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Fra redaksjonen

Årringen 2014 har fokus på sammenhengen mellom de botaniske samlingene i Arboretet og 
Botanisk hage på Milde på den ene siden og i Muséhagen i Bergen sentrum på den andre. Dette henger 
dels sammen med at disse hagene fra 1. januar 2015 er samlet i seksjonen Arboretet og de botani-
ske hager under Avdeling for Natur ved Universitetsmuseet i Bergen. Viktigere er det at vi har mange 
planter felles og mange arter med samme opphav. Vi har felles historie og kan derfor fortelle de samme 
historiene. I år begynner vi med historien om fægrirogn i Muséhagen og på Milde. Per H. Salvesen har 
gransket bilder og arkiver for å kunne legge puslespillet om dette treet og denne spesielle vestlandsfor-
men av fagerrogn. I neste bolk har han sammen med Brith Natlandsmyr saumfart det vi har av kilde-
materiale om et annet tre i Muséhagen, japanseder (Cryptomeria japonica). Denne arten sies å ha kom-
met til landet med sjøfolk i utenriksfart, men denne påstanden har vist seg vanskelig å bevise! Et annet 
fremmed treslag er sitkagran, som sammen med norsk gran er plantet i store mengder langs kysten av 
Vest-Norge. Oddvar Skre har undersøkt i hvilken grad frøplanter etableres og spres fra plante feltene, 
og dermed bidrar til skogens gjeninnvandring i lyngheier og beiter. Som en slags motvekt til fremmede 
treslag som vekker bekymring ved å spre seg, forteller Bjørn Moe om arbeidet med å ta vare på arter 
som er i ferd med å forsvinne fra Norges flora, og derfor er ført opp i "Norsk rødliste" som utgis av 
Artsdatabanken. En rekke sjeldne og truete arter er i kultur i Botanisk hage på Milde, og stilles ut for 
at besøkende skal kunne gjøre seg kjent med dem og bli klar over hvilke problemer plantelivet møter i 
dagens virkelighet. I tilknytning til rødlisteartene har Dag Olav Øvstedal og Bjørn Grung undersøkt 
nærmere om det lar seg gjøre å skille den sjeldne arten urvalmue, som finnes i et par små populasjoner 
i Sogn og Valdres, fra øksendalsvalmue som finnes i et lite område på Nordmøre. Så tar Per Magnus 
Jørgensen og Bjørn Moe oss med ut i hagen for å oppleve vinterblomstringen, som i den milde vinteren 
2013-2014, ga en fin opplevelse både av farger og duft. 

Årsmeldingen for Arboretet og Botanisk hage er som tidligere år rikt illustrert. Vi beretter om vik-
tige hendelser i året 2013 og gir et innblikk i aktivitetene til våre ansatte og vår viktige og entusiastiske 
støtteforening, Arboretets venner. Årringens botanisk-etymologiske språkspalte fortsetter, som før ved 
Tor Jan Ropeid. I språkspalten denne gang handler det om navnene på velkjente trær som gran og furu. 
Disse navnene har en lang og spennende historie, og betydningen er langt fra så klar og lettfattelig som 
en skulle tro! Helt til slutt har vi fått plass til en bokmelding, om den fantastiske boka om historien til 
vår søsterinstitusjon, Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

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 Vedis Bjørndal og Terhi Pousi, som har 
bidratt med korrekturlesning og språkretting. Vi håper med dette at årets blanding skal inneholde noe 
for enhver smak og være lesbar uten for mange språklige dødpunkter og tyrkleifer! Årringens spalter er 
åpne for innlegg for den som har noe å berette med interesse for venner av Arboretet og de botaniske 
hager i på Milde og i Bergen sentrum.

Forsidebilde: Fægrirogn (Sorbus meinichii 'Faegriana') foran Universitetsmuséet plantet høsten 
1998. Under feiringen av Muséhagens hundreårsjubileum i august 1999 ble det offisielt gitt navnet 
«fægrirogn» med Knut Fægri og et hundretall festdeltakere fra flere land til stede. Som Universitetet 
tuntre knytter det an til botanikkens historie i Bergen: det ble midt i 1980-årene formert i Arboretet 
på Milde fra frø samlet på et gammelt tre i Muséhagen. Mortreet, som fortsatt står, tror vi ble samlet 
av prof. Jens Holmboe på Ånuglo i Sunnhordland i 1909 (foto: Per Harald Salvesen, 4. juni 2010).
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Historien om fægrirogn i Muséhagen

Per Harald Salvesen, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuséet i Bergen, 
Mildevegen 240, N-5259 Hjellestad (per.salvesen@um.uib.no).

Muséhagen i Bergen sentrum er kanskje den vakreste offentlige hagen i Bergen. Her 
har bergensere i alle aldre kunnet prise våren og nyte blomstenes skjønnhet i flere 
generasjoner siden den ble anlagt i årene 1897 til 1899 (Moe et al. 2000, Jørgensen et 
al. 2015). Hagen rommer klenodier – botaniske juveler – som vi gjerne bringer fram i 
lyset. Fægrirogn, Sorbus meinichii (Lindeb.) Hedl. ‘Fægriana’, er en slik. Den står igjen 
ved Plantehuset etter en utstilling av slekten Sorbus fra hagens tidligste fase.

Fægrirogn i Muséhagen  i Siri Herlands strek og akvarell ( fra Arboretets Årsmelding 1991).
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Muséhagen ble anlagt samtidig med at Bergens Museum ble utvidet med to nye 
fløyer. Jørgen Brunchorst, museets første botaniker, utarbeidet planene for den nye 
hagen. Han var fascinert av darwinismen og ivret sterkt for folkeopplysning. Han vil-
le demonstrere organismenes innbyrdes slektskap, og for plantenes del betydde det at 
han trengte en botanisk hage der de kunne demonstreres levende. Som modell hadde 
han de nye botaniske hagene på Kontinentet, særlig i Tyskland, der han hadde vært 
student og etter det vi vet, hadde fulgt forelesningene til den berømte professor A. W. 
Eichler som var direktør for herbariet og botanisk hage i Berlin. Eichler regnes som 
opphavsmannen til det nye plantesystemet som ble utviklet i disse årene (Eichler 1883, 
Engler 1886, 1898, jfr. Engler & Prantl 1887-1898). En rekke av tidens fremragende 
botanikere bidro til utviklingen av systemet, deriblant professorene Eug. Warming og 
Nordal Wille, som var bestyrere for de botaniske hagene i henholdsvis København og 
Christiania. Det nye systemet vant snart innpass i de botaniske hagene, og på samme 

 1. Klasse Cycadales – Konglepalmer
 2. Klasse Bennettitales – Benetitter (utdødd)
 3. Klasse Cordaitales – Cordaiter (utdødd) 

 15. Rekke Ranales – Soleiefamilien 
 16. Rekke Rhoeadales
 17. Rekke Sarraceniales 
 18. Rekke Rosales – Rose- og ertefamilien 
 19. Rekke Geraniales – Storkenebbfamilien 
 20. Rekke Sapindales – Hestekastanje- 
     og lønnefamilien 
 21. Rekke Rhamnales – Trollheggfamilien
 22. Rekke Malvales – Kattostfamilien 
 23. Rekke Parietales – Gresskarfamilien 
 24. Rekke Opuntiales – Kaktusfamilien 
 25. Rekke Myrtiflorae – Myrtefamilien
 26. Rekke Umbelliflorae – Kornell-, bergflette- 
     og skjermplantefamilien

Systemet: Syllabus der Pflanzenfamilien (Engler 1898)

 4. Klasse Ginkgoales – Tempeltrær 
 5. Klasse Coniferae – Bartrær
 6. Klasse Gnetales

I. Underavdeling: Gymnospermae – Nakenfrøete

II. Underavdeling Angiospermae - Dekkfrøete
1. Klasse Monocotyledoneae – Énfrøbladete

   7. Rekke Spathiflorae - Palmefamilien
   8. Rekke Farinosae
   9. Rekke Liliiflorae – Liljefamilien 
 10. Rekke Scitamineae – Ingefær- og bananfam.
 11. Rekke Microspermae – Orkidefam. 

 1. Rekke Pandanales
 2. Rekke Helobie
 3. Rekke Triuridales 
 4. Rekke Glumiflorae – Gras- og starrfam.
 5. Rekke Principes
 6. Rekke Synanthae 

   1. Rekke Verticillatae 
   2. Rekke Piperales – Pepperfamilien 
     3. Rekke Salicales – Pilefamilien 
   4. Rekke Myricales – Porsfamilien
   5. Rekke Balanopsidales
   6. Rekke Leitneriales 
   7. Rekke Juglandales – Valnøttfamilien
   8. Rekke Fagales – Bjørk- og bøkefamilien 
   9. Rekke Urticales – Nesle- og almefamilien
 10. Rekke Proteales
 11. Rekke Santalales
 12. Rekke Aristolochiales – Holurtfamilien 
 13. Rekke Polygonales – Slireknefamilien
 14. Rekke Centrospermae – Meldefamilien 

2. Klasse Dicotyledonae – Tofrøbladete
1. Underklasse Archaechlamydeae – Frikronte

   1. Rekke Ericales – Lyngfamilien
   2. Rekke Primulales – Nøkleblomfamilien 
   3. Rekke Ebenales – Ibenholtfamilien 
   4. Rekke Contortae – Oljetrefamilien

2. Underklasse Sympetalae – Helkronte
 5. Rekke Tubiflorae – Kaprifolfamilien 
 6. Rekke Plantaginales – Kjempefamilien
 7. Rekke Rubiales – Maurefamilien
 8. Rekke Campanulatae – Klokke- 
     og korgplantefam.
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tid som  Brunchorst tok sin doktorgrad i Tübingen (Brunchorst 1886), ble den bota-
niske hagen der i byen lagt om etter det nye systemet under ledelse av hans veileder 
professor Pfeffer.

Brunchorst ønsket åpenbart å vise det nye synet på plantenes avstamming og slekt-
skap som vitenskapen frambrakte i disse årene. Det er ikke bevart noen detaljert 
beskrivelse av hvordan han utviklet dette for Muséhagen, som både var svært liten i 
europeisk målestokk og dessuten ligger langt mot nord. Men vi vet at han la vekt på å 
vise de viktigste familiene i norsk flora, og han skriver at han strever med dette i 1898 
(Årsberetning 1899). Et kart med en plan over bed og spaserveier ble publisert som 
vedlegg til Bergens Museums jubileumsbok (Brunchorst 1900). Vi har ut fra fotogra-
fier og senere beskrivelser (bl.a. Holmboe 1925), og sammenlikning med de eldste 
plantene som fremdeles finnes i hagen, forsøkt å rekonstruere hovedtrekk i plantenes 
arrangement i systemet. Mye tyder på at han tillempet storverket «Die natürlichen 
Pflanzenfamilien» (Engler & Prantl 1887-1898), som kom nettopp i disse årene.

Systemet i Muséhagen rekonstruert etter g jenstående trær og busker og basert på Englers oversikt over "De 
naturlige plantefamilier" (kartgrunnlag etter Brunchorst 1900).
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Plantehuset åpnes og Jo Vistdals byste av 
prof. Armauer Hansen avdukes i Muséhagen 

3. oktober 1901. I skråningen omkring 
talerstolen og bysten er det nylig plantet små 

trær. Innfelt: utsnitt med steinkorset fra Tjora 
og et eiketre plantet like ved (Billedsamlingen 

UBB-BS-OK-04321, fotograf ukjent).

Heller ikke om utstillingen av slekten Sorbus – rogn og asal – har vi kommet over 
beskrivelser som kan gi detaljer om plantene som ble presentert, hvor de kom fra osv. 
Det eneste vi har, er et enkelt notat fra Brunchorsts hånd fra 1901-1906, der han 
lister opp «Trær og Buske» i hagen. Både Brunchorst og hans etterfølger, profes-
sor Jens Homboe, ville først og fremst vise norske planter for det alminnelige publi-
kum, og begge var flere ganger på innsamlingsturer sammen med gartneren i hagen, 
Jacob Ørdal. Etter det vi kan lese ut av det gamle kartoteket i Muséhagen, ble slekten 
Sorbus presentert som en botanisk severdighet med utgangspunkt i artene som var 
kjent i Norden på begynnelsen av 1900-tallet. Dette var samtidig med at Theodor 
Hedlund publiserte sin monografi over slekten på verdensbasis (Hedlund 1900, se 
Salvesen 2012). Utstillingen ble etablert i skråningen av haugen sør i Muséhagen, 
og sto ferdig da Plantehuset ble innviet i oktober 1901. I Brunchorsts liste nevnes 
disse artene: sølvasal, svensk asal, rognasal, rogn og rogn med søt frukt ('Notiser fra 
Museets botan. Have, Beg 1. V. 01', se neste side). Samlingen ble så etter det vi kan 
se, utvidet og forbedret av Holmboe etter at han tok over i 1906 (foto s. 8). Dette 
skjedde parallelt med oppdagelsen av flere nye asal-arter i norsk flora (Hedlund 1911, 
1912, 1914). Samlingen ble tidlig i 1930-årene kartotekført av daværende overgartner 
i Muséhagen, John Gulli, i det som da ble kalt avdeling nr. 9 (se figur s. 9). I kartoteket 
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finnes de få opplysningene som er bevart om samlingen. Sammenholdt med bilder og 
plantematerialet som er lagt inn i hageherbariet, kan vi rekonstruere samlingen slik:
Rogn (Sorbus aucuparia), ett eksemplar, nå utgått. Arten nevnes i Brunchorsts liste. 

Blomstring notert første gang i 1948, eksemplaret ble revidert og belagt i herbariet 
av Per Wendelbo i 1955. Arten er synlig i foto av Plantehuset fra oktober 1900 og 
ca. 1912.

Rogn med søt frukt (S. aucuparia var. fruct. dulc.) nevnes i Brunchorsts notat, men er 
ellers ikke dokumentert.

Sølvasal (Sorbus aria), to eksemplar, ett i avd. 9 og ett i avd. 10. Arten nevnes i 
Brunchorsts liste. Frøsetting er notert første gang i 1934, begge eksemplarene ble 
revidert og belagt i herbariet av Per Wendelbo i 1955 som «S. rupicola?». I her-
barieprotokollen har Per Wendelbo notert: «Gudene vet om det er akkurat denne 
småarten. Den stemmer i alle fall ikke så aller verst. Den i avd. 9 og 10 er for øvrig 
ikke helt identiske. Vi aner jo ikke noe om hvor trærne her er kjøpt, eller om de 
er tatt her i Norge i viltvoksende tilstand.» Treet i avd. 9 rotveltet 29. september 
1969, mens skjebnen til treet i avd. 10 er litt uviss. Et eksemplar som sto i skrånin-
gen nord for gartnerboligen ned for D. C. Danielsens vei (avd. 10), måtte hogges 
vinteren 2014. Stammen målte da 38 cm i diameter ved basis og det ble tellet ca. 53 
årringer. Det er derfor ikke helt klart om det dreier seg om samme eksemplar som 
er belagt i herbariet, men både dette treet og de som er belagt i herbariet hørte til 

Plantehuset i Muséhagen en gang mellom 1912 og 1915. Bysten av Armauer hansen er flyttet og knausene 
til høyre for huset er fjernet. I bakken nedenfor trappene er det plantet flere arter av Sorbus. Det høyeste 
eksemplaret som rager opp foran nordfløyen av huset kan g jenkjennes som rogn. Tarmvriasal er blant de 
mindre trærne til venstre (DKS fotoarkiv, fotograf ukjent).
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den mellom-europeiske arten Sorbus aria. Den har vært dyrket her i landet i lang 
tid, og det finnes gamle trær plantet i Bergen, f.eks. ved Kristi Krybbe skole mot 
Øvregaten. Den spres lett til omgivelsene, og er ikke sjelden å finne i ungskog under 
etablering omkring Bergen.

Tarmvriasal (Sorbus torminalis), ett eksemplar som fortsatt står mellom Rhododendron 
nedenfor Plantehuset. Blomstring ble notert første gang 1948 og eksemplaret ble 
revidert og belagt i hageherbariet av Per Wendelbo i 1955, 

Svensk asal (Sorbus intermedia), ett eksemplar, nå utgått. Arten nevnes i Brunchorsts 
liste (som Sorbus scandica). Frøsetting notert første gang 1934, revidert og belagt i 
hageherbariet av Per Wendelbo i 1955.

Rognasal (Sorbus hybrida, i kartoteket som S. fennica), ett eksemplar, nå utgått. Arten 
nevnes i Brunchorsts liste. Frøsetting ble notert første gang i 1930, og blomstring 
1932. Eksemplaret revidert og belagt i hageherbariet av Per Wendelbo i 1955 (som 
S. hybrida).

Fægrirogn (Sorbus meinichii ‘Faegriana’), ett eksemplar, hugget 1961, kom opp igjen 
fra stubben? Blomstring notert på ny i 1967, ett eksemplar står fortsatt fint ved 
Plantehuset. Kom opprinnelig som fagerrogn, S. meinichii. Frøsetting notert første 
gang 1930, blomstring notert  første gang i 1932. Eksemplaret ble revidert og belagt 
i hageherbariet av Per Wendelbo i 1955.

Kart over Muséhagen utarbeidet av overgartner John Gulli (original i gartnerboligen, noe omarbeidet).
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I dag står kun et eksemplar av tarmvriasal igjen av samlingen nedenfor Plantehuset. 
Like ved står en hagtorn (Crataegus monogyna) som hørte til den samme utstillin-
gen av rosefamilien (Kartoteket: avd. 9, blomstret 3/6-1932, satte frø 1932 og 1934, 
revidert 5/7-1955 nr. 733). De øvrige trærne er forsvunnet, deriblant en ekte mispel 
(Mespilus germanicus), som forsvant på 1970-tallet. Det kan ha vært det samme som 
er nevnt i Brunchorsts liste fra like etter år 1900. I kartoteket er den registrert før-
ste gang 3. juni 1932 (blomstring), og busken er belagt i hageherbariet i 1955 av Per 
Wendelbo (nr. 734), men det er ikke bevart detaljer om hvor den kom fra.

Hagens eksemplar av tarmvriasal nedenfor Plantehuset står vakkert og rager over 
den eksotiske Rhododendron calophytum. Asaltreet er énstammet, men greines ca. 1 
m over bakken. Like under forgreiningen måler stammen 2,15 m i omfang, og de to 
stammene måler hhv. 1,13 og 1,19 m i omfang i brysthøyde like over greningspunk-
tet. Treet har en vid krone som ikke lenger har ett gjennomgående hovedskudd, og 
årstilveksten fordeles på en stor mengde skudd. Dermed ser treet ut til å ha nådd sin 
maksimale høyde, og måler i dag 9,2 m (desember 2014). Tarmvriasal finnes ikke vilt-
voksende i Norden annet enn helt sør i Danmark og på Bornholm. Arten er svært 

Tarmvriasal (Sorbus torminalis) som står i bakken midt foran Plantehuset er siste g jenlevende av den 
opprinnelige utstillingen av slekten Sorbus i Muséhagen. I forgrunnen Armauer Hansens byste omgitt av 
Rhododendron ( foto: Per H. Salvesen 05.06.2014).
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Fægrirogn (Sorbus meinichii 'Faegriana') på plenen like nord for Plantehuset er en av Muséhagens  attrak-
sjoner for sin vakre blomstring og fruktsetting ( foto: Per H. Salvesen 25.08.2014).

sjelden å se dyrket i Norge, og bortsett fra treet i Muséhagen og noen yngre eksemplar 
i Arboretet på Milde, vet vi bare om ett skapelig tre. Det står i parken ved tidligere 
Brevik jernbanestasjon i Nedre Telemark (se Salvesen 2010).

Fægrirogn

Et vakkert eksemplar av fægrirogn har i mange tiår vært – og er fortsatt – en attrak-
sjon i Muséhagen (Hafslund 1957, Fægri 1985, Salvesen 1992, 1993, Bolstad & 
Salvesen 1999). Denne spesielle formen av fagerrogn har sitt navn fra tidligere prof. 
Knut Fægri (1909-2001). 

Fagerrogn er ingen vanlig rogn, men omfatter en gruppe former eller småarter som 
vi her i Norden er temmelig alene om i verden. De er alle oppstått fra naturlige krys-
ninger mellom rogn (Sorbus aucuparia) og asal (Sorbus aria, S. rupicola eller S. norve-
gica), og vi har fortalt om dem tidligere i Årringen (se Salvesen 2010, 2012). Fagerrogn 
(Sorbus meinichii) er beskrevet fra Moster i Bømlo kommune av den svenske botani-
ker C. Lindeberg (Hartmann 1879). I sin typiske form, Sorbus meinichii subsp. mei-
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nichii, er den bortsett fra noen spredte funn nord til Fedje, bare kjent i området fra 
søndre Stord over Bømlo til Sveio og Karmøy (i tillegg er den plantet enkelte steder, 
f.eks. ved et nedlagt gartneri i Tørvikbygd i Kvam og på Tokheim i Odda). Andre 
fagerrognformer finnes langs norskekysten fra Leka i Trøndelag til indre Oslofjord. På 
Gotland og Åland i Østersjøen finnes tilsvarende former.

Fægrirogn skiller seg ut blant fagerrognene ved store dimensjoner på blad, blom-
ster og særlig frukter, og den har gjennomgående kun fire-fem par småblad pr. blad, 
mens det vanlige er fem-seks, slik vi ser hos S. meinichii ssp. meinichii på Moster. Mens 
pollenknappene hos typisk fagerrogn er rødlige, er de kremfargete hos fægrirogn, og 
dessuten inntreffer både bladsprett og blomstring om lag en uke tidligere hos fægri-
rogn når de to dyrkes side om side. 

Fægrirogn er i naturen bare kjent i et lite område i Sunnhordland, på nordsiden av 
Hardangerfjorden, der den står sparsomt på lune steder i skogkanter, skrenter og berg 
nær sjøen på Skorpo i Tysnes og på Nord-Huglo og Storsøy i Stord kommune. Det er 
i tillegg registrert ett enkelt tre ved Gullberg helt øst på selve Stord-øya. Fra tidligere 
innsamlinger ligger belegg i herbariene fra Ånuglo og Lokksundet som hører hit, men 
der er den ikke gjenfunnet i senere år. Dette er den totale kjente utbredelsen i verden 
av fægrirogn, den er endemisk for det som har vært kalt Fægris (tapte) paradis!

Kartotekkort for Muséhagens eksemplar av Sorbus meinichii opprettet av overgartner John Gulli 1930 
(original i Gartnerboligen).
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Mysteriet om fægrirogntreet i Muséhagen

Det har i alle år vært et åpent spørsmål hvor treet i Muséhagen er kommet fra – og 
når. Det hører til plantene som har vært i Muséhagen «fra gammelt av», og det eksis-
terer ikke opplysninger nedtegnet om hvem som samlet og leverte planten eller hvor 
den ble samlet. Likevel er det mulig å spore opphavet med temmelig stor sikkerhet. Vi 
skal se nærmere på kildene nedenfor. Men først: Én seiglivet historie vil ha det til at 
det opprinnelig kom fra frø samlet av tidligere professor Rolf Nordhagen på typelo-
kaliteten for fagerrogn ved Mosterhamn i Bømlo. Denne kan vi entydig avkrefte. 

Kartoteket
Da John Gulli ble ansatt som ny overgartner etter Jacob Ørdal i Muséhagen i juli 
1929, var en av de første oppgavene han fikk, å lage et arkiv over plantene i hagen. 
Dette gjorde han meget grundig og detaljert, og i 1932 var hagens plantesamlin-
ger både utendørs og innendørs revidert og kartotekført. Arten Sorbus meinichii er 
registrert med ett eksemplar på to kort, det eldste med Gullis håndskrift (fig s. 12). 
Begge kortene viser til ett enkelt eksemplar plantet i avdeling nr. 9, som er området 

Gjenlevende planter etter Sorbus-samlingen fra perioden 1900-1915: Sølvasal (     ), tarmvriasal (     ) og 
fægrirogn: opprinnelig plante fra før1915 (     ) og avkom fra frø av det opprinnelige treet (       ) alet opp på  

Milde (Kartgrunnlag fra Røsvik & Spangelo 1969).



14                                    Årringen 2014

i Plantehusets nærhet, med plenen nord for huset der fægrirognen står i dag. Artens 
utbredelse er oppgitt som «Norge», men det er ikke nærmere angitt hvor materialet 
er kommet fra, antakelig av den grunn at dette allerede var gått tapt da kartoteket ble 
opprettet. 

Det framgår av det eldste kartotekkortet at treet satte frø i 1930, og blomstring 
er notert 29. mai 1932 (begge anførsler i Gullis skrift). Treet hadde altså nådd fer-
tilt stadium i 1930, og må derfor være plantet flere år tidligere. Det er notert blom-
string også 14. mai 1948 og 30. mai 1949, og frøsetting er igjen notert i 1953. Disse 
anførslene er gjort av overgartner Sverre Gjersvik. Han var John Gullis etterfølger, da 
denne døde uventet i 1936. Gjersvik styrte hagen med kyndig hånd helt fram til 1974 
( Jørgensen et al. 2015). I 1955 har Per Wendelbo kontrollbestemt (revidert) eksem-
plaret og notert blomstring 17. juni samme år (Hageherbariet nr. 672/55). Endelig 
er det notert med blyant (udatert, antakelig Sverre Gjersviks håndskrift): «Hugget 
1961 halvdød p.g.a. Armillaria» (dvs. av honningsopp).

Samme år, 1961, finner vi i Muséhagens årsberetning en anførsel om at «Frø av 
Viscum album (sådd på småplanter av Sorbus meinichii i koldhuset, hvor de har spirt) 
fra Norvall Andersen, Horten» (Årsberetningen 1962). Man hadde altså småplanter 
av fagerrogn under oppformering, høyst sannsynlig fra treet i hagen, og det er mulig å 
tenke seg at én av disse ble brukt til å erstatte treet som ble hugget. Tidligere amanu-
ensis Arne Røsvik forteller fra sine første år i Muséhagen (han ble ansatt der 1. januar 
1963) at han husket treet som en ung busk, og han antok at den var alet opp fra frø. Vi 
har ingen opplysninger om at fægrirogntreet i Muséhagen har huset misteltein. 

Det eldste kartotekkortet står 
nå i Muséhagens kartotek over 
«utgåtte planter», mens det nyere 
kortet, det som udiskutabelt gjel-
der treet som står der i dag, står i 
kartoteket for eksisterende plan-
ter. Det har samme referanse til 
Wendelbos revisjon i 1955, og 
samme plassering (avd. nr. 9). 

Stubbeskudd av fægrirogn etter én vekstse-
song. Treet, som sto i forfatterens hage på 
Nordås, ble skåret helt ned i mars 2014 og 
bildet er tatt i desember samme år. Fra en 
callusknoll på ca. 3 cm diameter er det dan-
net en mengde skudd i flere omganger. De 
fleste skuddene er undertrykket, men noen 
få strekker seg. Det lengste måler 9 cm totalt 
med kvister på opptil 4 cm ( foto: Per H. 
Salvesen 23.12.2014).



Blomstring er første gang notert på dette kortet i 1967. Dersom det ble plantet et 
nytt tre etter hogsten i 1961, må det ha vært et større eksemplar, som kunne bringes 
til blomstring etter bare 6 år. Vanligvis vil det gå 10-15 år fra frøet spirer til et ungt tre 
kan blomstre. Dersom det opprinnelige treet virkelig døde av et angrep av honning-
sopp, ville det vært uaktuelt for overgartner Sverre Gjersvik å plante et nytt tre på 
samme sted (pers. kom., Per M. Jørgensen). Det er derfor, som vi også skal vise neden-
for, mer sannsynlig at treet kom opp som stubbeskudd etter hogsten. Fægrirogn viser 
nemlig en utpreget evne til å bryte nye skudd fra stubben  etter tilbakeskjæring, slik 
det er vist i figur s. 14. Vi aner det er denne erfaringen Knut Fægri har i minnet når 
han skriver om arten (Fægri 1985): «Den er et vakkert lite tre, vokser fort og lar seg 
utmerket beskjære, eventuelt helt ned til roten.»

Uansett om det kom opp fra frø tatt fra treet i hagen eller som stubbeskudd, ville 
det være av samme genotype, siden fægrirogn gir avkom som er svært enhetlig og gan-
ske sikkert apomikt. Beskrivelsen av treet i Muséhagen i 1957 hos Ulf Hafsten (1957) 
stemmer da også svært godt med det som står i dag. Særlig merker vi oss den brede 
kronen og de nedhengende greinene han nevner. Dette særmerket gir fægrirogn en 
eleganse som ikke finnes hos andre former av arten. Vi merker oss også at blomstrin-
gen som er notert i kartoteket, særlig i 1949, er temmelig tidlig. Det stemmer også 
med fægrirogn. Vi tror altså at fægrirognen i Muséhagen er ett og samme eksemplar 
som ble plantet før 1925. 
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En liten hval er mottatt 14. november 1901. På haugen i bakgrunnen ses et steinkors fra Tjora i Sola 
kommune. Små trær er plantet i skråningen langs Olaf Ryes vei og nedenfor Plantehuset, men ikke oppe på 

haugen ved Plantehuset, bortsett fra eiketreet ved steinkorset (UBB Billedsamlingen, fotograf ukjent).
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Bildemateriale

Fra fotografier er det mulig å følge eksemplaret av fægrirogn langt tilbake både hva 
gjelder plasseringen og vekstformen.

Foto nr. 1 (se s. 15). En liten hval er mottatt for preparering ved gartnerboligen 
i 14. november 1901 (T. A. Frederiksen, pers. komm.). På bildet ses det nyreiste 
Plantehuset i bakgrunnen med steinkorset fra Tjora i Sola kommune framfor gavlen. 
Fotoet er tatt bare en måneds tid etter åpningen av Plantehuset 3. oktober 1901, og 
eiketreet ved steinkorset ses tydelig (jfr. bildet på s. 7). Et eksemplar av fægrirogn ville 
nok vært synlig, snøen på bakken ville avslørt en trestamme, hvor liten og tynn den 
enn måtte være. Det må bety at treet ikke var plantet enda, hvilket stemmer med at 
arten ikke er nevnt i Brunchorsts liste fra samme tid.

