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Vår grønne lunge - midt i byen

Brith Natlandsmyr

Muséhagen på Nygårdshøyden er en lun og solrik grønn lunge, flittig brukt av både 
bergensere, studenter og tilreisende. De vakre og fargerike plantene i hagen er populære 
fotomotiv. Særlig ved lunsjtider og på fine sommerettermiddager yrer hagen av folk, og 
antakelig besøker nærmere 100 000 personer Universitetsmuseets vakre utstillingshage 

midt i byen hvert år.1

  Praktrogn Sorbus alnifolia.
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I brosjyren som ble utgitt til ha-
gens 100-års jubileum2 karak-
teriseres Muséhagen, med sine 

3000 ulike plantearter som «Bo-
tanisk hages ansikt i byen». Dette 
mangfoldet er et resultat av hundre 
års utprøving og utvikling, og gjør 
Muséhagens til noe helt spesielt. 
 Ikke alle som besøker hagen i 
dag tenker over at Muséhagen er en 
utstillingshage, en utendørs fortset-
telse av de botaniske utstillingene 
inne i museet. Muséhagen ble an-
lagt i 1897-1899, som en ren utstil-
ling.  Noen år senere, og lenge før 
Universitetet i Bergen ble grunnlagt, 
var Muséhagen tatt i bruk som bo-
tanisk hage. Formålet var fortsatt 
utstilling, men omfattet nå også 
botanisk forskning og utdanning. 
Etter hvert ble hagen for liten, og i 
1996 åpnet universitetets nye bota-
niske hage i tilknytning til Arbore-
tet på Milde. Dermed var Muséha-
gen tilbake til utgangspunktet, en 
utstillingshage.  

Hva skjer med Muséhagen nå?
Flere saker i den senere tid vil utvil-
somt få stor betydning for Muséha-
gen. Det som er mest synlig nå, er 
at hagen får nye gjerder og ny inn-
gang. Arbeidet forgår i forbindelse 
med renovering av sørfløyen av mu-
sébygningen, som blant annet skal 
romme en ny universitetsaula med 
adkomst til fots gjennom hagen. 
Universitetsaulaen, Universitetet i 
Bergens nye ansikt utad, vil antage-
lig bidra til at hagen får økt opp-
merksomhet. Samtidig er det plan-
lagt en ny utgang mot hagen når 
rehabiliteringen av Musébygningen 
er ferdig, og nye naturhistoriske ut-
stillinger åpner. Dette gir nye mulig-
heter for formidling der publikum 

trekkes mellom utstillinger inne i 
bygget og ute i hagen. Muséhagen 
forbinder også Universitetsmuseets 
kulturhistoriske og naturhistoriske 
utstillinger, med de muligheter for 
tverrfaglig formidling dette gir. 
 Viktig er også den omorgani-
seringen av Universitetsmuseet som 
nå er i gang. Arboretet og Botanisk 
hage på Milde og Muséhagen på 
Nygårdshøyden skal organiseres 
som en felles enhet, og en ny bota-
niker knyttet til Muséhagen vil være 
på plass i 2015. Forhåpentligvis vil 
dette styrke formidlingen av det bo-
taniske mangfoldet for bergenserne. 
 Dessuten inngår De naturhis-
toriske samlinger i landsvernepla-
nen for kulturhistoriske eiendom-
mer som er utarbeidet av Statsbygg. 
Muséhagen er en del av fredningen, 
sammen med Plantehuset og Gart-
nerboligen3. Utvikling og fornyelse 
kontra ivaretakelse av kulturhisto-
riske verdier blir dermed en ny ut-
fordring for de som arbeider med og 
i Muséhagen. Hva som skjer med 
Muséhagen fremover, bør engasjere 
alle som bryr seg om hagen! 

