400 m vertikalt i terren-
get, omtrent til samme nivå som i forrige varmeperiode for 8000 til 2500 år siden. 
I det tilfelle vil store områder av dagens høyfjell bli dekket av skog. Barskogen vil 
bre seg mest utover og kan komme til å vandre innover Hardangervidda og andre 
fjellvidder. Fjellplanter som nå lever opp mot høyfjellet, vil komme i vanskelighe-
ter og gradvis bli skjøvet oppover og nordover. Sør i lavlandet og nordover langs 
kysten vil eikeskogene og edellauvskogene sammen med annen varmekjær flora, 
trenge seg inn på nye arealer. Pattedyr som lever i fjellet, vil da få problemer med 

innskrenkede arealer i høyden og 
i nord, det gjelder villrein, mos-
kusfé, jerv og fjellrev. Faunaen i 
sør vil berikes med arter via Sør-
Sverige, der villsvin, dådyr og 
ilder trekker inn i utvidede area-
ler av eikeskoger og edellauvsko-
ger.
  Hvordan vil fenologien bli 
påvirket av klimaeendringene? 
Fenologi er læren om hvorledes 
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Hunnrakler av hassel (Corylus avellana) i 
blomst, et sikkert vårtegn (foto: B. Moe).



naturhendingene skifter med årstidene. Hvis klimaet forandrer seg som følge av 
den menneskeskapte drivhuseffekten, må vi tro at det i sin tur vil virke inn på 
tidspunktene for når slike hendelser inntreffer. For pattedyr som for eksempel 
hjort eller elg kan slike forhold være: tid for brunst, fosterbæringstid, fødselstid, 
pattetid, yngelpleie, familieoppløsning, sommerføde, vinterføde, tidene for pels-
skifte til vinterpels og sommerpels, tid for gevirutvikling, feiing og felling av gevir, 
næringstrekk, forplantningsstreif, flokklaging, når dyrene går i flokk og når flok-
ken oppløses.
 Fordi hjortedyrene er planteetere vil slike fenomener være avhengige av plante-
nes / vegetasjonens fenologi. For en busk eller et tre kan det dreie seg om observa-
sjoner av: tid for sevjegang (skjær av en av de nedre greinene, tre innpå en tranghal-
set flaske; se til treet med faste mellomrom og finn ut når sevja går), når knoppene 
sveller, når lauvsprettet tar til og når det er fullt utsprunget, tid for høstfarging av 
lauvet, når lauvfelling starter og når lauvfallet slutter (treet er helt nakent), når 
begynner blomstringen og når er de fullt utsprunget, når tar blomstringen slutt og 
når er fruktene modne? 
 De værobservasjonene en gjør fra år til annet, kan sammenlignes med de feno-
logiske observasjonene for treslaga. En slik sammenligning kan gi forklaring når en 
ser at årsrytmen til trær og busker avviker fra det som er vanlig. Ser en tidspunk-
tene for hendelsene hos trær og busker som viltet liker, opp mot pattedyr-fenolo-
gien, kan en lettere forstå sider ved samspillet i naturen.
 En undersøkelse av elgskader i Verdal viste at elgen foretrakk ulike treslag og 
busker i denne rekkefølgen (jfr. Lykke 1964): 1. einer, 2. selje og vier, 3. rogn, 4. 
osp, 5. bjørk, 6. furu, 7. gran og 8. gråor. Når elgen andre steder gjorde stor skade 
på furu, kan det komme av at det ikke finnes nok av de treslaga elgen liker best.  
 For en trofast vandrer i Arboretet på Milde, vil det være naturlig å velge et av 
de ville treslagene nevnt over for fenologiske iakttagelser. Trær som selje, rogn, osp, 
hassel og bjørk egner seg fordi de er vanlige og har lett synlige blomster/blomster-
stander og frukter.
 Klimaendringene kan altså observeres ved å studere svingninger i fenologien i 
årene fremover. I Arboretet med sitt rike utvalg av trær og busker er det god anled-
ning til å følge med både stedegne og utenlandske arters reaksjoner på endringer 
i klimaet. Det forutsetter en viss interesse, tilstedeværelse og strukturering. Jeg vil 
tro at mange av dem som besøker Arboretet regelmessig har slike forutsetninger.
 En fenologisk plantekalender kan være nyttig til sammenligninger av obser-
vasjoner i årene framover. Kalenderen gjelder for et antatt sentralpunkt i Norge. 
Punktet ligger på 62 ˚N, 141 moh. og 56 km fra åpent hav. Sentralpunktet er 
et gjennomsnitt for beliggenheten av 40 observasjonsstasjoner fordelt over hele 
landet; i Nord-Norge, Vestlandet, kyststrøk av Sør- og Østlandet, samt indre 
Østlandet. For hvert tiende observasjonssted i hvert av disse fire distriktene er det 
beregnet et antatt (fiktivt) sentralpunkt. Ut fra disse fire sentralpunktene er det 
nasjonale sentralpunktet beregnet til å ligge et sted i Møre og Romsdal. 
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Observerte dager for de fenologiske hendelser beregnes i middelverdier og utgjør 
tabellens biologiske innhold. Datoene i parentes er gjennomsnitt for de fenologis-
ke hendelser i perioden 1928 – 1952. I denne perioden har til sammen 260 obser-
vatører fordelt på de fire regionene deltatt med fenologiske observasjoner. Dataene 
er hentet fra "Die Phänologie Norwegens" (Lauscher et al. 1955, 1959).
 Ved fenologiske observasjoner i Arboretet kan det gjøres sammenligninger med 
det fiktive sentralpunktet, nevnt med datoer i parentes nedenfor. Sannsynligvis 
vil det være store avvik, både fordi Arboretet tilhører et mer oseanisk klima enn 
sentralpunktet og fordi klimaperioden 1928 – 52 var kaldere enn dagens. Et inter-
essant spørsmål er om rekkefølgen for hendingene er den samme i dag som den 
gang, og hvor stort avviket er forskjøvet i tid. 

FENOLOGISK KALENDER FOR PERIODEN 1928-1952
(tall i parentes angir datoer i måneden)

Mars
Knoppene på trær og busker tar til å svelle.

April    
(2) Hasselen blomstrer. (17) Isen går opp. (21) Selja blomstrer. (22) Ospa blom-
strer. (25) Teleløsning. (30) Almen blomstrer.                                     

Mai      
(3) Lauvsprett hos hassel. (5) Lauvsprett hos bjørk. Groen viser seg. (7) Gråor, 
selje og rogn viser lauvsprett. (10) Lauvsprett hos alm. (11) Bjørka blomstrer. (15) 
Lauvsprett hos sommereik. (16) Asken viser blomstring. (18) Lauvsprett hos osp. 
(20) Lauvsprett hos ask. (21) Blåbærlyngen blomstrer. (22) Markjordbær blom-
strer. (24) Grana blomstrer. I mai blomstrer dessuten einer, det samme gjør tyt-
tebær, soleiehov og krekling.

Juni    
(4) Furua blomstrer. (6) Rogna blomstrer. (10) Molta blomstrer. (12) Fruktmodning 
tar til hos alm. (18) Selja viser fruktmodning. (23) Nyperosa blomstrer. I juni 
blomstrer dessuten bukkeblad, småsyre, skogkløver og hvitkløver.

Juli 
(16) Bjørkefrøet modnes. (22) Gråor viser fruktmodning. I juli blomstrer også 
sløke, kvann, turt, jåblom og hvit og gul nøkkerose. Dessuten dukker det opp visse 
arter av sopp.

August
(2) Fruktmodning tar til hos ask. Molta modnes. (8) Fruktmodning hos gran. (26) 
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Rogn viser fruktmodning. (27) Hasselen viser modne frukter. I august er det bra 
med sopp.

September 
(7) Konglene hos furua modnes. (10) Bjørka får høstfarger og nypene modnes. 
(16) Alm og rogn viser høstfarger. (17) Osp viser høstfarger. (20) Begynnende 
lauvfall hos hassel. (21) Sommereikas frukter modnes. Selje viser høstfarger (23). 
Begynnende lauvfall hos bjørk. (26) Høstfarging hos furunålene er avsluttet. (27) 
Asken får høstfarger. Ospa viser tegn til lauvfall. (29) Nyperosa får høstfarger. Alm 
og gråor viser lauvfall. (30) Begynnende lauvfall hos selje. September er den beste 
sopptida.

Oktober 
(1) Lauvfall begynner hos rogn. (4) Lauvfall begynner hos ask. (5) Sommereika 
viser høstfarger. (6) Begynnende lauvfall hos hassel. (9) Grannålene er i vintertil-
stand. (16) Lauvfall tar til hos sommereika. (19) Lauvfall slutter hos ask og osp. 
(21) Lauvfall slutter hos rogn. Furua har avsluttet nålefallet i de årene nåler fel-
les. (23) Lauvfall slutter hos selje. (25) Bjørk og gråor viser avsluttet lauvfall. (27) 
Almen har felt bladene sine. (28) Hasselen har mistet bladene sine. (30) Grana 
har avsluttet nålefallet i de årene nåler felles. (31) Nyperosa viser avsluttet lauvfall. 
I oktober er det som regel mye sopp. Nå blir også de fleste trærne fri for blader. 
På de bare kvistene kan du se vin-
terknoppene som skal springe ut 
til våren.

November 
(5) Sommereika har mistet bla-
dene. Noen arter av sopp dukker 
opp. Alle trærne har fridd seg for 
bladene. Vinterknoppene (skudd-
knopper, bladknopper og blom-
sterknopper) er i dvale. 

I vintermånedene november, 
desember, januar, februar og 
mars er vinterknoppene og bark 
en viktig del av næringa for de 
fleste planteetere. De visne urtene 
er også en del av vinterføden, og 
likeledes blåbærlyng, røsslyng, 
lav og andre vekster som finnes 
under snøen. 
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Hasselens hannrakler har strukket seg. Blomstringen har de 
siste årene gjerne startet allerede i februar  (foto: B. Moe).



Lag deg et skjema for fenologiske hendelser med muligheter for å fylle ut med 
datoer og år. Da vil du kunne følge med på den klimatiske utviklingen og dens 
innvirkning på naturen. For et utvalg av arter som interesserer deg, vil du kunne 
følge med fra år til år og kanskje gi tilbakemelding til Arboretet. Der har de konti-
nuerlig registrering av vær og klima som du vil kunne få utlevert skriftlig eller ta ut 
på internett (http://www.uib.no/arboretet/)
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  Heggspinnmøllen herjer i Bergen 

Bjørn Moe, Arboretet og Botanisk hage, DNS, Bergen Museum, Universitetet i 
Bergen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: bjorn.moe@sah.uib.no)

I slutten av mai 2007 står heggen fin midt i blomstringen med grønt og vårfriskt 
lauvverk. Men gradvis skjer det en forandring ved at trærne mister grønnfarge og 
blir mer grålige. Heggspinnmøllen har slått til også i år. Larvene har nok vært på 
treet en stund og spist på knopper og blader, men de første tydelige tegnene på 
heggens forvandling fra grønn til silkegrå skjer i begynnelsen av juni. Utover i juni 
blir gråfargen mer og mer dominerende, og til slutt finnes det knapt et grønt blad 
igjen på trærne.
 Heggens forvandling kan virke brutal, men er egentlig et fascinerende 
naturfenomen som alle legger merke til. Noen blir bekymret og tar kontakt med 
Arboretet og Botanisk hage. Mange spør seg med rette om ikke angrep av hegg-
spinnmøll er den sikre død for heggen? Noen spør om råd om hva som eventuelt 
kan gjøres for å "berge" treet?

