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DnB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - vedtak om tildeling
Saken gjelder:
DnB Banks Jubileumsfond til Universitetet i Bergen ble opprettet av Bergen Bank i
forbindelse med bankens 100 års jubileum i 1955. Styret for fondet består av rektor ved UiB
(styreleder), universitetsdirektør samt en representant utnevnt av DnB NOR Bank.
Fondet har vedtatt tildelinger pålydende kr. 250.000,- i 2015 og kr. 150.000,- i 2016 og disse
midlene er planlagt disponert til finansiering av en vannliljedam i Musèhagen utenfor
Universitetsmuseet i Bergen. Innledende arbeider vil bli satt i gang innen utgangen av 2017
med det formål å få vannliljedammen åpnet i løpet av 2018. Protokoll fra styremøte samt
presentasjon av prosjektet følger vedlagt.
Av fondets (stiftelsens) vedtekter (§6) fremgår at det er universitetsstyret som skal vedta
tildelingen.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar at styret for DnB Banks Jubileumsfond til Universitetet i Bergen kan
disponere kr. 400.000,- til prosjektet; Vannliljehus i Musèhagen.
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Vannliljehus i Muséhagen
Ett vannliljehus i Muséhagen i Universitetet i Bergen, för att
kunna visa den spektakulära och intressanta Victorianøkkerosen bättre och under längre säsong.

Victoria cruziana i Muséhagen 2004 (foto Siri S. Jansen).

Prosjekt vannliljehuset
Victoria-nøkkerosen från Sydamerika är otvivelaktigt en av de mest spektakulära
blomväxterna. Som världens största vannlilje är den mycket imponerande och den har
mycket intressant biologi.
Victoria-nøkkerosens enorma och starka blad kan bli upp till 3 m i diameter med speciella
anpassningar till hög nederbörd och bladens undersida har skydd (taggar) mot betande fiskar. Den
blommar under två dygn, det första dygnet är blomman vit och det andra är den rosa. Blomman kan
bli upp till 40 cm i diameter och en av arterna alstrar värme aktivt i blomman under pollinationen,
som sker med hjälp av biller.
Victoria-nøkkerosen blev känd för vetenskapen 1825 och det finns två arter. Arterna beskrevs snart
därefter odlades inom kort i Europeiska botaniske hager. Ofta byggdes särskilda runda Victoriaplantehus som nästan liknade diamanter – allt för att kunna ge rättvisa åt denna fantastiska vannlilje.
Den blommade för första gången i Europa 1849 (i England). Den något mindre arten från Argentina
och Paraguay (Victoria cruziana) tål lite kallare vatten och är därför den som brukar odlas i
Europeiska trädgårdar.

Victoria i Bergen
Victoria är omnämnd som odlad i Muséhagen först 1971, då den ska ha blommat i oktober odlad
från frö från Botanisk hage i Oslo (i norra Europa odlas vanligen denna perenn som annuell). Då,
liksom idag odlas Victoria i en damm på ca 3 x 4 meter med uppvärmt vatten. Dammen som var
särskilt ämnad för tropiska, värmekrävande vattenväxter, kom till – enligt Museihageboken
(Salvesen red. 2015) efter att Museihagens toalett avlägsnats i slutet av 1960-talet och dammen
finansierades genom en testamentarisk gåva från skipsemegler Grieg.
Muséhagens toalett
på slutet av 1930talet. Både den låga
byggnaden och
buskaget togs senare
bort, och Victoriadammen placerades
där buskarna är på
bilden. (foto Atelier
KK. Från Salvesen,
red. 2015)

Dammen ligger mitt på gräset med en ring av flata granitstenar på en förhållandevis lugn och ljus
plats. Tack vare placeringen, det uppvärmda vattnet och god odlingsteknik så har vi Muséhagen
åtminstone vissa år en kort tid kunnat njuta av Viktoria-nøkkerosens blomning. Men säsongen är
mycket kort och särskilt kalla somrar har det varit svårt för Victoria att hinna blomma innan frosten
kommer.

Dammen med tropiska vattenväxter. Foto Per H. Salvesen. Detta år (2014) utan Victoriablomning.

Dammen förses med ett metallstativ och plastskivor till skydd under höst och vinter. Detta stativ är
fult och numera i mycket dåligt skick: Det är rostigt och instabilt, plastskivorna läcker och är delvis
trasiga. Stativet är så instabilt att det krävs flera personer för att sätta det på plats (och kunde
förmodligen anses vara ett HMS-problem). Därför har man under senare år tvingats montera stativet
redan under sommaren (som på bilden ovan) medan sommarpersonal funnits tillgänglig. Detta gör
inte Victoria på något sätt rättvisa! Bilderna nedan visar stativets nuläge (Foto T. Eriksson, januari
2016).