På jakt etter navn 
Jeg har hatt gleden av å arbeide i 
Muséhagen noen måneder i løpet 
av 2013 og 2014. I 2013 da jeg ar-
beidet om høsten, sto mange plan-
ter i nydelige høstfarger, som en 
praktrogn/orebladasal i bakken opp 
mot Plantehuset. Da bladene falt 
av kom massevis av røde rognebær, 
egentlig bærepler, til syne. 
 Oppdraget mitt var primært å 
sette ut skilt med navn på plantene. 
Dessuten fotograferte jeg plantene, 
og registrerte dem i IrisBG, et data-
system som brukes i botaniske ha-
ger. Som botaniker er jeg naturligvis 

opptatt av plantenes slektskap og 
økologi. For noen år siden arbeidet 
jeg med omvisninger og mediekon-
takt i hagen. Da fikk jeg mer kjenn-
skap til selve hagen, og ble fasinert 
over den spennende historien til den 
vakre, gamle Muséhagen. 
 I denne artikkelen vil jeg etter 
et kort historisk tilbakeblikk for-
telle litt om mitt arbeid i hagen, og 
utfordringene med å finne navn på 
plantene. Til slutt vil jeg gi et glimt 
inn i botanikken, og trekke frem 
noen av plantene som finnes i Mu-
séhagen

Fra utstillingshage til botanisk 
hage og tilbake 
Jørgen Brunchorst, botaniker og se-
nere muséets direktør, sto for plan-
leggingen da Muséhagen ble anlagt. 
Private bidro med midler til det mes-
te av utgiftene, også til Plantehuset 
som kom opp i 1901.4 Mange avde-
linger i hagen er lagt om senere, og 
særlig omleggingene som ble gjort 
av Rolf Nordhagen på 1930-tallet 
preger hagen i dag4. Da den bo-
taniske hagen ble flyttet til Milde 
fulgte fem av de sju gartnerne med, 
og Muséhagen måtte legges om for 
å forenkle driften. Mange avdelin-
ger i hagen ble lagt helt om, og flere 
av bedene ble fornyet. Dessuten ble 
det slutt på å produsere egne som-
merblomster i Muséhagen. 
 Hvilken betydning har det så 
at Muséhagen nå er en utstillingsha-
ge, og ikke en botanisk hage? Utstil-
lingen av levende planter i hagen er 
viktig for formidling, til skoleelever, 
studenter og andre interesserte. Jeg 
traff blant annet på en kokkelærer 
som viste frem forskjellige matplan-
ter til elevene sine. Det meste av den 
organiserte formidlingen i Muséha-
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gen er rettet mot skoleelever, og det 
gis omvisninger for publikum. Det 
er også mange som ser seg om på 
egen hånd. I utstillingshagen skal 
en få informasjon om både plante-
nes navn og aktuell botanisk fors-
kning.  
 En botanisk hage derimot, 
brukes som nevnt til forskning og 
utdanning i tillegg til formidling. 
Allerede de første botaniske hage-
ne, anlagt i Italia på begynnelsen av 
1300-tallet, skulle være til hjelp ved 
undervisningen på universitetene. I 
den senere tid er de botaniske ha-
gene også aktuelle for bevaring av 
planter. En botanisk hage skal ha 
skikkelig dokumentasjon av sam-
lingene, tilstrekkelig merking av 
plantene, og utveksling av frø og an-
net materiale med andre botaniske 
hager eller forskningsinstitusjoner5. 
Aktuell dokumentasjon om den en-
kelte plante gjelder opprinnelse; når 
den er kommet til hagen, som frø el-
ler plante, om den er innsamlet vill 
fra naturen, og andre opplysninger. 
Hver plante er oftest merket med 
artsnavn i tillegg til et aksesjons-
nummer som viser når planten er 
kommet til hagen. Aksesjonsnum-
meret refererer til hvor det finnes 
mer opplysninger om akkurat den-
ne planten.   
 En utstillingshage kan kan-
skje, litt humoristisk, kalles en 
botanisk hage «light». Her er arts-
bestemmelse og kjennskap til plan-
tenes opphav samt skilting grunn-
leggende. Også for gartnerne er det 
nyttig at plantene i hagen er merket 
til enhver tid. Blant annet unngår 
man at planter som er ment å bli 
stående blir luket vekk, og det blir 
lettere å skille fra hverandre planter 
som vokser inn i hverandre. Men de 