Spinnmøll er sommerfugler 

Heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella) er 
en sommerfugl som hører til gruppen spinn-
møll.  Navnet har den fått fordi larvene vever 
seg inn i et tett silkelignende spinn. Det er 
fem arter i slekten spinnmøll i Norge. I tillegg 
til heggspinnmøll har vi to arter uten norsk 
navn, foruten rognspinnmøll og eplespin-
nmøll som lever på henholdsvis rogn og eple. 
Også hagtorn og andre frukttrær kan bli an-
grepet. Spinnmøllen går altså på spesifikke 
treslag, og det ser ut til at alle vertsplantene 
tilhører rosefamilien.    
 Familien Yponomeutidae som spinnmøl-
len tilhører, omfatter møll med et vingespenn 
på 20 – 25 mm. Framvingene er lysegrå med 
mange svarte flekker i rekker, mens bakvin-
gene er brungrå og har frynsete kant. 

Larvene til heggspinnmøll produserer et 
silkespinn (foto: forf.).



Glupske larver

Når heggen spretter i april/mai 
er larvene på plass i heggetrærne 
allerede og klare til å forsyne seg 
av naturens goder med knop-
per og ferskt bladverk. Larvene 
borer seg inn i knoppene og 
spiser det de kommer over av 
bladgrønt etter hvert som lauvet 
spretter. Men for larven er det 
viktig at bladene får sjansen til 
å vokse ut, hvis ikke blir beite-
grunnlaget borte, eller i hvert 
fall sterkt forringet. Til å begyn-
ne med ser treets utvikling nor-

mal ut fordi skadene på bladene ikke er synlige så lenge larvene er småvokste. Lar-
vene er gule med svart hode og nakkeskjold og med mørke flekker langs ryggen. 
 Larvene vokser raskt og blir etter hvert mer glupske. Når de er ca. 5 mm lange 
begynner de å lage spinn som til å begynne med ser ut som vanlige spindelvev. Spin-
net vil etter hvert veve sammen blader i skuddspissene, og det dannes teltlignende 
silkestrukturer over greinene. Bladene inne i spinnet blir beitet opp, og spinnet ut-
vides til å dekke stadig nye deler av treet. Noen trær blir bare delvis angrepet, mens 
andre forvandles totalt og blir fullstendig innelukket i et enormt silkespinn. Dette 
skjer fordi larvene kan leve i store kolonier, og spinnet utvides raskt etter hvert som 
larvene forflytter seg rundt i treet. 

Larvene starter beiteingen i mai, 
men de første synlige tegnene hos 
heggen kommer i begynnelsen av 
juni. Utover i juni blir møll-larvenes 
herjinger mer og mer omfattende, 
og etter ca. 4 uker er det hele over. 
Larvene viser ingen nåde overfor 
heggen, og de er i stand til å spise 
opp absolutt alt som er av bladgrønt 
på forholdsvis kort tid. Trærne 
som er mest angrepet får til slutt et 
spøkelsesaktig utseende der greiner 
og stamme er helt tildekket og syn-
lig på lang avstand. Det er slående 
hvordan larvenes appetitt kun ram-
mer heggen, mens andre lauvtrær 
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Larvene beiter på heggens knopper og blader (foto: forf.).

Larvene lever i tette kolonier, og silkespinnet beskytter 
mot predatorer. De mørk prikkene er ekskrementer (foto: 
forf.).



som står ved siden av, for eksempel 
bjørk, or, hassel og selje ikke røres i 
det hele tatt.
 Hvorfor lager larven spinnet? 
Det skal først og fremst tjene som 
bolig og hjelpe larven til å forflytte 
seg i lauvet mellom greinene. Spin-
net bidrar til et lunere klima som i et 
lite drivhus, og det er påvist at tem-
peraturen på innsiden ligger et par 
grader høyere enn på utsiden. Det 
elastiske spinnet beskytter larvene 
mot fugler og andre predatorer. Be-
skyttelsen er trolig effektiv i og med 
at fuglene tilsynelatende ikke lar seg 
friste av larvemylderet, og larvene 
trenger dermed ikke kamuflasjefarge 
for å unngå å bli spist. Snylteveps blir 
rapportert å være den av predatorene 
som kanskje er mest effektiv til å slå 
møllen tilbake, og å holde den i sjakk 
i mange år av gangen (Kobro 1993).  

Puppestadiet

Men alt har en ende, så også spisegildet til larvene. Når de ikke har mer heggelauv 
å beite på, går de over i puppestadiet, og larvene er da ca. 20 mm lange. Pup-
pene har en lysegrå 
farge, er sigarformete 
med en lengde på ca. 
10 – 15 mm. Som 
larvene, ligger pup-
pene beskyttet inne i 
silkespinnet, og spin-
net tjener til å holde 
det hele samlet i tette 
kolonier. Der hvor det 
er bladrester igjen, blir 
disse brukt som bind-
ingsverk, og puppene 
veves sammen, mer 
eller mindre innrullet 
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Heggestammen kan bli helt inntullet i det enorme 
silkespinnet og inneholde tusenvis av larver (foto: 

Bergensavisen, juni 2004).

I kulturlandskapet ved Grimseid ble så godt som alle heggetrærne angrepet 
av heggspinnmøll (foto: forf.). 



i bladet. På de bladløse 
heggetrærne fungerer 
spinnet både til å holde 
puppene samlet og til å 
feste dem til greinene. De 
sammenvevde puppene 
kan minne om en stor 
kokong. Puppestadiet 
begynner litt ut i juli og 
har en varighet på ca. 4 
– 6 uker, men lengden er 
væravhengig og forlenges 
ved lave temperaturer.  

En ny vår for heggen

Etter larveangrepet virker det som om livsprosessene til heggen har stanset opp, og 
situasjonen ser ganske dyster ut for treet som står ribbet for blader midt i vekst-
sesongen. Det er vanskelig å tenke seg at treet kan ha overlevd. Men så, i begyn-
nelsen av juli straks etter at larvene har begynt å forpuppe seg, begynner lauvet å 
sprette for andre gang fra et sett med ekstra knopper. Heggen har ingen tid å miste, 
og det går ikke mange dagene før treet har fått grønnfargen tilbake. For mange 
heggetrær ser det ut til at det kommer normalt med blader som om ingenting var 
hendt, mens på andre trær er nok bladmassen mer glissen og bærer preg av larvenes 
herjinger. Disse trærne kan se noe redusert ut, og dette varer sesongen ut. Vi må 
anta at alt spinnet som henger på trærne, virker hemmende på utviklingen til det 
sekundære lauvsprettet, noe som kan redusere livskraften.
 Totalinntrykket er at heggen kommer seg greit gjennom angrep fra heggspinn-
møllen, i hvert fall ett og trolig også to år på rad. Dette er basert på inntrykk fra 
trær i området Fana - Ytrebygda som ble hardt angrepet både i 2006 og 2007. Om 
heggen vil klare seg dersom angrepene skulle fortsette neste sesong og året deretter 
vet vi ikke, men det er sannsynlig at flere år på rad vil svekke treet slik at faren for 
å dø øker. 

Klekking og egglegging

Heggspinnmøllen klekker og tar til vingene på seinsommeren, i august eller slutten 
av juli. Møllen flyr mest om natten, men kan også være i aktivitet om dagen. Etter 
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Puppene ligger i tette kolonier 
beskyttet av silkespinnet (foto: 
forf.).



noen ukers sverming legger den egg i klaser på kvister nær knoppene til heggen, og 
de ovale eggklasene er dekket av et skall. Eggene klekkes normalt på høsten, og de 
små egglarvene overvintrer på treet i ly av skallet til eggklasen. Klekking kan også 
skje på våren for de eggene som overvintrer. Når våren er i gang, borer larvene seg 
inn i knoppene og er klare til å ta fatt på en ny syklus.  

Er heggspinnmøllen en indikator på klimaendringer?

Heggspinnmøllen forekommer vanligst i de lavtliggende strøkene av Sør-Norge. 
Den finnes nord til Nord-Trøndelag, og de seinere årene er den rapportert fra Nor-
dland. Kartet s. 107 viser rapporterte skader i 2007, og er ikke et utbredelseskart 
for arten. Det er tradisjonelt Østlandet som har vært hardest angrepet, både i år og 
tidligere, men det synes som arten har spredt 
seg til nye områder. På Vestlandet er vi ikke vant 
med kraftige angrep av heggspinnmøllen, og 
forekomstene av skader er lokale og begrenset 
til sørvestlige deler av Bergen kommune. Det 
er rapportert skader fra andre steder i Horda-
land også, men ikke med samme omfang.  
 Kjerneområdet i Bergen de siste årene lig-
ger fra Nesttun og vestover mot Fyllingsdalen 
og Loddefjord, samt utover til Mildehalvøya. 
I Arboretet og Botanisk hage ble det registrert 
angrep på hegg i Japanhagen, men disse var av 
det lettere slaget, og trærne ble ikke på langt 
nær så ribbet som for eksempel heggetrærne i 
kulturlandskapet ved Grimseid (se foto s. 105). 
I samlingene har vi mange andre arter i slekten 
Prunus, uten at det er blitt registrert angrep på 
dem. Heggspinnmøllen er kjent for å kunne 
angripe beslektede arter som for eksempel 
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Heggspinnmøllen er 
lysegrå med svarte flekker 

i rekker, mens bakvingene 
er brungrå og har frynsete 

kant. Svermer på sein-
sommeren og legger egg 
om høsten (foto: forf.).

Angrep av heggspinnmøll i 2007. Arten er 
i spredning til nye områder i nord og i vest 
(fra skogforsk.no/skogskade/map, supplert 

for Bergensområdet). 



kirsebær og plomme og kan være et problem i frukthager. Men i frukthagene er det 
først og fremst eplespinnmøllen som herjer.
 Er heggspinnmøllen i spredning? De siste års registreringer i Bergensområdet 
opptrer lokalt og starter i 2004, og mange lurte da på hva slags fenomen dette var. 
Angrepene sørvest for Bergen ble registrert i de samme områdene både i 2006 og 
2007, og kanskje er dette en begynnelse på at arten kommer til å spre seg utover 
større deler av Vestlandet? Den er i 2007 rapportert i store områder i Nord-Trøn-
delag, noe som ikke er kjent fra tidligere. Fram til nå har vi sett kraftige angrep av 
heggspinnmøll mest på Østlandet, både midt på 1990-tallet (særlig i 1996) og i 
2007, altså over en syklus på ca. 10 år.
 Mildere klima om vinteren kan være en årsak til at heggspinnmøllen ekspan-
derer til nye landsdeler, og slik sett kan denne arten være en indikator på de mye 
omtalte klimaeendringene. Det har vært varme somrer i 2005 og 2006, tilsvarende 
et østnorsk klima som kan ha virket gunstig for utviklingen. Men sommeren 2007 
var kjølig, og dersom dette har betydning, vil angrepet trolig være slått ned neste 
år. 

