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Fra redaksjonen

Årringen er endelig "på gaten" igjen, forhåpentlig til glede og opplysning. Muséhagen fylte 120 
år i 2019, og i den anledning handler mye om dens historie. I første artikkel forteller Per Magnus 
Jørgensen og redaktøren om et spesielt tre i Bergen og Muséhagen: et eksemplar av den sjeldne arten 
trippelpil, Salix ×pentandroides. Den er en avlegger av et tre som ble plantet av Muséets første botan-
iker, Jørgen Brunchorst da hagen var ny, og er kjent som "Brunchorsts pil". Neste avsnitt handler også 
om plantene som var å se i Muséhagen for mer enn hundre år siden. Redaktøren går sammen med 
Lars Torsten Eriksson gjennom dokumentasjon i arkiver, herbariet og billedsamlinger som kan kaste 
lys over dette. Plantene var arrangert etter 'Det naturlige systemet', slik man antok de var beslektet og 
hadde utviklet seg. I dag er mye forandret, og bare få planter som opprinnelig ble satt ut i hagen, finnes 
intakte. Vi gjør likevel et forsøk på å rekonstruere hagens orden, og gir i tillegg til et historisk tilbake-
blikk, en skisse til hvordan det som var hagens hovedidé, kan gjenskapes. 

Plantene i botaniske hager er forgjengelige, og samlingene må fornyes. Derfor forsøker vi å reise ut 
og samle nytt. Høsten 2019 besøkte Bjørn Moe, Heidi Lie Andersen, Mladen Golubović og Michael 
David Pirie fjellene i Serbia, der de fikk studere floraen sammen med dyktige serbiske botanikere, og 
samlet frø og plantemateriale til videre forskning. De gir fyldig rapport om reisen og de funn som ble 
gjort. Vi har deretter et kort bidrag fra Per Magnus Jørgensen der han korrigerer noen opplysninger i 
fjorårets artikkel om kvinner som har lånt sine navn til nye arter og kultivarer av Rhododendron.

Årsmeldingen for Arboretet og Botaniske hage på Milde er i dette nummer fra 2018, som tidligere 
ved Bjørn Moe og rikt illustrert. Vi beretter om viktige hendelser og om aktivitetene til våre ansatte og 
våre støttespillere, ikke minst vår viktige og entusiastiske støtteforening, Arboretets venner. Årringens 
botanisk-etymologiske språkspalte fortsetter deretter som før ved Tor Jan Ropeid. Denne gangen 
avlegger han et språkbesøk i grønnsakdisken, der navn på poteter, kål, og andre hverdagsgrønnsaker er 
tema. Helt til slutt har vi fått plass til en bokmelding, av en spennende bok om fyrhagene i år.

Årringens redaksjon takker forfatterne for bidrag og leserne for interessen, og dessuten alle som har 
bidratt med  hjelp, korrektur og råd. Ikke minst takker vi Terhi Pousi og Tor Tønsberg, som har bidratt 
med korrektur, språkretting og kritiske merknader. Vi håper med dette årets blanding skal inneholde 
noe for enhver smak og være lesbar uten for mange språklige dødpunkter og tyrkleifer! 

Årringens spalter er åpne for innlegg for den som har noe å berette av interesse for venner av 
Arboretet og Botanisk hage på Milde og av Muséhagen i Bergen sentrum.

Forsidebilde: Den sjeldne arten trippelpil (Salix ×pentandroides) blomstrer i Muséhagen. 
Hannraklene er fulle av nektar og pollen som er mat for insekter 

 (foto: Per Harald Salvesen, 12. mai 2020)
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Bokmelding

 Fyrhagene

Per Arvid Åsen: Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr. – Cappelen / Damm, 
312 sider. Pris: kr 499,-

På den "ytterste, nøgne Ø" er det gjennom de siste par hundre årene vært plassert fyr 
for å lyse opp i leia langs vår langstrakte kyst. De fl este av disse har vært bemannet, 
og iblant bodde fyrvokterne med sine familier der. Forståelig nok, siden nærmeste 
butikk oft e var langt borte, forsøkte man å dyrke sine egne grønnsaker, bær og frukt. 
Men man har dessuten lagt ned mye besvær for å få til prydhageanlegg på disse tilsyne-
latende umulige stedene. En fyrmesterkone har sagt at hagen hjalp henne å komme 
over ensomheten, og lærte henne å sette pris på de små ting i livet. Og under over alle 
undre – en del planter har overlevd lenge etter at bemanningen tok slutt. Dette er et 
fantastisk eksperiment som det er vel verd å belegge og skjøtte om. Boken er rettelig 
tilegnet 'de kvinner og husmødre som har sittet vakt ved fyrlampene' – skjønt de satt 
åpenbart ikke helt stille.

Men, la meg begynne med boken, og det første som møter en: forsiden. Den er 
kort og godt litt kjedelig, noe man ikke kan si er representativt for innholdet. Det 
fi nnes mange bedre bilder av fyr med hager inne i boken enn på forsiden, der teksten 
til overmål er svært konvensjonelt 
oppsatt med stive, store bokstav-
er. Forøvrig er heller ikke tittelen 
særlig spennende, men den er 
dekkende. Et så interessant ma-
teriale hadde fortjent bedre, og 
heldigvis er innholdet langt mer 
fargerikt og spennende. 
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Hvert fyr er gjort rede for både historisk, geografi sk og botanisk. Teksten er velskrevet 
og blir levende ved øyeblikkskildringer og intervjuer ved gjenlevende som beretter om 
slitet, og om gledene ved å få det til. Alt er også fi nt dokumentert med gode bilder.

Forfatteren har sammen med sine kolleger Dagfi nn Moe og Per Harald Salvesen 
konstatert hele 223 forskjellige pryd- og nyttevekster på disse utpostene – en del har 
overlevd i hundre år og vel så det. De vanligste buskene er rips og syrin, men der er til 
og med roser som klarer seg helt nord til Troms (men selvsagt fl est på Sørlandet og ved 
Oslofj orden). Av stauder er det først og fremst forskjellige løkvekster som dominerer. 
Det er bare synd at den ellers så datafylte oppsummerende tabellen på slutten ikke er 
oppdelt i de kategorier som brukes når det samlete resultatet presenteres først i boka. 
Det er ikke lett å få oversikten når man har ordnet funnene alfabetisk etter det norske 
navnet.

Dette er først og fremst en glimrende dokumentasjon av fyrhagene langs kysten. 
Det er et særlig fenomen som det er vel verd å vie oppmerksomhet. Boken vil inter-
essere både hage- og fyrentusiaster. 

Per M. Jørgensen
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Årringen kommer ut årlig.  Løssalg: kr 175,-. 
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