Victoriahus i Bergen
För att kunna visa Victoria och andra tropiska vattenväxter bättre – deras vackra blommor och
intressanta biologi – vill vi sätta upp ett litet Victoriaplantehus över dammen. På så sätt kan vi även
pensionera det fula och problematiska skyddsstativet.
De tropiska växterna kan då planteras ut mycket tidigare och få en mer gynnsam tillväxt, eftersom
det kommer att vara varmare i huset än omkring. Inte bara varmt i vattnet som nu. Detsamma gäller
mot hösten: Vi kan få en längre och vackrare period med blomning.

Alternativ
Vi har som utgångspunkt velat ha ett mindre standardplantehus som täcker dammen och lämnar
ungefär lika mycket plats runt dammen som granitstenarna nu tar upp, dvs ca en meter på var sida.
När man går runt dammen ska man ha normal ståhöjd och det ska gå att köra en rullstol runt
dammen. Det innebär ett hus på 5 x 6 meter med 2 meters ståhöjd intill yttervägg. Det ska ha härdat
glas och dörr med god tillgänglighet (bred och med låg tröskel).
Ett rundat (runt eller åttkantigt) hus passar bäst till dammens form och tar minst plats. Av tradition
har Victoriaplantehus varit runda. Dessutom anser vi att en rund form harmoniserar bättre med
museibyggnadens rundade former. Detta alternativ är något dyrare, men är det vi föredrar.
Alternativet är ett rektangulärt standardhus. Det är något billigare, men vi ser det som mindre

attraktivt. Kvalitetsmässigt och användarmässigt är detta alternativ jämförbart, men det är inte lika
fint. Ett liknande hus fast mindre finns redan i Muséhagen som övervintrings- och uppdragningshus
på sydsidan om Villavegen.
Vi har begärt ett pristilbud från Gartnerteknikk AS i Milde. De har tidigare levererat plantehus till
Muséhagen och är förmodat ledande på plantehus i Bergen (se vedlegg).

Plan
Tilbud omfattar plantehus, transport och montering. Priser ekskl. m.v.a.
Alternativ 1. Rundat hus ”Cheshire” 5 x 6 meter ................................ 215 000 kr
Bilden nedan visar nuvarande damm med en skiss av detta hus i overlay för att visa ungefärlig
storlek. Notera att det verkliga huset ska ha vit färg och att på denna bild är skyddsstativet på
dammen. Kanterna på dammen kommer alltså att vara lägre i verkligheten. Dörrarna vänder bort
från museibyggnaden och ger tillsammans en öppning på 1,5 meter (se vedlegg).

Alternativ 2. Bio-Varis XXL rektangulärt hus .................................... 195 000 kr.
Se vedlegg.
Husets fundament ingår inte i ovanstående priser. Olika alternativ är möjliga, till mycket olika
kostnad. I det enklaste fallet gräver man ned 8-10 färdiggjutna plintar och placerar huset på dem
(samt tätar mellan dem för att minska risken för ansamling och övervintring av brunsnigel eller
andra djur). Istället för gräs, får man då fylla grus mellan granitstenarna. Om detta arbete utförs av
Universitetsmuseets egen personal från Muséhagen och Milde så bör kostnaden bli låg.

Ett mer permanent alternativ, som ger bättre tätning är att gjuta en ”ringmur” som fundament, eller
en betongplatta från dammens kant, men en kant som huset kan fästas på. Det kräver då ett mera
omfattande grävarbete, fyllning med grus och gjutning. Kostnaden för ett sådant alternativ är idag
inte klar, men kan kanske ligga i nivå med plantehusets pris.

Framtid
Det viktigaste för att kunna visa Victoria bättre är vannliljehuset. Men ytterligare förbättringar som
nu skjuts på framtiden är indragning av elektricitet så att luftvärme eller ”golv”-värme kan
ytterligare förlänga säsongen. Det gäller också möjligheten till extra belysning.

Påverkande faktorer
Eftersom Muséhagen är skyddad, måste detta prosjekt producera rätt dokumentation och se till att
vannliljehuset inte påverkar hagen negativt med avseende på kulturvern.
Under slutet av 2016 ska nästa fas av Musebygningens oppussning, ”Muséplass 3” starta. Det är
viktigt att detta prosjekt kan genomföras utan att störa det prosjektet. Information och samråd är
viktigt. Man ska inte bortse från möjligheten att få hjälp med husets fundament i samband med
Museibyggnadens oppussning.
Ett nytt plantehus även om det är litet innebär att personalen i hagen får utökade arbetsuppgifter.
Det skulle kunna lösas med något utökad sommarpersonal.

Victoria cruziana (Foto:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Victoria_cruziana_flower.jpg. Public
domain)