Takk
Takk til Gaute Velle, Bergen Museum (Zoologi) for innspill og vurderinger om heggspinn-
møllens livssyklus. Bergensavisen takkes også for å låne ut bilde fra angrepet av heggspinn-
møllen i 2004.
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 Strølagsforsøk med iberiaskogsnegl, Arion lusitanicus

Bjørn Arild Hatteland1), Per H. Salvesen2) og Torstein Solhøy1)

 1)Institutt for biologi, Universitetet i Bergen (e-post: bjorn.hatteland@bio.uib.no, 
torstein.solhøy@bio.uib.no) og 2)Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, DNS, 
Universitetet i Bergen, Mildeveien 240, N-5259 Hjellestad (per.salvesen@bot.uib.no)

Denne studien hadde som formål å se på effekten av fire ulike strølag når det 
gjelder begrensing av skade forårsaket av den innførte iberiaskogsneglen (også kalt 
brunsnegl, mordersnegl etc.). Forsøket ble utført i perioden 28. mai til 8. august 
2007, og var et samarbeid mellom Institutt for Biologi og Arboretet og Botanisk 
hage. Et estimat av artssammensetning og tetthet i sneglepopulasjonen ble gjort 
forut for forsøket 28. mai. Iberiaskogsneglen var helt klart dominerende, men det 
ble også funnet mange vorteskogsnegl, Arion intermedius. Ellers hadde lokaliteten 
vanlige arter som er typiske for slike habitater (gjødslet slåttemark). Én svart-
skogsnegl, Arion ater, ble også funnet.
 Tagetes-planter ble plantet 7. juni i fire rekker à fire ruter = 16 ruter, med 12 
planter i hver rute. Tagetes ble valgt, siden den er blant de planter vi har erfaring 
for at sneglene tiltrekkes av. Fire strølag ble testet ut med fire gjentak; kaffepellets, 
treflis, kakaobark og trebark. De forskjellige typene ble tilfeldig fordelt på rekkene.
 I starten var treflis det strølaget som virket å ha minst preventiv virkning på 
brunsneglene ettersom skadene i disse rutene var klart størst og antall snegler var 
noe høyere. Lavere Tagetes-sorter så ut til å være sterkere skadd av beite enn de høyere 
sortene. Men ettersom tiden gikk og været endret seg fra tørt og varmt til fuktig og 
kjølig, ble skadene like omfattende i alle rutene, og ingen av behandlingene hadde 
lenger noen preventiv 
virkning. Antall iberi-
askogsnegler økte be-
tydelig i samme periode 
som beiteskadene beg-
ynte å bli omfattende 
på alle rutene (se figur 
neste side). Dette kan 
være kun en effekt av 

Iberiaskogsnegler på kaffepellets 
(foto: Bjørn Arild Hatteland).



Middel tetthet av iberiaskogsnile per rute
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væromslaget, men kan også dels skyldes andre faktorer som læring, ettersom snegler 
over tid lærer hvor det finnes næringsrik føde. Sannsynligvis ble også de virksomme 
stoffene i strøet utvasket over tid. Mengden av snegler var relativt jevnt fordelt på 
de forskjellige strølagene gjennom hele forsøksperioden. Men kaffepellets hadde 
mest snegler på slutten av forsøket, noe som antagelig er tilfeldig.
  Strølagene treflis, bark, kaffepellets og kakaobark hadde altså i vårt forsøk ingen 
preventiv effekt, verken på antall brunsnegler eller beiteskader fra snegler.
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Forsøksfeltene ny-
plantet (over) og etter 
tre ukers beite (under) 
(foto: Bjørn Arild 
Hatteland).

Midlere tetthet av iberiaskogsnegl pr. rute 
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 Månadsblomen 2006

Dei siste åra er nettsidene blitt eit stadig viktigare medium til informasjon om Ar-
boretet og Botanisk hage. Sidene der vi skriv om plantane gjennom vekstsesongen 
har fått namnet ”Månedens blomst”. Spalta tek føre seg blomstrar både  i Botanisk 
hage og i Arboretet, og skal ha fokus på plantar som blømer og er verdt å sjå i den 
aktuelle månaden. 
 Vi er stolte over denne sida, og vil gjerne nå fram til så mange som mogeleg. Men 
alle har ikkje internett, og difor publiserer vi dei tolv "månadsblomane" frå 2006 i 
Årringen. Tekstene er skrivne av Bjørn Moe og Reidun Myking. Nye månadsblo-
mar blir å sjå på http://www.uib.no/arboretet.

Januar: Duftkrossved – Viburnum ×bodnantense
Fleire knippe med rosa knoppar har lenge sete klare på kvistane til duftkrossved Vi-
burnum ×bodnantense. Alt i desember kom dei første kvite blomane, og dei ser ikkje 
ut til å ha teke skade av det kalde vêret ved nyttårsskiftet. Busken veks på Dalåkeren 
i Botanisk hage, der står han i ei større samling artar frå kaprifolfamilien. Eit anna 
namn er keisarkrossved, men den gode lukta er sjølvsagt forklaringa til namnet 
duftkrossved. Lukta blir sterkare utover seinvinteren og våren. Duftkrossved tek seg 
fint ut i den låge vintersola og er eit av dei tidlegaste vårteikna vi kan vise fram. 
 Viburnum ×bodnantense er ei 
kryssing mellom Viburnum far-
reri og Viburnum grandiflorum 
som blei skrive om fyrste gongen i 
1950. Planten ser ut som ein mel-
lomting mellom dei to foreldra, 
men er meir hardfør mot kulde, 
i alle fall samanlikna med V. gran-
diflorum. 
 Vår duftkrossved er ein kulti-
var frå England som blei planta ut 
i Botanisk hage i 1998. Busken er 
i dag 3 m høg – større blir han 
ikkje. Diverre vart busken smitta 
med greinråte, Phytophthora ram-
orum, truleg som resultat av fleire 
år med frostskader. Dermed vart 
dette vårt farvel med denne hybri-
den. Han er no fjerna etter pålegg 
frå Mattilsynet. Duftkrossved – Viburnum ×bodnantense (foto: B. Moe).



Februar: Trollhassel
 – Hamamelis mollis 
    'Boskoop'
Trollhassel har ein 
svært tidleg start på 
sesongen og står i 
sin finaste bløming 
no midtvinters. Dei 
merkjelege, smale og 
gule bandforma kron-
blada ser ut som dei sit 
i uryddige nøste, men 
ved nærare ettersyn 
veks dei ut fire og fire 
i kvar blom og innafor 

fire mørke, raudbrune begerblad. Kronblada krøllar seg saman når vêret er kaldt, 
men rettar seg att når temperaturen stig. Bløminga skjer sjølvsagt på bar kvist - 
blada som kjem mykje seinare liknar på hassel. 
 Trollhassel høyrer til trollhasselfamilien som veks naturleg i Aust-Asia og 
austlege Nord-Amerika. Vi har fire artar i Arboretet og Botanisk hage, alle små tre 
og buskar. Biletet viser Hamamelis mollis 'Boskoop', den blei planta ut på Dalåk-
eren i Botanisk hage 1999. Trollhassel kan òg sjåast på haugen aust for vegen rett 
før Miniarboretet.

Mars: Gresk krokus – Crocus sieberi ssp. atticus 
Den første krokusen som blømer i Arboretet er gresk krokus, Crocus sieberi. Plant-
en veks på oversida av vegen mellom Blondehuset og driftsbygningen. I denne sør-
vendte grasbakken er lokalklimaet lunt og varmt, og saman med krokusen blømer 
to artar tysbast, Daphne mezereum på bar kvist og den eviggrøne D. laureola. I år 

stod gresk krokus i fin bløming 
i det milde vêret kring 20. feb-
ruar. No i byrjinga av mars har 
planten fått eit kraftig tilbake-
slag med kulde og snø, og blo-
mane har vore lukka sjølv når 
sola er framme. 
   Gresk krokus veks vill i Hel-
las i høgareliggande barskog og 
steinete fjellsider. Arten er vari-
ert i utsjånad og derfor delt inn 
i fire underartar. Vi har under-
arten Crocus sieberi ssp. atticus.
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Trollhassel (Hamamelis mollis) 'Boskoop' (foto: B. Moe).

Gresk krokus (Crocus sieberi ssp. atticus) (foto: B. Moe).



April: ”Påskebjølle” 
  – Pulsatilla ambigua 
I Noreg har vi to viltvek-
sande artar i slekta Pulsa-
tilla (mogop og kubjølle), 
men det finst totalt over 
20 arter, dei fleste i Eu-
ropa og Asia. I Botanisk 
hage veks Pulsatilla am-
bigua i Asia-feltet øvst i 
Fjellhagen, der han står 
relativt lunt framfor eit 
lite berg. Arten har vakre 
blålilla blomster som er 
store og vide i byrjinga, 
men blir klokkeforma 
utover våren slik som hos andre Pulsatilla-artar. Når Pulsatilla blømer er det for 
alvor grunn til å tru at våren er komen, og i England blir slekta ofte kalla for 
”pasqueflower” som tyder ”påskeblom”. 
 Heile planten er svært lodden med lange grå hår - ei tilpassing til eit barskt klima 
med store vekslinger i temperaturen, frå god solvarme om dagen til mange minus-
grader om natta. Planten veks naturleg i Sibir og austover til Mongolia og Kina. Vi 
har hatt han i Fjellhagen sidan hausten 2003.

Mai: Tulipa eichleri
Utover i mai vil tulipanane 
stå fint i Botanisk hage.  
Tulipa eichleri har store 
raude blomar, heile 12 cm 
når dei er heilt opne. Han 
veks i artssamlinga for tuli-
panar i vestkanten av Fjell-
hagen. Kultivarsamlinga er 
plassert ved den øvre hov-
udinngangen til Botanisk 
hage. 
 Tulipanane høyrer til 
liljefamilien med ca. 40 
viltveksande artar, dei fleste 
i Sentral-Asia og nokre i 
Middelhavsområdet.
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”Påskebjølle” – Pulsatilla ambigua (foto: B. Moe).

Tulipa eichleri (foto: B. Moe).



Juni: Asalea
  – Rhododendron 'Willy'
I byrjinga av juni er det 
tid for asaleabløming. 
Dei fyrste står no i full 
flor, men fleire vil bløme 
utover den næraste tida. 
Fargespekteret er imponer-
ande i raudt, gult og oran-
sje. Asalea-bløminga er 
lettast å sjå på oppsida av 
vegen i Nydalen, der det er 
samla ei rekkje kultivarar. 
Sorten på biletet heiter 
’Willy’ og står i avdelinga 

for japanske asalea. Han er liten, opptil halvmeteren høg, og blømer rikelig med 
store vakre rosa blomar. Bladverket er ikkje av dei finaste, men det får fine fargar før 
bladfall om hausten. Vi har hatt denne planten i Arboretet sidan 1988. 
 Asalea er ein bladfellande rhododendron, men det er uklart kor nær dei står 
dei vintergrøne artane. Sjølv om dei begge høyrer til Rhododendron-slekta, er det 
mange botanikarar som meiner at asalea er ei samansett og systematisk sett ikkje 
fullgod eining. Asalea er dirfor blitt oppdelt i fleire underslekter.

Juli: Rakettblom 
   – Kniphofia triangularis
Kniphofia er utan tvil den planten som 
gjer mest av seg i Fjellhagen nett no, 
og så avgjort verd ei vitjing. Den har 
fått namnet rakettblom etter dei flam-
mefarga blomane som sit samla i eit tett 
aks på toppen av den kraftige stengelen. 
Vi har tre arter Kniphofia i samlinga, 
der den meterhøge K. triangularis er 
den største. K. pumila er litt mindre, 
men også den blømer fint no i byrjinga 
av juli.
   Kniphofia veks i Afrika-området i 
Fjellhagen fordi plantane har opp-havet 
sitt i Sør-Afrika. I Afrika finst det heile 
70 ulike Kniphofia-artar. Plantane i 
Fjellhagen ser ut som dei trivst bra i det 
solrike bedet mellom steinar, i skrinn 
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Asalea (Rhododendron 'Willy') (foto: B. Moe).

Rakettblom (Kniphofia triangularis) (foto: B. Moe).



og tørr jord. Den store bladmassen 
dei har, gjer plantane sjølvdekkande 
om vinteren og ytterlegare dekking er 
ikkje naudsynt.    

August: Rosa ’Heritage’ (Austin 1984)
August er ei fin tid for den som vil 
sjå bløminga i Rosariet – og sjølvsagt 
få duftopplevinga med på kjøpet. 
Nett no er det dei moderne rosene 
som står på det finaste. Ein av sortane 
er ’Heritage’ som veks i øvre del av 
sjølve Rosariet, i avdelinga for mod-
erne buskroser. Dette er sorter produ-
sert i nyare tid, men med gamaldags 
utsjåande. 'Heritage' har delikate, store lyse rosa blomster med særs god duft, og 
han blømer lenge. I dei kraftige regnbyene vi har hatt den siste veka (juli 2006), er 
det lett for at kronblada fell av. Men på denne klaserosa er det rikeleg med knop-
par, slik at nye blomstrar vil komme i tida framover. ’Heritage’ er ca. 1,5 m høg, og 
skota er nesten heilt utan tornar. Stilkene er vel tynne for dei store blomane, og dei 
er derfor lite eigna til å ta inn i vase. 

