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  Japanhagen - en ny attraksjon på Milde
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’Dette er en hage for vennskap 
og forståelse mellom landene’. 
Slik uttrykker landskapsarkitekt 
Haruto Kobayashi seg når han 
skal beskrive det nye anlegget i 
Botanisk hage på Milde, ferdig-
stilt og innviet i mai 2008.

Fra ide til Japanhage

En botanisk hage skal dekke 
 mange brukerbehov. På Milde 
er det gode naturlige forut 
setninger, tatt i betraktning de 
varierte natur forholdene med 
lauvskog, barskog, åpen mark og 
vann- og sump vegetasjon. Dette 
har gitt grunnlag for etablering 
av     store plante samlinger til 
nytte for  forskning, hagebruk og 

allmennheten. Botaniske hager har også tradisjon for å vise andre hagekulturer, og 
i vestlige land er det mange som har blitt inspirert av fjerne Østen, særlig Japan.
 Spørsmålet om en japansk hage på Milde kom opp etter at mosehagen var blitt 
etablert i 1999. Etter et initiativ fra kulturattachéen ble prof. Per Magnus Jørgensen 
kontaktet av den japanske ambassadøren med spørsmål om ikke mosehagen kunne 
utvides til en større japansk hage? Jørgensen svarte positivt på henvendelsen, og 
etter å ha fått ryggdekning fra ledelsen ved UiB, var prosessen i gang.
 Det ble tidlig klart av prosjektet trengte en ekspert som kunne tegne hagen 
og lede arbeidet. Landskapsarkitekt Olav Tveitnes hadde en bekjent i Japan, 
Haruto Kobayashi som ble kontaktet for å høre om muligheten for faglig bistand. 
Kobayashi stilte seg positiv, og han har fulgt utbyggingen med flere turer til Milde 
i løpet av prosjektperioden. Kobayashi er en anerkjent internasjonal landskaps-
arkitekt som har laget tilsvarende anlegg flere steder i verden. Han har også 

Fra seremonien da prosjektet med Japanhagen startet  
24. mai 2005. Fumiko Saiga (daværende japansk 
 ambassadør) holder åpningstale (foto: K. W. Kolle).



representert Japan og Asia 
på mange internasjonale 
faglige sammenkomster.
 Brynjulv Litlere har 
hatt den daglige prosjekt-
ledelsen på Milde. Det 
har gått mange e-poster 
 mellom Japan og Milde 
mens utbyggingen på -  
gikk. Arkitekt Åge Vallestad har vært engasjert som tolk. Han er meget god 
i japansk, og som fagmann og kjenner av japansk tradisjon, har han hjulpet til 
gjennom hele byggeperioden. Vallestad har loset prosjektet gjennom en rekke  
kommunikasjonsbarrierer.
 Økonomisk er hagen blitt realisert takket være støtte fra UiB og et japansk 
fond (EXPO-fondet), i tillegg til meget generøse bidrag fra Trond Mohn. Total 
kostnadsramme for Japanhagen har vært på over 9 millioner.
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Det tørre bekkegjelet og den store steinbroen. Mange busker 
og trær i Japanhagen får fine høstfarger (foto: B. Moe).

Hagearkitekt Haruto Kobayashi 
gir instrukser til prosjektleder 
Brynjulv Litlere i sumpen ved 

Vågelva like før oppstarten i 
2005 (foto: B. Moe).



Oppstarten

Oppstarten på Japanhagen ble markert med en seremoni den 24. mai 2005. Da 
 plantet ambassadør Fumiko Saiga et kirsebærtre ved inngangspartiet. Kirsebærtreet 
symboliserer landet og har ofte vært brukt som vennskapsgave mellom Japan og 
andre land tidligere. Håpet er at dette vil styrke forståelsen mellom Norge og 
Japan, to land som ligger geografisk fjernt fra hverandre.
 Året 2005 var også hundreårsmarkeringen siden unionsoppløsningen, og Japan 
var tidlig ute med å anerkjenne Norge som selvstendig nasjon. Følgelig var dette 
året  hundreårsjubileet for opprettelsen av de diplomatiske forbindelsene mellom 
Japan og Norge. Vennskapshagen som Japanhagen kalles, er dermed forankret i 
det gode forholdet mellom de to landene.