Foto nr. 2 (s. 16). Et udatert foto av Muséhagens sørlige del tatt mot Plantehuset 
omkring 1912. Vi ser en stor bautastein fra Dale i Fjaler reist sentralt i anlegget og 
Armauer Hansens byste nedenfor Plantehuset der den fikk plass ved avdukingen 
i oktober 1901. Etter hans død i 1912 ble bysten flyttet foran balustraden, og den 
store bautasteinen ble tatt ned. Beplantningen omkring Plantehuset virker temmelig 
ny. Steinkorset ses på grasbakken bakom balustraden, og terrenget mellom dette og 
Plantehuset er planert (knausene ble fjernet 1912) og det er anlagt plen. Det er plan-
tet flere små trær, men det er ikke mulig å skille ut en nyplantet fægrirogn.

Muséhagens sydlige del ca. 1912. Innfelt: 
Knausene nord for Plantehuset er fjernet, det er 
anlagt plen og plantet flere små trær (DKS fotoar-
kiv, fotograf ukjent). 
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Prospektkort av Musé-
hagens sydlige del fra 
omkring 1923 ( foto: 

Knud Knudsen & Co 
nr. 811, UBB-KK-

PK-0811).

Innfelt: Detalj av tre-
beplantningen mellom 

Plantehuset og steinkor-
set (i høyre billedkant).

Foto nr. 3 (s. 17). Postkort nr. 811 fra Knud Knudsen & Co av Muséhagens sydlige del 
en gang mellom 1921 og 1926 ifølge datering fra UBB Billedsamlingen. Dette stem-
mer med at Armauer Hansens byste i 1912 ble plassert utfor midten av balustraden, 
mens bautaer og kulturminner fortsatt fyller runehallen under balustraden (flyttet til 
Kulturhistorisk museum før 1927). Muséhagen framstår veletablert etter Brunchorsts 
plan, og busker og trær er blitt ganske store langs Olaf Ryes vei og omkring Plantehuset 
(se forstørret utsnitt). Omkring Armauer Hansens byste er det velpleide bed, og bak 
den står en sypress sentralt plassert der bautaen tidligere sto. Sommerblomster er 
plantet ut i de fleste bedene. Steinkorset fra Tjora er godt synlig på haugen nord for 
Plantehuset, og et buskas til venstre for dette kunne være en ung fægrirogn: de yngste 
skuddene har bladstilling typisk for Sorbus, og høyden er knapt tre meter, sammenlik-
net med steinkorset, som målte 2,08 m over bakken (Birkeli 1973).
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Foto nr. 4 (s. 18). Fotografen har trolig tatt bildet fra tårnet i Johanneskirken. Det er 
tatt i vinterhalvåret med lav sol fra vest. Dateringen er av UBB anslått til 1920-1939, 
men kan presiseres vesentlig: Kulturhistorisk museum er ferdigstilt og hagen utenfor 
er ferdig anlagt (1927). Plantene er ikke gamle og rondellen er ikke beplantet slik den 
er i et foto tatt av Espevoll og trykket i Bergens Museums årsberetning for 1926-27. 
Bautaer og fallossteiner er kommet på plass ved museumsveggen, den store bautastei-
nen på haugen foran huset. Det er ikke spor å se av tre eksemplarer av Sciadopitys ver-
ticillata i bakken nord for bautaen. De ble kjøpt fra Koster i Nederland 1930. Dermed 
er bildet sannsynligvis fra våren 1927, før plantene omkring rondellen kom på plass, 
kanskje tatt i forbindelse med innvielsen av museet i april dette året. Steinkorset på 
haugen ved veksthuset er synlig, og bak dette skimtes omrisset av fægrirognen tydelig 
nok til å fastslå at det var plantet et tre her!

Kulturhistorisk museum med 
nyetablert hage sett fra nord ca. 
1927 (utsnitt). Innfelt: Detalj av 
Plantehuset der fægrirognen og 
steinkorset fra Tjora skimtes bak 
gavlen på Gartnerboligen ( foto: Olai 
Schumann Olsen, Billedsamlingen 
UBB-SO-0738).
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Foto nr. 5 (s. 19). Et bilde i DKS fotoarkiv (D000x07) viser Gartnerboligen med 
omgivelser ca. 1928. Det er vinter med snø på bakken, over inngangen til driftsarealet 
nord for Gartnerboligen ses en hvalkjeve som portal. Den kom opp i Holmboes tid, 
men det er uklart når den ble fjernet. Beplantningen ved siden av hvalkjeven er tem-
melig ny. Omkring benkegården med mistbenkene foran Gartnerboligen ses en nye-
tablert hekk. Benkene ble flyttet hit av professor Nordhagen like etter at han begynte 
i juli 1925, og ble tatt i bruk i april 1926. I forgrunnen ses bedene vinterdekte med 
granbar, og steinsettingen langs gangveiene anes under snødekket. Dette anlegget, 
kalt «Rock Garden» eller «stenhaugen» av Nordhagen, ble ferdigstilt våren 1927 
og plantingen ble for en stor del foretatt utover sommeren. Bildet kan derfor tidligst 
være tatt vinteren 1927-28. I bakgrunnen ser vi at veksthuset har bakvegg mot vest i 
betong. Denne ble fjernet vinteren 1935-36 og Plantehusets glasstak ble økt i bred-
den, slik at det ble plass til bl.a. formeringsrom i den utvidete delen. Foran veksthuset 
ses steinkorset fra Tjora, og like bak dette anes silhouetten av stammen på fægrirog-
nen. Stammen deler seg i to like over bakken, og treet har en vid krone med temmelig 
vide greinvinkler. Det rekker et stykke opp på husets gavl, og tykkelsen på stammen 
tilsier at det ikke er helt nyplantet. Sammenliknet med dimensjonene på steinkorset 
(høyde over bakken 2,08m, største bredde 1,36m; Birkeli 1973) er det mulig å anslå 
treets høyde til drøyt 4 m og kronens bredde til ca. 3 m. Stammetykkelsen kan anslås 
til 15-20 cm nederst. Størrelsene kan passe med at treet er anslagsvis 15-25 år gam-
melt,  og dette igjen stemmer med notatet i kartoteket om at det satte frø i 1930. 

Gartnerboligen med omgivelser ca. 1928. Innfelt: Plantehusets 
gavl og steinkorset fra Tjora. Legg merke til stammen av fægrirogn 
som ses t.h. bak korset (DKS fotoarkiv D000x07, fotograf ukjent). 
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Foto nr. 6 (s. 20). Et bilde fra DKS fotoarkiv (D000x01) viser Gartnerboligen med 
Joachim Frieles gate nr. 1 sentralt i bildets bakgrunn. På veggen mellom vinduene i 
første etasje er satt opp et skilt med teksten «Kulturhistorisk samling» og pil mot 
venstre. Det gir en minimumsalder på bildet, siden Kulturhistoriske samlinger må 
være flyttet inn og kommet i orden i Historisk museum. Huset sto ferdig i 1925, men 
ble ikke innviet før i april 1927. Først noe senere ble samlingene åpnet for publi-
kum. Det store treet i bunnen av bakken ned fra Frieles gate er tydelig eldre enn i 
det foregående bildet fra 1928. Mellom foto-tidspunktene har treet vært styvet og 
det har skutt opp nye skudd som har rukket å bli minst 2-3 år gamle. I bakgrunnen 
ses et skur med dragehoder på gavlene. Det ble revet i 1934. Vi kan dermed datere 
bildet til perioden 1930 – 1934. Steinkorset fra Tjora ses på grasbakken foran dette 

Gartnerboligen og Joachim Frieles gate 1 med omgivelser 
sett fra øst ca. 1932. Leiegården ble kjøpt av Muséet i 1911 
(Haaland 1986) og huset bl.a. Botanisk museum. Stein-
korset fra Tjora skimtes mellom trestammene til venstre i 
bildet. Innfelt: forstørret utsnitt med fægrirognen like t.v. for 
steinkorset (DKS fotoarkiv D000x01, fotograf ukjent). 



huset, og til venstre for det er et velutviklet eksemplar av fægrirogn godt synlig. Treet 
er greinet i tre hovedstammer like over bakken og kronen er ganske vid med greiner 
som er avsatt i vid vinkel fra hovedstammen. Sammenliknet med dimensjonene på 
steinkorset er det mulig å anslå treets høyde til ca. 4,5 m og kronens bredde til ca. 4 
m. Stammetykkelsen kan anslås til 20-25 cm nederst. Dermed kan vi anta at treet er 
25-30 år gammelt. Samlet sett (foto 3 og 4) kan vi anta at fægrirogntreet ble plantet i 
perioden 1910-1915.

Foto nr. 7 (s. 21). Et såkalt skråfoto av Bergens Museum med Muséhagen er et av de 
tidligste bilder tatt fra luften i Bergen. Det ble tatt av Norsk Luftfoto A/S, forløpe-
ren til Widerøes flyveselskap, før 2. verdenskrig, men ble først tillatt offentliggjort i 
1947. Langs balustraden på Muséets sydside ses «Vannhaven», som sto ferdig i 1930. 
Plantehuset har enda ikke fått tilbygg langs vestsiden. De kom i vinterhalvåret 1935-
36. Ettersom firmaet Norsk Luftfoto A/S først så dagens lys i 1934-36, må bildet være 
tatt senest sommeren 1935. Fægrirognen er knapt synlig mellom de største trærne like 
nordøst for hjørnet av nordgavlen av Plantehuset. Det ser ut til at det høyeste treet er 
i ferd med å overvokse og skygge den ut.
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Bergens Museum med Muséhagens sydvestlige 
del og Plantehuset i forgrunnen sommeren 

1935. Innfelt: fægrirognen er så vidt mulig å 
skille ut framfor to større trær ut for nordøst-

hjørnet av Plantehuset. Legg merke til at 
Plantehusets vegg er i betong, og hellegangen 
over plenen er enda ikke anlagt ( foto: Norsk 

Luftfoto A/S, UBB-W-SH-005053, utsnitt).
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Foto nr. 8 (s. 22). Et skråfoto av Bergens Museum med Kulturhistorisk museum i for-
grunnen tatt av Widerøes flyveselskap i september 1958. På magasinbygningen ved 
De kulturhistoriske samlinger holder man på med taktekking. Ved Plantehuset er 
trærne i rekken av Prunus 'Kanzan' langs Villaveien blitt store. De ble plantet på midt-
en av 1930-tallet. Nord for enden av Plantehuset er det lagt hellegang siden flyfotoet 
fra 1935. Øst for hellegangen ses fægrirognen og nærmere Naturhistorisk museum et 
stort eksemplar av sommereik, som fortsatt finnes her i dag. Fægrirogntreet har glis-
sent bladverk og minst en av stammene heller skrått mot sør. Det kan se ut som blad-
fellingen er kommet langt, og muligens er treet ikke friskt?

Foto nr. 9 (s. 23). Steinkorset på haugen ved Plantehuset ble returnert til Tjora i Sola 
kommune i desember 1987, en begivenhet som ble dokumentert med fotografier der 
hagens eksemplar av fægrirogn ses tydelig. Det står i god avstand fra steinkorset og 
ca. 3 m fra hellegangen (som ligger der fortsatt). Vi legger merke til at treet har tre 
stammer som greiner seg helt nede ved basis, slik de ville stå om de var kommet opp 
omkring en stubbe! To av stammene er temmelig grove, den ene (mot vest) er stam-
met opp og har flere arr etter greiner som er hugget vekk. Den andre (mot sør) har 
to-tre store greiner langt nede. Den siste stammen (mot nordøst) greines lenger oppe. 
Treet er anslagsvis 5 m høyt, og kronen er ca. 4,5 m bred. Treets form og vekst styrker 
antakelsen om at dette er samme eksemplar som satte frø i 1930. Det kan være kom-

Skråfoto av Muséhagens sydlige del med Naturhistorisk og 
Kulturhistorisk museum sett fra vest-nordvest. Innfelt: Fægri-
rognen er synlig på plenen nord for Plantehuset etter at et par 
større trær er hogget ( foto: Widerøes flyveselskap, september 
1958, UBB-W-SH-119804, utsnitt).



met opp fra stubben etter hogsten i 1961, og ser ut til å ha vært stammet opp etter å ha 
vokst som busk i flere år. Stammene er opptil 15-25 cm i diameter (anslått alder 20-30 
år). Treet som står i hagen i dag er tostammet, og stammene ser liksom i 1987 ut til 
å være kommet opp som uavhengige skudd fra basis omkring en stubbe eller stamme 
som nå er nesten forsvunnet, men som det tydelig kan ses et hulrom etter helt nede 
ved rota mellom de to stammene. Treet er 10,2 m høyt og stammen måler ved basis 
2,00 m i omkrets. De to stammene måler 1,15 og 1,13 m i omfang ca. 1 m over bak-
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Steinkorset fra Tjora i Sola kommune returneres dit 
det opprinnelig ble hentet til Bergens Museum fra. Til 
høyre for korset ses et stort eiketre plantet ca. år 1900. 
På plenen til høyre i bildet ses Muséhagens eksemplar 

av fægrirogn. Innfelt ( forstørret): detalj av treets 
stammeform og forgreiningsmåte ( fotograf ukjent, 

desember 1987, DKS fotoarkiv D13276).
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ken, dvs. omkring 36 cm i diameter. Det skulle tilsvare en alder på omkring 45 år, og 
dermed er det ikke usannsynlig at de  kom opp som stubbeskudd etter hogsten i 1961. 
Vi konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at treet som står i Muséhagen i 
dag er kommet opp som stubbeskudd etter det som sto på samme plass og ble hugget i 
1961. Vi kan dermed skrive historien om treet tilbake til omkring 1910!

Frø og avkom av treet i Muséhagen og på Milde

Treet som står på plenen ved Muséplassen (se forsiden!) er avkom av treet i Muséhagen, 
oppformert i Arboretet og Botanisk hage på Milde fra frø høstet i Muséhagen. Fra 
Muséhagens Index seminum 1945-1988 (alle år unntatt 1960-61 og 1964 sett) fram-
går det at det ble høstet frø av arten i Muséhagen i 1953, 1955, 1958-59, 1976, 1978-
82 og 1984-88. I årene 1979-81 ble det også samlet frø av fagerrogn i naturen (det 
framgår ikke hvor) til frøbyttet. Det er uvisst om noe av dette ble satt til spiring for 
eget bruk utenom plantene som er nevnt i beretningen for 1953 (Årsberetningen 
1954, se over), men det synes ikke å ha vært tilfelle.

Fægrirogntreet 
ved Plantehuset i 
Muséhagen 2014. De 
to stammene vokser ad-
skilt helt ned til bakken 
( foto: Per H. Salvesen, 
25.08.2014). 
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Når kom så fægrirogn til Milde? Dette er litt uklart, men her er det vi kan finne i 
arkivene: Den 10. september 1986 er det registrert fire planter i planteskolen på 
Milde (Rundhagen i Botanisk hage). De var der fortsatt i 1988, og utmerket seg ved 
å mangle aksesjonsnummer, sannsynligvis fordi de var av egen produksjon og kom fra 
Muséhagen som småplanter. Det finnes ingen dokumentasjon om materialet bevart 
i Muséhagens arkiver, men Per M. Jørgensen husker at Magne Sandvik sådde frø av 
treet i Muséhagen midt på 1980-tallet. Den 3. november 1988 samlet så Dag Olav 
Øvstedal igjen frø av treet i Muséhagen, og fikk dem sådd der samme høst. Samtidig 
ble det på Milde også aksesjonsført frø samlet i Muséhagen av Steinar Handeland den 
11. november (aksesjonsført på Milde som nr. 1988.231). Disse frøene ble sådd på 
Milde, men spiring er ikke notert. Fem planter kom så fra Muséhagen til Milde i 1991 
og ble bokført inn som aksesjon nr. 1992.1005. Skjebnen til to av disse er uviss (de kan 
være plantet ut), de tre øvrige sto igjen på planteskolen i Botanisk hage (Rundhagen) 
til februar 2005, da de ble registrert døde (fjernet?). Vi kan altså fastslå at det fantes 
flere (seks?) planter alet opp fra frø samlet på 1980-tallet i kultur på Milde før 1992. 
Det er naturlig å se den økte interessen for arten i Arboretet på Milde i sammenheng 
med den omtalen Knut Fægri gir i Norsk Hagetidende (Fægri 1985), spesielt hans 
utbrudd av ergrelse over at Arboretet på Milde fant på å velge en dansk eik fremfor 
den endemiske vestnorske fagerrognen som sitt merketre. Vi vil tro den professorale 
ergrelse har avstedkommet innsamling av frø i Muséhagen!

Fægrirogn ved Plantehuset i Muséhagen 2014. Mellom stammene er et hulrom som foruten luftrøtter og en 
stein noen har puttet oppi hullet, ser ut til å romme restene av stubben stammene vokste opp omkring i 1961 

( foto: Per H. Salvesen, 05.09.2014).
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Hvor ble så fægrirogntrærne av? Ett ble gitt til Island ved president Vigdis Finn-
bogadottir i forbindelse med Ragnar Thorstveits Vinlandsferd med Gaia i 1991. Et 
annet fikk daværende styrer ved Botanisk institutt, Dagfinn Moe, i gave. Det finnes 
fortsatt i hans hage. Ett tre ble i 1990 satt i Naustdalen ved «Eriksens gjerde», og 
to eksemplarer ble satt ved veksthuset på Milde. Det ene står der fortsatt ved vekst-
huset, mens det andre ble flyttet til Muséplass høsten 1998, der det ble plantet på 
plenen utenfor Universitetsmuseet mot Muséplass 1. Under feiringen av Muséhagens 
hundreårsjubileum i august 1999 ble det offisielt navngitt som «fægrirogn» med 
Knut Fægri til stede og foran et hundretall seminardeltakere fra flere land. En vik-
tig begrunnelse for utnevnelsen var Knut Fægris mangeårige bruk av fruktene til sitt 
berømte rognebærsyltetøy (Salvesen 2001). Endelig havnet ett eksemplar i denne for-
fatters hage i 1991. Det ble saget ned 9. mars 2014 da det var blitt for stort for hagen. 
Stammen hadde da en diameter på 25 cm og antall årringer ble bestemt til 29 ved 
basis, dvs. det har trolig spirt i 1985, og kan ha vært av frø samlet 1984. 
Det kan finnes flere eksemplarer av fægrirogn i Bergen. Vi har funnet belegg i herba-
riet (Herb. BG) samlet i Damsgård hage og vi har sett et tre plantet ved Rå skole. Her 
var frøavkom spredd i omgivelsene. Ett avkom hadde etablert seg og var i ferd med å 
nå over 2 m høyde i 1995. Mortreet ved skolen ble hugget like før årtusenskiftet. Det 

Opprinnelsen til fægrirognen i Muséhagen er høyst sannsynlig å finne i Sunnhordland, i strøket Storsøy 
- Huglo - Skorpo - Ånuglo. Den lokale formen av fagerrogn (Sorbus meinichii) i dette området stemmer 
overens med treet i Muséhagen i alle trekk som hittil er undersøkt. Her et eksemplar på Storsøy ( foto: Per H. 
Salvesen, 22.06.2014).
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var etter antall årringer i stubben sannsynligvis plantet omkring 1960, like etter at 
skolebygningen var ny. Det kan også være en vil treffe på fægrirogn andre steder i lan-
det. Ved Gartnerhallens eliteplantestasjon Sauherad har et titall eksemplarer i mange 
år vært dyrket under sortsnavnet 'Bergen' (Vike 2008). Frø er også levert herfra til 
formering for salg.

Når og hvorfra kan så treet i Muséhagen opprinnelig være kommet? Vi har vist at 
treet ved Plantehuset i Muséhagen ble plantet en gang omkring 1910. Vi har også 
klare indikasjoner på at det stammer fra området som er kalt «Fægris (tapte?) para-
dis» (Fægri 1956). Revisjon av herbariematerialet i de offentlige herbarier i Bergen og 
Oslo, viser at fægrirogn er funnet spredt fra Nordhuglo og Storsøy østover langs sørsi-
den av Tysnes til Ånuglo og Lokksundet. I dette materialet er det kun tidligere profes-
sor Jens Holmboe som har lagt inn herbariebelegg før 1930 samlet på høstparten da 
fruktsetting er mulig. Det ligger tre ark i Bergensherbariet (Herb. BG) samlet den 10. 
september 1909 på Ånuglo i Tysnes kommune. Vi har konsultert Årsberetningene 
for Bergens Museum fra disse årene, og her nevner Holmboe at levende planter ble 
«indsamlet paa bestyrerens og gartnerens ekskursioner i Bergens omegn» i 1909 
(Årsberetningen 1910). Gartneren her må være overvaktmester og gartner Jacob 
Ørdal. I «Dagbok 1902-1925» for Botanisk have og museum har Holmboe notert 
at besøket på Ånuglo var en del av en ekskursjon til Vestlandet professorene N. Wille 
og H. H. Gran fra Oslo gjorde med fem «realfagsstuderende». Holmboe og Ørdal 
var trolig vertskap og kjentmenn. Hvorvidt det ble tatt med planter eller frø, eller 
begge deler, vites ikke, men dersom fægrirogn ble samlet til hagen på denne ekskur-
sjonen, kan den tidligst være plantet høsten 1909 eller kanskje mer sannsynlig, først 
noen år senere. Mest nærliggende er det å tenke seg at den ble plantet i 1912 i forbin-
delse med arbeidene med terrenget mellom Plantehuset og bygården i Joachim Frieles 
gate 1, som museet kjøpte i 1911. Det ble da utført et «....betydelig planeringsar-
beide....» der bl.a. «....en bergknaus maatte her sprænges væk. En hel del busker og 
mindre trær er her blit indplantet, likesom bregnegruppen har maattet lægges om.» 
(Årsberetningen 1913).

Det er siden vist at treet i Muséhagen er tetraploid. Den første indikasjon ble fun-
net ved studier av meiose i pollenkorn (Salvesen upubl, Houge 1986) der n=ca. 35 
kromosomer ble tellet i en pollenmorcelle. Siden er dette bekreftet ved hjelp av Flow 
Cytometry (Salvesen upubl.) der det entydig er vist at både mortreet i Muséhagen 
og et avkomtre på Milde er tetraploid. Det samme er vist for fire avkom av fægrirogn 
samlet på Stykkeneset på Skorpo i Tysnes kommune i 2012.

Vi skal ikke stikke under en stol at det finnes andre mulige kilder til fægrirognen i 
Muséhagen. I nevnte dagbok finnes en anførsel av Holmboe fra 17. november 1913 
om at museet fra overlærer Johs. Dyring mottok «Modne frugter av Sorbus meinichii 
fra Langø, Holmestrand, og S. subsimilis fra Sogndal». Dette er høyst sannsynlig fra 
samme innsamling som Dyring også sendte til professor Theodor Hedlund i Alnarp, 
Sverige, og som siden ble vist av Alf Liljefors å være tetraploid (Liljefors 1934, 1953, 
1955). Vi har ikke funnet nærmere opplysninger i kildene som kan bekrefte om 
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materialet ble sådd eller plantet i Muséhagen, verken av materialet som ble samlet på 
Ånuglo i 1909 eller de fruktene som ble mottatt i 1913. Men vi har data fra sekvenser 
av kloroplastgenomet som viser at treet i Muséhagen, som er tetraploid, og tetraploide 
planter funnet på Skorpo i Tysnes kommune hører til samme biotype, mens en tetra-
ploid plante fra Mølen ikke langt fra Langøya ved Holmestrand tilhører en annen 
genotype (Salvesen upubl.). Det gjenstår å vise at dette gjelder gjennomgående med 
et større materiale, men så langt tyder alle resultater på at treet i Muséhagen gene-
tisk har sine nærmeste frender i strøket Storsøy – Ånuglo i Sunnhordland og ikke på 
øyene i ytre Oslofjord.

Av utstillingen av slekten Sorbus i Muséhagen finnes i dag kun brokker tilbake. 
Eksemplarene av Sorbus torminalis og S. meinichii ‘Faegriana’ står som vakre og vik-
tige historiske minnesmerker over Bergens Museums tidlige forsøk på å vise evolusjon 
og artsdannelse i vår flora, og er derfor både bevaringsverdige og vel verd et besøk. 

Mysteriet om fægrirognen i Muséhagen og på Muséplass, og dens opphav i naturen, 
anser vi så langt det er mulig for oppklart. Det tør framgå av det som er skrevet over at 
treet har særlig høy symbolverdi for Universitetet i Bergen!

Takk!
Siri Herland, tidligere tegner ved Botanisk institutt, Svein Skare ved DKS fotoarkiv ved 
Universitetsmuseet i Bergen og UBB Bildesamlingen for bilder.
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Japanseder (Cryptomeria japonica) i Muséhagen og historier 
om innførsel med en østenfarer

Per H. Salvesen, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuséet i Bergen, Mildevegen 
240, N-5259 Hjellestad (per.salvesen@um.uib.no).

Brith Natlandsmyr, De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuséet i Bergen, Universitetet 
i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen (brith.natlandsmyr@um.uib.no)

Japansedertreet i Muséhagen kommer ikke helt til sin rett der det står mellom an-
dre bartrær inn mot gjerdet nord for Universitetsmuseets bygning vis à vis Univer-
sitetsbiblioteket. Treet er likevel stort og staselig, ja det rager faktisk høyest av alle i 
hagen. Arten japanseder er ikke vanlig plantet i Norge, men det finnes enkelte store 
trær både i Bergen og andre 
steder i Sør-Norge. Det finnes 
ulike versjoner av forhistorien 
både om treet i Muséhagen og 
andre i Bergensområdet. Vi ser 
nærmere på noen av trærne og 
forsøker å bringe på det rene  
hvordan og når de kom hit til 
landet. 

Japanseder (Cryptomeria japonica)  
i Muséhagen der den rager høyest 

av trærne. Unge trær har g jerne en 
vakker, smalt konisk og avrundet 

krone. Apeskrekk (Araucaria araucana) 
i forgrunnen ( foto: Per H. Salvesen 

21.01.2015).
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I sitt hjemland kan japan-
seder i god utvikling bli 
opptil 60-70 m høye trær 
med rak, udelt stamme på 
mer enn 3 m diameter og få 
en slank, konisk krone (Far-
jon 2005, Auders & Spicer 
2012). Barken er rødlig og 
flises opp i lange, brede fi-
bre langsetter stammen. 
Baret gir på avstand et lub-
bent inntrykk, men på nært 
hold viser dette seg å skyl-
des at de minste kvistene er 
samlet i knipper i enden av 
greinene. Bladene som står i 
tydelig spiral langs skuddet, 
er nåleformete, korte og har 

særlig på nyveksten grålig-grønn farge. Til et så stort tre å være, virker frøkonglene 
unaturlig små, men utvikles i store mengder. Pollenkonglene er enda mer tallrike og 
slipper enorme mengder pollen. Frøene sitter 2-5 bak hvert kongleskjell, de er små og 
linseformete med en smal vinge som ikke synes spesielt effektiv som tilpasning til vind-
spredning. Også i vårt land settes spiredyktige frø, men det er sjelden å se selvsådde 
småplanter. Vi har imidlertid fått planter fra Tysnes som kom opp fra selvsådde frø.

Japanseder (japansk: 'Sugi') er Japans nasjonaltre og hører hjemme på øyene Hon-
shu, Kyushu og Shikoku, der den finnes spredt som viltvoksende opp til 1800 moh. 
Bare i Atika-provinsen (Honshu) finnes større, mer sammenhengende skogbestand. 
Gamle trær med stammer som kan måle opp mot 6-7 m i diameter (mer enn 21 m i 
omkrets!) ved templer og andre hellige steder på Yakushima, viser at tidligere tiders 
skoger må ha vært fantastiske med trær som bare kan sammenliknes med mammut-
treet (Sequoiadendron giganteum) og kystredwood (Sequoia sempervirens) i vestlige N-
Amerika og chileseder (Fitzroya cupressoides) i S-Amerika (Debreczy & Rácz 2011). 

Japanseder kan bli ett av verdens 
største trær. Dette står ved Shinto-
helligdomen Kirishima-Jingū i 
Kagoshima Pref., Kyushu, Japan. 
Det er hellig og anslått å være 800 
år gammelt ( foto: Per Arvid Åsen 
2008).
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Japanseder har i uminnelige tider vært utnyttet og plantet i stor stil, noe den berømte, 
mange kilometer lange alléen i Nikko forteller om. De største trærne her er antatt å 
være mer enn 2000 år gamle. Japanseder finnes også i Kina, men der er den nok opp-
rinnelig innført av mennesker fra Japan i førhistorisk tid. De kinesiske forekomstene 
lar seg ikke skille fra de japanske morfologisk, og det betviles om det finnes opprin-
nelig viltvoksende forekomster i Kina. Det er i alle fall ingen grunn til å skille ut Cryp-
tomeria fortunei som egen kinesisk art (eller varietet, se Farjon 1999, 2005). 

For vestlige botanikere ble japanseder først kjent gjennom Engelbert Kaempfers  
reiser i Japan (1690-92) og like etter gjennom James Cunninghams i Kina (1701 el. 
1702, Farjon 1999). Allerede mange hundre år før dette var japanseder plantet over 
store områder, og da europeerne «oppdaget» den, fantes allerede gamle forekomster 
både i Kina og Japan som opprinnelig var spredt fra plantasjer. 

Den første innførselen til Europa som er bokført, kom til Kew Gardens i England 
1842, men først etter at Robert Fortune i 1844 sendte store mengder frø fra Kina til 
Royal Horticultural Society i London kom planter ut til andre land i Europa (Bean 
1970). Til Botanisk have i København kom det første eksemplaret fra Kew i 1849, 
og allerede i 1855 ble den tilbudt til salg fra J. E. Ohlsens gartneri i Danmark (Lange 
1999). Arten kom omtrent samtidig også til Europa andre veier. Den spesielle formen 
‘Lobbii’ kom tidlig via de nederlandske koloniene på Java, dit den var kommet med 
frø sendt av Philipp Franz von Siebold allerede omkring 1825 (Bean 1970). Plantene 

Japanseder på nært hold: bar med knip-
per av tynne kvister med bare 8-12 mm 
lange nåler (nyvekst, t.h.). Frøkonglene 
(under) måler ca. 14-17 mm tvers over 
og pollenkonglene (nederst) er ikke mer 

enn 4-6 mm lange ( foto: Per H. Salvesen 
25.08.2014 og 22.01.2015). 
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som i første omgang kom fra Kina, viste seg å være mindre hardføre, men fra 1861 
ble det innført mer materiale av japanske provenienser både til Europa og (vestlige) 
N-Amerika. Til Norge kom arten så få år senere, og vi må tro bare de mest hardføre 
eksemplarene med opphav i Japan overlevde.