siste årene har ikke Muséhagen hatt 
noen botanisk ansvarlig. Gartnerne 
har hatt ansvar for alt vedlikehold. 
Deres kompetanse er selvfølgelig 
helt nødvendig i hagen. Men den 
erstatter ikke den botaniske fag-
kunnskapen som er en forutsetning 
for å opprettholde Muséhagen som 
utstillingshage og ikke en park.
 En hage står ikke i ro og lar 
seg stille ut sånn som gjenstan-
dene inne i muséet. Den er levende 
og veksler stadig. Dette dynamiske 
er kanskje hagens store fordel, og 
noe vi også kunne ønsket oss i de 
tradisjonelle utstillingene inne. Det 
innebærer selvfølgelig mye praktisk 
vedlikehold. Dessuten blir det en ut-
fordring å opprettholde merkingen 
av hver plante under slike forhold. 
Det skjer stadig forandringer, både 
i løpet av året og på lengre sikt, når 
nye planter kommer inn, og andre 
flyttes, deles eller dør. 

Utfordringer under  
navnejakten
Da jeg tok fatt på arbeidet i Mu-
séhagen var de fleste plantene uten 
navneskilt og aksesjonsnummer. 
Mange skilt var forsvunnet eller 
flyttet på, og mange etiketter var 
ødelagt av tidens tann. Nye planter 
var enten kommet fra botanisk hage 
på Milde, eller valgt ut og innkjøpt 
av gartnerne fra lokale gartnerier. 
 Det første jeg måtte gjøre var 
altså å finne navn på plantene. Man 
kan tro det er en enkel sak for en 
botaniker. Men det finnes mer enn 
400 000 blomsterplanter, ifølge en 
publikasjon fra Kew gardens i 2008. 
Antallet beregnes til 352 000, i til-
legg til nye arter som fortsatt opp-
dages, og mange plantegrupper som 
er dårlig undersøkt. Det er selvføl-

gelig bare et fåtall av alle disse plan-
tene som finnes i Muséhagen. Dess-
uten kan plantesystematikken som 
kjent brukes når en ukjent plante 
skal bestemmes. For Muséhagen 
finnes det også kartskisser over be-
dene med lister over plantene, samt 
foto og protokoller som kan være til 
hjelp. Men for noen bed er informa-
sjonen mangelfull, og de fleste lis-
tene er gamle. Det nyeste kartet er 
fra 2007. Selv om jeg kjente mange 
av plantene fra før, ble det en utfor-
dring. Heldigvis fikk jeg god hjelp 
med plantebestemmelser av Dag 
Olav Øvstedal som har arbeidet i 
hagen tidligere. Per Harald Salvesen 
var med meg i hagen og artsbestem-
te mange av trærne, og Hilde Moen 
ga meg navn på mange av plantene 
hun har plantet i hagen.  
 Plantene jeg kunne finne navn 
på ble registrert i IrisBG, som ble 
innført i Muséhagen i 2012. Det 
var få planter som var registrert før 
jeg begynte, og det gjenstår fortsatt 
mye arbeid. Merkingen må vedli-
keholdes og stadig oppdateres. Da-
tasystemet IrisBG er uvurderlig til 
dette arbeidet. Den har blant annet 
mulighet for enkel utskrift av eti-
ketter med korrekte navn, men det 
skjer ikke av seg selv. 
 Den møysommelige job-
ben med å finne ut av den enkelte 
plantes opprinnelse måtte utstå til 
senere. Til hjelp ved dette arbeidet 
finnes et hageherbarium og et kar-
totek. Men de er ikke oppdatert på 
lenge.
 
En vandring i Muséhagen 
Arbeidet med å bestemme, fotogra-
fere og registrere plantene ga virke-
lig noe å bryne seg på, men det var 
fint å arbeide i Muséhagen, med va-
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kre og spennende planter og hygge-
lige folk.  Det var mange som spurte 
om navn og stell av de forskjellige 
plantene. Her presenterer jeg noen 
glimt fra Muséhagen og alt den har 
å by på. 