Vennskapshage i norsk natur

Landskapsarkitekt Haruto Kobayashi har hatt hovedansvaret med planleggingen. 
Lokalt har han samarbeidet nært med Olav Tveitenes som er vår planlegger for 
Botanisk hage på Milde.
 Haruto Kobayashi og hans stab i Tokyo har utarbeidet planene for hagen, 
men han og kollegaene har jevnlig vært på Milde for å følge arbeidets gang. 
Med  tegningene har han gått omkring i anlegget og sjekket at alle elementene 

ble plassert slik han hadde tenkt. 
Hver gang han kom til Milde og 
fikk arbeidsklær på og det avbrutte 
riveskaftet i handa, var han en del 
av arbeidsteamet.
 Vi ble noe bekymret da 
Kobayashi tok med i planene 
den siden av Vågelva som ligger 
på eiendommen til vår nabo, 
Jan Skipenes. Da han ble gjort 
oppmerksom på at dette ikke 
var vår mark, var svaret ganske 
enkelt at den ble vi nødt for å 
sikre oss da den var vesentlig for 
det  arkitektoniske inntrykket. 
Kobayashi fikk viljen sin, og i dag 
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Under oppstartseremonien 24. mai 2005 
 plantet ambassadør Fumiko Saiga og 
avdelings gartner Bodil Oma et  kirsebærtre 
ved inngangspartiet (foto: K. W. Kolle).
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må vi kunne si at Vågelva er blitt en sentral og viktig del av Japanhagen. Når 
Kobayashi arbeidet så tett opp til den praktiske utførelsen, var det naturlig at han 
kom med en del forandringer etter hvert. Det var ikke alltid dette passet med vår 
arbeidsmåte for planlegging, men når vi ser resultatet må vi være glad for at han 
fikk  denne friheten. Etter å ha fulgt Kobayashi gjennom disse årene, er inntrykket 
at han er en kunstner i arbeid. Han hadde et fast fundament å arbeide etter, men 
mange praktiske tilpasninger ble gjort underveis.
 Gjennom hele prosessen har Kobayashi vært opptatt av kulturutveksling 
og  gjensidig forståelse av Norge og Japan. Dette skulle ikke være en kopi av et 
historisk anlegg i Kyoto. Som han sa mange ganger – han kom til Norge og fant en 
natur der han ville legge inn japanske grunnelementer. Han ville lage en japansk-
norsk vennskap s hage med klassiske japanske elementer bygget inn i norsk natur og 
 tradisjon. Han mente at dette ville øke nærheten og gi de besøkende inntrykk av 
den harmoni og ro som symboliserer de japanske hagene.
 Kobayashi reiste mye rundt på Vestlandet for å gjøre seg kjent med naturen. 
Han uttalte flere ganger at naturen her er jo som japanske hager. Kommentaren 
kan ha vært inspirert av krokete furutrær blant mose på bergknauser, eller kanskje 
 vannet med bekkefar, fosser og gjel. Likhetstrekkene mellom norsk natur og 
japanske hager gjør at en sitter igjen med inntrykk av at Japan og Norge ikke ligger 
så langt fra  hverandre som geografien tilsier.

Tre års byggeprosess

Mye av de tyngre arbeidene er utført av lokale anleggsgartnere med flere under-
entreprenører. De tilsatte på Arboretet og Botanisk hage på Milde har også vært 

Haruto Kobayashi 
leder arbeidet 

med plassering av 
store steinblokker 

i grusdammen. 
Anleggsgartner 

Jon Kleveland og 
lastebilsjåfør Cato 

Frotveit (t.h.) er 
medhjelpere   

(foto: B. Litlere).
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aktivt med i arbeidet. Vi startet med inngangspartiet, og det første som kom på 
plass til seremonien den 24. mai 2005 var skifersteinen foran bambusgjerdet. 
Seinere på året, i oktober startet hovedarbeidet med de to gangvegene: ”filosofi
stien” langsmed nordsiden av Vågelva, og ”de fire årstiders sti” på sørsiden av elva.
 Vegen krysser Vågelva på den lange trebroen som vinkler seg fram over sumpen 
like innenfor inngangen. Denne broen måtte fundamenteres godt med å slå peler 
ned på fast grunn på fem meters dyp i sumpen. Til å gjøre denne jobben ble det 
benyttet en kjempekran med et tungt lodd som presset bærestokkene ned. Den 
andre trebroen er kortere og krysser elva i et spennende naturlig miljø av gammel 
svartor og høgvokst takrør.
 Mange av elementene i hagen har kommet fra Japan. Allerede til oppstarten kom 
det en container med de første steinlyktene og materialer til bambusgjerdet. Tidlig 
i prosessen ble vi spurt om vi ville ha naturlig bambus eller en plast etter ligning. Vi 
tok ikke spørsmålet helt seriøst fordi vi tenkte at det selvsagt må være ekte vare. 
Men da en gruppe fra Milde var på studietur til Japan, ble det erfart at det brukes 
svært mye etterligninger – og de tar seg godt ut. Det er mulig at et plastgjerde ville 
stått seg bedre i det fuktige vestlandsklimaet enn det natur produktet vi har i dag. 
Bambusgjerdet ble montert av arbeidsfolk fra Japan i februar 2006.
 Under det samme besøket fikk vi japanernes hjelp til å utforme bekkegjelet. 
Dette arbeidet er krevende fordi de store steinblokkene i gjelet må heises på plass 
og  legges slik at det ikke skal se ut som om gjelet er kunstig anlagt. Gjelet er lagt 
opp med steiner fra Matre og Dale i Nordhordland, og Kobayashi har vært med i 
felten for å plukke ut de ”riktige” steinene. Plassering av steinene er nøyaktig til-