Japanseder i Muséhagen og innførselshistorien til Bergen

Treet i Muséhagen er nå (april 2014) 20,5 m høyt og måler 2,26 m omkring stammen i 
brysthøyde. I Muséhagens kartotek er det notert for avd. 10 (6), i det feltet som kalles 
«Gamlehagen». På kortet står det også å lese at treet kom som plante fra en «Hage i 
Laxevåg 1946». Per Wendelbo har notert at det ble «Boret 1958 og da 20-25 år gam-
melt. Sannsynligvis sådd ca. 1935». Han hadde kontrollbestemt treet og belagt det i 
hageherbariet 11/12-1953 (No 153/53). Da var det 9,5 m høyt med stammediameter 
på 20 cm. Frøsetting ble første gang notert i 1967. Dette er hagens kanskje mest in-
teressante tre ut fra et lokalhistorisk perspektiv. I guiden til Muséhagen ( Jørgensen & 
Johannesen 1976) står å lese at treet «kom som gave og kan vel opprinnelig ha blitt 
brakt til Bergen med en østenfarer». Denne historien har i ulike versjoner vært fortalt 
og gjenfortalt (Losvik & Jørgensen 1999). Ifølge én versjon skal treet være kommet 

Kartotekkortet for Cryptomeria japonica i Muséhagen opprettet i første halvdel av 1930-tallet av da-
værende overgartner John Gulli dokumenterer viktige detaljer i historien til treet som fortsatt finnes i 
hagen. Det ble i sin tid alet opp fra en stikling av et gammelt tre på Laksevåg (original i Muséhagens arkiv).
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som frø med en sjømann i 1935, og skulle være søskentre med et tre som står plantet i 
Nylundsveien på Laksevåg. Historien er nesten for god til å være sann, så det kan være 
interessant å se nærmere på den dokumentasjonen som faktisk eksisterer.

En viktig bit av historien til treet i Muséhagen er bevart på etiketten til et eksem-
plar i Hageherbariet på Milde, der følgende står å lese: «Et eks. hugget 1962-63, viste 
90 årringer. Brukt til panel i hytte. Stikling fra dette treet ga opphav til Bot. Hages 
eks. (dvs. Muséhagens tre) som ble skjenket oss av fru Kvinge, Laksevåg, sannsyn. un-
der krigen». Det opprinnelige treet (mortreet) sto på eiendommen «Fagerlund» i 
Carl Konows gt. 37 (naboeiendom til Damsgård hovedgård) og da det ble hugget, 
var det ca. 14 m høyt med en stammeomkrets i brysthøyde på 2,30 m. Det må altså 
ha vært plantet ca. 1870, og så ble det tatt stiklinger ca. 1935, slik kjerneprøven tatt 
i Muséhagen i 1958 antyder. «Fru Kvinge» som kom med planten et tiår senere, var 
nok Halldis Eide Kvinge, som vikarierte i hagen som amanuensis i perioder etter kri-
gen og fram til 1953. Sannsynligvis har den vært i formering hos faren, som drev Eides 
planteskole i Steinsvik på Nordås (Dagfinn Moe pers. komm.).

Fredet som naturminne ved 
kongelig resolusjon i 1964: Japan-

seder (Cryptomeria japonica) i 
Nylundsveien, Laksevåg i Bergen. 

Innfelt: treets størrelse blir mer 
imponerende når en regner med 

drøye to meter av stammen neden-
for dagens gatenivå ( foto: Per H. 

Salvesen 02.03.2014).
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Vi legger her merke til at det er en viss 
forskjell mellom opplysningene på kar-
totekkortet og i herbariet mht. når treet 
kom til Muséhagen. Selve kortet må 
være nedstøpt i kartoteket før 1936, da 
håndskriften i headingen gjenkjennes 
som tilhørende overgartner John Gulli. 
Han døde i 1936. Dette kan stemme 
med at Rolf Nordhagen nevner ja-
panseder i Muséhagens årsmelding for 
1941-42 blant arter som overlevde de 

særdeles strenge vintrene 1940-42 overraskende godt. Dette igjen må tolkes som at 
minst ett japansedertre fantes i hagen allerede 4-5 år før dagens tre skulle ha ankom-
met fra Laksevåg! Noen ytterligere opplysninger om et eventuelt annet tre har vi ikke, 
men vi ser ingen grunn til å tvile på at årstallet 1946 på kartotekkortet er rett.

Ved Nylundsveien nr. 38 på Laksevåg i Bergen står et stort, vakkert eksemplar av 
japanseder i god vekst. Det ble fredet som naturminne ved kongelig resolusjon i 1964 
(Anonym 1965: 31), og var i 1999 16,5 m høyt og 2,76 m i stammeomfang (Lunde 
2000). Bjørn Just Sjursen skriver (i brev av 14. juli 1989) til Bergen kommune at treet 
den gang var antatt å være omkring 70 år gammelt (dvs. det kom til stedet omkring år 
1919). Det skal ha vært gitt som gave av engelske sjøfolk som takk for at de fikk legge 
til med båtene sine ved kaien tilhørende Frydenbø hovedgård. Gården lå tidligere der 
boligblokken i Nylundsveien 36-44 nå ligger. Dette huset ble bygget i 1966 på bet-
ingelse av at treet fikk stå. Daværende Laksevåg kommune kjøpte og fikk skjøte på 
treet. Det er altså ikke noe som tyder på at dette har noe direkte å gjøre med treet i 
Muséhagen, som jo var stikling av et tre i Carl Konows gt. 37 bare et steinkast lenger 
ned mot Puddefjorden. Vi undres for øvrig over hvor de engelske sjøfolkene kom fra 
med småplanter i lasten. Kanskje fra et handelsgartneri i Holland, eller fra Åstveit?

I Nygårdsparken i Bergen, like ovenfor «Hulen», står et stort og vakkert, rakvokst 
tre. Det måler nå (april 2014) 24,0 m i høyde og 2,05 m omkring stammen i bryst-

Japanseder (Cryptomeria japonica) ved Fryden-
lund i Sandviken i Bergen 26. februar 1930 
( fotograf ukjent).
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høyde. I 1960 var treet 16 m 
høyt med en stammediameter 
på 35 cm og allerede den gang 
regnet som det største i landet 
(Nedkvitne & Wendelbo 1960). 
Det er ifølge Wendelbo (1963) 
plantet omkring 1916 og skal 
opprinnelig være kommet fra 
Åstveit, der Rasmus Meyer i sin 
tid hadde småplanter innført 
fra Holland i planteskole. På 
Åstveit står et par jevnaldrende 
trær, og treet i Nylundsveien på 
Laksevåg er, som vi har sett, av 
nokså tilsvarende alder.

Treet i Nygårdsparken har 
også gått for å være det eldste i 
landet (Per M. Jørgensen pers. 
komm.), men det er ikke på 
langt nær så gammelt som mor-
treet til Muséhagens eksemplar, som sto i Carl Konows gt. på Damsgård fra omkring 
1870. Et tre som sto i hagen ved Frydenlund i Sandviken i Bergen kan også ha vært 
eldre. Vi har et foto av det tatt 26. februar 1930, og da var det om lag 10 m høyt. Treet 
ble senere ødelagt da hagen ble omregulert til lekeplass. Den tidligste referansen vi har 
kommet over til japanseder dyrket i Norge er ellers hos Schübeler (1873-1875). Han 
forteller om et tre som var plantet ved Kristiansand og som i 1874 hadde nådd 4,4 
m høyde. Det strøk med i den harde vinteren 1880-81, og en vedskive viste da 18 år-
ringer (Schübeler 1886-1888), dvs. treet hadde vært plantet omkring 1860, og skulle 
dermed kunne være fra de tidligste introduksjonene til Europa. Større trær av arten 
finnes ikke i Kristiansandsområdet i dag.

To vakre eksemplarer av japanseder 
g jenstående etter en tidligere planteskole 

for Arboretet på Kalvatræ i Botanisk 
hage på Milde. De ble opprinnelig tatt 

som stiklinger av treet i Muséhagen 
(G-1972.1653, foto: Per H. Salvesen 27. 

03.2014).
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Nyere introduksjoner

I Arboretet på Milde har vi flere 
trær, deriblant mange som kom-
mer fra frø samlet i 1976 av Nor-
disk arboretutvalg på Honshu i 

Japan. Én aksesjon kom fra fjell i Tateyama nord på Honshu og én fra Edo State Forest 
i Okayawa lenger sør. Vi har også trær fra Kina, mottatt som varieteten sinensis (ikke 
forskjellige fra arten). Det er betydelig variasjon i hvordan de villinnsamlete trærne 
har klart seg, flere har hatt frostskader og er flerstammete, mens særlig noen med ja-
pansk opphav ser ut til å bli flotte, énstammete trær.

Japanseder lar seg enkelt formere med stiklinger, og vi har noen slike trær. Enkelte 
skal være kommet fra Riebers hage på Hordnes, der arten fortsatt finnes. Vi har også 
fått stiklingsplanter fra gamle trær på øya Romsa i Sunnhordland, og endelig har vi to 
trær på Milde som kom fra stiklinger av treet i Muséhagen i 1972 (aksesjonsnummer 
1972.1653). De viser den samme smale veksten som mortreet med regelmessig, kjegle-
formet krone. Vinterherdigheten er også upåklagelig og vi har ikke sett antydning til 
frostskader. Et tre som sto plantet ved hjørnet mot SØ i benkegården i Villaveien ved 
Muséhagen var muligens også opprinnelig en stikling av samme opphav. Det ble hug-
get i 2012 og i stubben kunne det telles 37 årringer (mars 2014). I Bergensområdet 
finnes japanseder også plantet flere steder i nyere tid, bl.a. på Stend. 

Japanseder (Cryptomeria japonica) ved 
riksvegen i Indre Ålvik, alet opp fra frø 
samlet i Japan av sjømann og gartner 
Amund Aalvik, og plantet da han flyttet 
hit fra Tørvikbygd like etter 1945( foto: 
Bjørn Moe 09.04.2014).
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Litt om japanseder i andre deler av landet

Arten er i Bergensområdet langt nord for sin naturlige utbredelse, men noen eksem-
plarer ser likevel ut til å trives utmerket. Frømateriale viser stor variasjon, ikke minst 
i vinterherdighet. Dette ser ut til å være en vanlig erfaring, men innimellom finnes 
planter som er forbausende godt forhåndstilpasset våre kyststrøk. Dette ble påpekt 
allerede av Hiort etter å ha prøvedyrket flere provenienser og former av japanseder ved 
Flekkefjord (Hiort 1956). Planter oppformert på Milde er forsøkt med hell i Lunde 
arboret på Tjugum (SF, Balestrand, AHS & PHS upubl. rapport 1990, se Måren 
2007). Aksesjonene 77.1545 & 83.183, som ble plantet på slutten av 1980-tallet er i 
god vekst i den gamle frukthagen der.

På Vestlandet for øvrig finnes arten flere steder, i tillegg til de nevnte i Lunde arbo-
ret i Balestrand. Vi har også opplysninger om arten i Rogaland arboret (Ro; Sandnes, 
iflg. Jon Ivar Lima 10.04.14). Trærne fra innsamlingene på 1970-tallet er også der av 
ymse kvalitet. Vi har også notert velvoksne eksemplarer i et privat arboret i Skånevik 
(Ho; Etne). De nordligste forekomstene i Norge (og i verden) finnes etter det vi vet i 
Arboretet i Svinvika (MR; Todalen iflg. Maja Frønes 10.04.14). Ellers i landet er større 
eksemplarer kjent i alle fall på Dømmesmoen (AA; Grimstad, flere trær, se Hansen 
& Hansen 2007) og i Øverland arboret (Ak; Bærum, ett tre plantet 1978-1984, se 
Heintz 1992). Arten kan altså tåle barskere vinterklima enn i Bergen. 

En sjømannshistorie som lar seg dokumentere

Vi lovet en historie om en østenfarer, og er faktisk i stand til å gjengi en slik, en som 
lar seg dokumentere. Den knytter seg til et stort japansedertre i Indre Ålvik. Det står 
plantet kloss i rv. 7 i hagen på bruket «Flatavik» (gnr 77 / bnr 42) ved Ålvikvegen 
nr. 847. Eier er Kåre J. Aalvik. Kåres onkel, gartner Amund Sjursen (Gjermundsen) 
Aalvik (1906-1992), hadde huset tidligere, og før ham faren, Gjermund S. Aalvik. 
Amund dro tidlig til sjøs, reiste på Østen og emigrerte i 1930 til USA. Han var en 
gang før 1940 innom Nagasaki, der han fant frø av japanseder, som han tok med hjem. 
Mange av frøene spirte, og vokste opp. De fleste plantet han i Tørvikbygd, på gården 
Lysen (Lyso, gnr 88 bnr 1), som han drev der en tid. Det står fortsatt et lite bestand 
av japanseder etter ham et stykke oppe i lia bak husene. Amund flyttet etter krigen til 
Ålvik og tok med seg et tre dit. Et annet havnet hos hans søster, og ble plantet på Hal-
langer (Vangen) i Ulvik, der det står fortsatt. Amund snakket om det som et sjeldent 
japansk tre, som var fredet. Treet er i dag (09.04.2014) 20,5 m høyt og har et stam-
meomfang på 1,65 m i brysthøyde.

Gode historier blir gjerne fortalt videre, og de beste vil vandre fra munn til øre over 
lengre tid. På sin vandring har historiene en lei tendens til å endres, noe blir lagt til, noe 
blir glemt. Når de endelig blir skrevet ned, er det ofte vanskelig å etterprøve dem. Vi 
har etter beste evne forsøkt å samle det som er kjent om japansederens innførselshis-



40                                     Årringen 2014

torie til Bergen og Norge, og finner i alle fall én historie som kan bekrefte at arten er 
kommet fra Japan med planteinteresserte sjøfolk i utenriksfart.

Takk!
Til Geir Flatabø og Amund J. Aalvik for opplysninger om historien om treet i Ålvik. 
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Forynging av norsk gran og sitkagran frå plantefelt i Hordaland

Oddvar Skre, Skre Natur og Miljøvurdering , Fanaflaten 4, N-5244 Fana (oddvar@nmvskre.no)

Samandrag
Naturleg frøforynging av norsk gran (Picea abies (L.) Karst.) og sitkagran (Picea sitchensis L.) frå plantefelt 
i Hordaland blei undersøkt i 1997-98. Dei 30 granplantefelta er valt ut slik at dei representerer ulikt kli-
ma- og jordfaktor. Alderen på plantefelta varierte frå 40 til 60 år. Totaltalet småplanter på 5 m2 prøveflater 
med 10 meter avstand ut frå kanten av plantefelta er registrert, saman med dekningsgraden av mosar og 
karplanter. Arealtypen er klassifisert etter graden av inngrep og småplantene klassifisert i høgdeklassar. 
Alderen på plantene varierte frå 4 til 20 år. I tillegg til gran og sitka er også forynginga av bjørk og rogn 
registrert i dei same rutene.

Resultata viser at forynginga uttrykt ved tal småplanter pr. 100 m2 aukar med andelen eksponert mine-
raljord og med aukande avstand frå kysten. Forynginga er størst 23 meter frå kanten av plantefelta. Inne 
i felta er det svært lite forynging på grunn av dårlege lysforhold. Forynginga er størst dei 5 første åra et-
ter eventuelle inngrep som hogst/vindfall, beiting, skogsvegbygging etc. og minkar deretter på grunn av 
tilgroing, auka konkurranse om lys og avgang av granplanter. Høg dekning av pionerplanter som bringe-
bær, fugletelg og bjørnemose ser ut til å vera korrelert med sterk forynging av gran, mens karplanter som 
einstape, blåbær og blåtopp er negativt korrelert med forynging.

I tillegg til norsk gran er også forynginga av sitkagran registrert på 12 sitkaplantefelt, alle i ytre strok 
i Hordaland. Samanlikna med norsk gran er forynginga av sitkagran 2-30 gonger høgare, avhengig av 
jordfaktor, og grunna betre frøkvalitet og spireevne.

Fig. 1. Sitkaforynging frå plantefelt (i bakgrunnen) i lyngmark på Krossøy, Austrheim ( foto: Oddvar Skre).



42                                   Årringen 2014

Innleiing

Bakgrunnen for denne studien er å sjå på status etter innføringa av norsk gran og vest-
amerikanske treslag på Vestlandet i første delen av 1900-talet. På den tida starta plant-
ing av ny høgproduktiv skog etter 200 år med hogst og nedbeiting. Den skogen som 
stod att etter nedbeitinga, var naturleg furu og bjørk som begge har låg produksjons-
evne samanlikna med gran og sitka. Det vanlegaste treslaget i skogreisinga var norsk 
gran av austnorsk, seinare tysk opphav, og treslag frå sørvestkysten av Alaska (sitka, 
hemlokk, kvitgran og lutzgran) der klimaet liknar det vi har på Vestlandet (Børtnes 
1970, Mason 2010). Formålet med denne studien, som kom i stand etter oppdrag 
frå Landbruksdepartementet, var å finna ut i kor stor grad dei to vanlegaste treslaga i 
skogreisinga (gran og sitka) er i stand til å forynga seg naturleg i Hordaland. 

Campbell et al. (2004), som studerte suksesjonen i ein boreal skog i Oregon på 
vestkysten av USA, fann at periodisk kortvarig avskoging som følgje av skogbrann, 
insektangrep, hogst eller vindfall («disturbance») fører til kortvarig karbontap og 
negativ produksjon, etterfølgt av ein kraftig auke i skogproduksjon og opptaket av 
karbon, opp til eit maksimum som varierer frå 50 år ved kysten til 100 år i innlandet. 
Dei dominerande treslaga er hemlokk (Tsuga heterophylla) ved kysten, douglasgran 
(Pseudotsuga menziesii) på vestsida av fjellkjeden (The Cascades), og ponderosafuru 
(Pinus ponderosa) i innlandet. Ettersom skogen blir eldre minkar produktiviteten, 
og skogen går over frå å ta opp karbon til å frigjera karbon. Det same gjeld sitkaen 
(Picea sitchensis) som har sitt hovudområde lenger nord, på vestkysten av Canada og 
Alaska (Kurz & Apps 1999). Både douglas og sitka kan danna opptil 50 meter høge 
tre. Studiar i Skottland (Quine et al. 1999) har vist at avskoging fører til auka foryng-
ing av sitka og hemlokk frå plantefelt på grunn av betre lysforhold og større grad av 
eksponert mineraljord, men konkurransen frå rasktveksande lauvtre som osp, bjørk 
og selje er sterk. Her på Vestlandet er det beiting, hogst og vindfall som er dei mest 
vanlege inngrepa, og meir sjeldan skogbrann og insektangrep. Dei fleste hogstinngrepa 
i plantefelt på Vestlandet er relativt små (<5 daa) slik at dei kan samanliknast med til 
dømes naturleg vindfall.

Frø av norsk gran er ofte av dårleg kvalitet på Vestlandet på grunn av låge sommar-
temperaturar (Mork 1933, 1952), og i motsetning til furu opnar grankonglene seg 
ofte alt om hausten og slepper ut frøet før det er modent (Mork 1933). I område med 
langvarig og stabilt snødekke overlever frøa som regel vinteren, men med dei usta-
bile og ofte milde vintrane på ytre Vestlandet, vil dei dårleg modna frøa ikkje overleva 
vinteren. Umodent frø vil i tillegg missa spireevna fortare enn godt modent frø ved 
lagring, særleg i fuktig luft og høg temperatur (Nilsen 1987). 

Metodikk

For å undersøka desse problemstillingane nærare, blei det gjort ein studie i 1997-98 
på Skogforsk Bergen, der den naturlege forynginga frå plantefelt av blant anna norsk 
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gran og sitkagran er undersøkt på felt med ulik jordtype/inngrepstype, alder/høgde 
av småplanter og tid etter inngrepet. I tillegg er dekningsgraden av vanlege mosar og 
karplanter på bakkenivå registrert. Alderen på plantefelta var 40-60 år, altså gamle nok 
til å produsera kongler og frø.

Totalt 30 plantefelt av norsk gran (Fig. 2) og 12 plantefelt av sitkagran (Fig. 11) blei 
valt ut til studien. Kvart plantefelt var på 0,4-0,6 haa og ligg i ulik avstand frå kysten og 
omgitt av ulike vegetasjons- og arealtypar (sml. Tabell 3 og 4). I tillegg til tettleiken og 
høgda på småplantene er også høgda over havet, alderen på plantefeltet og tida sidan 
siste inngrep (hogst og vindfall) registrert. Forynginga er målt ved å registrera tal små-
planter av gran, sitka, bjørk og rogn på 5 m2 prøveflater med 10 meters avstand langs 
parallelle linjer ut frå kanten av plantefeltet, og med 10 meters avstand frå kvarandre. 
Omkringliggande vegetasjon er klassifisert etter følgjande system:

1. Eksponert mineraljord (vegkantar, grustak)
2. Vindfall
3. Hogstflater
4. Beitemark
5. Lynghei og kystfuruskog

Vindfall og hogstflater er vidare oppdelt etter tid sidan inngrepet, slik:
(a) 0-4 år
(b) 4-8 år
(c) 8-12 år

Fig. 2. Kart over 
Hordaland med dei 

undersøkte gran-
lokalitetane (1-30). 

Bestand og plantefelt 
klassifisert som kyst- 

og innlandsfelt er vist 
som trekantar (kyst) 
og sirklar (innland). 

Lokalitet 28 ligg i 
same området som 26, 

og lokalitet 16 i same 
området som 29.
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Plantefelta er også klassifisert etter oseanitet (avstand frå kysten) i kyst- og innlands-
felt. Vidare er småplantene klassifisert etter alder i høgdeklassar (HKL) slik:

HKL1  < 0,5 m
HKL2  0,5 – 4 m 
HKL3  4 – 10 m
HKL4  > 10 m (inkludert mortre)

Som eit supplement er det også blitt notert beiteskader av hjort, sau og storfe. Sa-
mansetninga av bakkevegetasjonen kan vera ein viktig indikator på granforynging, 
fordi det seier noko om graden av beitepåverknad og andre inngrep som hogst, vind-
fall, skogbrann og insektangrep, og om kor lang tid det er gått etter inngrepet (e.g. Skre 
et al. 1998) Alle observasjonar over dekningsgrad i HKL1 (< 0,5 m) er difor delt i to 
kategoriar, slik:

•	 nullflater	=	flater	utan	gran
•	 granflater	=	flater	med	gran

Denne inndelinga, også kalla «nullflatemetoden» blei innført i Noreg av Braathe 
(1953, 1966) og vidareutvikla av Orlund (1965). Variablane for ulike planter er testa 
med variansanalyse for å påvisa signifikante skilnader mellom dek ningsgrad for plant-
er på bakken og mellom forekomsten i granflater og nullflater i ulike vegetasjonstypar. 
Signifikante skilnader (*p>0,05) er merka med stjerne i Fig. 8-9. 

Same metoden er brukt for å testa ut om det er signifikante skilnader i tettleiken 
av gransmåplanter på ulike vegetasjons- og jordtypar. Den statistiske analysen og mid-
delverdiane i Fig. 4-9 er basert på samanslåtte verdiar langs kvar av dei 5-8 takser-
ingslinjene rundt kvar bestand. I analysen er ytre og indre strok av gran samanslått, 
likeeins vegetasjonskategoriane 3-5 (hogstflater, vindfall og vegkantar) under tittelen 
”hogstflater”.

Figur 3. Middeltett-
leik av småplanter 
pr. 10 m2 med 10 
meters intervall 
som funksjon av 
avstanden frå kanten 
av plantefeltet.
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Resultat og diskusjon

Tabell 1 viser arealet av plantefelt av dei nemnde treslaga i 1 000 haa på Vestlandet før 
1950 i 10-årsperiodane fram til 1970 og etter 1970. Tabellen viser at norsk gran har 
vore det dominerande treslaget i skogreisinga heile tida etter 1950, men med aukande 
andel sitka etter 1960, og med ein viss nedgang i åra etter 1970 på grunn av endra 
skogbrukspolitikk. Totalt utgjer det planta arealet i dei fire vestlandsfylka 182 000 
haa, noko som svarar til 15% av det totale skogarealet. Dette er nokolunde likt arealet 
av naturleg furuskog (Øyen 1995).

Samanlikning mellom vegetasjons- og arealtypar (1-5) avslører interessante skilnader 
mellom kyst- og innlandsfelt. Totalt var det 16 plantefelt i innlandet og 14 på kysten 
(sml. Fig. 2). Tabell 2 viser at forynginga av norsk gran er svært avhengig av jordfak-
toren, dvs. tilgangen på eksponert mineraljord, der frøa kan spira og slå rot. Foryng-
inga er også klart høgare i innlandet enn på kysten, i samsvar med høgre sommartem-
peratur og spireevne på innlandsfelt (Mork 1953) og meir stabilt snødekke (Nilsen 
1987).

Studiar i naturleg furuskog i Skottland (Øyen 1997) har vist at moderate inngrep, 
som småskala beiting og hogst, har gitt meir gunstige forhold for frøforynging og eta-

Tabell 1. Skogreising på Vestlandet (1 000 haa) sidan 1900

Treslag <1950 1950-59 1960-69 1970-95 Total
Norsk gran 10,5 27,0 60,0 47,2 144,7
Sitkagran   1,0  2,6 10,2  8,8  22,6
Andre treslag  8,5  2,4  2,2  1,6  14,7
Total 20,0 32,0 72,4 57,6 182,0

Inngreps-    Treslag / klimasone    
type Norsk gran    Sitkagran
 Innland  Kyst  Kyst 
 Tettleik bestand Tettleik bestand Tettleik bestand
Hei/skog    9,6   3     4,7     5     6,8     2
Beite   18,3   3    5,5     4    21,6     3
Hogstflate   68,2   5    6,8     3    36,3     3
Vindfall   88,2   2   18,0     1   123,0     3
Mineraljord  152,1   3   30,8     1  1194,0     1
Nullflater  Innland: 40 %  Kyst: 55 %

Tabell 2. Gjennomsnittleg tettleik (planter pr 100 m2) av naturleg forynga småplanter 
av norsk gran (Picea abies) rundt plantefelt og bestand i Hordaland på ulike arealtypar 
(inngrepstypar) på kyst- og innlandsflater. Tabellen viser middelverdiar og tal plantefelt 
(bestand). I tillegg er vist gjennomsnittleg prosent nullflater (utan granforynging) i gran-
felt. Forynginga av sitka (Picea sitchensis) frå plantefelt er vist for samanlikning.
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blering av småplanter hos furu. På den andre sida skaper store hogstflater i granskog 
monokulturar med likealdra norsk gran, der dårlege lysforhold gir dårleg regeneras-
jon, men etter kvart som trea blir eldre, opnar bestandet seg og gir grunnlag for ”gap 
phase” forynging der gamle tre ramlar over ende og slepp lyset til (Kjønaas et al. 2010). 
I Tabell 2 er den gjennomsnittlege tettleiken av småplanter vist for vindfall og hogst-
flater separat, men i figurane er dei slått saman til ein ny kategori som er kalla ”hogst-
flate”. Dei fleste vindfall fanst på kystfelta og dei fleste flatene var 4-8 år gamle.

I tillegg til lys viser studien at tilgangen på eksponert mineraljord der frøa kan spira, 
er den faktoren som ser ut til å verka mest inn på forynginga. Moderne skogbruk med 
regelmessig hogst, store hogstflater og skogsvegbygging favoriserer derfor treslag med 
høg frøproduksjon, som gran, furu og bjørk (Foster & Boose 1992). Hos rogn (Sorbus 
aucuparia) derimot, foryngar frøa seg ved hjelp av fuglar som sit i tretoppane, ofte i 
nærliggande bestand av norsk gran, og et opp rognebæret samstundes som dei droppar 
frøa ned på bakken etter at det har passert tarmsystemet til fuglen (Otto 1996). Når 
så grana sitt mortrebestand blir hogge eller ramlar over ende i ein storm, vil rognefrøa 
som har falle ned på bakken, få meir lys slik at dei kan spira og utvikla seg til små-
planter. 

Fig 5. Middeltettleik av 
småplanter pr. 100 m2 av 
gran, bjørk og rogn innan 
ulike høgdeklassar på 4-8 
år gamle hogstflater. Fork-
laring av høgdeklassane 
HKL1-4 er vist side 44.

Figur 4. Middeltettleik av 
småplanter pr. 100 m2 av 
gran, bjørk og rogn innan 
ulike høgdeklassar på 0-4 
år gamle hogstflater. For-
klaring av høgdeklassane 
HKL1-4 er vist på side 44.
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I tillegg til dei tre nemnde treslaga er også forynginga av furu blitt registrert. Generelt 
er naturleg furuforynging god, men den er i motsetning til gran svært lysavhengig (sjå 
Øyen 1995, 1997), og furusmåplantene ser ut til å bli lett utkonkurrert på dei under-
søkte flatene, som alle ligg nær plantefelt med til dels sterk forynging av gran og bjørk. 
Tettleiken av furu på dei undersøkte felta var derfor låg, men desse data er ikkje med 
i undersøkinga.

Resultata viser at tettleiken av gransmåplanter var i gjennomsnitt størst 23 meter 
frå kanten av plantefeltet (Fig. 3) og minkar deretter ut i kringliggjande vegetasjon, i 
enkelte tilfelle fleire hundre meter frå feltet. Tettleiken av både gran- og bjørkesmå-
planter er størst hos unge planter (<0,5 m) og der det er kort tid sidan siste inngrep i 
form av hogst eller vindfall (0-4 år, Fig. 4). På eldre hogstflater (4-8 år) er det gått ut 
mange planter slik at tettleiken har minka kraftig (Fig. 5), mest hos gran. 