Bartrærne i Gamlehagen 
Dagens hovedinngang til Muséha-
gen ligger nordvest for musébyg-
ningen. Her kommer vi inn i Gam-
lehagen, den eneste avdelingen som 
ikke er vesentlig endret siden hagen 
var ny. Hagen ble anlagt i 1800-tal-
lets stil, med avrundete bed og ple-
ner mellom slyngende hageganger. 
Mønsteret bidro til det folkelige 
tilnavnet «Brunchorsts hjerte og ny-
rer». Med litt fantasi kan vi fortsatt 
se restene av disse i Gamlehagen.
 De høye og mørke bartrær-

ne preger denne nordvendte, skyg-
gefulle delen av hagen. Bartrærne 
hører til de nakenfrøete plantene 
(Pinophyta). De nålevende bartrær-
ne er de siste gjenværende av den-
ne plantegruppen, som hadde sin 
storhetstid for 135-65 millioner år 
siden, i trias, jura og kritt. På den 
tiden, som også var dinosaurenes 
tidsalder, fantes store skoger av bar-
trær over det meste av jorden. Sam-
tidig med at dinosaurene forsvant, 
gikk bartrærne sterkt tilbake, og 
mange arter døde ut. I vår tid fin-
ner vi de robuste bartrærne helst i 
fjellområder og nordlige strøk, hvor 
det fortsatt er store barskoger.
 Ved porten i Gamlehagen ska-
per en søylebarlind julestemning, 
med røde frøkapper mot mørke-
grønt bar. Like bortenfor står enda 

  Gullfuru Pinus ponderosa (til venstre) Urtids-
tre Metasequoia glyptostroboides (til høyre).  Til venstre: Barlind, Taxus baccata. Til Høyre: Apeskrekk Araucaria araucana.
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 Til høyre: Orientjulerose Helleborus 
orientalis (øverst) Korsikajulerose Helleborus 
argutifolius (nederst).
Under til høyre: Vinterjasmin Jasminum 
nudiflorum.
Under: Kinatrollhassel Hamamelis mollis - 
Foto: Jan Berge.
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to barlinder, velvoksne og gamle. 
Barlind er særbu, hvert tre er altså 
enten hann eller hunn. Hunntreet 
som står her kan være ett av de eld-
ste trærne i hagen. Det sto opprin-
nelig alene, men fikk selskap av et 
hanntre som ble flyttet inn fra Be-
tanien i 1929. Barlind vokser vilt på 
lune steder i Norge. Sunnhordland 
har de fleste lokalitetene. Husk at 
bortsett fra frøkappen er barlind 
giftig! Apeskrekk-treet som står her 
er mye yngre enn barlindene. Ape-
skrekk hører hjemme i Sør-Ameri-
ka, og har både verdifullt tømmer 
og spiselige frø. Det kan bli 50–60m 
høyt. Det morsomme norske navnet 
er trolig inspirert både av det engel-
ske «The Monkey Puzzle Tree» og 
de tettstilte, skjellformede, stikken-
de bladene. Hos oss er apeskrekk av 
og til plantet som prydtre i vinter-
milde strøk av landet, og det finnes 
flere steder her i Bergen. Urtidstreet 
med den oppsprukne stammen er 
noe så paradoksalt som et «løv»-
fellende bartre. Fossiler av urtidstre 
er funnet over det meste av jorden. 
Man trodde arten var utdødd. Der-
for var det en stor sensasjon da det 
i 1944 ble funnet levende trær i en 
liten bortgjemt dal i Sichuan, Kina. 
Allerede i 1950 fikk vi fem planter til 
Muséhagen6. En av dem står fortsatt 
på haugen ved De kulturhistoriske 
samlinger. Treet i Gamlehagen ble 
plantet i 1963. En gullfuru står like 
ved. Gullfuru er et vakkert tre, med 
store dekorative kongler og lange, 
lyst blågrønne nåler. Men det er 
ikke så lurt å plante gullfuru i egen 
hage – treet vokser fort, og blir tem-
melig digert. Gullfuru danner åpne 
skoger, og er blant de største trærne 
i det sørvestlige USA. Der kan treet 
bli 60m høyt, og trær på utrolige 72 

og 85m har vært registrert7! 