September: Georgine
   – Dahlia pinnata ”Madeleines”
På seinsommaren er dei høge staudane ved 
Blondehuset utvaksne, og hagen får eit 
frodig preg. Dei meterhøge georginene er 
favorittane for mange, og sant nok er dei 
store, fargerike blomstrane vakre å sjå til. Vi 
har 26 ulike sortar av georginer, samt ein 
art i Blondehushagen.
 Georgina ”Madeleines” har mursteins-
raude, doble korgar og er ein gammal sort 
som har vore dyrka i Europa sidan byrjinga 
på 1800-talet. Denne blomen kan kjen-
nast frå tapetet som heng i ein av salane på 
Damsgård hovedgård, der motivet er måla 
i Paris i perioden 1805 – 1810. Blomen er 
òg måla av keisarinne Josephines hoffblom-
stermaler (Redouté) ein gang før 1814, så vi 
kan vere visse på at også keisarinna har hatt 
planten i sin hage i Frankrike. 
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Rosa ’Heritage’ (foto: B. Moe).

Georgine (Dahlia pinnata ”Madeleines” 
(foto: B. Moe).



 Med tanke på kor høgt 
georginene blei verdsette, er det 
ikkje rart om folk tok knollane 
med seg når dei flytta, anten det 
var ute i Europa eller her heime. 
Då familien Alme flytta frå 
Ringerike og inn mot hovudsta-
den i 1915, var georginene med 
på flyttelasset. Plantane er greie 
å dele, og dei lagar stadig nye 
friske knollar som kan sprei-
ast vidare til andre. Takk vere 
familien Alme blomstrar no 
keisarinne Josephine si georgine 
i Blondehushagen.

Oktober: Heptacodium miconioides (”Seven-son flower”) 
I oktober når dei fleste plantar visnar og førebur seg på vinteren, byrjar bløminga 
til Heptacodium miconioides. Det latinske namnet kjem av hepta = sju og codium = 
hovud fordi blomane sit tett samla sju og sju (derav namnet ”Seven-son flower”). 
Blomane er kremkvite med fem flikar, og kronrøyret er fylt med nektar til glede 
for insekt som er seint ute og flyr. Blada er store og går ut i ein lang spiss, og dei sit 
motsett på greinene, ikkje ulikt andre artar i kaprifolfamlien. 
 Heptacodium veks i Botanisk hage like ovanfor feltet med sommarblomar, og vi 
har han i Hatlehaugen i Arboretet. Vi har fem individ av denne tre til fire meter 
høge busken. No i byrjinga av oktober er planten akkurat i gang med bløminga, 
men han står lengje med talrike knoppar. Korleis det går med dei, er heilt avhen-
gig av temperatur- og soltilhøva utover hausten. Så langt denne sesongen (2006) 
har det varme vêret vore gunstig for Heptacodium som hos oss veks i eit marginalt 
klima. Planten liker seg best der den får maksimalt med sol, men likevel er skjerma 
mot frost, helst i ein skogkant mot sør.
 Heptacodium miconioides veks naturleg i sentrale og austlege Kina, der den er 
ein sjeldan plante. Han opptrer der som buskar eller små trær og trives best langs 
elver og i skogkantar, utan for mykje skugge. Buskane i Hatlehaugen fekk vi i 1992, 
medan dei i Solåkeren har stått sidan 1998.

November: Disanthus cercidifolius 
Takk vere buskane i trollhasselfamilien kan vi gle oss over bløming også om hausten 
og vinteren i Arboretet og Botanisk hage. Blomstrane til trollhassel kjem i februar, 
men no i november er det Disanthus cercidifolius som skal måle krefter mot kulde, 
snø og frost. Hos denne arten er sesongen snudd heilt på hovudet: bløminga på bar 
kvist skjer like etter lauvfellinga og ikkje i forkant av lauvsprettet slik vi er vande 
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Heptacodium miconioides ("Seven-son flower") 
(foto: B. Moe).



med. Før lauvet fell av om hausten får det ein 
vakker djup mørkeraud farge, og blada er hjar-
teforma (namnet cercidifolius som tyder at bla-
da liknar på judastreet, Cercis siliquastrum). 
 Også blomstrane er mørkeraude, men gan-
ske små slik at ein må gå tett på for å legge 
merke til dei. Dei sit saman to og to med 
blomsterbotnen vendt mot kvarandre. Kvar 
blom har fem kronblad som smalnar ut i ein 
spiss. Med denne forma kan kronblada rulle 
seg saman dersom vêret blir for kaldt. 
 Disanthus blir to til tre meter høg og bør stå 
lunt i halvskugge eller heilt opent. Planten på 
biletet er frå Flaggstanghaugen ved Blondehu-
set, men vi har han også i Botanisk hage og i 
Japansamlinga i Arboretet. Dei første plantane 
fekk vi i 1986.
 Det er berre denne eine arten i slekta Dis-
anthus, og naturlig veks han i eviggrøne lauv-
skogar i Kina og Japan. Men han er sjeldan og 
står på lista over truga artar.

Desember: Mahonia ×media ’Winter Sun’
I Hatlehaugen veks det fleire vintergrøne buskar i hasselskogen. Ein av dei er Ma-
honia ×media med det treffande kultivarnamnet ’Winter Sun’. Busken er to meter 
høg og har stammar med blad sitjande i krans høgt oppe. Blada er blanke, evig-
grøne med kvasse tenner, ikkje ulikt kristtorn. Men Mahonia høyrer til ein annan 
familie, nemlig Berberissfamilien. No i desember er det store knoppar på dei 10 cm 
lange blomsterstandane i toppen av planten. Om mildvêret held fram og vi får litt 
etterlengta sol, vil dei gule 
blomane kanskje springe 
ut til jul? Veden i planten 
er også gul, noko ein ser 
tydeleg om planten blir 
skoren. Mahonia er ein fin 
prydplante til glede heile 
året. 
 Det finst om lag 70 
viltveksande Mahonia-
atar. Dei fleste kjem frå 
Nord- og Mellom-Ameri-
ka og Asia.
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Disanthus cercidifolius (foto: B. Moe).

Mahonia ×media ’Winter Sun’ (foto: B. Moe).
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  Årsmelding for Arboretet og Botanisk hage 2006

ved Bjørn Moe, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, Universitetet i Ber-
gen, Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (e-post: post@sah.uib.no)

Organisasjon
Arboretet og Botanisk hage på Milde har vært en del av Bergen Museum siden 1. 
juli 2004 og organisert som en egen seksjon under De naturhistoriske samlinger 
(DNS). Virksomheten på Milde er registrert hos The Botanical Gardens Conser-
vation International (BGCI). Per Harald Salvesen har vært leder for Arboretet og 
Botanisk hage siden 1. januar 2005. Styret for Arboretet og Botanisk har avholdt to 
møter i 2006. Per Magnus Jørgensen fortsatte som leder i komitéen for utbygging 
av Botanisk hage. Per Harald Salvesen er direktør for Stiftelsen Det norske arboret 
og redaktør av Årringen. 
 Arboretet og Botanisk hage har 19 faste stillinger fordelt på følgende fem avde-
linger: administrasjons-, informasjons-, formerings-, urte- og lignoseavdelingen. 

Personale
Avdelingsleder i urteavdelingen, Arvid Aasprang sluttet 1. mars, og i hans stilling 
overtok Bodil Oma fra 1. juni. Fra samme dato fikk Monica Strømme fast stilling 
som anleggsgartner. Professor Dag Olav Øvstedal var tilbake fra endt forsknings-
permisjon 1. juli. Leder for formeringsavdelingen Ella Kristi Ødegård Blomsø gikk 
ut i permisjon 1. september, og i hennes fravær vikarierte Else Jorunn Melstokkå. 
Svanhild Ystaas ble tilsatt som vikar i veksthuset 30. oktober. Stipendiat Anne Berit 
Storheim sluttet 5. desember. 

Ansatte og venner samlet foran Blondehuset i anledning 50-års-lag for Alf Helge Søyland (foto: T. Pousi).



Vi har hatt flere personer i 
engasjementer og prosjek-
ter av kortere eller lengre 
varighet. Her kan nevnes 
Elin Moltu som vikar i vek-
sthuset, Wenche Eide som 
vikar i Øvstedals permis-
jon, Louise Lindblom som 
prosjekttilsatt for utredning 
av Botanisk hage (Tema-
hagene) og Heidi Dalseng, 
Daniel Gaasenbeek, Kristin 
Linga, Åsbjørg Såtendal og 
Mari Ulset engasjert som 
gartnere.

Bygninger, anlegg og arbeid i samlingene

Japanhagen
Anleggsarbeidet i Japanhagen (første byggetrinn) fortsatte utover vinteren / våren 
2006. De to trebroene over Vågelva ble bygget ferdig og grusvegen mellom dem ble 
anlagt på sørsiden av elva ("De fire årstiders sti"). "Filosofistien" på nordsiden av 
Vågelva ble anlagt med forstøtning av store avrundete steiner mot elva. Det tørre 
bekkegjelet ble bygget på vestsiden av haugen og integrert i Mosehagen. Steiner 
med store dimensjoner ble hentet fra Masfjorden med lastebiler. 
 Til å utforme gjelet fikk vi hjelp av Haruto Kobayashi og hans medarbeidere 
fra Japan. Under oppholdet deres i begynnelsen av mars, monterte de bambusgjer-
det rundt inngangspartiet til hagen. Foran gjerdet på høyre side av inngangen ble 
det plassert en kjempestor steinblokk (13 tonn). Tråkksteiner til stier i Mosehagen 
ble anlagt. Mosehagen blir omformet og kommer til å utgjøre en sentral del av 
Japanhagen. Anleggsgartner 
Ivar Fammestad, Wikholm 
arbeidet med Japanhagen til 
april/mai.  
 Om høsten fikk vi prob-
lemer med avrenningen fra 
knausene nedenfor områ-
det til Jan Skipanes. Vannet 
som trengte seg på fra grun-
nen under, gravde ut dype 
renner i grusvegen og la 
jord- og grusmasser utover 
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Bekkefaret i Mosehagen tar form under kyndig ledelse av Haruto 
Kobayashi. Ivar Fammestad ved spakene (foto: P. H. Salvesen).

Drenering av "innsjø" mellom Fjellhagen og  Kalvatre i Botanisk 
hage (foto: P. H. Salvesen)



i bedet. Anleggsgartner Askeland ble 
engasjert til å gjøre utbedringer, og det 
ble etablert grøfter og dreneringskum-
mer for å lede vannet ut av planteom-
rådet i Japanhagen. Etter ferdigstill-
ingen fra Askeland er dreneringen blitt 
tilfredsstillende, og vannet ledes nå bort 
fra planteområdet. Det er fylt på med 
mer jord og noen planter er blitt flyt-
tet. I nålebedet ved parkeringsplassen 
ved Vågelva er det tatt ut en del planter, 
gjort jordforbedringstiltak og satt ut 
planter med tilknytning til Japan. 