Samanlikning mellom Fig. 4 og 5 viser at i løpet av dei første 8 åra etter hogst el-
ler vindfall minkar tettleiken av gransmåplantene noko, medan tettleiken av bjørk og 
rogn aukar kraftig (sjå Tabell 3). Årsaka til nedgangen hos gran er truleg naturleg av-
gang ved at seintveksande gransmåplanter blir utkonkurrert av rasktveksande lauvtre 
som bjørk, eller av gras, lyngplanter og bregnar. Den auka tettleiken hos bjørk kan 
delvis skuldast uvanleg gode frøår i dei eldre aldersklassane.

Fig 6. Middeltettleik av 
småplanter pr. 100 m2 
av gran, bjørk og rogn 

innan ulike høgdeklas-
sar på kystnær beitemark. 

Signifikant ulike verdiar er 
vist med stjerne (*p<0,05). 

Forklaring av høgdeklas-
sane HKL1-4 er vist på 

side 44.

Fig 7. Middeltettleik av 
småplanter pr. 100 m2 av 
gran, bjørk og rogn innan 

ulike høgdeklassar på 
kystlynghei med furuskog. 

Signifikant ulike verdiar er 
vist med stjerne (*p<0,05). 

Forklaring av høgdeklas-
sane HKL1-4 er vist på 

side 44.
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I naturleg furuskog på Vestlandet skjer det meste av forynginga langs kanten av eldre 
bestand, der beitande dyr (sau, kyr eller hjort) rotar opp jorda slik at småplanter av 
gran kan få rotfeste, samstundes som lystilgangen er god (sml. Bjor & Graffer 1963). 
På beitemark viste det seg at tettleiken av bjørk minkar sterkt med alderen, i mot-
setning til hos granplantene (Fig. 6), dette tyder på selektiv beiting av bjørk, altså at 
dei beitande dyra ser ut til å lika bjørk betre enn gran som beiteplante. Tendensen 
er mindre på lyngheia ved kysten, der sauebeitinga dominerer. På beitemark ser det 
altså ut til at granplanter har større sjansar til å overleva og utvikla seg til utvaksne tre 
enn bjørk (Tabell 3), men granforynginga er likevel klart dårlegare på beitemark enn 
på hogstflater og vindfall, der det fins meir av eksponert mineraljord. På kystlynghei 
og i kystfuruskog er derimot granforynginga relativt låg. Dårleg frøkvalitet (sml. Skre 
1988) og ustabile vintrar gjer truleg at småplantene har svært liten sjanse til å slå rot 
i det ofte tjukke vegetasjons- og humusdekket (torvmose, lyng og ulike grasartar) og 
det er ofte langt ned til mineraljorda (Fig. 7). På grunn av dette, manglar fleire felt frå 
kystlynghei og i kystfuruskog registreringar av yngste aldersklasse (<0,5 m). 

Fordi det er relativt fleire hogstflater og betre forynging av gran på innlandsfelta 
enn på kystfelta, er den gjennomsnittlege andelen av nullflater større rundt kyst-
plantefelt enn rundt innlandsfelt (Tabell 2). Forklaringa er større andel av furuskog og 
lyngmark med tjukt humusdekke over mineraljorda på kystfelta. Dekningsgraden av 
nokre av dei 70 observerte mose- og karplantene på nullflater og granflater er vist på 
Fig. 8-9. Dei fleste artane har ingen preferanse, men 14 artar viser signifikant skilnad i 
førekomst (dekningsgrad) mellom dei to typane prøveflater, og kan difor brukast som 
indikator på graden av spreiing av frø og gransmåplanter frå plantefelt.

Fig 8. Gjennomsnittleg dekningsgrad av planter i feltsjiktet på ruter med og utan granforynging (hhv. 
"granruter" og "nullruter"), arter med overvekt på granruter. Signifikant ulike verdiar er vist med stjerne 
ved kolonnen med høgast dekningsgrad (*p<0,05).

%



Ser vi på dei 8 artane som viser preferanse for granruter (Fig. 8), kan dei klassifiserast i 
tre grupper, nemleg følgjande:
(1) Skuggetolerante planter som er vanleg i skogbotnen av mortrebestanden, men 

som blei eksponert ved hogst eller vindfall (fugletelg, kransemose, gaukesyre). 
Desse plantene er venta å bli utkonkurrert etter kvart av meir lystilpassa og rask-
tveksande planter etter nokre få år. 

(2) Pionerplanter som etablerer seg på den eksponerte mineraljorda etter inngrepet 
(kystmaure, revebjølle, bringebær, bjørnemose). Dei vil bli etterfølgt av neste 
generasjon planter i suksesjonen som treng meir tid til å etablera seg, men som 
etter kvart vil skygga ut pionerfasen.

(3) Beiteavhengige planter (sølvbunke) som beitande dyr let stå att fordi dei er tungt 
fordøyelege eller har låg næringsverdi.

Dei 6 artane (Fig. 9) som har preferanse for nullruter, kan klassifiserast slik: 
(1) Planter med kraftig rotsystem (blåbær, blåtopp, einstape) som rekk gjennom mo-

sedekket og ned i mineraljorda, og konkurrerer ut småplantene.
(2) Planter med blad og greiner som skygger ut gransmåplantene (einstape, einer).

(3) Tjukt mosedekke over mineraljorda (etasjemose, furumose) som fangar opp vatn 
og næring ovanfrå og hindrar effektivt etablering av gransmåplanter.

I tillegg har vi smyle og engkvein, som er svakt indifferente, men lyselskande og blir 
fremja av hogst og beiting, og fins i store mengder både på granruter og nullruter.
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Fig 9. Gjennomsnittleg dekningsgrad av planter i feltsjiktet på ruter med og utan granforynging (hhv. 
"granruter" og "nullruter"), arter med overvekt på nullruter. Signifikant ulike verdiar er vist med stjerne ved 

kolonnen med høgast dekningsgrad (*p<0,05).

%
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Sone Namn Høgd    Tettleik    Alder    År Skogtype/
Felt# lokalitet moh <0,5m 0,6-4m 4-10m Total bestand   sidan     habitat
           (år) inngrep
Kyst         
 1 Hamre  45 -  2,0 -  2,0  30 - Furuskog/beite
 2 Rydland  50 -  4,1  2,2  6,3  40 -   ”          ”
 3 Gåssand 200 -  2,3  1,5   3,8 >100  - Furuskog
 4 Bontveit 400 -  1,7  1,7   3,4  50 - Bjørkeskog
 5 Børdal 150 -  1,9  4,0   5,0  30 -   ”         ”
 6 Holdhus 100   3,0  1,0 -  4,0  45 -  Beitemark
 7 Moberg 140 -  7,1 - 7,1  90 -     “
 8 Lysekloster 145   2,5  0,6 -   3,1 >100 -     “
 9 Vikåsen  55    0,7   2,3   3,3    6,3  45 20 Hogstflate
10 Sandvik 200   2,7  3,3  1,1   7,1  45 15      “
11 Levåg 140    0,6   3,2   0,6    4,4  45  5      “
12 Fjell  35    8,0   1,0 -     9,0  40  8      “
13 Bruvoll  30    3,5  11,0   3,5   18,0  60  4 Vindfall
14 Øvreeide 200   16,5  11,2   3,1   30,8  66  5 Vegkant
         
Innland         
15 Måbø 700 -   3,0   3,3    6,3  80 - Bjørkeskog
16* Augestad  80    7,0   0,8   0,4    8,2  35 - Furuskog/beite
17 Teigland 180   12,0   4,8   0,8   17,5  35 -   “        “
18 Nottveit  50    5,2   7,6   1,4   14,2  90 -   “        “
19 Kleiveland  50     2,8  10,3 - 13,1  55 - Beitemark
20 Otterstad 250    0,9  15,0   8,8   24,7 >100 -     “
21 Helland  40    0,8   8,3   2,9   12,0  45  5 Hogstflate
22   “  150 -   8,0   5,0   13,0  50 10     “
23 Dalseid  60    9,0   4,5   4,8   18,3  45  8     “ 
24 Istad 100   10,0  18,0   3,5   31,5  85 20     “
25 Kvanvik 220  266,0 - -  266,0  57  3     “
26* Tveit 150   57,0   7,0 -    64,0  50  8 Vindfall
27 Dagestad 300   66,7  43,3   2,0  112,0  70  5        ”
28* Teigland 180   52,0 - -   52,0  35 10 Vegkant
29* Augestad  80  116,0    2,0  118,0  35  8        ”
30 Kaldestad 200  404,0 - -  404,0  40  4        ”
* Lokalitet 26 og 28 ligg i same område (sml. Fig. 2)
   Det same gjeld lokalitet 16 (furuskog) og 29 (vegkant)

Tabell 3. Gjennomsnittleg tettleik (planter pr. 100 m2) i høgdeklassar av gransmå-
planter rundt dei enkelte bestand, gruppert i kyst- og innlandslokalitetar (sjå kart 
Fig. 1). Bestandsvariablane (alder, år sidan siste inngrep og skogstype/habitat) er vist 
i tabellen.
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Forynging av sitkagran 

Tabell 4 viser at trass i høgt beitetrykk og dårleg tilgang på tilgjengeleg mineraljord 
langs kysten, så har ikkje sitkaen på langt nær dei same problema med å etablera seg på 
kystlynghei som gran. Den observerte tette forynginga av sitka på vegkantar (over 1100 
planter pr. 100 m2) er truleg eit resultat av generelt betre frøkvalitet enn hos gran, og 
med god lystilgang vil dette sikra at det veks opp mange nok planter til at det vil kunna 
danna levedyktige bestand. Dessutan er 
omløpstida hos sitka mykje kortare enn 
hos gran, fordi sitka kan produsera kon-
gler og spiredyktig frø alt frå 10-15 års-
alderen (Skre, upubl.). Det kan nemnast 
at på den lokaliteten (Bakkasund, lok. 
12) der det var tettast forynging av sitka, 
skjedde forynginga etter nedhogging av 
ein 40 år gamal sitkaleplanting rundt ein 
kyrkjegard. Dette tyder på at frøa har lege 
på bakken under trekronene, men ikkje 
kunna spira på grunn av mangel på lys (og 
vatn) før mortrea blei fjerna. Resultatet 

Fig. 11. Kart over Vestlandet med dei undersøkte 
sitkalokalitetane (1-12). Ein av dei ligg i Sunnfjord i 

Sogn og Fjordane (lokalitet  nr. 9).

Fig 10. Gran-
forynging på ei 3 

år gamal hogstflate 
ved Kvanvik (loka-

litet nr. 25). Unge 
småplanter av gran 

omgitt av skug-
getålande gaukesyre 

(Oxalis acetosella 
og bergsigdmose 

(Dicranum 
fuscescens) ( foto: 

Oddvar Skre).
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tyder og på at sitkafrø kan vera spiredyktig i lang tid under naturlege forhold, i mot-
setning til granfrø. Både gran og sitka fører til mellombels reduksjon i artsmangfaldet, 
og hos gran også til lågare pH i jordsmonnet og hos sitka eit skifte frå lyskrevjande til 
skuggetolerante artar, men på granplantefelt ser det ut til at dette rettar seg opp att 
etter vindfall og hogst (Saure 2012, Saure et al. 2013). 

Den kolossale frøproduksjonen og spireevna hos sitka blir stadfest av Stokes & Kerr 
(2013), som i studiar av forynging frå sitkaplantefelt i Skottland fann ein tettleik av 
småplanter på over 300 000 planter/ha (3 000 planter pr. 100 m2). Konkurranse om 
lys og vatn fører til at over 90 % av desse plantene døyr i løpet av dei første åra, men 
likevel blir det rikeleg med planter att til å sikra ei rask forynging. Mason (2008, 2010) 
fann at etter 6-7 år var småplantene frå 0,1 til 3,2 meter høge og tettleiken varierte 
mellom 135 og 470 planter pr. 100 m2. Etter 25 år var det minka til 20-30 planter pr. 
100 m2, noko som stemmer bra med våre observasjonar (Tabell 4). Når plantene har 
nådd denne alderen, har dei for lengst begynt å produsera kongler og frø, som i sin 
tur gir opphav til neste generasjon sitka, som kan etablera seg fleire hundre meter frå 
mortreet.

Alt i alt ser vi at i motsetning til granplantingane som blei etablert for 50-60 år 
sidan i kystområda i Hordaland, og som stort sett ikkje har greidd å forynga seg, el-
ler som foryngar seg dårleg, ser vi no at sitkaplantingane frå same periode eller litt 
seinare, som ofte blei etablert som leplanting, har produsert ein ny generasjon sitka 
utanfor plantefelta, og desse trea er alt i gang med å produsera frø til neste (tredje) 

Sone Namn Høgd    Tettleik    Alder    År Skogtype/
Felt# lokalitet moh <0.5m 0.6-4m 4-10m Total bestand   sidan     habitat
           (år) inngrep
Kyst         
1 Økland 20 - 3,5 - 3,5 40 - Lyngmark
2 Hamre 50 2,3 7,7 0,7 10,7 45 -        ”
3 Moberg 110 1,7 9,3 - 11,0 47 - Beitemark
4 Vestbøstad 40 17,0 6,5 - 23,5 42 -        ”
5 Bontveit 400 27,2 18,3 2,0 47,5 45 -        ”
6 Sele 100 12,8 15,0 0,2 28,2 47 10 Hogstflate
7 Gåssand 160 31,3 - - 31,3 66 5        ”
8 Herland 100 17,2 24,4 7,8 49,4 50 15        ”
9 Askvoll 120 43,0 0,7 - 43,7 44 4 Vindfall
10(5) Bontveit 400 155,0 0,7 - 155,7 45 4        ”
11 Hopland 150 148,9 19,5 1,3 169,7 55 6        ”
12 Bakkasund 15 450,0 744,0 - 1194,0 35 5 Vegkant

Tabell 4. Gjennomsnittleg tettleik (planter pr. 100 m2) i høgdeklassar av sitkasmå-
planter rundt dei enkelte bestand, gruppert i kyst- og innlandslokalitetar (sml. kart 
i Fig. 11). Bestandsvariable (alder, inngrepstype og tid sidan siste inngrep) er vist i 
tabellen.
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generasjon (Fig. 1). Vintergrøne treslag som gran og sitka har også ofte mekanismar 
som skal motverka beiteskader av dyr, fuglar og insekt. Nokre av desse mekanismane 
er kjemiske, og dette kan påverka konkurranseforholdet mellom ulike treslag i favør av 
gran og sitka. Framtidig forsking vil kunna kasta meir lys over dette.

Konklusjon

Ut frå Tabell 2, 3 og 4 kan det sjå ut som om gran foryngar seg om lag like godt i in-
dre strok av Hordaland som sitka i ytre strok, og at på grunn av dårleg frøkvalitet og 
ustabile vintrar, er granforynginga svært dårleg i ytre strok. Tabellane viser og tydeleg 
kor mykje graden av eksponert mineraljord har å seia. Forynginga av gran og sitka på 
vindfallflater og vegkantar ser ut til å vera klart høgre enn på hogstflater, som igjen har 
betre forynging enn flater på beitemark, og med dårlegast forynging i kystfuruskog 
og lyngmark, der det ofte er eit tjukt humuslag over mineraljorda. Samansetninga av 
bakkevegetasjonen ser ut til å vera ein god indikator på foryngingsgraden og sukse-
sjonsstadiet etter hogst og andre inngrep.

Når det gjeld risikoen for ukontrollert spreiing frå plantefelt, ser det ut til at studien 
støttar konklusjonen om at gran kan utgjera ein slik risiko på flater med god foryng-
ing i indre strok av fylket, og sitka i ytre strok. Spørsmålet blir då om vi ønskjer ei slik 
utvikling? Gran har vore eit naturleg treslag på Voss i fleire hundre år, og er på veg 
til å bli eit naturalisert treslag i store deler av indre Hardanger, Sogn og Sunnfjord. 
Ute på kysten er det sannsynlegvis mange stader alt no for seint til å stoppa fram-
marsjen av sitkaen, og på grunn av den korte omløpstida – sitkagrana dannar kongler 
og produserer spiredyktig frø alt frå 10-15 årsalderen – vil utviklinga truleg gå mykje 
fortare enn når det gjeld gran i indre strok. Sitkaen vil overta som dominerande treslag 
på store deler av det som før var furuskog og lyngmark. 

Frå Alaska veit vi at sitkagran kan oppnå ei høgde på 40-50 meter og med svært 
tett kronedekke, som konkurrerer ut andre meir lyskrevande treslag. Dersom ein skal 
kunna bevara kystlyngheia som naturtype, må det difor innførast aktiv skjøtsel av 
denne naturtypen på visse utvalde områder ved å hogga sitkaplantene før dei rekk å 
produsera spiredyktig frø, eller ved kontrollert brenning. 
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Rødlistearter – en viktig temautstilling i Botanisk hage på Milde

Bjørn Moe, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuséet i Bergen, Mildevegen 240,  
N-5259 Hjellestad (e-post: bjorn.moe@um.uib.no).

I Botanisk hage er flere av plantesamlingene ordnet som temautstillinger, noen av kort 
varighet, mens andre er etablert for en lengre periode, gjerne over flere år og blir utvi-
det etter hvert som nytt materiale kommer til. Samlingen av rødlistearter i vestenden 
av Fjellhagen er ment å vare i mange år, og vi ønsker å utvikle utstillingen og se hvilke 
arter vi får til å overleve. Mange av artene er sjeldne i naturen og stiller krav til et be-
stemt habitat, så det kan være utfordrende å få dem til å trives i kultur. Noen av de 
norske rødlisteartene har så spesielle krav til habitatet at de ikke vil egne seg for utstill-
ing i en hage. 

Denne artikkelen gir en status for dyrking av rødlistearter i 2014 etter noen års erfa-
ringer, og inkluderer også arter som er utgått, men med omtale av mulige årsaker til at 
de gikk ut. Det finnes også rødlistearter i samlingene som ikke er nevnt her. Artikkelen 
er ikke ment som en fullstendig oversikt over rødlisteartene i Arboretet og Botanisk 
hage, men heller å sette fokus på noen av artene og et tema som blir stadig mer aktuelt 
i naturforvaltningen og bevaring av biologisk mangfold. 

Hva er en rødliste?

En rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som er truet av negativ påvirkning, 
og som står i fare for å bli sjeldnere og i verste fall utryddet. Mange av artene på listen er 
sjeldne og krever spesielle hensyn for best mulig bevaring av det biologiske mangfoldet 
i et aktuelt naturområde. Rødlisten er i dag et viktig verktøy for verdisetting og for-
valtning av naturen, og den er sentral i "Lov om bevaring av natur, landskap og biolo-
gisk mangfold" (Klima- og Miljødepartementet, NOU 2004:28). Rødlistearter kan få 
mye fokus når de blir brukt i mange forskjellige sammenhenger av biologer, politikere 
og kommunale etater som jobber med reguleringsplaner og utbygginger.

Rødlisteartene står sentralt i Naturmangfoldloven som kom i 2009, der lovens 
formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Myndighetene har plikt til å vurdere 
tiltak hvis sårbar natur er truet, og det skal gjøres tiltak for å stanse tap av biologisk 
mangfold. I denne sammenhengen er det et særlig høyt fokus på at rødlisteartene skal 
bevares i naturen.
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Konsekvensene av å ødelegge forekomster av en fredet rødlisteart kan bli store, noe 
Jernbaneverket fikk erfare da de i 2013 mottok et forelegg på 1 million kroner for å ha 
sprøytet dragehode langs Dovrebanen. Jernbaneverket var klar over dragehodefore-
komsten, men ved en glipp hadde ikke firmaet som utførte sprøytingen fått tilstrekkelig 
med informasjon. 

Rødlisten revideres

Statusen for hvor truet en art er kan endre seg over tid, ikke bare til å bli sjeldnere – 
den kan også ta seg opp og bli mer vanlig hvis negative faktorer opphører. Rødlisten 
blir derfor revidert og gitt ut på nytt etter hvert som kunnskap om artene forbedres 
eller de får endret status i forhold til sjeldenhet. Forbedret kunnskap har også ført til 
at stadig nye organismegrupper har kommet til på listen, f.eks. vanskelige grupper av 
insekter, skorpelav, sopp o.l. Det var Direktoratet for naturforvaltning som gav ut den 
norske rødlisten fram til 1999, men de to siste listene er gitt ut av Artsdatabanken, den 
første i 2006 og dagens gjeldende liste som kom ut i 2010 (Kålås et al. 2010).

 Det kan være mange årsaker til at arter viser tilbakegang og blir rødlistet. Bruken 
av landskapet har endret seg mye det siste hundreåret, og en rekke arter har fått redu-
sert sine leveområder. Ofte skyldes dette menneskeskapte faktorer som endringer i 
landbruk, skogbruk, nedbygging av sårbare arealer, drenering og forurensning. Klima-
endringer er også en faktor med forventet effekt på plantene, men så langt er det mye 
vi ikke vet om hvordan artene responderer på at klimaet blir varmere og fuktigere.    

Rødlisteutstillingen ligger i vestlige delen av Fjellhagen i Botanisk hage på Milde ( foto: Bjørn Moe 2013). 
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Rødlistekategorier

Arbeidet med den norske rødlisten er underlagt IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), en internasjonal organisasjon som har til formål å bevare 
naturen og det biologiske mangfoldet. IUCN har utarbeidet en internasjonal stan-
dard for plassering av artene i kategorier etter hvor truet eller sårbare de er, og de mest 
brukte er disse:  

CR: Kritisk truet art som har ekstremt høy risiko for å dø ut.
EN: Sterkt truet art som har høy risiko for å dø ut.
VU: Sårbar art.
NT: Nær truet art.

Kategoriene er internasjonale og standardiserte, men artene er plassert i ulike katego-
rier etter tilstanden i de enkelte land. For eksempel vil en art som karakteriseres som 
sårbar (VU) i Norge kunne opptre som vanlig i land lenger sør i Europa og derfor ikke 
stå på noen rødliste der. Det er altså nasjonale vurderinger som legges til grunn, og av 
de til sammen 1355 viltvoksende artene i den norske karplantefloraen er 369 arter 
med på dagens rødliste – tilsvarende 27 %.      

Bevaring ex situ 

Samlingen av rødlistearter ble etablert i Botanisk hage i 2012 og har flere formål. Først 
og fremst er den en temautstilling for å belyse biologisk mangfold, sjeldenhet og gi et 
innblikk i naturforvaltningen. Et annet nasjonalt viktig formål er bevaring av artene ex 
situ, som betyr at vi sikrer plantene ved å samle frø og lagre dem i frøbank, eller i noen 
spesielle tilfeller også ved dyrkning. Der det ikke lar seg gjøre å bevare sjeldne og truete 
arter på deres naturlige voksesteder (in situ), kan dette være en aktuell metode. Der-
som en arts populasjoner viser negativ utvikling i naturen, kan vi ved slike tiltak bidra 
til at plantene overlever. I vår sammenheng er formålet med samlingen å vise noen av 
de rødlistede artene og bidra til økt bevissthet om truslene de er utsatt for.

Det vil uansett være av interesse å holde rødlistearter i kultur fordi de representerer 
et genetisk mangfold som det vil være nyttig å ta vare på. En art som er i ferd med å dø 
ut i naturen, kan tilbakeføres med planter som er oppformert i botaniske hager eller 
fra spiredyktige frø lagret i frøbank. Det er et langsiktig mål å sikre materiale som kan 
benyttes til å re-etablere ødelagte forekomster.

Rødlisteartene i Botanisk hage

Samlingen av rødlistearter er plassert i vestenden av Fjellhagen i en sørvendt skrån-
ing, og den er delt inn i felt som er adskilt med små stier og helletrinn. I feltene er det 
forskjellig jordsmonn, fra dyp brunjord til rein mineraljord med grus, sand og skifer. 
Dette for å kunne dyrke planter med ulike økologiske krav, som fjellplanter, pioner-
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planter, kulturmarksplanter osv. Vi har også etablert noen groper med fuktig jord for 
å kunne dyrke sumpplanter. 

Rødlisteutstillingen er et åpent habitat uten tresjikt, og den egner seg derfor ikke 
til å dyrke skogsarter. Vi erfarte dette da vi forsøkte å plante hvit skogfrue (Cephalan-
thera longifolia) i 2012, men registrerte at den var død året etter. Den ble på nytt 
utplantet i 2013 men da på en helt annen lokalitet med eikeskog slik den vokser i 
naturen. Det gikk mye bedre, og våren 2014 var det fin blomstring på hvit skogfrue i 
dette området (se s. 73). 

Eksempelet med hvit skogfrue og trolig andre skogsarter viser at mange rødlisteart-
er ikke har det beste habitatet i den etablerte utstillingen, og at dyrking andre steder vil 
være mer optimalt. Botanisk hage har et variert mangfold av habitater fra åpen mark 
til tett skog, og siden terrenget er kupert, er både sør- og nordskråninger representert. 
Mange rødlistearter har spesielle økologiske krav, og det er viktig at vi tar hensyn til 
dette om vi skal ha en sjanse til å få artene til å overleve i kultur. 

CR – Kritisk truet

Rumex sanguineus (skoghøymol) vurderes som kritisk truet fordi den har en meget 
begrenset utbredelse og bare er kjent fra Sunnhordland, i tillegg til noen tilfeldige 
funn som ugrasplante på Sørlandet. Skoghøymol ble funnet under en ekskursjon med 
Norsk botanisk forening i Støo, Kvinnherad i august 2013, der det ble samlet frø av 
den. Habitatet er ask- og svartorskog og tangvoll ved stranden. Dette er kanskje den 

Et lite sumpområde er laget til øverst i rødlistesamlingen med artene soleigro (Baldellia repens), bustsivaks 
(Isolepis setacea) og skjoldblad (Hydrocotyle vulgaris) ( foto: Bjørn Moe 2014).
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eneste kjente lokaliteten for skoghøymol i Norge i dag. Plantene i Botanisk hage er 
ennå små og har ikke blomstret.   

Vulpia bromoides (ekornsvingel) er i 
Norge viltvoksende kun på Rennesøy i 
Rogaland. Arten er ettårig og derfor svært 
utsatt for å dø ut om ikke spireforholdene 
er optimale. Frøene spirer best i tørr beite-
mark som påvirkes av tråkk fra beitedyr. 
Ekornsvingel forsvinner fort hvis marken 
tilføres kunstgjødsel, eller om driften leg-
ges ned og vegetasjonen blir tettere med 
gras og urter, og seinere busker og trær. 
Frø av ekornsvingel ble sådd i veksthuset 
og plantet ut i 2013, og plantene stod fint 
dette året. Til tross for at ekornsvingel er 
regnet som ettårig, var noen planter enda 
i live i 2014. Vi fikk også opp småplanter 
fra frø.

Ekornsvingel (Vulpia bromoides) i Botanisk hage 
( foto: Bjørn Moe 2014).

Skoghøymol (Rumex 
sanguineus) fra Støo, 

Kvinnherad ( foto: 
Bjørn Moe 2013).
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EN – Sterkt truet

Asplenium adulterinum (brunburkne) er trolig blitt dannet som en hybrid mellom 
grønnburkne og svartburkne, fordi den ser ut som en mellomform med en midtribbe 
som er brun halvveis opp og resten grønn. Den er spesialisert til tungmetallforgiftet 
jord og vokser på serpentin og olivin. Finnes kun i lavlandet, og utbredelsen er trolig 
begrenset av kombinasjonen magnesiumrike berg og temperatur. Sommertempera-
turen må være relativt høy samtidig som det ikke må være for kaldt om vinteren, og 
derfor vokser den helst langs kysten. De største forekomstene er på Nordvestlandet 
der den er truet av bergverksdrift. Vi har planter både derfra og fra Øvre Hålandsdal i 
Fusa og Sævråsvåg i Lindås.  

Baldellia repens (soleigro) vurderes som sterkt truet fordi den bare er funnet i noen få 
vann på Sør-Vestlandet. Et av disse er Ådlandsvatnet på Stord der den har vært kjent 
lenge og er knyttet til finkornet sand- og mudderbunn. Blomstringen varierer sterkt 
fra år til år, og er avhengig av lav vannstand og helst en tørr og varm sommer. Soleigro 
har vært samlet fra Ådlandsvatnet til Botanisk hage tidligere og den blomstret fint, 
men gikk ut etter et par år. Dette kan skyldes at arten er kortlevd. Siste innsamling ble 
gjort i 2013 fra en ny lokalitet i et lite tjern ovenfor Leirvik på Stord, nyoppdaget i 
2008. Soleigro ble overvintret inne i veksthuset og plantet ut våren 2014.   

Brunburkne (Asplenium adulterinum) fra serpentinbergene ved det nedlagte fergeleiet Sævråsvåg i Lindås 
( foto: Bjørn Moe 2013).
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Carex aff. bergrothii (evjestarr) hører 
til en vanskelig gruppe starr med flere 
arter som ser like ut. De har til felles 
ett hannaks øverst og flere hunnaks 
som sitter tett sammen under dette. 
Fruktene skal være oppblåste. Både 
arten og utbredelsen er ikke godt 
nok utredet, men det skal finnes både 
en østnorsk og en vestnorsk type av 
evjestarr (Øvstedal 2011). Vår plante 
kommer fra Stord der den ble samlet 
fra en myr i Tveitavatnet i 2009 og 
utplantet i myrfeltet i Fjellhagen. Der 
har den klart seg bra i torvkanten ved 
dammen. 

Soleigro (Baldellia repens) fra dammen i Fjellhagen ( foto: Bjørn Moe 2008).

Evjestarr (Carex aff. bergrothii) på myr ved 
Tveitavatnet, Stord ( foto: Bjørn Moe 2009).
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Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia (skjeggknoppurt) er knyttet til beitemark 
og hører til i det gamle tradisjonelle kulturlandskapet. Den er truet av bruksendringer 
i jordbruket, særlig gjødsling og gjengroing og har bare noen få lokaliteter igjen på Sør-
Vestlandet, de fleste i Rogaland. Det er herfra vi har fått våre planter, nærmere bestemt 
fra Hjelmeland i Ryfylke. Skjeggknoppurt er karakteristisk med de lange, frynsete 
korg dekkbladene, men den hybridiserer med den langt vanligere svartknoppurt, og 
dette gjør at skjeggknoppurt er sterkt truet og i ferd med å forsvinne som rein art.  