Blomstring til alle årstider
De aller fleste plantene i Muséhagen 
hører til de dekkfrøete blomster-
plantene (Magnoliophyta). Denne 
plantegruppen overtok dominansen 
for 65 millioner år siden, da bar-
trærne gikk tilbake. De dekkfrøete 
er bedre tilpasset et vekslende miljø, 
og ble snart utbredt over store de-
ler av jorden. De har blomster og 
frukter som ofte kan være vakre og 
fargerike. Her har jeg funnet frem 
til noen som blomstrer midtvinters, 
og kanskje frister til en vinterlig tur 
i Muséhagen når årboken kommer 
ut.  
 Rett rundt hjørnet for bartrær-
ne står vinterjasmin. I solveggen på 
sørvestsiden av musébygningen har 
den i alle år stått for en pålitelig vin-
terblomstring i hagen. Sjasmin må 
ikke forveksles med skjærsmin som 
er mye vanligere i norske hager, spe-
sielt duftskjærsmin som har sterkt 
duftende, hvite blomster. Vinterjas-
min har gule blomster på bar kvist, 
og blomstrer i mildværsperioder 
hele vinterhalvåret. For noen år si-
den frøs den 2-3m høye busken helt 
ned. Gartnerne plantet to nye bu-
sker, og den gamle kom også så vidt 
opp igjen. Så nå blir det spennende 
å se om det blir blomstring i vinter! 
Orientjulerose og korsikajulerose 
står i Steinbedet. I Muséhagen har vi 
tre arter av julerose som blomstrer 
om vinteren eller tidlig på våren. 
Orientjulerosen lever oftest opp til 
navnet og blomstrer til jul. Julero-
sene er egentlig ikke roser. De tilhø-
rer soleiefamilien, og de er giftige. I 
Middelalderhagen står hvit julerose, 
en gammel klosterplante. Den mør-
ke roten har vært brukt mot mange 

sykdommer, ja endatil djevelutdri-
velse. Roten ble tørket og pulverise-
ret og brukt som nysepulver. Kraftig 
nysing skulle være generelt rensen-
de, og spesielt lindre sinnsykdom. 
Kinatrollhassel lar seg heller ikke 
hindre av vintervær og kulde. Den 
har gule blomster, og står i Midt-
hagen, lengst øst på plenen. Like 
ved står en nokså nyplantet japan-
trollhassel ‘Diana’. Om sommeren 
ligner trollhassel vanlig hassel. Men 
når den blomstrer på bar kvist fra 
senhøstes til tidlig om våren, er det 
ikke mulig å ta feil. Arter og hybri-
der av trollhassel har røde, gule el-
ler oransje blomster som ser ut som 
kreppapirremser. Fruktspredningen 
hos trollhassel kan få oss til å kvep-
pe. Når frøkapslene sprekker opp 
slynges frøene ut med et kraftig 
smell.

Staudene i Steinbedet 
Staudebedene i Muséhagen er en 
virkelig godbit for hagefolk! Det 
største av staudebedene er Steinbe-
det som ligger sørvendt til mellom 
musébygningens nordfløy og ro-
tunden. Det ble anlagt av professor 
Nordhagen og bygartner Rosenkilde 
i 1926-1927, og ombygget i 1995-
19968. Staude er et begrep som helst 
brukes om hageplanter. Staudene er 
flerårige, urteaktige planter, altså 
ikke busker eller trær. De visner ned 
om høsten, mens røttene overvin-
trer.  Noen stauder kan leve svært 
lenge. Pioner sies å kunne bli hun-
dre år. Staudene kommer fra mange 
kanter av verden, og har forskjel-
lige krav til miljøet. Derfor er det 
gunstig at Steinbedet har et variert 
mikroklima. De fremste delene av 
Steinbedet ligger åpent til både for 
sol og kalde vinder. Inn mot mur-
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  Vår (venstre side):
Øverst: Rhododendron ’P.J. Mezitt’. 
Nederst, fra venstre: 
Russeblåstjerne Scilla siberica - Foto: Jan 
Berge.
Småvinterblom Eranthis cilicica.
Snøstjerne Scilla forbesii.