Grushagen med Tepaviljongen er plassert i sumpen ved Mildevatnet (foto: B. Moe).
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passet under  kommando av Kobayashi. Når det ble spurt om hvilket system han 
bruker,  kommer det konkret svar om at  steinene skal se ut som de alltid har ligget 
der. Steinene skal være delvis mosegrodde og gjerne tilvokst med småbusker for å 
symbolisere lang kontinuitet.
 Bekkegjelet har sitt utspring fra visdomskilden. Herfra renner vannet gjennom 
gjelet og ut i grushagen. Det er ikke brukt vann i flytende form, men en lys 
grus som skal gi en illusjon om vann. Den lyse grusen kommer fra bruddet i 
Nærøydalen. Denne delen av hagen var lenge et stort anleggsområde. Grushagen 
ligger oppå en 5-7 m dyp sump med kvikkleire i enden av Mildevatnet. Med flere 
lag duk og grus ble underlaget stabilisert til å tåle vekten av de tunge steinmassene. 
Etter Kobayashis anvisninger ble det etablert små øyer av steinblokker og mose i 
dammen. Alt ble  rammet inn med strandlinjer og små høydedrag.
 Under arbeidet på kulturmarken på sørsiden av Vågelva ble det avdekket en 
 spennende fjellknaus. Bergensbuene viser sitt rette ansikt og gir et ekstra spennings-
moment inn i Vennskapshagen. På denne knausen står den elegante steinpagoden, 
og berget med dets fine strukturer er bevart uten å beplante det. Berget veksler 
 mellom mørke, grønnsorte lag (amfibolitt) og lyse lag av granittisk type, en 
blanding som  kalles amfibolittisk gneis.
 Det siste byggetrinnet i prosjektet var Tepaviljongen. Huset er plassert i kanten 
av myra, og det måtte peles ned på ca. 6 m for å nå trygg grunn. Grunnarbeidet 
med steinmuren ble utført av norske firmaer. Alle materialene kom fra Japan i 
en stor  container den 5. april, og allerede den 11. april var det klart for et norsk-
japansk kranse lag. Da hadde fire japanske spesialsnekkere sammen med to lokale 
nord fjordinger gjort en stor innsats.
 Fra Tepaviljongen stod ferdig, hadde vi noen uker på oss til å etablere plener og 
å få de siste plantene i jorda slik at anlegget ble ferdig til åpningsseremonien den  
20. mai 2008.

Tepaviljongen kom som byggesett 
fra Japan og ble reist etter en enkel 

 tegning på en treplate  
(foto: B. Litlere).
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Grunnprinsipper for Japanhagen

Ferdsel
På grunn av slitasje er de klassiske japanske hagene ofte stengt for vanlig ferdsel, og 
hagen må betraktes på avstand fra en gangvei, en trapp, en bygning eller lignende. 
Vi har mye besøk på Milde, men folketettheten er naturligvis langt mindre enn 
i Tokyo eller Kyoto. Kobayashi sier derfor at ferdsel er greit de fleste steder, bare 
den ikke  skader mosen og beplantningen. Ferdsel er ikke tillatt i bekkegjelet og 
visdomskilden, og særlig mosen på steinene i dette området er ekstra sårbar mot 
tråkk og slitasje.

Mose
Det er viktig at jorda er godt dekket med planter. Praktiske forhold må avgjøre 
om dette skal være mose, gras, stauder eller busker. I grushagen skal steinene som 
stikker opp ha en innramming av mose ved grunnen. Steinblokkene og mosen skal 
se ut som små øyer som stiger opp av vannet, her symbolisert med lys grus. Større 
områder i randsonen av grushagen er dekket med planter og gras.
 Omkring steinene i grushagen og i visdomskilden er det mye mose. Vi har 
brukt mest bjørnemose. Den fikk en del tørkeskade våren 2008, så det er mulig 
vi må se etter andre mosetyper. Tradisjonelle japanske hager har et stort utvalg 
av mose typer, så her kan vi sikkert finne noe som både er japansk og som tåler 
vårt klima. Vi bør også   prøve ut flere norske mosearter. Moser kan være vanskelig 
å flytte fordi de  mangler røtter. Det beste grunnlaget for å anlegge en mosehage 
finner vi der mosen har  etablert seg på naturlig måte. Med den høge nedbøren har 
vi gode naturlige forutsetninger på Vestlandet.