Cladium mariscus (storak) er en rest fra en større utbredelse på Vestlandet under den 
postglasiale varmetiden for ca. 6.000 år siden, noe som er godt dokumentert ved pol-
lenanalyse. Den kan overleve lenge der den først har etablert seg, men sprer seg ikke. 
En av truslene mot planten er at den blir "kvalt" når tjern gror igjen og fylles opp med 
torv. Storak er varmekjær og har bare seks forekomster i Norge i dag, av dem ligger to 
på Bømlo og to på Stord (Moe 1994). De to siste ligger på Sørlandet nær Kristiansand. 
Lokalitetene til storak er knyttet til steder som har en kombinasjon av mild vinter og 
relativt varm sommer. Storak stod i dammen i Fjellhagen i flere år, men frøs ut etter de 
to kalde vintrene i 2009-10 og 2010-11. En ny plante ble samlet fra Bømlo i 2011 og 
står i samlingen i dag, men den ble overvintret i veksthus sist vinter.      

Skjeggknoppurt (Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia) kjennes på at korgdekkbladene har lange 
frynser. Rødlisteutstillingen, Botanisk hage på Milde ( foto: Bjørn Moe 2014).
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Storak (Cladium mariscus) ved Tveitavatnet på Stord, den første lokaliteten på Vestlandet, funnet av Jens 
Holmboe i 1922 ( foto: Bjørn Moe 2009).
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Epipactis palustris (myr-
flangre) vurderes som 
sterkt truet fordi mange 
lokaliteter er gått tapt 
under nedbygging og 
drenering/oppdyrking av 
ekstremrike myrer i lav-
landet som denne orki-
deen er knyttet til. Mange 
av forekomstene ligger i 

naturreservater, men også her har utviklingen vært negativ med gjengroing til kratt 
og skog og mer skygge. Vi mottok planten i 2014 og den kommer opprinnelig fra en 
hage på Sør-Østlandet der hovedutbredelsen i Norge ligger. På Vestlandet er den kjent 
i Rogaland på Jæren og Karmøy. Myrflangre er plantet i fuktig torvjord ved dammen 
nederst i Fjellhagen.  

Isolepis setacea (bustsivaks) er en liten sumpplante som er knyttet til åpen vegetasjon 
med finkornet sandbunn i kanten av ferskvann eller der jorda er påvirket av sigevann. 
Finnes ofte i beitemark som er påvirket av tråkk og slitasje, noe som er en forutsetning 
for at planten ikke skal bli konkurrert ut og for at frøene skal spire. Trusler mot denne 
sterkt truete arten er oppdyrking, eutrofiering, opphør av beite og gjengroing. Bustsiv-
aks finnes hovedsakelig på Sør-Vestlandet, og våre planter ble samlet på Bømlo i 2013 
og satt ut i rødlistesamlingen i 2014.  

Myrflangre (Epipactis palustris) 
ved dammen i Fjellhagen i 
Botanisk hage ( foto: Bjørn Moe 
2014).



Leontodon hispidus (lodnefølblom) finnes i et lite område på Sør-Vestlandet. Den 
er knyttet til det tradisjonelle kulturlandskapet og har gått tilbake både som følge av 
modernisering av landbruket og som følge av gjengroing. Lodnefølblom var relativt 
vanlig tidligere, men er i dag meget sjelden og har noen få lokaliteter på Sør-Vestland-
et. Våre planter ble samlet på Bømlo i 2009, og de har trivdes godt i Botanisk hage og 
har spredd seg både med frø og vegetativt slik at plantene dekker et stort område av 
rødlisteutstillingen.  
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Lodnefølblom (Leontodon hispidus) trives godt i rødlistesamlingen og har spredd seg til en stor populasjon 
( foto: Bjørn Moe 2014).

Bustsivaks (Isolepis setacea) i fuktig beitemark, Bømlo ( foto: Bjørn Moe 2013).
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Serratula tinctoria (jærtistel) finnes i Norge kun i et lite område i Hå kommune sør 
på Jæren. Dette er en nordlig utpost av hovedutbredelsen lenger sør i Europa. Jærtistel 
er knyttet til det gamle kulturlandskapet, og den har gått mye tilbake etter at slåt-
ten opphørte for en del år siden. I et forsøk på å bøte på dette har en siste fem årene 
drevet høstslått etter frømodning, og det har ført til en fordobling av antall planter. 
Også sterk sauebeiting til feil årstid har virket negativt, slik at det har vært nødvendig 
med inngjerding for at plantene skal få mulighet til å ta seg opp igjen (Lundberg pers.
medd.). Dette viser at små populasjoner av planter i kulturlandskapet er svært sårbare, 
og jærtistelen er derfor vurdert som sterkt truet. Våre planter er samlet som frø fra 
Jæren i 2011 og plantet ut året etter. De har klart seg fint og spredt seg til en relativt 
stor populasjon i rødlisteutstillingen. 

Sorbus neglecta (nordlandsasal) er bare kjent fra små forekomster i Bindal i Nordland 
der den vokser langs nordsiden av Tosenfjorden og ved Reppen i bratte berg og skog-
kanter, for det meste på dolomittmarmor og kalkstein. Utbredelsen er altså svært liten 
med bare små populasjoner. Til sammen vet vi bare om et hundretalls eksemplarer. 
Arten har trolig oppstått lokalt fra en krysning mellom rogn og bergasal. I Arboretet 
på Milde trives den godt og setter frukt hvert år.

Jærtistel (Serratula tinctoria) fra en av seks forekomster sør på Jæren i 2010. Plantene ble nedbeitet av sau 
i 2012, og populasjonen ble dermed sterkt redusert. I 2014 ble marken inng jerdet i håp om at plantene tar 
seg opp ig jen ( foto: Anders Lundberg).
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VU - Sårbar

Alchemilla semidivisa (sunnmørsmarikåpe) er i hele verden bare kjent fra et lite om-
råde på Sunnmøre, altså en lokal endemisk art. Den ligner mye på fjellmarikåpe, men 
bladene er kun delt halvveis inn mot midten og ikke helt inn som hos fjellmarikåpe. 
Arten er nyoppdaget og kan være oppstått ved hybridisering mellom fjellmarikåpe og 
en annen marikåpe, uvisst hvilken. 

Vokser på berg og i rasmark, ofte ved fosser. Vår plante kommer opprinnelig fra 
Sunnmøre men har stått i hagen til Per M. Jørgensen siden 1991, og herfra fikk vi den 
i 2008.    

Nordlands-
asal (Sorbus 
neglecta) fra 

Reppen i Bindal, 
Nordland, her 

i Arboretets 
samlinger på 
Milde ( foto: 

Per H. Salvesen 
28.05.2008).

Sunnmørs-
marikåpe 

(Alchemilla 
semidivisa) fra 
rødlistesamlin-
gen i Botanisk 

hage ( foto: 
Bjørn Moe 

2012).
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Arnica montana (solblom) tilhører det gamle tradisjonelle kulturlandskapet, og 
tidligere var den vanlig i beitemark, både gras- og lyngmark mange steder på Vestland-
et. Den har gått sterkt tilbake av flere årsaker: på den ene siden som en følge av moder-
nisering av landbruket og på den andre siden etter gjengroing der det ikke lenger går 
beitedyr i utmarka. Solblom har blitt borte fra tradisjonelle beitemarker til tross for 
tilsynelatende riktige driftsforhold, men det kan være andre forhold ved habitatet som 
virker negativt, uten at vi kjenner årsaken. 

Våre planter er kommet som frø fra Østlandet, samlet i 2012. Det har vist seg van-
skelig å få solblom til å etablere seg fra frø, og de små bladrosettene vi har fått fram har 
gått ut før de har blomstret. Heller ikke utplanting av planter i Lynghagen i Arboretet 
har slått til, så solblom ser ut til å være utfordrende å få til å trives i våre samlinger.  

Solblom (Arnica montana) i tradisjonell beitemark på Hiskjo, Bømlo ( foto: Per H. Salvesen 19.06.2011).
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Artemisia norvegica (norsk malurt) er en av få 
arter med hovedutbredelse i Norge. Den er rela-
tivt vanlig på Dovre og i Trollheimen, men også 
kjent fra et lite område i Jondal i Hardanger og et i 
Hjelmeland i Ryfylke (Ryvarden og Kaland 1968, 
Moe et al. 1994). Utenfor Norge er den kjent 
fra Skottland og Uralfjellene i Russland. Dagens 
forekomster kan være rester fra en større utbre-
delse like etter istiden, fra en tid da det var mye 
åpen jord og gode forhold for frøspiring og vekst 
for denne pionerplanten. Norsk malurt har vært 
plantet flere ganger i Botanisk hage, men det har 
vært vanskelig å få den til å trives, og derfor har den 
gått ut etter noen år. En plante samlet i Ryfylke i 
2012 ble etablert i skiferjord i rødlistesamlingen, 
men på seinsommeren samme året var den borte, 
trolig etter å ha blitt spist av snegl.          

Asplenium scolopendrium (hjortetunge) er en 
sjelden bregne som vokser noen få steder i kyst- og 
fjordstrøk på Vestlandet. Den er vintergrønn og 
finner gjerne god beskyttelse mot frost ved å vokse 
inne i kløfter og bergsprekker, ofte nær sjøen. Fore-
komstene i Norge er utposter av et større utbre-
delsesområde sør i Europa. Våre planter kommer 
fra Øygarden og ble samlet i 1998. Siden hjorte-
tunge krever bergsprekker under overhengende 
berg, er habitatet noe krevende å etablere i Botan-
isk hage. Hjortetunge har likevel klart seg mellom 
steinene i rødliste-
samlingen, selv om 
plantene er ganske 
småvokste.

Norsk malurt (Artemisia norvegica) på 
skifergrus i rødlistesamlingen. Planten kom 

fra Hjelmeland i Ryfylke ( foto: Bjørn Moe 
2012).

Hjortetunge (Asplenium 
scolopendrium) på skifer-

grus i rødlistesamlingen.
( foto: Bjørn Moe 2014).
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Carex paniculata (toppstarr) er utbredt langs kysten i Sør-Norge og finnes nord til 
Trøndelag. Arten danner store tuer i fuktige myrer, sumper og kanten av tjern, og den 
er knyttet til naturtyper som er truet, slik som kystlynghei og rik sumpskog. Arten er 
sjelden og den har blitt borte fra mange steder etter grøfting og drenering. Norge er 
en nordlig utpost av denne europeiske arten, men i Os kommune finnes det flere store 
forekomster, og den synes å være i spredning der.

Toppstarr har klart seg godt i dammen i Botanisk hage. Den ble plantet der i 1998 
av materiale hentet fra Muséhagen. Den ble flyttet til rødlistesamlingen i 2012. 

Crepis multicaulis (altaihaukeskjegg) har vært kjent fra Finnmark siden 1851 da den 
ble funnet i Nesseby som ny for Europa. Av ulike årsaker, særlig feilslått forvaltning, 
gikk forekomsten gradvis tilbake og til slutt var den borte. I lang tid ble den regnet 
som utgått fra den norske floraen (Lid & Lid 2005). Men planten ble gjenoppdaget 
i Norge på et nytt sted i Finnmark i 2008, nærmere bestemt i en rasmark i Sandfjord-
dalen i Båtsfjord. Tilstanden i dag blir regnet som god uten noen spesiell trussel mot 
lokaliteten. Våre planter er samlet her som frø i 2012 og utplantet i 2013. De har klart 
seg bra og stod fint også sommeren 2014.   

Toppstarr (Carex paniculata) har klart seg fint i dammen i Fjellhagen, og nå står den også i en fuktig sump i 
rødlistesamlingen på Milde ( foto: Bjørn Moe 2014).
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Dracocephalum ruyschiana (dragehode) vokser i lavlandet på Østlandet og følger 
dalførene innover i landet, men den mangler helt på Vestlandet. Den er knyttet til 
tørrbakker og berg på kalkrik grunn, oftest i eller ved kulturlandskap, men den kan 
også finnes på åpne steder i sko-
gen. Trusler mot arten er opp-
dyrking, nedbygging, gjødsling, 
sprøyting og gjengroing. Våre 
planter kommer fra frø samlet på 
Hovedøya ved Oslo i 2012, og 
de har klart seg fint og blomstret 
rikelig både i 2013 og 2014.

Altaihaukeskjegg 
(Crepis multicaulis) 
i rødlistesamlingen i 
Botanisk hage ( foto: 

Bjørn Moe).

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) i 
rødlistesamlingen ( foto: Bjørn Moe 2014).
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Meum athamanticum (bjønnrot) er en gammel medisin- og krydderplante som er 
introdusert til Norge. Det var trolig munkene som innførte bjønnrot fra Sør-Europa 
for lang tid tilbake, og fra å være dyrket ble den etter hvert naturalisert/forvillet i kul-
turlandskapet. Bjønnrot har bare noen få forekomster igjen og regnes derfor som sår-
bar. Flere av lokalitetene ligger i Hordaland, og en skriftlig kilde fra Tysnes antyder at 
planten har vært dyrket der siden før 1800. Dette årstallet brukes gjerne som skille for 
å si at en innført art er "gammel nok" til å komme med på rødlisten, og at den dermed 
ikke skal regnes som fremmed. Bjønnrot har sin naturlige utbredelse i fjellstrøk i Sør-
Europa. Våre planter har klart seg fint i Botanisk hage på Milde siden de ble samlet i 
2005. 

Dragehode 
(Dracocepha-
lum ruyschi-
ana) har spredd 
seg og blomstret 
fint i rødliste-
samlingen de to 
siste årene ( foto: 
Bjørn Moe 
2013).

Frøstander av 
bjønnrot (Meum 
athamanticum) 
fra rødlistesamlin-
gen ( foto: Bjørn 
Moe).
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NT – Nær truet

Cephalanthera longifolia 
(hvit skogfrue) er en orkide 
som vokser i fjordstrøk på 
Sør-Vestlandet der klimaet 
er gunstig med en relativt 
varm og lang vekstsesong. 
Den trives best i eikeskog og 
har flere gode forekomster i 
Hardanger, Sunnhordland, 
Os og Lindås. Arten er sør-
europeisk med nordlige ut-
postlokaliteter i Norge. Hvit 
skogfrue krever et mildt vin-
terklima og relativt varme 
somre og den står derfor på 
lune steder i skogen, ofte inntil 
bergvegger som magasinerer 
varme. Arten er blitt vanligere 
i dag sammenlignet med eldre 
utbredelseskart (Fægri 1960), 
trolig pga. færre husdyr og la-
vere beitetrykk i utmarken og 
generelt varmere klima.  

Hvit skogfrue er fredet, 
men som et miljøtiltak har 
vi i samarbeid med Statens 
vegvesen og Fylkesmannen 
flyttet noen planter som ellers 
ville gått tapt i arbeidet med 
å utvide vegen sør for Ålvik 
i Kvam. Planter som ble ut-
plantet i rødlistefeltet i 2012 
var døde året etter. Det ble 
gjort en ny innsamling i 2013,  
og denne gangen ble de plantet 
i eikeskogen i Lindehaugen 
i Botanisk hage, mest mulig 
likt det naturlige habitatet. 
Disse plantene overlevde og 
blomstret fint i 2014. 

Første året etter flytting blomstret hvit skogfrue (Cephalanthera 
longifolia) fint i eikeskogen på Milde ( foto: Bjørn Moe 2014).
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Elatine hexandra (skaftevjeblom) er en ørliten vannplante som vokser på sand- og 
leirjord på grunt vann i kystområder i Sør-Norge. Som ettårig er den avhengig av å 
sette rikelig med frø. Endrete miljøforhold i vannet, slik som forurensning og eutrofi-
ering, kan føre til redusert frøspiring og rask tilbakegang. Kunstig regulering påvirker 
planten, men er dette negativt eller positivt? Når vannstanden senkes og strandsonen 
tørrlegges, blir det dårlige forhold for store sumpplanter som flaskestarr og elvesnelle, 
og dermed mindre konkurranse og bedre vekstvilkår for en liten plante som skaftevje-
blom. Planten er godt tilpasset svingninger i vannstanden og avhengig av å bli tørrlagt 
for å blomstre og sette frukter. Den største forekomsten til skaftevjeblom i Bergen er 
på gruntområdene i det regulerte Stendavatnet i Fana, der plantene våre ble samlet i 
2014.

Hydrocotyle vulgaris (skjoldblad) har en krypende stengel med karakteristiske runde 
skjoldformete blad. Den vokser i grasmark på eller nær havstrand, i fuktig hei, på myr 
og i vannkanter. Finnes langs kysten av Sør-Norge til Solund i Sogn. Den er sjelden, 
men har flere forekomster i ytre strøk av Hordaland. Våre planter kommer fra Bømlo 
der de ble samlet i 2013. De ble overvintret inne i veksthuset sist vinter og utplantet i 
fuktig miljø i rødlistesamlingen våren 2014. Tidligere innsamlinger av skjoldblad har 
vært plantet ved dammen i Fjellhagen, men de har gått ut etter noen år.     
  
Lithospermum officinale (legesteinfrø) er en varmekjær, stor staude som på Vestlan-
det er knyttet til indre fjordstrøk på solvarme steder i rasmark og på berg. Den har vist 
tilbakegang og vurderes som nær truet, noe som kan skyldes gjengroing og utbygging. 

Skaftevje-
blom (Elatine 
hexandra) fra 
Stendavatnet i 
Bergen ( foto: 
Bjørn Moe 
2000). 
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Våre planter ble samlet fra et anleggsområde til et vegprosjekt sør for Ålvik i Hardan-
ger der den vokser i vegkanten og ville gått tapt når vegen utvides. Etter flytting til 
Botanisk hage i 2012 har den klart seg svært bra i rødlistesamlingen, og den har spredt 
seg vegetativt med jordstengler. 

Skjoldblad (Hydrocotyle vulgaris) på fuktig strandeng, Bømlo ( foto: Bjørn Moe 2013).

Legesteinfrø (Lithospermum officinale) trives godt i rødlistesamlingen, og den har spredt seg etter planting 
i 2012. De steinharde smånøttene (t.v.) har gitt planten navn ( foto: Bjørn Moe 2012 (t.h.) og 2014).
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Osmunda regalis (kongsbregne) har en svært begrenset utbredelse i Norge med loka-
liteter på Sørlandet, i ytre Hardanger og Solund i Sogn, og nylig er den blitt oppdaget 
på Bømlo. Dagens forekomster er rester fra en større utbredelse under den postglasiale 
varmetiden for ca. 6.000 år siden. Kongsbregne har vansker med å spre seg med sporer, 
og dagens forekomster består hovedsakelig av gamle seiglivete planter. Sporene kan 
spire på mineraljord i bergsprekker, og på slike steder er det registrert juvenile plant-
er, både i ytre Hardanger og på Bømlo. Noen juvenile planter ble samlet fra Bømlo 
i 2013, og de står fortsatt i veksthuset. En litt større plante fra Bømlo er plantet ved 
Fægris vannvisjon i Mildevatnet. Her er det i tillegg flere store kongsbregneplanter 
som kommer fra Muséhagen, men opphavet er ukjent, trolig kommer de fra Sørlandet 
siden forekomstene på Vestlandet er oppdaget i nyere tid, den første i 1973 (Arvidsson 
1973, Moe & Sætersdal 1995).

Schoenus ferrugineus (brunskjene) finnes over store deler av landet, men den er 
sjelden og knyttet til kalkområder. Den er en indikatorart for rikmyr, som er en tru-
et naturtype i lavlandet pga. drenering, oppdyrking, skogplanting og nedbygging. I 
Hordaland finner vi hovedutbredelsen til brunskjene på Søre Bømlo, der rikmyr er 
relativt vanlig. Våre planter ble samlet herfra i 2013, og har klart seg fint i fuktig miljø i 
rødlistesamlingen. Den har vært samlet tidligere også, i 2011 og utplantet i Fjellhagen 
der de fortsatt står i myrkanten ved dammen.

Kongsbregne (Osmunda regalis) ble funnet første gang på Vestlandet i 1973 i Kvam nær Hardangerfjorden 
( foto: Bjørn Moe 2013).
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Brunskjene (Schoenus fer-
rugineus) er knyttet til rikmyr, 
og ser ut til å trives bra i fuktig 

miljø i rødlistesamlingen og 
ved dammen ( foto: Bjørn Moe 

2014).

Vestlandsvikke (Vicia orobus) fra den europeiske delen av Fjellhagen der planten trives bedre enn i rødliste-
samlingen ( foto: Bjørn Moe 2014).
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Vicia orobus (vestlandsvikke) er knyttet til ytre del av Vestlandet og hadde tidligere en 
sammenhengende utbredelse i kystlynghei og ellers i kulturlandskapet (Fægri 1960). 
Dagens utbredelse er fragmentert etter en betydelig tilbakegang fra mange områder. 
Vestlandsvikke har vært plantet flere ganger i Botanisk hage. Den som har stått lengst 
kom som frø fra Muséhagen i 2005 og har stått i europeisk område av Fjellhagen frem 
til i dag. Nyere innsamlinger ble gjort i 2013 på Bømlo både som plante og frø, så vi 
har håp om at vestlandsvikke vil ha en god framtid i Botanisk hage. 

 
Andre arter i rødlistesamlingen

Lychnis alpina var. almklovensis (fjelltjæreblom) er en egen form av fjelltjæreblom 
som vokser på serpentin og olivin. Vanlig fjelltjæreblom hører til på grus og annen 
steingrunn i høgfjellet, men denne varieteten er altså spesialisert til å tåle tungmetall-
holdig jord som dannes på magnesiumrike bergarter. Den er plantet både i feltet for ol-
ivin/serpentin og i rødlistesamlingen og trives godt begge steder (jfr. Øvstedal 2007).   

Papaver radicatum subsp. relictum (urvalmue) har stått på rødlisten tidligere og reg-
nes som en varietet av de norske fjellvalmuene. Urvalmue vokser bare på to steder i 
Norge, i Vang og Lærdal kommune der de er knyttet til åpen grus i rasmark. Denne 
pionerplanten hadde antagelig en større utbredelse i tiden like etter siste istid da det 
var mye naken grus plantene kunne etablere seg på. I dag finner vi slike habitat knyttet 
til rasmark der regelmessige snøskred holder vegetasjonen unna. Frøene som ble sam-

Fjelltjæreblom 
(Lychnis alpina 
var. almklovensis) 
er en egen form 
av arten som har 
trivdes godt i feltet 
med serpentin/ol-
ivin i flere år ( foto: 
Bjørn Moe).
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let i Lærdal i 2010 spirer lett i grus- og sandjord, og den har blomstret fint i Botanisk 
hage både i det nyetablerte skiferområdet og i rødlistesamlingen (jfr. Moe & Salvesen 
2011).  

Det finnes som nevnt foran flere rødlistearter i samlingene på Milde. Noen av dem er 
utbredt på Vestlandet og er omtalt i Årringen tidligere, f.eks. fagerrogn og andre arter 
i slekten Sorbus (Salvesen 2009, 2012). Mesterrot, purpurlyng, trollnype og barlind er 
andre eksempler på arter som vi har i Arboretet etter innsamlinger fra ulike lokaliteter 
i Vest-Norge. Disse og andre arter vil vi komme tilbake til ved en seinere anledning. 
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Underartene hos vår fjellvalmue - er de virkelig forskjellige?

Dag Olav Øvstedal, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuseet i Bergen, 
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad (e-post: Dag.Ovstedal@um.uib.no)

Bjørn Grung, Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen, Allégt. 41, 5007 Bergen (e-
post: Bjorn.Grung@kj.uib.no)

Sammendrag

Morfometriske forskjeller mellom underartene oeksendalense og relictum av fjellvalmue, Pa-
paver radicatum, ble studert ved hjelp av hovedkomponentanalyse og statistikk på kapsel- og 
bladdata. Kapseldata viste en betydelig forskjell mellom de to underartene, mens bladdata viste 
en mindre tydelig forskjell. Vi konkluderer med at underart er et riktig taksonomisk nivå for 
disse to enhetene.

Abstract

Morphometric relationships between specimens of the subspecies oeksendalense and  relictum 
of Papaver radicatum were studied using statistics and principal component analysis on capsule 
and leaf data. Capsule data showed a significant difference between the two subspecies, while 
leaf data showed a less significant difference. It is concluded that the level of subspecies is ap-
propriate for these two taxa.

Fjellvalmuene hører til seksjonen Meconella 
Spach innen valmueslekta, og har 50-60 arter i 
arktisk-alpine strøk (Solstad 2009). Seksjonen 
er trolig nærmere slekta Meconopsis fra Hima-
laya enn Papaver s. str (Kalderast et al 2011). 
I Norge er det tre arter innen seksjonen: P. 
radicatum Rottbøll som finnes spredt i deler 
av Sør- og Nord-Norge; P. dahlianum Nord-
hagen som finnes i et lite område i Finnmark, 
og P. lapponicum (Tolmachev) Nordhagen 
som finnes et par steder i Nord-Norge. Tradis-
jonelt har P. radicatum blitt oppdelt i flere 

Fig. 1. Kart over lokalitetene for A: Papaver radicatum 
subsp. oeksendalense og B: P. radicatum subsp. relictum.
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underarter her i landet. Men nyere molekylære studier har konkludert med at varias-
jonen skal betraktes som normal for vidt spredte populasjoner og at de ikke har noen 
taksonomisk verdi (Solstad et al 1999, 2003, Solstad 2009). Dette er i strid med hva 
tidligere undersøkelser kom fram til (Knaben 1959, Selin & Prentice 1988). Da vi 
nylig fikk tilgang til frø av to av de tradisjonelle underartene, satte vi i gang en multi-
variat undersøkelse av morfologiske data for å se om vi kunne belyse problemet videre. 
Samtidig gjorde vi en liknende undersøkelse av to aksepterte underarter av Saxifraga 
paniculata Miller som en sammenligning. De to underartene av fjellvalmue dyrkes ved 
Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Materiale og metoder

Frø ble samla fra to områder (Fig. 1): A) subsp. oeksendalense G.Knaben, Møre & 
Romsdal, Sunndal, Litldalen, Sandvatnet, 900 m o.h., juli 2007, E. Blomsø leg (ma-
teriale i BG); B) subsp. relictum (Lundström) Tolmachev, Sogn & Fjordane, Lærdal, 
Bleia, 600 moh, august 2010, B. Moe & P. H. Salvesen leg (materiale i BG), lokaliteten 
er beskrevet i detalj av Moe & Salvesen 2011. Planter fra disse frøa ble dyrka i veksthu-
set til Arboretet og Botanisk hage på Milde under like forhold. Om lag 100 individ ble 
dyrka av hver underart , og 30 blad og 20 kapsler fra hver underart ble valgt ut tilfeldig 
til morfometriske studier. Data for undersøkelsen av Saxifraga paniculata ble henta fra 
Oland (2002) og Øvstedal (1998).

Fig. 2. Målte bladkarakterer (A) og kapselkarakterer (B) brukt i de numeriske analysene av Papaver 
radicatum. 



Blad

De følgende karakterene ble målt (Fig. 2A): a: lengde fra bladbasis til bladenden; b: 
bredden på bladet; c: lengde fra basis av bladet til basis av lobe nr. 2; d: lengde fra 
basis av lobe nr. 2 til basis av endeloben; e: distanse fra basis av endelobe til ende av 
endelobe; f: totalt antall lober; α: vinkel mellom lobe nr. 1 og sentralaksen (middel 
av begge sider); β: vinkel mellom lobe nr. 2 og sentralaksen (middel av begge sider). I 
beregningene er følgende verdier brukt: a/b, c/d, f, α, β.

Kapsler

De følgende karakterene ble målt (Fig. 2B): a: kapselens lengde; b: kapselens bredde; 
c: avstand fra basis til punktet hvor kapselen er breiest; d: bredden på øvre ende av 
kapselen; e: bredden på nedre ende av kapselen; f: vinkelrett avstand fra hårets ende 
til kapselens overflate; g: antall arrstråler. I beregningene er verdiene a/b, c/a, d/b, e/b, 
f og g brukt.

Når det gjelder underartene av Saxifraga paniculata ble følgende karakterer brukt: 
a: stengelens lengde; b: blomsterstandens lengde; c: antall blad på stengelen; d: vinkel 
mellom blomstens sentralakse og kronbladet; e: kronbladets lengde; f: begerbladets 
lengde; g: antall kjertelhår på begerbladet . I beregningene ble følgende verdier brukt: 
a/b, c, d, e/f, g.
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Fig. 3. Resultater (score 
plots) for PCA fra 

kapseldata. Firkanter: 
P. radicatum subsp. 

oeksendalense; sirkler: 
P. radicatum subsp. 

relictum. Den første 
komponenten forklarer 
38,8 % av variasjonen, 
den andre 32,2 %. Mer 

forklaring i teksten.
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Dataanalyse

Data ble samla i to matriser, en som omfatter kapseldata og en som omfatter bladda-
ta. Kapselmatrisen inneholder målinger av seks variable for 40 objekter (kapsler), 20 
for hver underart. Bladmatrisen inneholder målinger av fem variable for 60 objekter 
(blad), 30 for hver underart. Kapsel- og bladmatrisene ble undersøkt separat fordi det 
var forskjellig antall karakterer som ble undersøkt og også forskjellig antall prøver. 
Likheter og ulikheter ble undersøkt med Principal Component Analysis (PCA) på 
autoskalerte versjoner av matrisene. PCA er en «myk» modelleringsteknikk, og 
ingen ekstern informasjon om mulig gruppetilhørighet ble brukt. Forskjellige tradi-
sjonelle statistiske tester ble også kalkulert for dataene, som t-tester på de individuelle 
karakterene, Wilcoxon rank-sum test og Euklidske distansemål. Multivariate analyser 
ble gjort med Sirius 8.5 fra Pattern Recognition Systems AS, Bergen (www.prs.no). 
Til de statistiske analysene ble MATLAB R2012b og dennes Statistics toolbox-vers-
jon 8.1 brukt (the Maths Works, Inc., Natick, MS, USA).