Sommer og høst (høyre side):
Øverst: Gjerdesolhatt Rudbeckia laciniata.
I midten, fra venstre: 
Buskasters Aster dumosus ’Herbstgruss 
v.Bresserhof’.
Magellantåre Fuchsia magellanica.
Duehode Chelone obliqua.
Nederst, fra venstre: 
Prakttidløs/naken jomfru Colchicum specio-
sum.
Kinasøte Gentiana sino-ornata.
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veggene er det lunere og varmere, 
men ikke like solrikt. 
 De som ønsker seg like fro-
dige staudebed som i Muséhagen, 
kan følge beskrivelsen til gartner 
Hilde Moen om stellet av bedene 
her gjennom året. Bedene er dekket 
med granbar fra midt i november 
til mars/april, avhengig av vinte-
ren. Når vinterdekket er fjernet blir 
bedene raket forsiktig, og det blir 
lagt på ny jord. Jorden er en god 
blanding av kompost, sand, torv og 
plantejord tilsatt kalk og fullgjød-
sel.  Om sommeren bindes de høy-
este staudene opp med bambuspin-
ner og tau. Visne plantedeler klippes 
ned, og bedene må vannes og lukes 
når det trengs. Staudene klippes helt 
ned før vinterdekket, og da er det 
også viktig at alt ugress er borte. 
 De første vårblomstene skyter 
raskt i været med den første antyd-
ning til mildvær. Det kan de gjøre 
fordi anlegg til skudd og blomster 
allerede ligger klare, og næring er 
oppsamlet i røttene eller i knoller 
eller løk. Etter blomstringen står 
de grønne noen uker og samler opp 
ny næring til neste sesong. Småvin-
terblom og storvinterblom titter 
opp av bakken i februar eller mars, 
omtrent samtidig med snøklok-
kene. Vinterblom kan danne store 
tepper, men skal helst ikke plantes 
i plen, for den blir lett skygget ut. 
Knollene tåler ikke tørke, og bør 
legges i vann et par timer før plan-
ting. Russeblåstjerne er en gammel 
prydplante som var populær i ha-
gene alt på 1800-tallet9. Den kan 
danne store massebestander, og fin-
nes forvillet i det meste av landet. 
Snøstjerne ligner på russeblåstjerne, 
men de blå blomstene har et hvitt 
«øye», og mens blomstene hos rus-

seblåstjerne henger ned, vender snø-
stjernene oppover. Både vinterblom, 
russeblåstjerne og snøstjerne spres 
med maur. De sleper med seg frøene 
som har et oljeholdig vedheng som 
maurene spiser. I Kronen, de øverste 
bedene i Steinbedet, er det plantet 
busker, deriblant mange uvanlige 
arter og hybrider av rododendron-
slekten. Her blomstrer Rhododen-
dron ’P. J. Mezitt’ i april. Den er en 
av flere hybrider med samme navn 
som er krysninger mellom Rho-
dodendron dauricum og R. minus. 
De er avlet frem for å kunne brukes 
i kalde strøk. ‘P.J. Mezitt’ ligner R. 
dauricum, som blomstrer mye tid-
ligere. De lilla blomstene kan være 
et syn midtvinters, men de ødeleg-
ges av frost. Bergensområdet er som 
skapt for rododendron, med sitt fuk-
tige, milde klima. De eldste eksem-
plarene i Muséhagen er nesten like 
gamle som hagen selv, og samlingen 
ble stadig bygget opp i løpet av de 
neste hundre årene. Rododendron er 
nok den slekten det er plantet mest 
av i Muséhagen. Jeg anbefaler noen 
turer i hagen om våren når alle ro-
dodendronene står på sitt beste!
 Blomstringen i Steinbedet fort-
setter med et stadig skiftende farge-
flor utover sommeren og høsten. Det 
er ikke slutt før ut i november når 
staudene klippes ned. Innerst mot 
veggen er det samlet mange korg-
planter. En av dem er gjerdesolhatt, 
som også kalles Kyss-meg-over-gjer-
det. Dette er ikke den solhatten som 
brukes i urtemedisin. Gjerdesolhatt 
er en gammel staude som har vært 
i bruk i Norge siden 1800-tallet. Det 
er ofte fylte varianter som dyrkes. 
Gjerdesolhatt blir over 2m høy og 
trenger å bindes opp. Buskasters er 
en annen av korgplantene her. Den 