Botanisk hage
I Fjellhagen har det vært tekniske 
problemer med vannføring i fossen og 
den øvre bekken, noe som etter hvert 
førte til driftsstans. Driften av fossen 
og bekken blir vurdert koplet sammen 

med vanningsanlegget til Fjellhagen. Hele anlegget må sees i sammenheng med den 
videre utbyggingen av Japanhagen. Derfor vil fossen være ute av drift våren 2007. 
Fjellhagen er innmålt og digitalt kart foreligger, noe som gir mer detaljer og bedre 
grunnlag for inndeling i nye avdelinger. Disse er blitt tatt i bruk ved overgang til 
den nye Iris-databasen. I Solhaugen ble det plantet ut nytt materiale, særlig Tilia og 
Malus. Samlingen av Trillium er flyttet til sørsiden av Solhaugen i et lokalklimatisk 
gunstig område. Dette krevde en del anleggsarbeid med rydding av trær og tilførsel 
av mer jord. Kompostplassen ble fjernet og området ble utplanert og sådd i med 
gras. Forsøksringen har vært på befaring i Solåkeren og sett på næringstilstanden og 
målt pH i jorda, og ut fra prøvene har de vurdert plantetrivsel og behov for jord-
bearbeiding og andre tiltak. Under omlegging til økologisk drift i Nytteveksthagen 
ble det opparbeidet et stort område for dyrking av grønngjødslingsvekster. Det ble 
påvist god vekst i plantene ved bruk av husdyrgjødsel om våren og grønngjødsel i 
sesongen. Ved Tsuga-hekken (hovedinngangen mot Arboretet) ble det kjørt til jord-
masser, planert ut og sådd i for å forbedre vedlikeholdsnivået. Den gamle staude-
planteskolen på Rundhagen ble gjort klar for utbygging av toalett- og servicebygg 
(for bygging i 2007).

Arboretet
På vegen gjennom Nothofagusdalen ble det gjort tiltak mot forsumping av jorda. 
I området mellom Sløyfa og Fyllingen ble det lagt pukk på Langemyra for å bedre 
tilkomsten til planteområdene der. Det ble lagt pukk på vegen ovenfor kristtorn-
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Bruddet i hovedvannledningen er funnet, og Jon 
Inge Kleveland er fornøyd (foto: P. H. Salvesen).



feltene i Skulebrekka, samtidig som 
det ble lagt ut drenering mot vannsig 
ovenfra Folkehøgskolen. Ellers ble 
det gjort en del arbeid med generell 
oppgrusing og utbedringer etter 
flomskader. 
 I vegkanten ved Litle Grøne-
viksmyr vis à vis Blondehuset ble det 
startet opp arbeid med utvidelse av 
vegskulderen. Myrjord er blitt skiftet 
ut med steinmasser og det er lagt på 
pukk. Formålet er å gi en bedre tilret-
telegging for teltplasser under Arbo-
retets dag og i tillegg mulighet for 
ekstra handicap-parkering. Området 
skal ikke være til ordinær parkering.
 I Rosariet ble det i mars-april 
gjort mye grunnarbeid for å utbedre 
lekkasjer og vannskader. Fra Skule-
plenen ble det lagt ned et nytt, stort 
drensrør under vegen og ned i Lilledammen. Samtidig ble det laget forbikjøringslom-
me i vegkanten. En større lekkasje på hovedvannledningen til Arboretet og Bota-
nisk hage ble lokalisert ved garasjen i Mildevegen 210. Utbedringen ble et omfat-
tende og tidkrevende arbeid. Vi bidro med egeninnsats med gravemaskin og annet, 
mens Universitetet ved Eiendomsavdelingen besørget teknisk hjelp med søking og 
reparasjon av rørledningen. Lekkasjen skyldtes en korrodert/defekt kopling som ble 
skiftet og tettet. I Nore Krossdalane ble vannansamling langs stier og i plantefelt i 
rhododendronsamlingen drenert vekk. Det viste seg at de gamle drensledningene 
ikke tok unna, mest fordi de var lagt i jord som hadde pakket seg tett omkring dem. 
Etter oppgraving er nå nye drensledninger lagt ned over de gamle og det hele lagt 
i pukksteinfylling. Ved Oldertøset og Sløyfa ble det utført kant- og grøfterens. I 
Vasshaugen ved Mørkevann ble det utført granhogst for fristilling av stedegen furu 
og nyplantet orientgran og serbergran. Langs vegen på Brandaneset ble det utført 
hogst av sitkagran for fristilling av nobelgran. I Nore Kloppedalshaugen ble det 
hogget trær langs eiendomsgrensen mot naboene. 
 Rundt Flaggstanghaugen ble det gravd opp en grøft til å legge ned trekkerør for 
vegbelysning. Av arbeid i Arboretet ellers kan nevnes: supplering med eldre krist-
torn fra avviklet forsøksfelt på Nedstrand i Rogaland. I rhododendronsamlingen ble 
det foretatt beskjæring, tynning, flyttinger og nye utplantinger. I Rosariet ble det 
flyttet og supplert med nye roser, og forsøksfeltet ble utvidet. Rundt Geschwind-
kroken ble det gruset opp og plantet ut nye roser. I planteskolen på Rundhagen ble 
hekken og gamle planter mot naboen, Einar Mildek, ryddet vekk.  
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Rhododendron klargjort for levering til Årstadvollen 
av Joar Fossland (t.v.) og Ole H. Fedje (foto: T. Pousi).



 Det ble tatt opp lignoser fra 
ulike steder i Arboretet for 
flytting til Japanhagen. Rhodo-
dendron-stiklinger ble sendt til 
Hackmann i Tyskland. Store 
rhododendronplanter ble 
gravd opp fra artssamlingen i 
Krossdalane og levert til Års-
tadvollen. Arboretet stilte med 
gravemaskinhjelp til å grave 
vekk grastorv i Gamlehagen 
forut for arkeologiske under-
søkelser nederst ved muren. 
På Blondehuset ble det foretatt 

en del oppussing. Utvendig ble veggene skrapt og malt, innvendig ble gulvet malt 
(samme farger som før). Arbeidet ble utført av 'Kor e’ Vi', med noe dugnadsinnsats 
fra Arboretets ansatte. Avtrekksviften over komfyren og tilhørende slange med ven-
til på yttervegg ble skiftet. Tiltaket vil ventelig føre til forbedring i utluftingen fra 
kjøkkenet. Nytt servise er kjøpt inn og tatt i bruk. I administrasjonsbygget ble det 
bygget en glassvegg med dør foran resepsjonen for å gi bedre skjerming mot støy i 
korridoren. I biblioteket ble det montert lerret og tavle for bedre tilrettelegging for 
foredrag og seminar.

Formeringsavdelingen
I veksthuset ble det i 2006 produsert ca. 15.500 ettårige utplantingsplanter. 
Disse gikk hovedsakelig til Botanisk hages utstillinger av sommerblomster, men 
også til Blondehushagen og til pynt omkring husene i driftsområdet i Arboretet. 

Dessuten ble det levert 
planter til Muséhagen og 
Eiendomsavdelingen ved 
Universitetet i Bergen. 
Frøene til sommerblom-
stene er levert av Norgro, 
og årets utstilling viste ca. 
160 ulike sorter. I Blonde-
hushagen ble det plantet 
ut 1100 sommerblomster, 
fordelt på ca. 20 sorter. 
Sommerblomstene ga et 
godt resultat etter en fin 
og varm sommer. Det 
ble totalt produsert 1270 
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'Skogskaffi' under hogsten i Brandaneset (f.v.): Bjørn Atle 
Byrkjeland, Kjell Drægebø og Alf Helge Søyland (foto: T. Pousi).

Planteforskere på befaring i Nydalen (f.v.): Maria Herrero, Brita 
Toppe, Anna Elisabeth Moen og Bill Smith (foto: T. Pousi).



stiklinger til formering av ulike sorter planter, særlig roser, andre lignoser og av 
utstillingsplantene i veksthuset som tilhører Muséhagen. Formålet med stiklings-
formeringen er å fornye samlingene og å drive forskning.  Vi har 23 aksesjoner av 
veksthusplanter og stueplanter som tilhører Genressursutvalget. Noen aksesjoner 
har gått ut da vi har vært plaget av soppsykdom og virus, spesielt på noen begonia-
sorter. Camellia-stiklingene som kom fra USA i 2005 har rotet seg, men tilveksten 
har vært langsom, og de er blitt stående i veksthuset i hele 2006. Det har ikke lykkes 
å få Camellia-frøene til å spire, men nytt forsøk blir gjort i 2007. Frøene fra Japan-
turen i 2006 er blitt sådd. Årets utstilling av georginer omfattet 25 ulike sorter i 
Blondehushagen (historiske sorter) og ved hovedinngangen til Botanisk hage. 

Plantesykdommer og skadedyr
Smitte av soppen greinråte (Phytophthora ramorum) ble konstatert av Bioforsk, 
Plantehelse og Mattilsynet på Viburnum ×bodnantense i Botanisk hage i desem-
ber 2006. Dette materialet ble deretter destruert. I Japanhagen ble det registrert et 
sterkt angrep av mjøldogg på importert materiale av Rhododendron molle × sinense.  
De første brunsneglene i vårt område ble registrert i 2006. Det er observert noen få 
snegler i Blondehushagen og i Fjellhagen. Det ble utført forebyggende tiltak med 
bruk av nematoder i deler av hagen: omkring nyttevekstområdet, sommerblom-
stene, georginer, skyggeområder i Fjellhagen og kompostplassen. Dessuten ble det 
innført skjerpet kontroll med daglig inspeksjon av sensitive beplantninger i seson-
gen. Det fryktes at vi står overfor et økende snegleproblem.

Utadrettet virksomhet og arrangementer
Arboretets dag ble arrangert søndag 21. mai under mottoet "Fremmede arter – til 
glede eller fortvilelse". Tradisjonen tro ble arrangementet åpnet med Fanaduren, 
som spilte opp og samlet folket ved Blondehuset til kl. 1130. Her kalte konferan-
sier Øivind Of-
ferdal på opp-
merksomheten 
fra publikum 
og introduserte 
direktør Per H. 
Salvesen, som 
ønsket velkom-
men og takket 
for den gode 
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Øyvind Offerdal 
som konferansier på 
Arboretets dag (foto: 

B. Moe).



støtten som har gjort Arboretet og 
Botanisk hage til en institusjon for 
byens befolkning. Ord for dagen 
var ved skogforsker Bernt Håvard 
Øyen fra Norsk  institutt for skog 
og landskap. Han snakket om in-
troduksjoner av arter, fra nytteplant-
er som poteten til skvallerkålen som 
er blitt blant våre mest plagsomme 
ugras. Det ble laget en plakatutstill-
ing i tekst og bilder med temaet 
fremmede arter. 
 Foreningene som deltok var, 
foruten Arboretets venner: Den 
norske Rhododendronforening, Det 
norske hageselskap v/Fana Hagelag, 
Norsk trepleieforum, Vestlandsavde-
lingen av Norsk Botanisk forening, 
Ornitologisk forening, Bergenske 
Birøkterlag, Milde-Hjellestad histo-

rielag og Soppforeningen i Bergen. Fana Husflidslag demonstrerte plantefarging av 
garn. Norsk Trepleieforum Vest viste klatreteknikker. Fana Røde Kors hjelpekorps 
hadde stand med førstehjelp. Kunstner Hendrieke Berg hadde en egen utstilling.  
Aktivitetsløypen er populær, og det ble registrert 206 startende (hovedtyngden i 
alderen 3 – 11 år). I løypen som er bemannet av foreningene nevnt over, skal barna 
løse oppgaver og svare på spørsmål. Nytt av året var en konglekastkonkurranse ar-
rangert av Botanisk forening og Arboretet.   
 Den musikalske underholdningen var ved ”Kor e’ Vi”. Vi fikk i tillegg oppleve 
visesang med Øyvind Offerdal, og han viste dermed at han kan mer enn å "bare" 
være konferansier. Arboretets venner ble utnevnt til "Årets støttespiller 2006" – for 
å ha stilt opp for Arboretet og Botanisk hage gjennom 20 år. Leder Tor Jan Ropeid 
mottok prisen (som deles ut etter behov).
 Dugnadene i Arboretet og Botanisk hage utføres av en hyggelig gjeng, for-
trinnsvis pensjonister som har det sosialt sammen. Det er om lag ti ildsjeler som 
møter jevnlig opp mandag formiddag, og i 2006 var innsatsen på hele 1233 timer 
(tilsvarer bortimot ett årsverk). Arbeidet er ganske variert og består av stell og luk-
ing, rydding, skogsdrift, vedarbeid, flising, innsamling av frø, litt anleggsarbeid og 
forskjellig annet. På seinhøsten og vinteren er det arbeid inne, bl.a. rensing av frø 
til frølisten. Det vektlegges at den som deltar på dugnad selv skal få velge blant 
arbeidsoppgavene. Folk fra Arboretet og Botanisk hage rettleder og forteller hva 
som skal gjøres, og store hage- eller plantekunnskaper er ikke nødvendig for å delta. 
Dugnadsarbeidet utgjør et kjærkommet tilskudd til driften av Arboretet og Botanisk 
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Arboretets venner ved leder Tor Jan Ropeid utnevnes 
til 'Årets støttespiller' av Arboretets direktør, Per H. 
Salvesen (foto: B. Moe). 