Resultater

For å finne ut om dataene kunne deles opp i atskilte enheter, ble PCA brukt på autoska-
lerte data. Figur 3 viser resultatene (score plots) for kapseldataene fra PCA-kalkuler-
ingen. De to første hovedkomponentene forklarer til sammen 71 % av variasjonen i 
dataene. Oppdelingen i to grupper er tydelig, sjøl om det er noe overlapping. Figur 4 

Fig. 4. Resultater (score 
plots) for PCA fra 
kapseldata. Firkanter: 
P. radicatum subsp. 
oeksendalense; sirkler: 
P. radicatum subsp. 
relictum. Den første kom-
ponenten forklare 47,1 % 
av variasjonen, den andre 
24,6 %. Mer forklaring i 
teksten.



viser resultatene for bladdataene. De to første hovedkomponentene forklarer til sam-
men 72 % av variasjonen. Fire avvikere finnes, men sjøl om disse tas vekk får en samme 
konklusjon: det er en betydelig oppdeling, men ikke så tydelig som ved kapseldataene. 
I resten av artikkelen er bare kapseldata brukt fordi de gir tydeligere resultater.

PCA ble også brukt på Saxifraga-dataene (Fig. 5). Verdiene viser at de to underar-
tene, subsp. paniculata og subsp. laestadii, er godt adskilt, og separasjonen er noe mer 
tydelig enn hos kapseldataene hos Papaver.

Mens de foregående verdiene (score plots) viser likhetene mellom objektene, viser 
resultatene i figur 6 (loading plots) hva som gjør at gruppene oppstår. Som figuren 
viser skiller oeksendalense-kapslene seg fra relictum-kapslene i at de generelt har et 
større lengde/bredde-forhold og en større avstand fra hårenden ned til kapselover-
flata. Relictum-kapslene har også et større forhold mellom avstanden til punktet med 
størst bredde til hele lengden, det vil si forskjellig kapselform, og også forholdet mel-
lom bredde øverst oppe og total bredde er større for denne underarten. Et dendrogram 
(Fig. 7) av de to første scorevektorene er konstruert med Euklidske distansemål, og 
deler kapseldataene inn i to grupper, som korresponderer med de to underartene. Fem 
av oeksendalense-kapslene ble gruppert sammen med relictum-kapslene, noe som viser 
en viss overlapping.

For å se på gyldigheten av PCA-resultatene ble en t-test utført på den første score-
vektoren for å se om den gjennomsnittlige scoreverdien for hver underart er signi-
fikant forskjellig. Med et 5 % signifikansnivå blir p-verdien 5,8×10-7, det vil si svært 
signifikant. Hvorvidt forskjeller mellom underartene er forskjellige i råmaterialet, ble 
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Fig. 5.  Resultater (score 
plots) for PCA fra Saxi-

fraga paniculata-data. Blå 
firkanter: S. paniculata 
subsp. paniculata; røde 
firkanter: S. paniculata 

subsp. laestadii. Den første 
komponenten forklarer  

64,5 %, den andre 18,0 %. 
Mer forklaring i teksten.
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undersøkt ved å utføre Wilcoxon signed rank sum test på medianverdiene. Bonfer-
roni-korreksjonen ble brukt for å redusere risikoen for å gjøre en Type I feil når en 
utfører seks suksessive univariate statistiske tester. Resultatene fra disse testene viste 
at de to objektgruppene, dvs. underartene, var statistisk signifikant forskjellige når det 
gjelder fire av de seks variable. De to variable hvor ingen forskjeller ble funnet var 
antall arrstråler og forholdet mellom bredden nederst på kapselen og bredden på kap-
selen. Disse er de samme variable som ble funnet å ha liten verdi som skillekarakterer 
i figur 6.

Diskusjon

Papaver radicatum-forekomstene i Sør-Norge har tidligere vært sett på som bestående 
av fem underarter (Lid & Lid 2005), seks underarter (Knaben 1959), en underart 
(Nordhagen 1932, men han mente at P. relictum var en god art), eller fire underarter 
(Nilsson 2001). Knaben (1959) baserte sine undersøkelser på univariat statistikk som 
brukte parvise sammenlikninger av enkeltkarakterer hos underartene. Hun fant signi-
fikante forskjeller og at forskjellene i bladkarakterer ikke var helt like de som hun fant 
hos kapselkarakterene. Selin & Prentice (1988) brukte multivariate metoder (kanon-
isk variansanalyse) og fant også betydelig variasjon mellom underartene, men de fant 
også at forskjellene varierte, slik at noen underarter/populasjonsgrupper var nærmere 
hverandre enn andre. De fant videre at variasjonen i bladdata ikke falt helt sammen 
med variasjonen i kapseldata.

Figur 6.  Resultater 
(loading plots) for 
PCA (kapseldata), som 
forteller hvilke karak-
terer som best skiller de to 
underartene av Papaver 
radicatum. Den første 
komponenten forklarer 
38,8 %, den andre 32,2 
%. Mer forklaring i 
teksten.
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I en serie av molekylære studier av de sørnorske P. radicatum-underartene (Solstad et 
al 1999, 2003, Solstad 2008) var konklusjonen at enten var det ikke noen forskjeller 
eller så var forskjellene så ubetydelige at det var ingen grunn til å dele dem opp i un-
derarter.

Vår undersøkelse av underartene oeksendalense og relictum støtter undersøkelsene 
til Knaben (1959) og Selin & Prentice (1988), det vil si at det er en signifikant sta-
tistisk (og dermed genetisk) forskjell mellom dem. Situasjonen er ikke uvanlig. I en 
undersøkelse av konsekvensene av molekylære studier for systematikken skriver Stace 
(2010): ”A further consequence of the use of only a very small proportion of the DNA in 
deducing the phylogeny is that in some closely related taxa there might actually be no dif-
ferences present in those regions. Hence the absence of any differences does not necessarily 
mean that the total sequences are identical.” Bateman et al (2012) sammenlikna de to 
nærstående artene Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. og P. bifolia (L.) Rich-
ard morfometrisk ved hjelp av PCA og fant at de kunne skilles på den første aksen, 
mens molekylære studier viste at de bare atskilte seg med et enkelt basepar. De kon-
kluderte med at: “Obviously, the morphological shift that is considered to be coincident 
with the speciation event must have been prompted by at least one change in one or more 
key phenotypically expressed genes, but those genetic (or epigenetic) changes are typically 
minute in scale and can only be detected through careful pinpointing using painstaking 
evolutionary-developmental genetic approaches; they will not be encountered during a 
typical molecular phylogenetic study, as the regions routinely sequenced are not relevant.“ 
Vi tror at dette også gjelder for underarter av Papaver radicatum i Sør-Norge. Men hva 
slags rang skal enhetene ha: underarter, variteter eller «raser» (dvs. uten taksonomisk 
verdi)?

Figur 7.  Dendrogram basert på de to første scorevektorene. Euklidsk distanse er brukt som avstandsmål. 
Mer forklaring i teksten.
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I den skandinaviske floraen finnes det et liknende tilfelle, nemlig Saxifraga paniculata, 
hvor to underarter er anerkjent og grundig dokumentert (Reisch 2008, Oland 2002, 
Øvstedal 1998, Lid & Lid 2005). I Nord-Norge finner vi underarten laestadii (Neu-
man) T. Karlsson, mens underarten paniculata finnes i Sør-Norge. Ved hjelp av data 
fra Øvstedal (1988) og Oland (2002), og med et tilsvarende antall karakterer som 
ved Papaver-undersøkelsene ble en PCA utført (Fig. 5). De to underartene er tydelig 
adskilt, og forskjellen er i omtrent samme størrelsesorden som hos de to underartene 
av  Papaver. Å følge dagens praksis: å behandle Papaver-enhetene som underarter, må 
derfor være vår konklusjon ut fra undersøkelsen av subsp. relictum og subsp. oeksend-
alense. Men hele P. radictum-komplekset i Sør-Norge er komplisert og beskrives ikke 
godt ved formell nomenklatur.

Takk

Takk til B. Helle, Bergen for hjelp med illustrasjoner; til B. Moe, P. H. Salvesen og E. Blomsø, 
alle Bergen, for innsamling av frø, og til veksthusgartnerne ved Arboretet og Botanisk hage for 
å ha tatt godt vare på plantene.
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Gode tider for vinterblomstrende busker

Per M. Jørgensen, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuséet i Bergen, Mildevegen 
240, N-5259 Hjellestad (e-post: per.jorgensen@um.uib.no)

Bjørn Moe, Arboretet og de botaniske hager, Universitetsmuséet i Bergen, Mildevegen 240, 
N-5259 Hjellestad (e-post: bjorn.moe@um.uib.no)

Vinteren 2013-14 var uvanlig mild og grønn, og det er interessant å se tilbake på 
hvordan plantene responderte på den. De buskene vi normalt bare glimtvis ser i blom-
string på seinvinteren eller tidlig om våren, fikk virkelig muligheter til å utfolde seg i 
all sin tidlige blomsterprakt. Vi synes det kunne være verd å vise noen av plantene som 
gjorde mest ut av blomstringen denne vinteren. Flere av artene har vi erfaring med 
både i Muséhagen og på Milde gjennom en årrekke, de har det med å blomstre i milde 
vintre. Sannsynligheten for milde og fuktige vintre er økende i fremtiden, skal vi tro 
klimatologene. Vinterblomstrende arter blir derfor stadig mer interessante.

Vintertemperaturen 2013 - 14

Temperaturkurven nedenfor er basert på målinger kl 01, 07, 13 og 19 lokal tid, samt 
døgnets maksimums- og minimumstemperatur ved Bergen lufthavn, Flesland for peri-
oden 15. november 2013 – 15. mars 2014 (data fra www.met.no). Kurven er sammen-
lignet med målinger av lufttemperaturen logget ved stasjonen på taket av veksthuset 
i Arboretet, ca. 7 m over bakken. Det meste av desember og utover i januar svingte 
temperaturen mellom 0 og +10 °C. Så kom det en kort periode med kjøligere vær fra 
10. til 15. januar. Deretter ble det varmegrader, men litt kjøligere igjen i slutten av 
januar. Men så stiger temperaturen utover i februar og holder seg langt oppe på pluss-
siden nesten hele måneden. Hele vinteren sett under ett var det bare noen få tilfeldige 
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Lufttemperaturen ved Bergen lufthavn, Flesland for perioden 15. november 2013 – 15. mars 2014 (rød 
linje), sammenlignet med målinger i Arboretet på taket av veksthuset 7 m over bakkenivå (sort linje). Legg 
merke til at det er jevnt mildt med noen få, korte kalde perioder. 
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døgn med kuldegrader, og perioder med stabilt kaldt vær var helt fraværende. Våre 
data samsvarer godt med den offisielle statistikken også for Bergen, som viser at snitt-
temperaturen for desember, januar og februar var på 4,9 °C, hele 3,2 grader mer enn 
normalt. Denne vinteren er den mildeste siden målingene startet i 1861 (jfr. yr.no).

Artene

Under disse værforholdene var det mange planter som begynte å røre på seg midt på 
vinteren, slik som krokus, snøklokker og annet, men vi har valgt å se nærmere på et 
utvalg av busker og lyng (lignoser) og hvordan de fremstod med vinterblomstring i 
2014.

Cornus mas L – vårkornell

Dette er en sterkt undervurdert prydbusk som er omtalt som vakker allerede av Hom-
er i ‘Illiaden’ og ‘Odyseen’. Vårkornell er viltvoksende Fra Iran og Midtøsten gjennom 
Lille-Asia til Øst-Europa, den finnes også i Sentral-Europa og følger de store elvene 
nordover helt til Belgia. Helt fra middelalderen har den vært dyrket for sine C-vita-
minrike og syrlige frukter, som har vært brukt medisinsk, som spisefrukt og til å lage 
alt fra syltetøy til vin. Fortsatt produseres titusenvis tonn av den i landene i Øst-Eu-
ropa og Vest-Asia. Å dyrke den som prydbusk er først blitt utbredt i Europa de siste 
par hundre årene. Dens berømmelse i så måte skyldes hovedsakelig den vakre og tidlige 
blomstringen, skjønt enkeltblomstene er ikke særlig mye å skryte av. Kronbladene er 
reduserte, men blomstene sitter i tette blomsterstander omkranset av gule høyblad 
(som snart faller av). Hovedattraksjonen er de lange kraftig gule støvbærerne som står 
rett ut med store gule støvknapper. Man har ment at det er derfor Linné ga den det 

Cornus mas, 
vårkornell 

i Nydalen i 
Arboretet, 

11. februar 
2014 ( foto: 

Bjørn Moe). 



merkelige epitetet mas som betyr mannlig, men ser man nærmere etter så var han klar 
over at blomstene er tokjønnete, så det finnes nok en annen forklaring. Linné tok 
navnet opp fra eldre sentraleuropeiske forfattere som legger vekt på den harde veden, 
før ofte brukt til spaserstokker (i motsetning til en annen kornell med myk ved, som 
de kaller Cornus femina). Men dette er av mindre interesse for oss. 

Viktigere er det at denne busken er godt hardfør i Sør-Norge. Den får best utvikling 
når den står tørt og varmt, og da er også sjansen for å få fine høstfarger på lauvet størst. 
Vi har her i Bergen ikke sett dette, noe vi tilskriver det våte milde klimaet. De vakre 
røde fruktene som har medvirket til at den i flere språk er blitt kalt kirsebærkornell, 
utvikles sjelden her i landet. Trolig er klimaet for kjølig, men enkelte år har den likevel 
fått frukter i Arboretet. Vi står igjen med en hardfør, rikt- og tidligblomstrende busk 
som har større anvendelsesområde enn trollhassel her i landet. Den kan lett trimmes 
som hekk, noe vi kan se et flott eksempel på i Parkveien i Bergen sentrum.

Vårkornell var godt i gang med blomstringen tidlig i februar. Høsten 2014 var mild, 
og da begynte den neste sesong på forskudd allerede i november, i likhet med vin-
tersjasmin og vårlyng.

Daphne laureola L. – laurbærtysbast

Laurbærtysbast er en vintergrønn busk som blir drøyt 1 m. Denne tysbast-arten er 
knyttet til de vintermilde strøkene langs Atlanterhavskysten, men den når i vill til-
stand ikke så langt nord som til Norge, kanskje fordi den ikke klarer å modne frukter 
på sin nordgrense. Selve planten ser ut til å tåle ganske kalde vintre da den overlevde 
uten skader gjennom de to strenge vintrene 2009–10 og 2010–11. I likhet med de 
fleste andre eviggrønne plantene i denne gruppen av atlantiske arter, vil den ikke kunne 
klare seg lenger inn i landet. Der trives imidlertid en annen, bladfellende art av slekten, 
nemlig vår hjemlige, viltvoksende tysbast, Daphne mezereum.

Laurbærtysbast har greiner som vokser litt ut til siden, slik at busken blir nokså vid. 
Toppen er karakteristisk med den tette samlingen av blader som er blanke og butte. 
De faller snart av lengre nede og dermed blir de bøyde og seige stammene godt synlige. 
De gulgrønne blomstene sitter godt beskyttet tett inntil stammen, og de er ganske 
uanselige og delvis skjult innimellom bladene. Blomstene til tysbast er spesielle i og 
med at det som ser ut som krone egentlig er et farget beger. Navnet assosieres med 
laurbær eller laurbærhegg, men med den karakteristiske bladrosetten i toppen kan 
laurbærtysbast lett skilles fra disse.

Daphne var de gamle grekernes navn på laurbærtreet, et av de mange ordene Linné 
misforstod til tross for at han var flink i gresk. Daphne var for øvrig en nymfe i gresk 
mytologi som guden Apollo forelsket seg i, og som han forfulgte til Zeus forargelse. 
Zeus satte en stopper for forholdet ved å omskape Daphne til laurbærtre.  

I Arboretet er laurbærtysbast plantet mellom bergene i den sørvendte skråningen 
like innenfor Blondehuset. Plantene danner et lite kratt som er halvmeteren høyt og 
enkelte av buskene har stått der i mer enn 20 år. Voksestedet har et relativt varmt og 
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lunt lokalklima, og dette er et av stedene vi vanligvis finner de første vårtegnene. Vin-
terblomstringen har vært årviss i perioder med mildvær. 

Selv om vi har mistet flere planter i harde frostvintre, må laurbærtysbast sies å være 
hardfør og godt tilpasset klimaet i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. Planten kom i dyr-
kning på 1600-tallet i Europa, og den ble særlig brukt som medisinplante. I prydhager 
har den vært mindre brukt, og da først og fremst som en skyggetålende, lavtvoksende 
eviggrønn busk. Den får svarte bær, men disse har vi ikke sett i Arboretet. Hele planten 
er giftig. Laurbærtysbast er rapportert som en invasiv (invaderende) art som sprer seg 
i Nord-Amerika etter at den er blitt innført der. Dette problemet er ikke kjent fra 
Europa.   

Erica carnea L. vårlyng

Vårlyng er en fjellplante som vokser naturlig sør i Alpene og i fjellene på Balkan i 
høydenivået 600–2700 moh. I de bratte fjellsidene og på steinete steder i åpen fjell-
skog får den tilfredsstilt kravet til temperatur og gode lysforhold. Vårlyngen blir ca. 25 
cm høy og har linjeformete blader som sitter sammen i kranser på fire. Blomstene er 
mørk rosa og sitter i tette klaser som vender til samme side.
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Daphne laureola, laurbærtysbast i lun skråning ved Blondehuset i Arboretet, 11. februar 2014 ( foto: Bjørn 
Moe).  
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I Arboretet har vi dyrket vårlyng 
helt siden Lynghagen ble etablert i 
1996. Hagen ligger relativt lunt til 
i kanten av furuskogen, også kalt 
lyngskogen der vi dyrker Pieris og 
Rhododendron som stiller særlig 
store krav til lokalklimaet. Som 
prydplante er det viktig at vårlyn-

gen får stå lunt og lysåpent, mest mulig likt det naturlige habitatet på fjellet. Kanten 
av furuskogen er ideell, der trekronene skjermer mot strålingsfrost i klare vinternetter. 
Jordsmonnet må dessuten være godt drenert.  

Vårlyngen er en velkjent hageplante som finnes i en lang rekke kultiverte former 
med mange forskjellige fargevarianter og rikelig blomstring fra det mørkerøde til helt 
hvite (Petterssen & Handeland 2001). Til og med bladene kan være til pryd med far-
getoner som går i gulgrønt og oransjegrønt. Som bladplante kan den bli en fin farge-
klatt hele året siden den er vintergrønn. Vårlyngen har greiner som slår røtter, slik at 
planten blir teppedannende, og det fargerike lyngteppet har kjennetegnet Lyng-hagen 
i Arboretet i mange år. Men så kom de kalde vintrene 2009-10 og 2010-11, og særlig 
den siste med langvarig barfrost tok knekken på det meste av samlingen. 

I dag er samlingen bygget opp igjen med nye vårlyngplanter som fortsatt står spredt, 
men de vil nok bli mer teppedannende med tiden. Vårlyngen lager nye blomsterknop-
per like etter blomstringen, og knoppene står klare når høsten og vinteren setter inn. 
Som fjellplante er det meningen at knoppene skal springe ut i blomst straks vinteren 
slipper taket og snøen smelter om våren. Men denne prosessen virker ikke på Vestland-
et når både kuldegradene og snøen uteblir. Resultatet så vi siste vinter med blomstring 
midt på vinteren. Vi er ikke ukjent med dette, ettersom vi har sett en og annen blomst 

Erica carnea, vårlyng fra sitt naturlige 
habitat i Alpene 1990. Merk at den har 
færre blomster enn mange av kultivarene vi 
dyrker ( foto: Bjørn Moe).
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så tidlig som i november. Med tem-
peraturer på rundt +10 °C i februar 
2014 registrerte vi enda finere vin-
terblomstring enn det vi har sett før. 
En av de tidligste vårlyng-kultivar-
ene har det treffende navnet 'Win-
ter Beauty'. Den er meget riktblom-
strende og kan komme i blomst ved 
juletider (Petterssen & Handeland 
2001), men også 'Queen Mary' 
blomstret fint sist vinter.

Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. - japantrollhassel

Slekten Hamamelis eller trollhassel finnes naturlig i Nord-Amerika med tre arter og 
i Asia med to arter. Trollhasselen kom i dyrkning i Europa på 1700-tallet, først de 
amerikanske artene. Navnet Hamamelis forekom første gang hos Gronovius (1742) 
for en vill art i Virginia. Navnet er gresk og betyr samfruktet fordi flere kapsler sitter 
sammenvokst. Virginiatrollhassel, som blomstrer om høsten, var den første som ble 
innført. Allerede før 1750 var den dyrket i England, og i Norge ble den første gang 
dyrket i Botanisk hage i Oslo. Der blomstret den i 1880-årene jevnlig i siste halvdel av 
oktober. Trollhasselartene som blomstrer på bar kvist tidlig om våren, kom først til Eu-
ropa etter 1865. I Norge hører vi først om dem i botaniske samlinger i 1933. Da kom 
kinatrollhassel (H. mollis) til Muséhagen i Bergen, og samme år nevnes japantrollhas-
sel (H. japonica) i parken ved Landbrukshøyskolen på Ås.

Erica carnea ‘Queen Mary’, Lynghagen i 
Arboretet,  11. februar 2014 ( foto: B. Moe). 

Sorten ble døpt i forbindelse med King 
Georgs kroning i 1911, og er en av dem som 

blomstrer tidligst. 



Det finnes flere kultivarer av trollhassel, hvilket indikerer at den er en dekorativ hage-
plante. Og det med rette, i og med at treet blir passelig stort med høyde på 3 – 5 m, og 
med blader som får flotte høstfarger i gult og rødt. Både busken, bladene og ikke minst 
fruktene ligner hassel ved første øyekast. Men det som ser ut som nøtter er kapsler som 
åpnes eksplosivt og slynger de harde, glatte frøene metervis avgårde. Det er således ikke 
å undres over at den fikk navnet trollnød på dansk eller trollhassel på norsk (oversatt fra 

engelsk witch-hazel). Enda et likhetstrekk 
er den tidlige blomstringen, selv om blom-
stene er helt ulike, hasselen med sine lange 
rakler der blomstene er redusert til nesten 
bare pollenbærere og trollhasselen med de 
gule båndformete kronbladene som ser ut 
som uryddige nøster. Ved nærmere etter-
syn sitter kronbladene hos trollhassel sam-
men fire og fire i hver blomst og innenfor 
fire mørke rødbrune begerblad. Kronblad-
ene krøller seg sammen når været er kaldt, 
men retter seg ut igjen når temperaturen 
stiger. Det finnes kultivarer med både røde 
og oransje blomster.

Fra naturens side er altså japantrollhas-
selen tilpasset tidlig blomstring og kan 
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Hamamelis 
japonica 'Zuc-
cariniana', 
japantrollhassel 
ved grusdammen 
i Japanhagen, 
Botanisk hage, 
11. februar 2014 
( foto: Bjørn 
Moe).

Hamamelis mollis, kinatrollhassel i Muséhagen 16. 
mars 2011 ( foto: Per H. Salvesen).



tradisjonelt sies å være et av de 
aller første vårtegnene i våre hager. 
De små gule blomsternøstene gjør 
ikke så mye av seg, men blir godt 
synlig når resten av hagen fortsatt 
er i vintermodus. Ja, så tidlig kan 
trollhasselen blomstre at den ikke 
alltid kan regnes som et "sikkert" 
vårtegn men heller som et tegn på 
mild vinter. Vi har sett den i blomst 
i mildværsperioder så tidlig som i 
januar. Sist vinter kom det blomster 
på japantrollhassel i begynnelsen av 
februar. Når den først er kommet i 
blomst, holder den seg bra selv om 
det skulle bli kaldt igjen, og heller 
ikke snøvær er noen hindring. 

I Muséhagen i Bergen står fortsatt et vakkert eksemplar av kinatrollhassel og blom-
strer ufortrødent hvert år på ettervinteren. På Milde er det japantrollhassel og den 
nordamerikanske virginiatrollhassel vi har lyktes best med, og de finnes begge både i 
Arboretet og i Botanisk hage. I Japanhagen har vi kultivaren H. japonica 'Zuccarini-
ana' som ser ut til å være særlig hardfør og blomstrer midtvinters selv om den står på 
et nokså kjølig voksested ved grusdammen nær Vågelva. I sin hage på Storetveit har P. 
M. Jørgensen en amerikansk sort 'Arnold Promise' som er utvalgt fra en krysning av 
virginia- og japantrollhassel, og den er en verdifull, hardfør og riktblomstrende type.

Jasminum nudiflorum Lindl. – vinterjasmin

Vinterjasmin ble innført til Europa fra Kina i 1844 av engelskmannen Robert For-
tune (1812-1880) og ble straks populær på De britiske øyer. Først fikk den en plass 
innendørs i  «wintergardens», men etter hvert ble vinterjasmin brukt utendørs som 
klatreplante pga. sin tidlige blomstring som lyste opp i de mørke vintermånedene. Når 
den kom til Norge er usikkert, men til Muséhagen i Bergen kom den i 1929 der den 
første gang blomstret rikelig vinteren 1931/32 (som var en av de milde). Den står 
fremdeles mot Muséveggen og trives best på sørvestvendte vegger. På Østlandet fryser 
den ned om vinteren, og der ble den fort klassifisert som lite hardfør.

Det beste eksemplaret vi har sett i Bergen er det som Knut Fægri hadde på sitt hus i 
Sandviken, men han passet da også nøye på å klippe (med brodersaks!) de lange kant-
ede skuddene straks etter blomstringen for å unngå de uregjerlige, heksekostlignende 
grensamlingene den har en tendens til å danne. Det var dette flotte eksemplaret som 
inspirerte Per M. Jørgensen til å plante den på sin garasjevegg på Storetveit der den 
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Hamamelis 'Arnold Promise' i Kirkeveien, Storetveit, Bergen 
i februar 2015 ( foto: Gerd Jørgensen).



har trivdes utmerket og 
iblant kommet i blomst 
allerede i november og 
holder det gående til 
langt inn i januar. En 
bør merke seg at skjærs-
min som den iblant 
blandes sammen med 
pga. det forvirrende 
like navnet, er en som-
merblomstrende busk 
i slekten Philadelphus 
som er hardfør i store 
deler av landet.

Rhododendron dauricum L.
 – Sibiralperose

Dette er en gammel kjenning 
som kom til Europa allerede 
i 1780, og som kan komme i 
blomst allerede før jul i visse år. 
Den tilhører et vanskelig art-
skompleks i det østligste Asia og 
Sibir (se Jørgensen 2012). Blant 
alle formene er det faktisk valgt 
ut en som heter ‘Midwinter’, men 
som ikke er så glad i vårt milde 
og vekslende klima. Planter fra 
kystområder i Asia trives best hos 
oss, bl.a. materiale fra Hokkaido 
i Japan. Arten hører til de opp-

rettvoksende, små buskene i den lepidote delen av slekten (de som har skjell under 
bladene). Den har vært særlig viktig som foreldreplante i krysninger av mange gode 
hagesorter hvorav ‘Praecox’ er den best kjente, et sikkert vårtegn i mars/april, og en 
langt enklere hageplante.

Rhododendron 'February Dawn'

En annen, lite kjent hageplante er Rhododendron ’February Dawn’ som danner lavere, 
mer tettvoksende busker som er av de tidligste til å blomstre på Milde, men med ro-
safiolette blomster som dessverre tåler lite frost. Blomster som fryser erstattes av nye 
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Rhododendron dauricum, sibiralperose i artssamlingen i 
Arboretet, 11. februar 2014 ( foto: Bjørn Moe). 

Jasminum nudiflorum, vinterjasmin i Kirkeveien, Storetveit i Bergen, i 
januar 2014 ( foto: Gerd Jørgensen).



knopper som springer ut når temperaturen stiger. 'February Dawn' er en krysning med 
Rh. moupinense og ser ut til å være krysset frem i USA av en ukjent foredler en gang 
etter andre verdenskrig. I Europa har den kun vært solgt av Hachmanns kjente plan-
teskole. Den ser ut til å være et viktig tilskudd til de tidligst blomstrende sortene, ikke 
minst på grunn av vokseformen. De fleste andre er ganske spede, ikke akkurat velform-
ete, opprette busker. Hele busken til 'February Dawn' stod i full blomstring den 11. 
februar, noe som må tilskrives den uvanlig milde vinteren. 
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Rhododendron 'February Dawn' i full blomst i Smihaugen, Arboretet på Milde 11. februar 2014 ( foto: 
Bjørn Moe).  

Blomstene hos Rhododendron 
'February Dawn' kommer 

svært tidlig, men fryser i 
stykker om det blir mange 

kuldegrader. Her i Smihaugen, 
Arboretet på Milde 11. februar 

2014 ( foto: Bjørn Moe).  



Viburnum farreri Stearn – Keiserbusk
  
Dette er en av de mange flotte buskene som er blitt introdusert fra Kina av engel-
ske plantesamlere. Den ble samlet i den nordlige Gan su -provinsen av Reginald Farrer 
(1880-1920), og hardførheten er det intet å si på. Den kommer svært tidlig med sine 
svakt rosa blomster som dufter sterkt og først fikk den navnet Viburnum fragrans som 

betyr den duftende. Siden 
dette allerede var oppbrukt 
ble man nødt for å gi den 
et nytt navn og navnset-
teren Stearn valgte å hedre 
finneren. Som hagebusk 
blir den lett noe skrang-
lete og bør skjæres ned 
jevnlig. Langt bedre i så 
henseende er dens hybrid  
V. ×bodnantense ’Dawn’ 
(duftkrossved) som vi 
dessverre ikke har hatt noe 
videre hell med på Milde. 
Dette skyldes antakelig at 
den stod for fuktig og ble 

angrepet av sopp i rotsystemet. Egil Hansen (1997) anbefaler den imidlertid særlig for 
Sørlandet, og den burde som han antyder, kunne klare seg godt på tørrere steder på 
Vestlandet også. Den er dessuten mer riktblomstrende.
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Viburnum farreri, keiserbusk utenfor veksthuset i Arboretet, 18. februar 
2014 ( foto: Bjørn Moe).  
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Årsmelding for Arboretet og Botanisk hage på Milde 2013

Ved Bjørn Moe, Arboretet og de botaniske hager, Universitetet i Bergen, Mildevegen 240, 
5259 Hjellestad (e-post: bjorn.moe@um.uib.no)

Arboretet og Botanisk hage på Milde er organisert som en avdeling under De naturhis-
toriske samlinger (DNS) ved Universitetsmuséet i Bergen og er en del av UiB. Uni-
versitetet har ansvar for den vitenskapelige delen av virksomheten, forskningen, for-
valtningen av de levende samlingene og formidlingen av dem. Den daglige driften av 
plantesamlinger og anlegg ligger under Arboretet og Botanisk hages felles driftsorgan-
isasjon for virksomheten på Milde. 