er 50cm høy og finnes i mange far-
gevarianter. Buskasters blomstrer 
ikke før i september til november, så 
den passer helst der høsten er lang. 
Duehode stammer fra USA, og kom 
i bruk i norske hager på 1800-tallet. 
Den er en god solitærstaude, 60cm 
høy, og den behøver ikke bindes 
opp. Magellantåre/magellanfuksia 
er en busk, men den har likevel fått 
plass blant staudene i Steinbedet. 
Der blomstrer den hele sommeren. 
I motsetning til andre fuksia-arter 
klarer magellantåre seg ute hele året 
her i Bergen. Det hender at den fry-
ser ned, men da kommer den opp 
igjen året etter. Magellantåre kom-
mer opprinnelig fra Chile og Argen-
tina. Tidløs blomstrer sent på høs-
ten når de fleste andre planter har 
takket for seg.  Det er lenge etter at 
bladene, som kommer om våren er 
visnet ned. Derfor kalles den gjerne 
naken jomfru. Tidløs ligner en kro-
kus med ekstra store blomster. I 
Norge dyrkes flere arter og hybrider 
av tidløs, med blomster i hvite, rosa 
og lilla nyanser. Tidløs er robuste 
planter. Blomstene tåler ganske 
mye rusket høstvær, og de reiser seg 
igjen etter en frostnatt. Men tidløs 
er giftig. Kinasøte står helt ytterst i 
Steinbedet for den trenger mest mu-
lig sol. Den er en lav, teppedannende 
staude som blomstrer i oktober med 
intenst blå blomster. 

Vakre og egenartete busker i 
Victoriaplenen 
Inn mot sørveggen av musébygnin-
gens rotunde står flere magnolia-
busker. En av dem er praktmagno-
lia, som er 5-6 m høy, med vakre 
hvite og rosa blomster, store som 
en knyttneve. De primitive blom-
stene viser at magnolia-slekten er 
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svært gammel. Trærne blomstrer 
på bar kvist, og senere kommer de 
store, læraktige bladene. Magnolia 
har sin opprinnelse i Sørøst-Asia og 
Mellom-Amerika, men kan greie 
seg i hager langs kysten av Sør-Nor-

ge, hvis de får dyp, næringsrik jord 
og en varm vokseplass.
 En kamelia, ’Brigadoon’, står 
i en lun krok av Victoriaplenen, like 
ved magnoliaene. Den er en 3-4m 
høy busk med store, rosa blomster. 
Kamelia har blanke, vintergrønne 
blad, og ligner sin nære slektning, 

te-busken. Kamelia stammer fra 
Øst-Asia, den er frostømfintlig, og 
sjelden på friland i Norge. Tem-
peltreet, også på Victoriaplenen, er 
over 80 år gammelt,10 og har vokst 
seg over taket på musébygningen. 
Tempeltreet kalles ofte en levende 
fossil. Umiddelbart ligner det en 
dekkfrøet blomsterplante, særlig 
om høsten når de vifteformete bla-
dene blir gule og faller av. Men tem-
peltreet er det eneste gjenlevende av 
en egen plantegruppe, Ginkgophy-
ta, som står nær bartrærne. Denne 
gruppen oppsto for 270 millioner år 
siden, og dekket store deler av jor-
den allerede før bartrærne ble do-
minerende. I likhet med urtidstreet 
var tempeltreet bare kjent for euro-
peerne som fossil. Men så ble det 
funnet i tempelanlegg i Øst-Asia, og 
endelig, i 1946, også viltvoksende i 
Kina. 

Hjertetreet som ble veterantre
Det store hjertetreet, eller katsura-
treet som det også kalles, har satt 
sitt preg på Muséhagen i mange tiår. 
Hjertetreet har karminrøde blad-
skudd om våren, og flammende gule 
og røde høstfarger. Det ble plantet i 
1930, og var blitt et 15-20m høyt tre 
med vid krone. I sommer bar treet 
tydelig preg av tidens tann. Da flere 
store grener falt ned i løpet av noen 
uker, måtte noe gjøres. Trepleier Si-
gurd Sondre ble kontaktet. Han ga 
oss tre alternativer: Enten kunne 
han sage treet helt ned, beskjære 
treet kraftig til det han kalte et vete-
rantre, eller bare fjerne noen grener 
for at det skulle være trygt å ha treet 
stående. Men allerede for mange år 
siden måtte noen av grenene bindes 
opp med wire, og det var bare et 
tidsspørsmål når flere tiltak ville bli 