hage. For å hedre innsatsen ble den årlige høsttakkefesten arrangert 21. november, 
og de tre ivrigste ble hedret som ”Årets flittige maur” med bokgaven "Vestlandets 
historie" og et diplom. I 2006 gikk prisene til Jostein Ottesen, Eileen B. Petterssen 
og Gudrun Svenkerud. Bjørn Moe viste bilder fra sin Svalbardtur. 
 Arboretets venner har arrangert to medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. På 
vårmøtet 21. mars fortalte Per Harald Salvesen om historiske roser og rosehistorier. 
Foredraget ble fulgt opp med to temavandringer om roser i Arboretet: 15. juni om 
villroser og 9. juli om historiske roser. Temaet historiske roser var populært, med 
hele 85 frammøtte roseentusiaster – et imponerende høyt tall med tanke på at været 
var ganske dårlig med mye regn. Den 15. august gikk temavandringen til Mildevat-
net og Vågelva der Bjørn Moe orienterte de 13 botanikkinteresserte om sumpveg-
etasjonen. På høstmøtet 10. oktober fortalte professor Dagfinn Moe om hager og 
planter som forsvinner. De 23 frammøtte fikk en levende innføring i dette vide 
temaet fra store renessansehager til de mer enkle fyrhagene.  Ansatte ved Arboretet 
og Botanisk hage har for øvrig bidratt med til sammen 30 foredrag i foreninger og 
hagelag mm.
 Det tradisjonelle plantesalget ble gjennomført 22. april og innbrakte kr 38.195. 
Juleverkstedet ble arrangert 3. desember, med salg og demonstrasjon av dekoras-
jonsmateriale og pyntegrønt (kristtorn, bar, kongler med mer). I tillegg hadde vi 
kafé med salg av grøt, pepperkaker, gløgg, kaffe og saft. Overskuddet ble til tross for 
dårlig vær og et noe sparsomt fremmøte, kr 1216,50. 
 Lørdag 20. mai arrangerte Arboretets venner 20-års jubileumsfest på Fana folke-
høgskule (foreningen ble stiftet 22. mai 1986). Festkomitéen, Bjørg Turid Olsen, 
Anne Rieber, Ingeliv Vevle og Tor Jan Ropeid, hadde i samarbeid med Fana folke-
høgskules personale laget en festlig ramme om kvelden som var velsignet med 
vakkert maivær. Som opplagt toastmaster, styrte Olaf Hammersland talerlisten og 
arrangementet ellers til de 
51 festdeltakernes store 
tilfredshet.
 I løpet av 2006 har 
det vært 36 organiserte 
omvisninger for grupper, 
inkludert temavandrin-
gene. Til sammen har ca. 
860 personer deltatt på 
disse. Omvisere var stort 
sett tilsatte ved Arboretet 
og Botanisk hage, med 
assistanse fra Arboretets 
venner. 
 Det er blitt en pri-
oritert oppgave å holde 
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Mandagsgjengen på dugnad (f.v.): Eileen B. Petterssen, Camilla 
Haneberg, Bjørn Moe, Lis Borg, Bjørg Olsen, Arnstein Orlund og 

Gudrun Svenkerud (foto: T. Pousi).



nettsidene (www.uib.no/ar-
boretet) oppdatert med infor-
masjon for publikum. I løpet 
av året er nettsidene videreut-
viklet med supplering av tekst 
og utskifting av bilder til de 
faste spaltene. Det har vært 
12850 besøkende på nettsi-
dene i 2006.
  Informasjonsbrosjyren ble 
gitt ut på engelsk, tysk og 
fransk våren 2006 og lagt ut 
på nettsidene i sin helhet og 
som resymé.  Vi har vært i me-
dia ved flere anledninger. Ber-
gens Tidende lagde to større 

reportasjer om vårblomstring og rhododendron, i tillegg til mindre spaltestoff. Vi 
har også vært omtalt i Fanaposten, bl.a. fra Arboretets dag. NRK/radio gjorde et 
lengre opptak til "Naturens verden", samt flere mindre innslag i forbindelse ar-
rangementer og spørsmål om planter, fenologi etc.

Status og planer for samlingene
De fleste samlingene i Arboretet og Botanisk hage er også publikumsutstillinger. 
Tre elementer forsøkes inkorporert i utstillingsøyemed: samlingene skal så langt 
mulig vise ulike plantegruppers (slekt, familie el. lign.) mangfold av tilpasninger, 
deres kulturhistorie og eksempler på gode (”de beste”) plantevalg for bruk under 
vestlandsforhold. Et viktig aspekt i tillegg er bevaring av vår botaniske natur- og 
kulturarv ved å dyrke sjeldne eller truede genotyper, kulturformer og arter. 
 I veksthuset på Milde holdes materiale for utstillinger i veksthuset i Muséhagen 
på Nygårdshøyden. Det holdes også en større samling av tropiske/subtropiske arter 
av morbærfamilien, spesielt slekten Ficus. Avtalen med Genressursutvalget for kul-
turvekster om å holde en samling (klonarkiv) av historiske veksthus- og potteplanter 
fortsetter, og omfatter p.t. 23 aksesjoner.   
 I Botanisk hage ble det satt opp ni skiftende utstillinger. Dessuten vedlikeholdes 
sju større områder med faste utstillinger. De mest betydelige skiftende utstillingene 
var sommerblomster og ettårige vekster i Solåkeren og knollvekstene (inkl. poteter) 
i Nyttevekstavdelinga. Av de faste utstillingene er Fjellhagen den absolutt mest kre-
vende å vedlikeholde. 
 I Arboretet holdes 16 større områder med faste utstillinger. De viktigste og mest 
krevende er samlingene av Rhododendron i Nydalen (kultivarene) og Nore Kross-
dalane (villtyper), Rosariet i Naustdalen med moderne, historiske og ville roser, 
Lynghagen med et stort mangfold innen lyngfamilien og andre familier med livs-
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Ekspedisjonen ved Venneforeningens plantesalg betjenes av (f.v.): 
Alf Helge Søyland, Jostein Ottesen og Bodil Oma (foto: B. Moe).  



formen ”lyng”, samt Blondehushagen med historiske hagevekster. Arboretet har i 
tillegg store samlinger/utstillinger av planter fra Asia, Sørlige halvkule og N-Ameri-
ka, foruten av spesielle slekter (kristtorn, lønn, kornell, eik, bjørk, or, ask).
Arboretet og Botanisk hage har et betydelig materiale av slekten Sorbus (rogn og 
asal) som danner basis for utredning av denne slektens taxonomi og biologi i Nor-
den. Også samlingene av Ilex (kristtorn), Rosa (roser) og enkelte andre er i aktiv 
bruk til forskning.
 Samlingen i Veksthuset av slekten Ficus vil nå når professor C. C. Berg er gått av, 
ikke lenger kunne fylle funksjonen som forskningsmateriale i Norge. Det arbeides 
med å overføre samlingen til andre institusjoner, der materialet fortsatt har interesse 
i forskning eller bevaring, og kan tas vare på mer rasjonelt. Bare et mindre utvalg 
vil bli beholdt på Milde for undervisning og utstilling. I løpet av 2006 mottok vi 
meldinger fra flere institusjoner om at materialet vi har levert (frø og stiklinger) er i 
live og i god hevd. 
 Samlingene av levende vekster på Milde omfatter pr. 31.12.2006: 6274 taxa av 
167 familier (herav 3087 kultivarer/navnesorter), fordelt på 8987 aksesjoner (ca. 
49.500 planter). Brutto tilvekst i 2006 var 634 aksesjoner for Arboretet og Botan-
isk hage, fordelt med 282 (44%) frøporsjoner, 290 (46%) planter og frøplanter, 44 
(7%) løker og knoller og 19 (3%) stiklinger, rotskudd, jordstengler og podekvister. 
Veldokumentert villtypemateriale fra naturen utgjorde ca. 150 aksesjoner (24%) og 
veldokumentert materiale av historiske hagevekster (mest gammeldagse roser) sam-
let i Norge utgjorde 33 aksesjoner (5%). Det resterende materialet (451 aksesjoner, 
71%) var hagemateriale uten spesifisert herkomst.
 Synfaring av samlingene er prioritert, og takket være iherdig innsats, har vi siden 
2004 forbedret situasjonen vesentlig. Nå er mer enn 98% av samlingene synfart de 
siste 8 år. Oppsatt vedlikeholdsplan forutsetter revisjon hvert 4. år. 
Vår gamle Novellserver ble i løpet av 2006 avløst av en ny, kraftigere Windowsba-
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sert server på Milde. I løpet av 2006 gjorde vi forberedelser, korrektur og annet for 
overgang til ny database over samlingene på Milde – IRIS. Database og lokalt nett-
verk oppgradert, men det gjenstår mye utviklingsarbeid og arbeid med supplering 
av data. Databasen ble tatt i bruk i desember.

Samarbeid, forskning og forsøk
Arboretet og Botanisk hage er med i et stort nettverk der vi bytter frø med andre 
institusjoner. Frølisten (sendt ut i desember 2005) inneholdt 74 innsamlings-num-
mer. Fra den samme frølisten mottok vi bestillinger fra 115 av våre nasjonale og 
internasjonale forbindelser. Det ble bestilt til sammen 1007 porsjoner med frø, og 
vi sendte ut 996 porsjoner.
 Genressursutvalget var samlet til et to-dagers møte i Blondehuset 28. – 29. mars, 
med bakgrunn i at vi er med i prosjektet og har flere arter og kulturformer av 
planter i veksthuset og i samlingene for øvrig. Per H. Salvesen er kontaktperson for 
prosjektet på Vestlandet. Han har også registrert gammeldagse roser for Genressurs-
utvalget og Norsk Roseforening. Salvesen deltar som representant for Arboretet og 
Botanisk hage i "staudegruppa" under Genressursutvalget for kulturvekster. 
 I forbindelse med utbyggingen av Japanhagen, engasjerte vi Åsmund Bergwitz 
til å holde foredraget "Japanske hager, andre perspektiver", den 23. januar. Under 
utbyggingen av Japanhagen har det vært god kontakt med Haruto Kobayashi, og 
han var på besøk hos oss to ganger i 2006. Kobayashi var organisator og reiseleder 
for turen til Japan (Tokyo og Kyoto), 4. – 14. november. Fra Arboretet og Botan-
isk hage reiste Bodil Oma, Brynjulv Litlere og Bjørn Moe, og i tillegg deltok Ivar 
Fammestad, Olav Tveitnes og Åge Vallestad. 
 Ved hjelp av midler fra EU-prosjektet ”Culture 2000” tildelt Bergen Museum 
ved professor Dagfinn Moe, ble det igangsatt arkeologiske undersøkelser i Gam-
lehagen. Det ble i 2006 foretatt prøveutgraving av forsenkningen nederst i hagen 
mot muren i sørvest, der man antar at det har vært en fiskedam. Takket være midler 
stilt til disposisjon fra Bergen Museum, ble det også igangsatt molekylærgenetiske 
studier av de tre formene av buksbom som er påvist i Gamlehagens parterre. 
 Stipendiat Anne Berit Storheim gikk over i annen virksomhet i desember 2006. 
Hennes doktorgradsarbeid på biologi og produksjonsegenskaper i kristtorn er ikke 
fullført. Arboretet er med som deltaker i prosjektet "bedre skjøtsel av viltvoksende 
kristtorn som grunnlag for bedre plantekvalitet og større utbytte", ledet av Bioforsk. 
Stipendiat Inger Elisabeth Måren har fortsatt sitt prosjekt på lyng.
 Tre studenter fra Anleggsgartnerkurset ved Stend jordbruksskule hadde praksis-
plass i 4 uker våren 2006.