Universitetets virksomhet i Arboretet på Milde er regulert gjennom en samar-
beidsavtale med Stiftelsen Det norske arboret som forvalter arboretområdet på til 
sammen ca. 600 daa av tidligere Fana heradsgards utmark. Stiftelsen fester området 
av Bergen kommune, og av dette igjen er ca. 70 daa overtatt av UiB til Botanisk hage. 
Stiftelsen mottar offentlige tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Landbruks- og 
matdepartementet og Bergen kommune. I 2013 har Kari Loe Hjelle vært styreleder 
for DNS, mens Siri Skretting Jansen har vært daglig leder for Arboretet og Botanisk 
hage. Per Harald Salvesen var direktør i Stiftelsen Det norske arboret.

Daglig leder for Arboretet og Botanisk hage, Milde, Siri Skretting Jansen ønsker velkommen til teseremoni i 
anledning Japanhagens 5-års jubileum ( foto: Bjørn Moe 24.09.2013).  



Personale 

Arboretet og Botanisk hage på Milde har 20 faste stillinger fordelt på avdelingene: 
informasjons-, formerings-, urte- og lignoseavdelingen, samt administrasjonen. Også 
denne sommeren hadde vi ekstra arbeidskraft med personer i engasjementer og pros-
jekter. Disse har vært engasjert i lengre perioder, til dels fra midler fra en ledig gartner-
stilling: Paul Edmundo Odfjell, Adam Kurz og Stefan Reimann. Adam Kurz ble tilsatt 
fast i den ledige stillingen 1. november. 

I sesongen 2013 har disse vært sommervikarer: Aleksander Engeskaug, Deir-
dre Kennedy, Hannu Keränen, Aleksander Aandahl Larsen, Berhe Luel, Alexander 
Klevedal Madsen, Frauke Materlik, Maria Gloppen Norheim, Trygve Svarstad og 
Henrik Westgaard. Dominika Dorota Wytrykowska var tilsatt som praktikant. 

Anlegg og samlinger

Året startet med forholdsvis mildt og fuktig vær, men seinere kom det kuldeperioder 
med lite nedbør. Seinvinteren og våren var preget av kaldt vær med langvarig barfrost 
og spesielt mye nattefrost. Enkelte steder var det tele i bakken til slutten av april slik 
at våren ble satt på vent og blomstringen kom seint i gang som følge av langvarig tele i 
bakken. Mai og juni ble også kjølige og fuktige, og først i begynnelsen av juli kom som-
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Lang og kald vår ga mye barfrost. Det satte sine spor som her i Cassiope-bedet i Lynghagen ( foto: Per H. 
Salvesen 14.06.2013).
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mervarmen. I slutten av april ble det registrert en del uttørking og svidde planter etter 
en lengre periode med sol om dagen og påfølgende nattefrost. Arbeid med rydding og 
beskjæring pågikk både på seinvinteren og utover våren.

Arboretet    

Våren kom altså svært seint, og ut i april hadde selv tidlige Rhododendron i artssam-
lingen ikke begynt å blomstre, og bladene hang fortsatt ned sammenrullet i vinter-
modus. Det ble altså enda en vår der frosten gjorde skade, men sammenlignet med de 
to foregående årene, var det lite utgang. Den tørre og kalde ettervinteren satte likevel 
sine spor, og både vanlig einer, blåbær og enkelte vintergrønne busker og trær ble delvis 
brune, så en del planter ble skåret ned og fjernet. Vintergrønne busker fra den sørlige 
halvkule,  lyngen i Lynghagen og de moderne rosesortene i Rosariet kom likevel gan-
ske velberget gjennom vinteren. 

Restaurering av Rosariet etter vinterskader i de to på hverandre følgende harde vin-
trene 2009-10 og 2010-11 ble prioritet også i 2013. Utskifting av jord i Rosariet ble 
fullført i nedre del (markdekkere, 
buskroser) og i floribundarosene 
(bedet for gulblomstrede) i øvre 
del. Dreneringen ble forbedret 
og ny jord tilført i mer enn 60 cm 
dybde i samtlige bed i Rosariet, 
bortsett fra et lite område der vi 
ikke kom til med gravemaskin. 
Vi har benyttet en sandblandet 
miljøkompostjord fra Lønningen 
som ser ut til å være godt tilpasset 
vårt behov. Til sammen litt over 
hundre roseplanter ble supplert 
inn i anlegget. Blomstringen på 
de nyplantete rosene var i 2013 
som året før, overdådig og lover 
godt for de kommende årene. 
Prøvefeltet for kulturminneroser 
innsamlet i årene 2001-2008 skal 

Foreløpig siste omgang med større jord-
skiftearbeider i Rosariet ( foto: Per H. 

Salvesen 05.02.2013).  



avvikles. De mest verdifulle sortene er tatt inn i samlingene eller i veksthuset for opp-
formering. 

Den gamle jorden som ble tatt ut fra Rosariet ble fylt på i rabatter ved parkering-
splassen på Dalsmyra og benyttet til å utbedre staup og huller som over år er oppstått 
i jorddekket på Lille Grøneviksmyr. 
I Rhododendron-artssamlingen i Nore Korsdalane ble det anlagt nytt stokkbed som 
utvidelse av feltet med små rødblomstrete arter i Neriiflora-seksjonen. Eikestokker ble 
brukt til avgrensning mot stien, og dreneringsrør ble gravd ned i bakken. I «Rhodo-
dendronmuséet» i Nydalen ble det klargjort nye bed mot Mildeveien i sør og flere 
gamle sorter av Rhododendron ble flyttet hit fra «Det historiske hjørnet».

I Lynghagen fortsatte renovering og nyplanting i området for røsslyng, Calluna. 
Nye planter av flere Erica-arter ble satt ut, og det ble særlig supplert med småplanter 
i feltet for vårlyng. For midlertidig å dekke den åpne jorda mellom lyngplantene ble 
det satt ned knollbegonia. Et problem som har vært bemerket i flere år er den dårlige 
herdigheten hos importerte sorter av røsslyng. I et forsøk på å undersøke om norsk 
materiale kan ha planter med bedre hardførhet, ble det hentet inn et antall planter fra 
kystlynghei og fra fjellet til sammenligning.

Stier og veier har fortsatt stort behov for utbedring etter slitasje og vannets herjin-
ger. Stikkrenner og grøfter langs veien i Oldertøset ble reparert i januar, og veien gjen-
nom skogen over Nore Langemyra ble gruset opp og stien sørover gjennom Bjørke-
samlingen mot Sandholna ble utbedret med ny trapp opp den bratteste skråningen. 
Trappen ble laget med hjelp fra dugnadsgjengen og satt opp i løpet av mai. 
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Lynghagen legges om på dugnad, her ved ( f.v.) Per H. Salvesen, Daniel Ducrocq og Ingeliv Vevle ( foto: 
Terhi Pousi 26.08.2013).
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I Gjørvikhaugen ble det kjørt på sprengstein i drensgrøft fra planteskolen der ny vei er 
planlagt. Traséen er målt inn med assistanse fra Asplan Viak. Det er også blitt tilkjørt 
stein til kulting under ny gangvei i Vasshaugen. Veien gjennom Sørbøkdalen ble repar-
ert i oktober etter at tett drenering førte til at flomvannet tok med seg mye grus og 
laget bekkefar i veibanen. I Rosariet ble det tatt opp ny drenering og lagt rennestein 
langs gangveien nederst i Den historiske bakken der vannet hadde gravd med seg mye 
grus. Også i bedet med engelske roser ble det lagt ned dreneringsrør. 

I november – desember ble det påbegynt en oppgradering av stien til ny vei fra 
Miniarboretet til Mørkevatnet gjennom Tømmersmåget. Verdifulle busker i det gamle 
lynghageanlegget ble flyttet; bl. a. ble aksesjoner av villinnsamlet highbush blueberries 
fra USA som fikk plass i området for amerikanske lignoser lenger inne i Arboretet. 

Ved Dalsmyra ble innkjørselen gruset opp og istandsatt etter at VA-etaten i Bergen 
kommune var ferdige med sitt anleggsarbeid. For å hindre at uønskete arter etablerte 
seg, ble det sådd grasfrø i de nye feltene med bar jord omkring pumpehuset og inn-
kjørselen. 

I Gamlehagen ved Fana folkehøgskule har Arboretet ryddet etter de arkeologiske 
undersøkelsene for noen år siden, lagt ny drenering og slettet til jorda ned mot muren 
sør i hagen.

Den 5. desember 2013 kom det en sterk storm som raste inn Nore Mørkevågen fra 
nordvest. Vinden traff den storvokste sitkagranskogen, og om lag 30 trær rotveltet 
og sperret veien for ferdsel ned til Mørkevågen. For å rydde i den solide floken som 
oppstod,  ble det leid inn profesjonell hjelp, og i løpet av én dag ble alt vindfall og 

Stormen den 5. desember 2013 la ned opptil 41 m høye sitkagraner, plantet i 1928. Oppryddingen krevde 
innleid hjelp med kraftige maskiner ( foto: Bjørn Moe 18.12.2013).  



i tillegg ca. 25 store sitkagraner i Søre 
Mørkevågen felt og kvistet ved hjelp 
av en moderne skogsmaskin. Ifølge 
gamle plantekart fra tidligere herred-
skogmester Jebsens hånd, ble disse 
sitkatrærne plantet i 1928. De lengste 
stokkene ble målt til 41 m, og det ble 

tellet inntil 85 årringer på stubber etter hogsten. Fortsatt står et par trær igjen som er 
39 og 41 m høye, godt synlige fra veien.
Rydningshogst langs stier og veier fortsatte i 2013. Det ble ryddet for oppslag av krist-
torn, Malus spp. og annet i Hatlehaugen og i Naustdalen. Ved Mørkevatnet og i Older-
tøset ble oppslag av hemlokk og sitkagran ryddet. Til dekkemateriale i Rosariet og 
andre steder ble det hogd noen graner i Vasshaugen og Kloppedalshaugen. Etter avtale 
med Grønn Etat i Bergen kommune ble juletrærne fra Torgalmenningen også i år lev-
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Vennefore-
ningens årlige 
plantesalg 
var godt 
besøkt ( foto: 
Bjørn Moe 
27.04.2013).

Dreneringen i Rosariet ble til dels utbedret på 
dugnad, her har Daniel Ducrocq hjelp av leder 
i Roseforeningen avd. Hordaland, Eva Dyvik 
( foto: Bjørn Moe 31.10.2013).
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ert til bruk som dekkemateriale. Virke som ble tatt ut av skogen ble brukt til ved for 
salg, kuttet til flis for bruk i anleggene eller lagt til side som tømmer for salg.

Samlingene i Arboretet omfatter om lag 3500 forskjellige planteslag, hvorav vel 
3000 er busker og trær (lignoser). Samlet utgjør dette mer enn 8500 planter. De viktig-
ste plantegruppene er Rhododendron (240 arter/1050 ulike slag medregnet underar-
ter, hybrider og kultivarer), Rosa (88/550), Sorbus (74/100), Acer (41/53), Spiraea 
(32/53), Prunus (26/49), Betula (32/46), Abies (31/40), Chamaecyparis (5/81), Erica 
(17/77), Ilex (17/70) og Calluna (1/64). 

Det ble i 2013 tatt inn 224 aksesjoner av busker og trær til samlingene på Milde, det 
meste (147 aksesjoner) som planter for supplering av samlingene i Arboretet: Rhodo-
dendron (77 aksesjoner), lyng til Lynghagen (31) og roser til Rosariet (28). Av frø ble 
det tatt inn 53 aksesjoner, mest Rhododendron (15 aksesjoner), Sorbus (5) og Acer (4). 
Det ble til sammen plantet ut 276 planter av 96 aksesjoner av lignoser, det meste til 
supplering i samlingene av Rhododendron (43 aksesjoner/97 planter), i Rosariet (26 
/86) og i Lynghagen (19/81 av lyng).

Botanisk hage

Høydepunktene var mange for Botanisk hage i 2013. Det ble plantet 386 nye akse-
sjoner i samlingene.

Området med kultivarer nederst i Fjellhagen ble utbedret for å utvikle utstillingen 
og dessuten for å bekjempe åkersnelle. Arbeidet med nytt skiferområde øverst i den 
nord-amerikanske delen av Fjellhagen fortsatte. Her ble det plantet inn nytt materiale. 

Klart for te-seremoni ( fra venstre): viserektor for utdanning Oddrun Samdal, Olav Tveitnes, Bodil Oma, 
Japans konsul Åge Vallestad, Harald Mæland, Gerd Jørgensen, Per Magnus Jørgensen, Paul E. Odfjell og 

Adam Kurz ( foto: Bjørn Moe 24.09.2013).  



Bedene med ettårige sommerblomster på Solåkeren stod fint gjennom sesongen, og 
sortimentet var på 163 ulike sorter. I Nytteveksthagen ble det etablert en samling av 
iranske medisinplanter som en del av Ph.D.-arbeidet til vår stipendiat Hoda Parsian. 

Nytteveksthagen vår fikk mye oppmerksomhet dette året. Botanisk hages mar-
kering av det internasjonale Quinoa-året ble lagt merke til og FN-sambandet inklud-
erte oss i sin blogg: http://blogg.fn.no/2013/12/quinoaaret-blir-spiselig-plantetips-
og-grot-oppskrift-6/. Chenopodium quinoa er en plante som har eksepsjonelt høy 
næringsverdi, den er mye brukt i Sør-Amerika og er viktig i Andes-folkenes mat. 

Bergens Tidende var på besøk og skrev en fin artikkel om Botanisk hage med 
spesiell interesse for kvann og plantene fra vikingetida.

I løpet av 2013 begynte Botanisk hage å legge ut planteinfo på Facebook. Dette re-
sulterte i et langt radiointervju fra Nytteveksthagen med Monica Blikås i «Naturens 
Verden». Det ble i programmet fokusert spesielt på islandsk kålrot og Shetlandskål. 
Dette igjen gav oss mange interessante henvendelser i ettertid.

Japanhagen var 5 år i 2013, og dette ble markert ved at aktuelle gjester fra etabler-
ingen av hagen ble invitert til te-seremoni og en diskusjon om hvordan hagen var blitt 
og fungerte både for besøkende og for oss som skal holde den vedlike. Det ble også 
drøftet ideer for hva som burde gjøres for å utvikle den videre. 

Den europeiske sneglekonferansen «Slugs and Snails as Invasive Species» valgte å 
legge ekskursjonen sin til Botanisk hage i september. Der fortalte Botanisk hage om 
de tiltak som ble gjort for å bekjempe snegl i hagen, mens konferansedeltagerne, som 
både var forskere og representanter for sneglebekjempelsesfaget, kunne gi Botanisk 
hage gode råd i dette arbeidet.
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Per Magnus Jørgensen holder omvisning i Rhododendron-artssamlingen ( foto: Terhi Pousi 14.05.2013).
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I forkant av sesongen ble tekniske installasjoner for fossen og bekken gjennomgått 
og reingjort, og det ble rensket opp i dammen i Fjellhagen. I Japanhagen har det vært 
problemer med at enkelte av lyktene har vært løse. Disse ble sikret til underlaget og 
samtidig reingjort. Løse deler på lyktene ble limt fast. I avdelingen med rødlistearter 
ble det gjort noen mindre endringer i anlegget, og det ble plantet ut nytt materiale, 
både fra bestilte frø og egne innsamlinger av planter. I Rundhagen ble det etablert 
en samling av rikt blomstrende stauder som et forprosjekt til en "biehage" der vi skal 
demonstrere insektpollinerte planter. 

Skadegjørere

I Rhododendron-artssamlingen ble det i desember konstatert smitte av greinråte, Phy-
tophthora ramorum på eksemplarer av Rhododendron maximum × ponticum fra 1973. 
Plantene ble fjernet og kjørt til destruksjon etter pålegg fra Mattilsynet.

Brunsneglen var i 2013 mest problematisk i Botanisk hage, hvor det daglig ble 
plukket i den mest aktive perioden. I bekjempelsen har det vært nyttet en del Fer-
ramol og nematoder etter den såkalte kannibalmetoden. For å effektivisere kontrol-
len med sneglebestanden ble naboene den 6. august invitert til nok en gang å delta 
i bekjempelsen. Tiltaket var populært, og gruppen på 10 frammøtte fikk en grundig 
gjennomgang i effektiv sneglebekjempelse.

Drøsen går på stand under Arboretets dag. Her Tor Jan Ropeid (t.v.), Bjørn Moe og en besøkende ( foto: 
Emilie Moe 02.06.2013).  



Riding med hest har blitt et økende problem fordi det rides utenfor turvegene, noe 
som fører til tråkk på plener og i bedene. Vi mottok bekymringsmelding fra publikum 
om en galopperende hest som kunne forårsake farlige situasjoner.  

Veksthuset og verkstedet

Årets produksjon av sommerblomster var på 163 ulike sorter, fordelt på 118 frø-
formerte og 45 stiklingsformerte. I tillegg hadde vi noen få flerårige sorter. Utstillingen 
kom i stand takket være Hordaland Gartnerlag sitt initiativ. De stiklingsformerte ble 
gitt av G3 Ungplanter, mens LOG levert frøene. 

Den øvrige produksjonen av frø- og stiklingsformerte planter gikk til forskjellige 
samlinger i Arboretet og i Botanisk hage, både nye utstillinger og fornying av planter 
der det var behov, f.eks. i Lynghagen der mye var gått ut etter frostskader.  

En viktig investering i veksthuset var at de gamle skyggegardinene ble skiftet ut 
med nye, brannhemmende gardiner og dermed er sikkerheten i veksthuset blitt langt 
bedre. Et nytt elektrohydraulisk understell på vårt høyderegulerbare arbeidsbord ble 
installert i veksthuset, da det gamle understellet sviktet og reparasjon ikke ville svare 
seg. Ny oljetank ble installert da en tidligere inspeksjon av den gamle påviste risiko for 
framtidig lekkasje. 

Viktige investeringer
Nytt brøyteskjær med størrelse og styrke tilpasset våre største traktorer ble kjøpt inn. 
Skjæret har hydrauliske reguleringer for fleksibilitet og brukervennlighet. 
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Fra standen til Røde Kors under Arboretets dag ( foto: Emilie Moe 02.06.2013).
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En ny ugrasbrenner med infrarød varme ble kjøpt inn til bruk på grusarealene. Den vil 
være et miljøvennlig og effektivt alternativ i ugrasbekjempelsen. 

Ny vedkappsag med innkapslet sagblad ble kjøpt inn for større trygghet og tilpasset 
våre ulike brukere. Noen utrangerte sykler ble levert "Den Grønne Sykkel" og brukt 
som delbetaling ved kjøp av to nyere, brukte sykler. Vi fikk i 2013 vår første elektriske 
bil, Nissan Leaf. 

Blondehuset

Reparasjonene av gulv og vegger i gangen utenfor kjøkkenet etter vannlekkasje ble 
ferdigstilt som forsikringssak før sesongstart i kaféen 2013. Ny varmtvannstank ble in-
stallert i dusjrom i 2. etasje der det er sluk. ‘Kor e’ Vi’ vasket ned kjøkkenet før sesong-
start. Driften av kafeen og utleie har ellers gått som planlagt fra påske til ut september. 
I desember var huset reservert for juleutstilling.

Utvikling og tilrettelegging for publikum

Viktige oppgaver for Stiftelsen Det norske arboret er å bidra til tilrettelegging for opp-
levelse, rekreasjon og friluftsliv. Arboretet og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) 
har felles interesser i å utvikle mulighetene for friluftsliv på Mildehalvøya. Arboretet 
bruker allerede områder som eies og vedlikeholdes av BOF til utstillinger.

Fana kajakklubb hadde en populær aktivitet i Grønevika under Arboretets dag ( foto: Emilie Moe 
02.06.2013).  



Områdene på Milde er mye brukt av publikum, både friluftsområdene Grønevika og 
Sandholna og området for øvrig med ulike aktiviteter ved stranden og i skogen, f.eks. 
ekskursjoner, sopp-plukking, natursti, orienteringsløp og annet. Botanisk hage ligger 
meget lett tilgjengelig fra P-plassen ved Solåkeren og brukes mye til turer og rekreasjon 
hele året. Den populære Fægris brygge i Mildevatnet byr på muligheter for aktiviteter 
sommer som vinter. 

Som en viktig oppgradering av turmulighetene i Arboretet har vi gjennomført en 
større skiltplan, og det er montert tilsammen 10 stolper med veivisere. Skiltene er ut-
formet av Grafika AS og produsert av Euroskilt, og det ble gitt økonomiske tilskudd 
fra Gjensidigestiftelsen/Hordaland fylkeskommune. Monteringen ble utført med ege-
ninnsats på dugnad fra Arboretets venner. 

I løpet av 2013 har Arboretet og BOF i tillegg til det gode samarbeidet i Arbore-
tets fagråd og styre, etablert et fastere samarbeid i «Prosjekt Sandholna», der en tar 
fatt i behovet for større vedlikeholdsarbeider og opprustning av anleggene. Blant de 
større oppgavene som i første omgang planlegges, er reparasjon og oppgradering av 
forstøtningsmur og strandsonen i badelagunen i Sandholna, turveien gjennom Tøm-
mersmåget og vedlikehold av P-plassen på Dalsmyra med turveien til Mørkevatnet. 

Stiftelsen tok i 2013 initiativ til prosjektet «Oppgradering av adkomsten til Arbo-
retet på Milde, fra Dalsmyra til Miniarboretet.» For å kunne gjennomføre prosjektet 
vil det i perioden 2013/2014 være behov for ekstern finansiering, og Tordis og Fritz 
Riebers legat vil bidra med til sammen godt over en million. 
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Omvisning i Rosariet ved Per H. Salvesen og Daniel Ducrocq under besøk fra Norsk Roseforening, avd. Oslo 
( foto: Terhi Pousi 06.07.2013).
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Arboretets fagråd behandlet i 2013 forslag til helhetlig tilrettelegging for publikum 
ved Arboretets hovedadkomst på Dalsmyra. Fagrådet har ved kontakter med kommu-
nale og fylkeskommunale etater med ansvar for veg, vann og avløp, offentlig kommu-
nikasjon og annet, medvirket til at reguleringsplanen som er under arbeid for området 
Dalsmyra – Mildevågen vil inneholde viktige elementer for å løse Arboretets behov 
for en god adkomst til P-plassen på Dalsmyra med busslommer, fotgjengerovergang og 
fortau. Det vil også bli opparbeidet gang- og sykkelveg langs Mildevegen på streknin-
gen Dalsmyra – Mildevågen og Dalsmyra – Hjellestad skole, noe som betyr vesentlige 
forbedringer for publikum. 

Samlingsforvaltning, databaser
Samlingsforvaltningen med oppdatering av plantene i databasen, på skilt og kart er 
en viktig del av arbeidet vårt. Plantedatabasen Iris ble oppgradert med ny versjon, der 
særlig kartmodulen fikk flere forbedringer og muligheter. Den geografiske informas-
jonen er blitt tilgjengelig for publikum via hageutforskeren i Iris, men så langt er bare 
Rhododendron-artssamlingen blitt publisert. Det arbeides med å klargjøre flere sam-
linger for publisering via nettsiden vår. 

Fotostation ble tatt i bruk som database for fotosamlingen. Programmet har kobling 
mot Iris for effektiv innskriving av bildetekster og å sikre kvaliteten på data. Det tekni-
ske ble utført av fotograf Gøran Langedal og han kom til Milde og gav oss opplæring 
i programmet. 

Soppens dag 2013 i Blondehuset arrangert av Soppforeningen i Bergen er som alltid meget populært ( foto: 
Terhi Pousi 01.09.2013).



Nettsider
Nettsidene blir stadig viktigere for å nå ut til publikum og media med informasjon. Vi 
hadde 46.363 besøk på hjemmesidene. Vi informerer om viktige hendelser, og lager 
nyhetssaker om det som skjer. Facebook blir også brukt, gjerne om mindre saker og til 
publisering av aktuelle bilder osv. 

Vi startet arbeidet med å forberede omlegging av nettsidene til ny plattform. Dette 
fordi hele systemet til UiB har hatt mange digitale problemer og skal skiftes ut. Noen 
institutter tok i bruk de nye nettsidene i 2013, mens omleggingen for Universitetsmu-
seet kommer våren 2014.    

Utadrettet virke, arrangementer
Det største arrangementet er Arboretets dag som gikk av stabelen søndag 2. juni. Til 
tross for regnvær og litt kjølig vær, ble det et godt besøkt arrangement der mange sam-
arbeidspartnere deltok. Konferansier var Øyvind Offerdal som også underholdt med 
gitar og visesang sammen med Per Bolstad. Til underholdningen bidro Fanaduren og 
saksofonist Arvid Aasprang. Mange foreninger deltok med stand, og det var som van-
lig aktivitetsløype for barna. Her deltok bl.a. Fana kajakk-klubb med båter og padleak-
tivitet i Grønevika, mens BOF hadde skattejakt med GPS.      

Etter årsmøtet til Arboretets venner holdt Per Magnus Jørgensen omvisning i Rho-
dodendron-artssamlingen 14. mai. Som følge av den uvanlig kjølige og seine våren var 
blomstringen ennå sparsom, men deltakerne fikk nyte praktfulle eksemplar av tidlige 
arter som Rhododendron mucronulatun, R. calophytum, R. sutchuenense o.a.

Norsk Roseforening, avdeling Oslo var på besøk den 6. juli. Arboretet inviterte til 
omvisning i Rosariet for gjestene og andre interesserte med Per H. Salvesen og Daniel 
Ducrocq som guider. Det deltok ca. 50 på omvisningen som gikk i strålende som-
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Nye veivisere er 
kommet på plass med 
dugnadshjelp. Her ved 
Olaf Hammersland 
( foto: Bjørn Moe 
04.11.2013).
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mervær. På grunn av den kjølige forsommeren var blomstringen omkring to uker se-
nere enn normalt. Dermed var fortsatt villrosene i full blomst, og de historiske rosene 
så vidt kommet i gang, mens de moderne bedrosene ennå for det meste stod i knopp. 
Etter omvisningen ble det servert lunsj i Blondehuset.

I samarbeid med Norsk Roseforening avdeling Hordaland, holdt Daniel Ducrocq 
kurs i beskjæring av roser i Rosariet, lørdag 20. april. Det var ca. 30 deltakerne som fikk 
praktisere med saks under kyndig ledelse. 

Vårmøtet til Arboretets venner den 19. mars handlet også om roser, der Toril Lin-
nerud snakket om mangfold og variasjon i moderne roser. Som foranledning til kurset 
i beskjæring holdt Daniel Ducrocq et foredrag om rosedyrking på Vestlandet, 16. april 
i Fana kulturhus. 

Venneforeningens årlige plantesalg ble avviklet lørdag 27. april og innbragte kr 
63.906,-. Arboretets venner overtok i 2013 administreringen av vedsalget, og det ble 
solgt ved for kr 6 320,-. Nytt av året er at veden også kan kjøpes i sekker.    

Soppens dag ble tradisjonen tro arrangert søndag 1. september i samarbeid med 
Soppforeningen i Bergen. I Blondehuset var det sopputstilling, soppkontroll og salg 
av soppsuppe. Det ble godt besøk til tross for dårlig vær og mye regn. 

Arboretets venner arrangerte til tur til Hardanger søndag 15. september med besøk 
bla. på Hjeltnes gartnerskule og Gimle planteskule. På høstmøtet i venneforeningen 
den 15. oktober holdt Bjørn Moe foredrag i Fana kulturhus om Vestlandets flora med 
vekt på sjeldne arter. 

Arboretet og Botanisk hage laget juleutstilling i Blondehuset, og den var åpen i hele 
adventstiden. Vi kalte den for "Julens botanikk" og den hadde fokus på de ulike plan-

Årsmøte i Arboretets venner i Blondehuset ( foto: Terhi Pousi 14.05.2013).



tene vi forbinder med julen. Både planter fra egne samlinger og innkjøpte for anled-
ningen ble benyttet. Utstillingen ble godt mottatt av publikum, og fikk god omtale i 
media. Med hjelp fra frivillige i venneforeningen kunne vi holde åpent også i helgene. 
Det ble registrert omlag 1100 besøkende til utstillingen.

Det ble i løpet av året gitt 39 organiserte omvisninger med guide i Arboretet og 
Botanisk hage, og 794 personer ble registrert som deltakere. Vi har ikke tall på hvor 
mange som har deltatt på alle arrangementene, men et totalt anslag ligger på rundt 
3000 besøkende.   

Den 15. april lanserte Per Magnus Jørgensen boka "Under Magnoliaen" i Fægris 
hus. Her har han nedtegnet mange av sine botaniske minner fra et langt liv i vitenska-
pens tjeneste ved Universitetet i Bergen og Arboretet på Milde.

Hovedbrosjyren til Arboretet og Botanisk hage ble trykket i nytt opplag. Noen 
mindre rettinger ble gjort i teksten, men layout er ellers den samme.  

Støttespillere
Støtteforeningen Arboretets venner er en viktig ressurs, både til å gi økonomisk støtte, 
og som bidragsyter på dugnad, avvikling av arrangementer og andre aktiviteter. Dug-
nadsinnsatsen har vært høy også i 2013, og hver uke stiller det opp en trofast gjeng som 
gjør mye nyttig arbeid. Det ble utført 1210 timer, herav 120 på onsdager i Rosariet, de 
øvrige på mandager og under arrangementer.   