  Kamelia Camellia xwilliamsii ‘Brigadoon’.
Praktmagnolia Magnolia ×soulangeana.
Tempeltre Gingko biloba.
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  Hjertetre Cercidiphyllum japonicum. Gartnere og arbeidsfolk er, fra venstre: Olav Berland, Hilde Moen, Svein Janicki.
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nødvendige. En annen sak var den 
tykke, knudrete stammen. Den gir 
et inntrykk av hagens lange historie 
som det vil være synd å miste. Stam-
men kan også være interessant i seg 
selv. Derfor ble alternativet veteran-
tre forsøksvis valgt, og hjertetreet 
ble skåret sterkt tilbake. Vi har håp 
om at det vil bidra til stemningen i 
hagen i enda noen år. Etter beskjæ-
ringen vil treet skyte mengdevis av 
nye skudd der det er beskåret. Este-
tisk vil treet ikke være som før. Etter 
en tid må det vurderes om det har 
vært vellykket å beholde hjertetreet 
som veterantre. Hvis ikke kan det 
hende at hjertetreet likevel må sages 
helt ned.  

Og enda er det mye mer… 
En artikkel kan selvfølgelig ikke 
romme på langt nær alt det som 
er interessant i Muséhagen. Det er 
mye som må utelates. 
 Men jeg må bare få fortelle litt 
om Vannhagen! Det er mange som 
assosierer Muséhagen med Balus-
traden og Karene, de tre bassengene 
i denne delen av hagen. Karene er en 
del av den strengt symmetriske par-
terrehagen som ble anlagt i klassisk 
stil i 193011. De skrånende bedene 
som er eksponert i forskjellige him-
melretninger gir et variert mikro-
klima, og dermed rom for planter 
med ulike krav. I bassengene vok-
ser vannliljer, og det har også vært 
fisk her. Det midtre bassenget, som 
har en annen form enn de andre, 
er tilpasset forskjellige vannplan-
ter. Langs kantene her står sump-
planter, skunk-kala (gul) og asiatisk 
skunk-kala (hvit). Begge har store 

 Vannhagen med karene sett fra Balustraden. 
- Foto: Jan Berge.
Klokketrollyng Enkianthus campanulatus.
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høyblad rundt en lang kolbe med 
blomster. Blomstene har moskus-
duft som tiltrekker insekter. Skunk-
kala har lett for å så seg selv, og skal 
finnes forvillet i Bergen. Rundt fu-
glebadet nederst i Vannhagen er fire 
busker symmetrisk plassert. Det er 
klokketrollyng som har en skulptu-
rell form som står godt til det for-
melle anlegget her. Klokketrollyng 
begynte å komme inn i norske ha-
ger nettopp på den tiden parterre-
hagen ble anlagt.12 Noen av buskene 
er skiftet ut, men det kan tenkes at 
de andre har stått her helt siden den 
gang. De får strålende høstfarger.  
Til slutt vil jeg anbefale alle å span-
dere på seg en tur i Muséhagen, også 

i de avdelingene som ikke har fått 
plass her. Gå opp Rododendron-
bakken og besøk Fjellhagen i det 
sørligste hjørnet av hagen. Gå inn-
om Plantehuset, med Palmehuset og 
Varmhuset som er som en jungel, og 
Kaldhuset som minner om det tørre 
klimaet ved Middelhavet. La veien 
ned igjen gå via Primulabakken, og 
videre opp til den delen av hagen 
som ligger på haugen ved De kul-
turhistoriske samlinger. Muséhagen 
er på bare 14 mål, men det er utrolig 
hvor mye den inneholder!
 De nikkende hodene av ku-
leprimula, en gammel staude som 
blomstrer i Primulabakken i mai får 
representere en takk for denne gan-

gen, og velkommen til Muséhagen! 

Alle foto ved Brith Natlandsmyr 
(med unntak annen fotokreditering)
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 Skunk-kala Lysichiton americanus (gul)
Asiatisk skunk-kala Lysichiton camtschatcen-
sis (hvit) – Foto Jan Berge

 Kuleprimula Primula denticulata (foran), 
Primula ×pruhoniciana og Primula ’Laukha-
mar’.