  Minneord over Christian Øyane

Det var med sjokk og vantro vi fikk melding om at vår gode kollega Christian 
Øyane plutselig var gått bort den 20. juni 2006, bare 29 år gammel.
 Christian begynte på Arboretet i 1998 og arbeidet sammen med oss hver ons-
dag formiddag. Han var veldig glad i å bruke hagemaskiner, og i sommersesongen 
var han engasjert i å slå gresset, både plener og annen gressmark. Dette arbeidet 
utførte han alltid med flid og entusiasme. Om vinteren arbeidet han i lag med oss 
i skogen og lengtet etter sommeren, etter sol og varme som får gresset til å gro.
 Onsdagene på Arboretet var høydepunkter i Christians liv. Da fikk han bruke 
kreftene sine, og da fikk han vise at også han kunne bidra til arbeidsfellesskapet. 
På en måte var disse dagene også høydepunktet for oss ansatte på Arboretet. For 
selv om det å arbeide med Christian tidvis kunne være krevende, var det alltid en 
kjerne av humor og livsglede, som var 
lett å hente frem og som var smittende 
på oss andre. Vi lo godt sammen hver 
onsdag formiddag. Og det er slik vi 
minnes Christian: en glad og entusias-
tisk mann, som slår gress i sommerens 
lys, som ler og synger av full hals – og 
som ble en del av vårt arbeidslag.

Vi lyser fred 
over hans minne.    

For kolleger, 
Daniel Ducrocq
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Daniel Ducrocq og Christian Øyane (foto: T. Pousi).

Slåttekaren Christian (foto: T. Pousi).
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Bokmelding:

Karin Martinsson & Svengunnar Rymann:
 Hortus Rudbeckianus. – Symbolae Botanicae 

Upsalienses 35:1 (2007).
I passende tid før Linnéjubiléet i 2007 kom 
denne viktige gjennomgangen av Rudbecks 
hage i Uppsala. Det var jo denne hagen som var 
hovedgrunnen til at den unge studenten Carl 
von Linné flyttet fra Lund til Uppsala. Til tross 
for at han fant hagen i ruiner etter den store by-
brannen og Rudbeck den eldres død, ble den 
viktig siden den førte til kontakt med domprost 
Celsius og Olof Rudbeck d.y. Dette brakte ham 
i direkte forbindelse med den rudbeckske tradis-
jon som utvilsomt var en viktig forutsetning for 
hans videre utvikling.

 Helt uavhengig av dette, er det forskningshistorisk og botanisk viktig å få denne 
grundige oversikten. Forfatterne har sjekket alle mulige tilgjengelige kilder, inklu-
sive det som har overlevd av Rudbecks herbarium og tegninger. Dette er viktig siden 
det ikke alltid er lett å tolke de skriftlige kildene. Det mest imponerende er at de 
i svært mange tilfeller har klart å spore kildene til de plantene som ble introdusert 
på 1600-tallets andre halvdel, noe som er spesielt verdifullt for forståelsen av den 
botaniske virksomheten i en større sammenheng, særlig i Nord-Europa. Forfatterne 
har gjort en formidabel innsats for å oppklare navnene i det etterlatte skriftlige ma-
terialet, og de er blitt katalogisert etter sitt nåværende vitenskapelige navn, noe som 

ikke har vært så enkelt siden både nomenklatur 
og system for tiden er i endring. Til slutt er der en 
indeks til Rudbecks egne frasenavn, slik at det er 
mulig å gå begge veier, noe som er meget nyttig.

    Det eneste jeg vil beklage er at arbeidet er dårlig 
illustrert med bare fire figurer. Tross alt overlevde 
flere av Rudbecks illustrasjoner og kunne ha vært 
fine å ha sammen med oppklaringen av opprin-
nelsen og navnene. Jeg går ut fra at dette skyl-
des økonomiske begrensninger, og man kan lese 
denne viktige boken med stort utbytte uten disse. 
Et tvers igjennom imponerende arbeid!

Per M. Jørgensen

Rudbecks figur av planten Linné kalte 
Rudbeckia laciniata (scannet fra boken).



  Bokmelding:

  Per M. Jørgensen (red.):
 Botanikkens historie i Norge. – Fagbok-

forlaget 2007, 391 sider.
Erik Werenskiolds illustrasjon av Dron-
ning Ragnhilds drøm om tornen som 
vokste til et stort tre som bredde seg over 
hele landet (fra Snorre Sturlassons Heim-
skringla) pryder forsiden til Per Magnus 
Jørgensens verk om botanikkens historie i 
Norge. Denne illustrasjonen symboliserer 
oppbygningen av boken, fra botanikkens 
røtter, mot vitenskap, med blomstring, 
til forgreining. Per Magnus Jørgensen har 
skrevet mye av teksten i tillegg til å være 
redaktør, og har med seg mange eksperter 
på hver sine fagfelt (Gro Gulden, Klaus 
Høiland, Thore Lie, Kjell M. Paulsen, Per Sunding, Liv Borgen, Eli Fremstad, Ola 
M. Heide, Svein B. Manum, Jan Rueness og Halvor Aarnes). Boken er skrevet med 
et godt språk og er morsom og leseverdig for langt flere enn norske botanikere.
 Første del omhandler forhistorisk 
tid (til 1500), hvor praktisk bruk av 
planter i husholdningen var hoved-
fokus. I annen del beskrives historien 
der botanikken går mot vitenskap 
(til 1753), og hvor det hovedsakelig 
var prestestanden som utviklet 
botanikken. I tredje del blomstrer 
botanikken i Linnéperioden (til 
1905), spesielt med Martin Vahl 
(1753-1803) og "Flora Danica". 
En viktig person for botanikkens 
utvikling i denne perioden er også 
biskop i Trondheim, Johan Ernst 
Gunnerus (1718-1773). Norges 
første professor i botanikk, Christen 
Smith (1785-1816) ble oppnevnt i 
1814. I dette kapittelet blir det skre-
vet om personlige intriger, prestisje 
og vennskap, som viser forfatterens 
interesse for å fordype seg ikke bare 
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Arboretet Dag 2007: Per Magnus Jørgensen med Linnés 
yndlingsblomst og Linné-inspirert vest (foto: T. Pousi).



i personene men også personlighetene. I det siste kapittelet (til 1964) er boken 
delt inn i ulike fagretninger, som gjør den enklere å lese. Jeg vil fra dette kapittelet 
spesielt få nevne at det har blitt rom for å inkludere amatørbotanikernes bidrag til 
botanikken, særlig under avsnittene om fanerogami og mykologi. Jeg synes det er 
synd at boken slutter i 1964, men forstår godt at forfatterne nødig vil omtale seg 
selv i boken. Uansett håper jeg noen vil fortsette historien der denne boken slut-
ter.
 I appendiks finner vi biografier over de 31 mest toneangivende, avdøde norske 
botanikere, oversikter over planteslekter oppkalt etter norske botanikere (før 1964) 
og over sitert litteratur. Skuffende er det at mange av litteraturhenvisningene bare 
er tilgjengelig via andre verker. Jeg savner også en stikkordsliste.
 Boken er unik hva gjelder illustrasjonene, 406 figurer pluss figurer i biografiene. 
De aller fleste personene som er omtalt i teksten har fått sitt portrett med, noe som 
gjør boken mer visuell. For meg har boken hatt nyttig informasjonsverdi, mange 
løse tråder har fått knagger, og sammenhengen i botanikkhistorien er blitt klar. For-
fatternes glød og iver over sine forgjengere og deres virke gjenspeiles i denne boken, 
som jeg vil anbefale på det varmeste.

Heidi Lie Andersen
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Redaktøren, Per Magnus Jørgensen, under lanser-
ing av "Botanikkens historie i Norge" på Botanisk 

museum, Tøyen (foto: P. H. Salvesen).



  Årringens botanisk-etymologiske språkspalte

  Pimpinell – et plantenavn som forvirrer

Tor Jan Ropeid. Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, Sydnespl. 7, 
5007 Bergen  (e-mail: tor-jan.ropeid@if.uib.no)

Hvila vid denna källa,
Vår lilla Frukost vi framställa:

Rödt Vin med Pimpinella
Och en nyss skuten Beccasin.

Bellmann: Fredmanns Epistel N:o 82

I Årringens serie om historiske roser er turen i år kommet til pimpinelleroser og 
skotske roser. I innledningen til Per Harald Salvesens artikkel leser vi at pimpinell-
rosene må ha fått sitt navn etter en plante med parvis småfinnete blad, og vi får en 
kort innføring i problemene som er forbundet med å kunne fastslå hvilken plante 
eller hvilke planter som skjuler seg i pimpinellifolia. Jeg skal her ikke løse problemet 
(det ser ut til å være nærmest umulig), men gi en kort innføring i en fascinerende 
plantenavnhistorie som omfatter flere helt forskjellige planteslekter og plantenavn 
med forskjellig opphav.
 Som innledning har jeg sitert Fred-
manns Epistel N:o 82. Urten det siktes 
til her, er én av de plantene som går 
inn i det man kan kalle pimpinell-kom-
plek-set. Om Bellmanns 'pimpinella' 
– Sanguisorba minor (på norsk pimper-
nell) skriver én av Linnés botanikerkol-
leger, C. F. Hoffberg (1792): ”Krydds-
makande: lägges på rödt win och sallat, 
deraf smaken förbättras.” – Datidens 
ganer ville nok gjerne ha en vin med 
kraftigere kryddersmak enn i dag, men 
det er heller ikke utenkelig at Bellmann 
og hans svirebrødre bare hadde råd til 
billig vin som var så sur at den måtte 
tilsettes diverse krydderier for å få en 
akseptabel smak. Konsekvensene av å 
drikke for mye ”Rödt Vin med Pimp-
inella” beskrives i Paullis Dansk Urte-
bog (1648): ”[...] det skal de dog vide, Pimpernell, Sanguisorba minor (Thomé 1885).
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som saa gjerne bruge denne Drick, at der-
som de dricke for megit der aff, da maa de 
om anden Dage vente sig stor Hofvitverk oc 
Ölsiuge.” (sitert etter Lyttkens 1904-06). I 
Norges første hagebok (Horticultura 1694) 
heter det at 'pimpenell' brukes som ”grønt 
dryss i salaten.” A. J. Retzius, en av Linnés 
”lärjungar” skriver også om pimpernellen, 
som han kaller 'Trägårds Pimpinella', og 
sier at bladene benyttes ”i blandning med 
andra växter til grön Sallat, hvilken deraf får 
en smak af rå gurkor.” Retzius demonstrerer 
samtidig noen av de vanskene man blir 
stilt overfor, når navnet skal tydes. Til tross 
for at han skriver at planten brukes i salat, 
er hans 'Trägårds Pimpinella' merkelig nok 
ikke identisk med Bellmanns 'pimpinella', 
men identifiseres uttrykkelig som San-
guisorba officinalis, (på norsk blodtopp). 