I tillegg til nyttig arbeid ute i samlinger og anlegg, har dugnadsfolkene høstet, 
renset og pakket frø til vår egen frøliste før utsendelse til bytteforbindelser. De har 
også sortert arkivet av gamle frølister fra våre bytteforbindelser for innordning i bib-
lioteket.
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Kurs i beskjæring av 
roser ved Daniel Ducrocq 
(t.h.) samlet 30 lydhøre 
deltakere ( foto: Bjørn Moe 
20.04.2013).  
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Arboretets venner bidro videre med innsats og ga etter søknad tilsagn til økonomisk 
støtte på kr 123 000,- til disse tiltakene: Arboretets dag, innkjøp av store telt, lyng til 
Lynghagen, andre planter, diverse frø, snøfreser, kappsag og store potter til bruk for 
planter som skal flyttes fra utstillinger til veksthuset.  Norsk Roseforening, avdeling 
Hordaland samarbeider med Arboretet og Arboretets venner, og har i løpet av året 
bidratt med dugnadsinnsats hver onsdag ettermiddag i Rosariet. 

En annen viktig støttespiller for oss er "Kor e’ Vi» som driver kaféen i Blondehu-
set på søn- og helligdager fra påske og ut september. I mai og juni er det kafé også på 
lørdager. Besøksstatistikken viser størst tilstrømming på søndager med fint vær, med 
Arboretets dag som et høydepunkt. 

Nordisk arboretutvalg
Nordisk arboretutvalg hadde sitt årlige møte i Göteborg 10.-13. juni. Fra Milde deltok 
Terhi Pousi og Per Harald Salvesen. Tema for møtet var fremmede arter og Per H. 
Salvesen bidro med foredrag med tittelen "Arboreta, Botanic gardens, and potentially 
invasive species".

Fagtur til botaniske hager i England
De fast tilsatte reiste til London 3. – 6. september 2013 som et ledd i den faglige ut-
viklingen, både til gartnere og personale for øvrig. Vi besøkte bl.a. disse hagene: Marks 
Hill, Marks Hall, Cambridge University Botanic Garden og Wisley Garden. Utbyttet 
var svært bra, og vi fikk sett et variert spekter av mange ulike typer plantesamlinger. 
Alle de nevnte hagene kan anbefales.

Dugnadsg jengen i Arboretets venner plukker vekk klumpblad (Exobacidium sp.) på Rhododendron 
kaempferi i artssamligen. Fra venstre: Fredrik M. Sørvig, Olaf Hammersland og Joar Fossland ( foto: 

Bjørn Moe 19.08.2013).



Jubilanter 2013
I løpet av 2013 ble det feiret mange runde dager og noen merkedager. Vi gir her en 
liten kavalkade: fire femtiåringer og to sekstiåringer ble behørig gratulert. 
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Jul i Blondehuset: Besøkende til juleutstillingen i Blondehuset fikk en etter hvert sjelden opplevelse av gam-
meldags vinterstemning de første dagene i desember ( foto: Per H. Salvesen 07.12.2013).
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Vi gratulerer med vel overstått:Terhi Pousi og Svanhild 
Ystaas ( forrige side), Else Jorunn Melstokkå, Svein 

Arthur Thorbjørnsen, Daniel Ducrocq og Kristin 
Solheim(denne side) ( fotos: Bjørn Moe & Terhi Pousi).
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Professor Per Magnus Jørgensen takkes av etter mer enn tretti års innsats for Arboretet og Botanisk hage på 
Milde (over) og  formann i Arboretets venner takkes for mange års innsats (under), derav  mer enn tolv år 
som leder i venneforeningen ( fotos: Bjørn Moe & Terhi Pousi) .
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Årringens botanisk-etymologiske språkspalte
Gran og furu – skogens bartrær har mange navn 

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

Den botanisk-etymologiske språkspalten er i år kommet til våre viktigste og mest 
kjente skogtrær, furu og gran. I utgangspunktet kan det se ut som om navnediskusjo-
nen i dette tilfellet ikke vil kunne avdekke særlig komplekse forhold, men det blir fort 
tydelig at det bak dette bartreparet skjuler seg en navnebruk som både er mangfoldig 
og til en viss grad også forvirrende. Vi skal se på bruken i flere språk og vil oppdage at 
grensene mellom navnene på ingen måte er like klare som de botaniske artsgrensene. 

Latin: abies, picea, pinus
Når botanikere snakker om Abies, Picea og Pinus, forholder de seg til vitenskapelig 
sett klart definerte planteslekter som lett lar seg skille fra hverandre: edelgranslekten, 
granslekten og furuslekten. Men heller ikke den vitenskapelige språkbruken er fri for 
forvirring. Allerede i det vitenskapelige artsnavnet til vår vanlige skandinaviske gran, 
Picea abies, kommer litt av kompleksiteten i navnebruken til syne. Når vanlig gran 

Gran, Picea abies, kjennes på store, hengende kongler som faller av hele når de er modne. Smmenlignet med 
sitkagran er de større og kongleskjellene ligger tett taklagt ( foto: Per Harald Salvesen 22.02.2015).
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heter Picea abies og vanlig edelgran Abies alba, skyldes dette en feiltagelse gjort av Carl 
von Linné, som i vanvare kom til å blande sammen navn og kalle granen Pinus abies 
og edelgranen Pinus picea. Senere ble både gran og edelgran tatt ut av Pinus-slekten og 
plassert i hver sin slekt, granen i slekten Picea og edelgranen i slekten Abies. I et tilfelle 
som dette fører de vitenskapelige navnereglene til at det gamle artsepitetet måtte be-
holdes for granen sin del. Det er ikke vanskelig å forstå at det lett kan føre til forvirring 
når vanlig gran har fått navnet Picea abies og vanlig edelgran Abies alba.

Disse trenavnene finnes også i klassisk latin, men den entydigheten som kjenneteg-
ner botanikernes bruk av slektsnavnene, er fraværende i den gamle latinske navne-
bruken. I de klassiske latinske kildene ser vi at det i grunnen bare er Plinius d.e. (29 
– 79) som i sin Naturalis historia klarer å holde de tre slektene fra hverandre. Hos ham 
er picea gran, abies edelgran og pinus furu. Ellers ble navnene brukt om hverandre om 
forskjellige harpiksholdige trær, både om furu, gran og edelgran. I Vulgata, den latin-
ske bibeloversettelsen som ble påbegynt i 382, blir f.eks. abies benyttet om Pinus-arter. 
Vi har dermed tre slekter (edelgranslekten Abies¸furuslekten Pinus og granslekten 
Picea) som når det gjelder ikke-vitenskapelige navn, gjennom årtusener er blitt rotet 
sammen i en salig blanding.

Granens slektsnavn, substantivet Picea, er dannet til adjektivet piceus (“bekholdig, 
harpiksholdig”) – latin pix (i genitiv picis) betyr “bek, harpiks”. Edelgranslektens 
vitenskapelige navn Abies er etymologisk uoppklart, og det synes som om vi har med 

et navn å gjøre som er be-
grenset til den italienske 
halvøy og deler av Balkan.

Sammenligning av granbar hos 
gran (Picea abies, øverst) og vanlig 
edelgran (Abies alba, under). 
Grannålene hos gran er spisse 
og stikkende, mens de er butte 
hos edelgran.  Hos gran sitter de 
allsidig (peker i alle retninger), 
mens de hos edelgran er ordnet til 
to sider med tydelig "midtskill" 
langs skuddet. Når baret tørker, vil 
nålene drysse hos gran, men ikke 
hos edelgran ( foto: Per Harald 
Salvesen 12.02.2015).
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Det gamle latinske trenavnet pinus ble brukt som samlebetegnelse på forskjellige arter 
i slekten vi i dag kjenner som Pinus, men finnes også brukt om gran og edelgran. Den 
eneste representanten for slekten Pinus som i klassisk latin fikk et eget navn, var pin-
jen, Pinus pinea. Artsepitetet i pinjens vitenskapelige navn, pinea, er identisk med pin-
jens klassiske latinske navn. Grunnen til at nettopp dette treet fikk et eget navn, er de 
velsmakende spiselige kjernene som bidro til at det allerede i romersk tid var vanlig å 
plante pinjetrær i forholdsvis stor stil. Grunnbetydningen av Pinus kan ses på som en 
parallell til Picea. På grunn av sin harpiksholdige ved kan Pinus over en mellomform 
*pitsnos sammen med gresk pítys (gran, furu, pinje) føres tilbake til indogermansk *pitu  
(“fett, saft”).

Norsk: gran, furu/fure, tall/toll, tyri
Vi begynner med navnet gran. Dette ordet er det som skiller seg tydeligst fra navnene 
i andre språk og må betraktes som en nydannelse som er særegen for nordgermanske 
språk. Utgangspunktet er en indogermansk rot *gher-/*ghrō- som i forskjellige språk 
opptrer både med og uten et n-suffiks. Det norske ordet gran finner vi i norrønt grǫn, 
som i tillegg til å betegne treet, også har betydningen “bart, værhår”. Den siste betydnin-
gen finner vi igjen i gammelhøytysk grana og gammelengelsk granu, som begge betyr 
“bartehår”. Det gammelhøytyske ordet kan i tillegg til dette også bety “fiskebein”. Tre-
navnet kan dermed både ses i sammenheng med det spisse og stikkende (barnåler), og 
at granbaret kan minne om stritt ansiktshår, jf. i denne sammenheng også sammenset-
ningen “granskjegg”. Vi finner ordet også igjen i moderne tysk Granne (“agn, snerp”) og 
uten n-suffiks i Gräte (“fiskebein”) og Grat (“egg, skarp kant”). Etymologisk kan gran 
rekonstrueres til germansk *granō- som gjerne settes sammen med verbet gro, noe som 
brukt om planter, bust, forhøyninger i landskapet o.l., gir grunnbetydningen “stikke 
fram, spire”. 

Furu, Pinus 
sylvestris, lett 

kjennelig på 
konglene og 
nålene som 

sitter sammen 
i knipper, to 
og to ( foto: 
Bjørn Moe 

21.01.2015).



124                                     Årringen 2014

Det har vært spekulert på om grunnen til at de nordgermanske språk har en særegen 
nydannelse som betegnelse for treet, kan føres tilbake til at granen er en forholdsvis 
sen innvandrer til Sverige og Norge. Selv om nyere forskning tyder på at gran faktisk 
kan ha overlevd under siste istid, kom hovedinnvandringen fra øst på et mye senere 
tidspunkt. Først for ca. 2500 år siden kom granen til Østlandet og Trøndelag, og den 
naturlige spredningen som fortsatte gjennom vikingtiden og middelalderen, er ennå 
ikke avsluttet. Det er ikke urimelig å anta at nydannelsen skyldes at gran først mye 
senere enn furu ble et viktig trevirke. Dette kommer muligens også til syne i at granen 
ikke har blitt omfattet av den samme interessen i folketro som furu og andre viktige 
treslag.

Når det gjelder furuen, er det språklige bildet et helt annet enn for granen. I store 
deler av Norge brukes det flere ord om furu. Disse ordene dukker opp i forskjellige 
folkelige fortellinger, mest kjent i ett av mange eventyr om bjørnen og reven slik de er 
gjengitt i Asbjørnsens og Moes eventyrsamling. Bjørnen og reven inngår et veddemål 
hvor de skal nevne tre slags trær. “‘Toll, furu, tyri!’ brummet bjørnen […]. Men dette 
var bare ett tre, for toll er ikke annet en furu, det heller.” Og når reven skriker “‘Ask, or, 
eik!’”, har bjørnen enda en gang tapt et veddemål. Moralen må være at det for ikke å gå 
i baret er viktig å kunne identifisere skogens trær. 

Både furu og tall finnes i forskjellige varianter over store deler av landet. De nor-
røne formene er fura og þǫll. I moderne norsk er furu den normerte formen i bokmål, 

mens normert nynorsk har både furu 
og fure. Formen fure gjenspeiler den 
norrøne nominativformen, mens 
furu er entallets øvrige kasusformer. 
Former som fora/fore, fura/fure har 
vært vanligere enn furu, men ser i 
dag ut til delvis å fortrenges av furu.  
Det er ellers ikke slik at furu og tall/
toll brukes tilfeldig om hverandre. 
Ordet furu kan til en viss grad sies å 
være overbegrepet som kan brukes 
både kollektivt om trær i skog, om 
enkelttrær og om furu som ved og 
materiale; tall/toll betegner alltid ett 
eller flere trær, men blir aldri brukt 

Tall, toll, et tre i furuskogen, her på Milde 
( foto: Bjørn Moe 21.01.2015).
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om veden som materiale. I områder hvor tall/toll er det vanligste navnet på treet, 
brukes likevel furu om gjenstander laget av dette treslaget. Ofte differensieres det også 
på andre måter mellom furu og tall/toll, og da brukes gjerne det siste om unge trær 
med mye kvist eller om trær med løs og dårlig ved, mens furu betegner trær som gir 
verdifullt virke og vokser i tettere bestander. I dagens svensk finner vi at det nesten er 
utelukkende tall som brukes om treet. Likevel er det slik at det er furu som brukes når 
treet brukes som materiale.

At trenavnet furu er et ord som har solide røtter i de germanske språk, vises tydelig 
av forekomsten i tidlige språktrinn, f. eks. gammelengelsk furh og gammelhøytysk 
for(a)ha. I moderne engelsk finner vi fir. (Se nedenfor for en diskusjon av de engelske 
trenavnene.) Etymologien til furu har vært gjenstand for inngående diskusjon, men 
uten at det har vært mulig å komme fram til entydige konklusjoner. Den gamle grun-
nbetydningen av ordet lar seg ikke lenger rekonstruere, men det er svært mye som taler 
for at furu er det samme ordet som quercus, det latinske ordet for “eik”. I utgangspun-
ket kan dette høres merkelig ut, men det er regelmessige lydoverganger som lar seg 
påvise her. Latin quercus og ordet i de germanske språk lar seg føre tilbake til en indog-
ermansk urform *perkw-o/u-. I den såkalte germanske lydforskyvningen blir p- regel-
messig forskjøvet til f- (jf. latin piscis og norsk fisk), mens kombinasjonen p – kw i latin 
blir til kw – kw. På samme måte kan latin quinque (= fem) føres tilbake til indoger-
mansk *penkwe. Tallordet har i gresk formen pénta, mens det i de germanske språkene 
i samsvar med den germanske lydforskyvningen (p > f) har fått f i framlyd (norsk fem, 
engelsk five, tysk fünf). Enkelte språkforskere har avvist sammenhengen mellom latin 
quercus og de germanske formene som f.eks. gammelhøytysk for(a)ha. Grunnlaget for 
dette har i første rekke vært at man har stilt seg tvilende til det som ser ut til å være en 
litt merkelig betydningsovergang fra “eik” til “furu”. Her må man likevel være klar over 
at germansk allerede har hatt et ord brukt om eiken, som gjerne ble oppfattet som et 
hellig tre. Den opprinnelige germanske formen aik finner vi igjen i forskjellige former 
i moderne germanske språk, norsk eik, engelsk oak, tysk Eiche o.l. Det er mulig at det 
gamle indogermanske ordet som danner utgangspunktet for former som quercus og 

Penselfuru (Pinus parviflora 
var. pentaphylla) er en furuart 

fra Japan med store, spiselige frø.  
Den kjennes ved å ha fem nåler 
i hvert knippe ( foto: Bjørn Moe 

22.02.2010).



126                                     Årringen 2014

furu, ikke hadde en helt entydig artstilknytning, men var en kollektivbetegnelse for 
høye og kraftige trær som kanskje hadde det til felles at de på grunn av sitt trevirke 
hadde stor nytteverdi. Det er i så fall ikke snakk om et navnebytte, men en innsnevring 
av et kollektivnavn til et bestemt treslag.

I motsetning til furu/fure er tall/toll et særnordisk navn. Normert bokmål har for-
men tall, mens nynorsk har toll. Navnet må ses i sammenheng med en indogermansk 
rot *tel- med betydningen “løfte opp, stige opp”, noe som passer godt på furuens vekst-
form. I store deler av landet brukes tall/toll bare om furu, men i deler av Trøndelag og 
Nordland finner vi likevel at ordet også blir brukt om gran. Det kan her nevnes tall/
toll ikke må forveksles med substantivet tall(e) som kommer fra norrønt þollr (“tre, 
knagg”). Vi finner det f.eks. i sammensetningen tollepinne. Når Skard (2002) ser tre-
navnet tall som en parallell til det engelske adjektivet tall (“høy”), blir han offer for 
en etymologisk misforståelse; engelsk tall kan føres tilbake til gammelengelsk getæl 
(“kvikk, rask”) og er først belagt i moderne betydning omkring 1520.

I sitt forsøk på å nevne 
tre forskjellige trær tar 
bjørnen også med tyri 
og gjør her i grunnen en 
dobbeltfeil: ordet tyri 
(norrønt tyrvi) betegner 
død furuved som inne-
holder mye harpiks og 
terpentinstoff, og som 
derfor brenner lett. Fra 
gammelt av har tyri vært 
benyttet til å utvinne 
tjære, og ordene tyri og 
tjære er nær beslektet. 

Konglene hos edelgran (Abies) 
står opprett på greinene. 
Øverst himalayaedelgran 
(Abies spectabilis) og nederst 
en kongle av nikkoedelgran 
(Abies homolepis) halvveis 
falt fra hverandre og i ferd med 
å spre frøene ( foto: Bjørn Moe 
21.01.2015).
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Begge ord kan føres tilbake til stammen *terw- (“tre”) som med utvidelsen *-ōn blir til 
norrønt tjara og gammelengelsk te(o)ru (“tjære”) og med utvidelsen *-ja  blir til tyr(v)a 
og tyri. I begge tilfellene kan ordene forstås som “det som stammer fra tre.”

Tysk: Fichte, Tanne, Kiefer, Föhre, Kien
I kanskje enda større grad enn norsk demonstrerer tysk at det har vært vanskelig å skille 
nåletrær fra hverandre. I moderne tysk er språkbruken normert slik: Fichte skal brukes 
om gran (Picea), Tanne om edelgran (Abies) og Kiefer eller Föhre om furu (Pinus). Ser 
man nærmere på bruken i de forskjellige delene av det tyske språkområdet, blir det 
raskt tydelig at de tre ordene går over i hverandre, og at hvert navn, alt etter hvor man 
befinner seg, kan brukes om trær av slektene Abies, Picea eller Pinus. Det eneste som 
er felles, er at juletreet alltid omtales som Tanne, også av personer som ellers tydelig 
skiller mellom Fichte og Tanne.

I det germanske språkområdet finnes Fichte i dag bare i tysk. Denne begrensningen 
kan meget vel skyldes at granen ikke forekommer naturlig på De britiske øyene, og at 
den er en sen innvandrer til Skandinavia. Vi finner ordet i middelhøytysk som vieh-
te og i gammelhøytysk som fiohta. Den opprinnelige diftongen er i nyhøytysk blitt 
monoftongert til  i-. I ikke-germanske språk lar ordet seg påvise i gresk peúkē, litauisk 
pušìs og gammelprøyssisk peuse, alle ord som betyr gran eller furu. Ordene lar seg føre 
tilbake til en indogermansk rot *peuk- med betydningen “stikke”, og Fichte kan dermed 
forstås som “det stikkende treet”. I germansk har roten fått en t-utvidelse, mens den i 
latin opptrer med en n-utvidelse i verbet pungere (stikke), punctum (stikk, punkt o.l.) 
og uten n i substantivet pugio (dolk).

Som nevnt er Tanne på tysk det normerte ordet for Abies alba, edelgran, men i 
folkelig dagligtale brukes det svært ofte som synonymt med gran. En grunn til forvir-
ringen er rimeligvis 
granens og edel-

Sitkagran (Picea sitchen-
sis) kjennes fra norsk gran 
ved at konglene er mindre 

med mykere kongleskjell 
som er bøyde på langs. 
Nålene er mer grålige 
av farge og enda mer 

stikkende ( foto: Bjørn 
Moe 21.01.2015).
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granens opprinnelige utbredelse i Tyskland. Granen har sin naturlige utbredelse i de 
østlige områdene og mangler i lavlandet av det sentrale Tyskland. Edelgranen forekom-
mer naturlig i de sentrale fjellområdene i Europa, i Tyskland nord til Schwarzwald. En 
storstilt skogreising har ført til at gran er blitt Tysklands viktigste skogtre, og domin-
erer nå også i tidligere trebare områder. Trenavnet Tanne lar seg ikke tyde med absolutt 
sikkerhet. Det er tenkelig at det kan ses i sammenheng med ordet Tann, som i dag 
er et poetisk ord for “skog”. Tanne kan i så fall forstås som “skogtre”. Også her ser vi 
forvirringen omkring navnene: I dag oppfattes Tann svært ofte som synonymt med 
“granskog”. 

Furuens vanligste tyske navn har vært Föhre. Formen med -ö- er en såkalt i-omlyd 
hvor en i i et suffiks har ført til at en opprinnelig o er blitt til ö. I middelhøytysk finner 
vi former både med og uten omlyd: forhîn og förhîn. Det dreier seg i dette tilfellet om 
et adjektiv med betydningen “av furutre”, som etter hvert har gått over til å betegne 
selve treet.

I dagens Tyskland ser vi en utvikling hvor trenavnet Kiefer er i ferd med å erstatte 
Föhre. Det pussige er at vi her har med et ord å gjøre som opprinnelig hadde en be-
grenset utbredelse, og som først er belagt på fjortenhundretallet. Ordet kommer fra det 
mellomtyske språkområdet, dvs. et område som strekker seg som et belte fra Rhinland 
i vest til Thüringen i øst. Da Martin Luther oversatte Bibelen til et folkelig tysk (1534), 
tok han sitt utgangspunkt i det mellomtyske språkområdet, nærmere bestemt språket 
brukt i de saksiske kansellier. I hans bibeloversettelse dukker det mellomtyske Kiefer 
opp i Jes. 41,19 hvor han ganske ukorrekt gjengir teksten i bibelstedet som “Cedern / 

Nåler (blad) hos gran (Picea abies, t.v.) og himalayaedelgran (Abies spectabilis, t.h.). Merk hvordan barken 
hos gran danner en tapp (pute) som nålene sitter på, mens barken er ganske jevn hos edelgran ( foto: Bjørn 

Moe 21.01.2015).



fohern / myrten / vnd kyfern.” Til sammenligning har den moderne norske bibelov-
ersettelsen “sedrer […], akasie, myrt og oliventrær.” Vi ser at Luther, som her oppfatter 
foher (= Föhre) og kyfer (= Kiefer) som to forskjellige trær, selv blir et offer for den 
uklarheten som ofte er å finne i tysk folkelig navnebruk. Når Kiefer likevel etter hvert 
blir stadig vanligere, demonstrerer dette den kolossale innflytelse språket i Luthers 
bibeloversettelse kom til å få på utviklingen av det tyske språk. Trenavnet Kiefer er 
en forkortet form av Kienföhre. Førsteleddet Kien betyr “tyri”, men finnes også be-
lagt som navn på både furu og gran. Kien kan ses i sammenheng med gammelhøytysk 
kînan, middelhøytysk kînen eller kîmen (“splitte, åpne”) og også det gammelengelske 
verbet cīnan (“sprekke, revne”). Betydningssammenhengen blir tydelig når en tenker 
på at det var vanlig å hogge større eller mindre fliser av tyrived når en skulle bruke 
disse til opptenning, som fakler o.l. I tillegg til sammensetningen Kienföhre finner vi 
også Kienbaum (“tyritre”) og det morsomme ordet Kienapfel, som er den vanlige tyske 
betegnelsen for “furukongle”, men som direkte oversatt betyr “tyrieple”.

Engelsk: spruce, fir, pine
De engelske betegnelsene for gran, edelgran og furu preges av at bare furuen er hjem-
mehørende på De britiske øyene, og da bare som små rester av den kaledonske skog i 
Skottland.

Granen ser ut til å ha kommet til De britiske øyer på midten av femtenhundretallet, 
edelgranen på begynnelsen av sekstenhundretallet. Alle treslagene kan bli betegnet 
som fir, et navn som antagelig er kommet til Storbritannia som lånord fra dansk fyr 
(furu). Det gammelengelske ordet furh, som vi kan finne i sammensetningen furh-
wudu (furuved), ser ut til å være forsvunnet tidlig for å bli erstattet med fir eller for 
furuens del også pine, som allerede i gammelengelsk er blitt direkte innlånt fra den 
gammelfranske formen pin (etter latin pinus).

Det pussigste av de tre engelske ordene er spruce. Dette er opprinnelig et adjektiv 
som vi finner som første ledd i det sammensatte navnet spruce fir. Adjektivet spruce 
betyr egentlig “prøyssisk”, men den opprinnelige betydningen er i årenes løp forsvun-
net, og adjektivet er etter hvert blitt oppfattet som et selvstendig substantiv. Forklar-
ingen ligger i den store importen av grantømmer fra Østersjøområdet. I dagens en-
gelsk kalles vanlig gran som oftest Norway spruce, noe som selvsagt viser til Norge som 
en annen viktig leverandør av tømmer. Vi kan her sitere fra den engelske forfatteren 
John Evelyn, som i 1664 ga ut den første engelskspråklige framstillingen av skogtrær 
i Storbritannia. Om Picea skriver han: “[…] for masts, &c. those of Prussia, which we 
call spruce, and Norway (especially from Gottenberg) and about Riga, are the best 
[…].” Som vi ser oppfatter allerede Evelyn spruce som et selvstendig trenavn. Dagens 
engelske navnebruk er dermed som følger: Gran kalles spruce, edelgran fir, og furu 
pine, men likevel er det ikke uvanlig å finne Scots fir ved siden av Scots pine brukt om 
Pinus sylvestris, vanlig furu. 
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Kort forklarende etterskrift
Her følger en liten forklaring dersom du ikke er helt sikker på om du klarer å skille 
gran og edelgran fra hverandre. 

Granen har spisse og som oftest stikkende barnåler. De sitter på et tappformet feste. 
Barken er ru. De modne konglene henger ned fra kvistene og faller hele av når de er 
modne. 

Edelgranen har flate og som oftest myke og butte barnåler. Trekker vi av en barnål, 
etterlates et lite arr i barken. Barken er glatt. Konglene sitter opprett på grenene og 
faller fra hverandre (drysser) når de er modne.
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Bokmelding:
Hagejubileum i Oslo

Liv Borgen: Botanisk hage 1814-2014. Historien om en hage. – Foto: Guri Dahl. 
Forlaget Press, 336s. Pris: kr. 440,- (veil.)

I anledning 200-årsjubiléet ved Botanisk Hage på Tøyen i Oslo har det kommet ut 
en bok der hagens samlete historie er fremstilt – et kjempearbeid basert på inngående 
arkivstudier. Dessverre synes jeg at forsiden er mislykket: et litt rotete, stemningsfullt 
bilde fra løvsprett, der stemningen blir fullstendig ødelagt av de grove gule tittelbok-
stavene (og tallene). Bildet kunne dessuten ha vært tatt hvor som helst i landet, og viser 
ikke noe karakteristisk fra hagen på Tøyen. Dessuten synes jeg det er merkelig at det 
holdes hemmelig hvor denne hagen ligger (man må se på baksiden for å finne det ut).  
Det er langt fra sikkert at folk vet at vår eldste botaniske hage ligger i Oslo.

Siden jeg nå er begynt med illustrasjonene som spiller en vesentlig rolle i fremstill-
ingen, så vil jeg fortsette med noen kritiske merknader om dem, til tross for alt det vakre 
og interessante. For det første 
synes jeg at man kunne ha 
gjort mer ut av de historiske 
bildene og tegningene. Den 
store delen av fotokunstner-
isk førsteklasses fargebilder 
fra dagens hage, er blitt for 
dominerende og er plassert 
tilsynelatende tilfeldig, her 
og der i boken, uten relevante 
kommentarer i teksten. Det 
tok litt tid før det gikk opp 
for meg at de var ment å vise 
årstidene i hagen: de begyn-
ner med løvsprett og slutter 
med vinterbilder. Kanskje 
det hadde vært en bedre idé 
å presentere dagens hage med 
kommenterte fargebilder i en 
egen seksjon til slutt.
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Teksten er velskrevet, opplysende og lo-
gisk oppbygd med alt fra starten frem til 
dags datum. Særlig legger jeg merke til den 
avklarte fremstillingen om hagens nokså 
forvirrende startfase der det har vært 
spekulert meget tidligere. Her får vi rene 
fakta. Det kjennes som en befrielse, og det 
gjelder flere til dels myteomspundne hen-
delser i hagens historie. Selv den vanskel-
ige perioden på 1950-tallet med alvorlige 
stridigheter mellom professor Nordhagen 
og overgartner Steinsvoll som det lenge 
nærmest har vært lagt lokk på, blir saklig 
belyst! Foruten det rent anleggsmessige 
får vi også kjennskap til de toneangivende 
personlighetene, naturligvis spesielt be-
styrerne og overgartnerne, og enda noen 
flere av «fotfolket». Flere av de nevnte 
herrer (der var ingen damer i sjefssjiktet!) 

var markante personligheter, noe som utvilsomt preget arbeidet i hagen, og som jeg 
ikke synes er godt nok dekket. Min favoritt er den eksentriske Nordal Wille (besty-
rer 1893-1924) som ofte ble karikert i dagspressen. Det er gledelig at han fremheves 
som en ufortjent bortglemt størrelse i hagens utvikling, men det er feil at det var hans 
manglende sans for kunst som ledet til et nokså spartansk utstyrt Botanisk Museum. 
Det var utvilsomt hans økonomiske sans som her kom til uttrykk, og uten den hadde 
neppe huset latt seg realisere, så det er vanskelig å forstå hvordan Universitetet i Oslo 
har kunnet unngå å kalle ham opp når huset skulle navnsettes, noe forfatteren med 
rette påpeker.

For øvrig er det ytterst få saksfeil i teksten som har gode kildehenvisninger. Påpekes 
må likevel at Korsmo som aldri var ansatt i hagen, men en stund hadde et prøvefelt der, 
het Emil, og ikke Erling, til fornavn. Synd også at man ikke har valgt å vise en av de 
plansjene som Museets egen tegner Liv Barstad laget når man illustrerer med plansjer 
fra Korsmos enestående verk, selv om hovedtegneren Quelpruds jo er mesterlige.  Men 
dette er småsaker i en imponerende og viktig tekst i en bok der designen ikke  er helt 
optimal.

Per M. Jørgensen
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Professor Nordal Willes "i kamp med løvetenner" slik 
tegneren i en avis så det ( fra Blyttia).
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