Blodtopp er en klassisk medisinplante som på grunn av sine blodrøde blomsterhoder 
har vært brukt mot åpne sår og som blodstillende middel. Ifølge signaturlæren viste 
plantene gjennom sine former hva de kunne brukes til (similia similibus curantur = 
likt helbredes av likt). Under overskriften 'Pimpinell. Bockrot' behandler Retzius 
en helt annen plante, som av Linné har fått det vitenskapelige navnet Pimpinella 
saxifraga, og som på norsk kalles gjeldkarve (hører hjemme i skjermplantefamilien). 
Førsteleddet 'gjeld' betyr her 'ufruktbar' og viser til at frøene ikke hadde den samme 
nytteverdien som karve. Roten, som har en skarp smak og en sterk lukt som lett kan 
assosieres med den stramme lukten av bukk (jf. svensk 'bockrot' og fransk 'boucage' 
fra 'bouc' = bukk), har i lang tid vært brukt som legemiddel. Pimpinelledråper, som 
særlig brukes mot sår hals, er fortsatt å få på norske apotek. Retzius er nok klar over 
navneforvirringen, for han skriver uttrykkelig at man ikke må forveksle pimpinell 
”med Trädgårds Pimpinellan [...] som är et helt annat slägte”. Årsaken til at planter av 
slektene Pimpinella og Sanguisorba er blitt blandet sammen, er at bladene i begge 
slekter er parvis småfinnete og ligner sterkt på hverandre.
 Vi konfronteres her med en navneforvirring som har plaget botanikere og herba-
lister i mange århundrer. I sin store urtebok kommer allerede i 1539 Hieronymus 
Bock under overskriften 'Vom Bibernell' med følgende hjertesukk1): ”Hilff Gott, 
was hat diese gemeine Wurtzel sich müssen leiden bei den Gelehrten; haben alle darüber 
gepümpelt und gepampelt, doch nie eigentlich dargethon, wie sie bei den Alten hieß, 
oder was es sey.”  Forvirringen blir ikke mindre gjennom av at navnet i de fleste språk 

Gjeldkarve, Pimpinella saxifraga (Pabst 1887).
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1) "Gud hjelpe meg, hva har ikke denne vanlige urten måttet gjennomgå blant de lærde; alle har 
sutret og klaget, men egentlig aldri påvist hva den het hos de gamle eller hva den egentlig er."



opptrer i en rekke ulike former uten at det alltid er mulig å avgjøre om det dreier 
seg om Pimpinella eller Sanguisorba. Som eksempel kan nevnes de tyske navnene 
'Bibernell(e), Bibinell, Pimpinelle, Pimpernell' som i Adelungs tyske ordbok fra 
1801 føres opp om begge planteslektene. Bortsett fra bladformen har Pimpinella-
slekten ikke noe til felles med Sanguisorba-slekten.
 Både botanikernes og folkespråkenes omgang med Pimpinella har bidratt til den 
uoversiktlige situasjonen. Navnet opptrer ikke i klassisk latin. Det første belegget 
synes å stamme fra det 6. årh. hvor vi i den såkalte 'Dynamidia Hippocratis', en 
omarbeidelse av materiale som stammer fra Dioscorides, finner navnet pimpinella 
om en ikke nærmere bestemt medisinplante (Souter 1949). I det 7. årh. opptrer 
pipinella hos Benedictus Crispus, men det lar seg ikke fastslå hvilken plante man 
tenkte på i middelalderens urtebøker.
  Når det gjelder navnets betydningsmessige opphav, finner vi en ikke helt ube-
tydelig meningsforskjell mellom botanikere og lingvister. Botanikerne har gjerne 
villet forklare navnet som et middelaldersk kunstord som går på bladformen (f.eks. 
Fægri 1960). Melchior Sebizius, som i 1580 utgav en nybearbeidelse av Hierony-
mus Bocks urtebok, skriver at planten helst burde ha vært kalt 'Bipinella' eller 'Bi-
pennula' (Marzell), og også Linné (1751) forklarer Pimpinella som bipinnatis foliis. 
Salvesen gir i sin artikkel om pimpinelleroser en morsom forklaring hvor han tar 
utgangspunktet i gamle regler for å gjenkjenne medisinplanter. Problemet er at de 
eldste navnene (pi(m)pinella) ikke synes å støtte opp under denne tydningen. Etter 
Genausts (1976) oppfatning er en lydutvikling fra et ikke belagt latinsk *bipinnula 
til pimpinella heller ikke mulig. Både Genaust, von Wartburg og Marzell har en 
annen forklaring som kan tyde på at pi(m)pinella opprinnelig først og fremst har 
vært knyttet til gjeldkarven. Navnet må sees i forbindelse med lat. piper (pepper) 
og både vise til at gjeldkarveroten har en skarp og bitende smak, og til at fruktene 
med litt fantasi kan minne om pepperkorn. Navnet må i så fall være dannet av piper 
+ diminutivsuffikset -ella med innskutt  -n-  (og ofte utvidelse av  p  til  mp-, noe 
som ikke er uvanlig).  Betydningen kan omskrives som 'småpepper' og vise til at 
det ikke dreier seg om ekte pepper. Det er på mange måter samme mekanisme som 
med gjeldkarven, hvor førsteleddet 'gjeld' signaliserer at det ikke dreier seg om ekte 
vare. Overføringen til Sanguisorba må da være sekundær og sees i sammenheng med 
likhet i bladform.
 På engelsk blir den språk- og planteinteresserte stilt overfor et annet problem. 
Pimpinellrosen kalles på engelsk kalles 'Burnet Rose', et navn sarvet fra Sanguisorba-
artene. Også på engelsk ble 'pimpernel' opprinnelig brukt både om Pimpinella og 
Sanguisorba, men for disse slektenes del har 'burnet' i moderne engelsk fortrengt 
det gamle navnet, noe som ikke har gjort forvirringen mindre da også 'burnet' blir 
brukt om begge slektene: Burnet Saxifrage (Pimpinella saxifraga), Salad Burnet 
(Sanguisorba minor), Great Burnet (Sanguisorba officinalis). I dette tilfellet er navnet 
overført til Pimpinella-slekten fra Sanguisorba officinalis. Navnet er et tidlig lånord 
fra fransk burnette el. brunette og viser til blodtoppens brunrøde blomsterstand. 
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I engelsk dukker 'pimpernel' imidlertid også opp om planter som slett ikke har små-
finnete blad. Best kjent er 'Scarlet Pimpernel' (Anagallis arvensis), på norsk nons-
blomst. Dette er også planten det siktes til i Baronesse Orzcys roman The Scarlet 
Pimpernel. Det dreier seg om en ettårig urt som ved første blikk heller minner om 
vassarve enn plantene som er diskutert tidligere. Fra midten av femtenhundretal-
let er 'pimpernel' i stadig økende grad blitt benyttet om nonsblomsten, og i dag er 
denne navnebruken nærmest enerådende. Ved første øyekast synes det ikke å finnes 
noen god forklaring på navneoverføringen. I utgangspunktet kunne det være nær-
liggende å tro at 'pimpernel' kan ha blitt oppfattet som fellesnavn på en gruppe av 
forskjellige medisinalvekster for så senere å bli begrenset til nonsblomsten. En slik 
forklaring er neppe holdbar. På engelsk har 'pimpernel' også vært brukt om andre 
(ofte krypende) planter. Ett eksempel er skogfredløs (Lysimachia nemorum), som er 
kjent under navnet 'Yellow Pimpernel'. Det dreier seg her ikke nødvendigvis om 
planter som har vært brukt i folkemedisinen. Ordet, som er et lånord fra fransk, 
har en ordstamme med en annen betydning som lydlig sett har falt sammen med 
navnene på Pimpinella og Sanguisorba. I sin store franske etymologiske ordbok be-
handler von Wartburg (1958) ordstammen pimp som i hele det gallo-romanske 
språkområdet har en affektiv og malende betydning (”liten og vakker”, ”nydelig”, 
”søt” o.l.). Man finner stammen igjen i moderne fransk 'pimpant' (= elegant, pyn-
tet), som er dannet til et eldre fransk verb 'pimper' (= kle elegant, pynte).  Det er 
også mulig at det finnes en sammenheng mellom dette verbet og engelsk 'pimp' 
(hallik), men her er etymologien litt usikker. Forklaringen ville i så fall være at en 
hallik ofte er en fjong og pyntet fyr. Von Wartburg lister opp en rekke planter som 
i tidlig fransk har vært omtalt som pimpinella, pimprinelle o.l. Det dreier seg om så 
forskjellige planter som Bellis perennis (tusenfryd), Convallaria majalis (liljekonvall), 
Narcissus og en rekke andre. Disse plantene har det til felles at de enten blomstrer 
tidlig eller har blomster man lett legger merke til. Betydningen ville da bli ”liten og 
vakker plante”. Det er rimelig å tro at det er denne ordstammen som dukker opp 
i 'Scarlet Pimpernel', en plante som til tross for sin heller beskjedne framtoning er 
blitt lagt merke til på grunn av blomstenes usedvanlige purpurfarge.
 En endelig forklaring av alle elementene som inngår i pimpinell-komplekset, 
er imidlertid like vanskelig å få tak på som Sir Percy Blakeney, den listige helten i 
Baronesse Orzcys The Scarlet Pimpernel – franskmennenes oppgitte reaksjon kan 
på mange måter også overføres på det uoversiktlige botaniske navnesammensurium: 
”That demmed, elusive Pimpernel”.
 Det norske navnet ”nonsblomst” er forresten et kunstnavn. I første utgave av 
Våre ville planter (1940) opptrer den som ”rødarve”, mens den i den reviderte og 
forøkte utgaven av 1956 har fått navnet ”nonsblomst”. Navnet er kommet til som 
en norsk parallell til det engelske populærnavnet ”John-go-to-bed-at-noon”, som 
viser til at blomstene lukker seg tidlig om ettermiddagen. De lukker seg også når det 
skyer til, og planten kalles derfor også ”Poor man’s weatherglass”.
 I Linné-året 2007 må det avslutningsvis og som et à propos til små, krypende 
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og vakre urter med parvis motsatte små 
blad(!), enda en gang være tillatt å ta en rask 
titt på ”Linnaei ört”, linneaen. I Norge har 
linnea vært utstrakt bruk i folkemedisinen, 
særlig som omslag mot hudsykdommer, og 
den har en rekke navn som viser til dette. 
Det mest kjente er 'nårislegras' og varianter 
av dette. Navnet viser til at planten er blitt 
brukt mot helvetesild (= nårisle). Den har 
også vært benyttet som middel mot svull og 
byller og har da vært kalt 'frisme-' eller 'fres-
megras'. Det er rimelig å anta at det også 
her er signaturlæren som ligger til grunn 
for folkemedisinens bruk av linnea. Planter 
med stengler som kryper langs bakken i alle 
retninger, kan minne om den måten utslett 
og hudsykdommer brer seg, og det er der-
for liten tvil om at denne likheten har gitt 
opphav til bruken i folkemedisinen (Høeg 
1976). Til tross for at det ikke har vært 
påvist stoffer i linnea som kan virke legende 
(Høeg 1976), finnes det ennå i dag forretninger som selger linnea som middel mot 
helvetesild (bl.a. ”Urtekilden”). Disse forretningene befinner seg på mange måter i 
godt selskap. Som barn av opplysningstiden var også Linné opptatt av det nyttige 
naturen. Det er derfor ikke merkelig at han tillegger en urt som er blitt oppkalt et-
ter ham, en ikke ubetydelig nytteverdi, idet han i forbindelse med linnea kommer 
med følgende utsagn: ”Hon är god til Thé.” (Linné 1749) Linné får støtte av bl. a. 
Retzius (1806), som anfører om linnea at den er virksom mot ”Flussgickt” hvis den 
drikkes ”såsom et starkt Thee med mjölk morgon och afton, til et qwarter i sänder.” 
Linnea er forsvunnet ut av moderne farmakopé, men salig Linné ville nok ha satt 
pris på at Linnea kan glede seg over en raskt økende popularitet som jentenavn. I 
Norge var navnet svært lite brukt fram til omkring 1990, men ifølge Statistisk sen-
tralbyrå har i dag ca. 1575 personer navnet Linnea som første eller eneste fornavn, 
og kurven peker bratt oppover (jf. www.ssb.no/vis/navn).
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Nonsblomst, Anagallis arvensis (Thomé 1885).
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