Haruto Kobayashi leder omvisningen under åpningsseremonien 20. mai 2008 (foto: R. Myking).



Planter
Kobayashi uttrykker at valget av planter i en japansk hage ikke må følge faste 
 prinsipper. Det er form og farge som er avgjørende. Generelt bør en være forsiktig 
med sterke farger, med unntak av høstfarger. Anlegget på Milde ligger i en botanisk 
hage, og dermed har det vært naturlig å sette litt mer krav til arter som bør være 
representert. Det er krav til at plantene må ha japansk opphav, enten reine arter 
som vokser naturlig i Japan eller foredlinger av disse. Vi har mange japanske planter 
i samlingene på Milde, så i praksis var det ikke vanskelig å finne noe som passet.
 Tilplanting er en lang prosess. Til nå har vi brukt mye pieris, einer, kirsebær 
og  flere forskjellige dvergbusker. Nåletre som småbiota, furu og skjermgran er 
også representert. Det er også plantet en rekke stauder i området, samt bambus og 
andre gras (les mer om plantene på s. 15).

Stein
Stein er viktig, og denne finnes i alle størrelser, fra små singelstein til store stein-
blokker. Bruken er mangfoldig. På de små gangstiene brukes ofte flate steiner 
som ligger på rekke. De skal ikke ligge helt på linje, men gjerne litt uregelmessig. 
Det er avgjørende at steinene ligger støtt. Alle linjene på steinen må skrå utover. 
Steinene må ligge så dypt at linjene innover på undersiden ikke er synlige. Dette 
ser vi tydelig på steinblokken ved inngangen og steinene på øyene i grushagen. 
Prinsippet skaper stabilitet og harmoni.
 For steinene i visdomskilden og bekkegjelet er det andre forhold som gjelder. 
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Under seremonien deltok flere japanske kvinner iført fargerike kimonoer  
 den tradisjonelle japanske nasjonaldrakten (foto: T. Pousi).



Her er det lagt opp store steiner med naturlig beliggenhet som i et skredområde. 
Formen på de store steinene i anlegget er ikke tilfeldig. De skal ikke ha skarpe 
kanter, men heller ikke være avrundet som elvestein. Se bare på den største steinen 
i hagen, på høyre side ved inngangspartiet – den veier hele 13 tonn og er hentet i 
Haugsdalen, Matre i Masfjorden.

Vann
I japanske anlegg brukes vann både i naturlig form og som en illusjon i form av 
lys singel. Lokale forhold må bestemme hva som bør velges. På Milde ble vann 
valgt bort og erstattet med grusdam fordi grusen virker både spennende og ved-
likeholdsmessig mye enklere. Dessuten var den lettere å tilpasse terrenget omkring. 
Vann er for øvrig representert naturlig i Vågelva.

Hovedelementer i anlegget på Milde

Broer
Japanhagen har to trebroer. Den største finner vi innenfor hovedinngangen og er 
laget av solide furuplanker. Broen har flere knekker, noe som er typisk japansk. 

Det finnes sikkert 
mange grunner til å 
lage knekkene, men 
etter Kobayashi sin for-
klaring ble disse lagt 
inn for at den som går 
på broen skal skifte 
synsfelt. Forutsetningen 
er at en ser i gå-retnin-
gen. Anlegget har også 
en solid steinbro i over-
gangen mellom bekke-
gjelet og grushagen.
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Japanske eksperter ble hentet for 
å sette opp bambusgjerdet  
(foto: T. Pousi).



Steinlyktene
Dette er svært  gamle innslag i  japanske hager, og det finnes flere hundre beskrevne 
og navnsatte lykte typer. Bruksmåten kan  variere. På Milde har vi 8 forskjellige 
typer og her er de satt opp som orienterings punkter for å vise retningen innover 
i området. Lyktene våre har ikke innlagt lys, men det er plass til små utelys som 
settes inn i en åpning i lykten. Plassering og montering av lyktene er et eget hånd-
verk, og en japansk spesialist har sørget for at lyktene er i forskriftsmessig stand.

Meditasjonshøyden
Høyeste punktet i Japanhagen er blitt kalt Meditasjonshøyden. Der er det plassert 
en benk til å sitte eller ligge på. Fra høyden er det god utsikt, og sanseinntrykkene 
herfra skal gi plass til ro og meditasjon. Ved spesielle anledninger legger vi et rødt 
klede over benken.

Visdomskilden med bekkeg jelet
Øverste i bekkegjelet ligger det noen runde steiner. Det skal se ut som vannet 
kommer opp og renner nedover bekkegjelet. Herfra renner det under den store 
steinbroen og ut i grushagen. Tørre bekkegjel og lys singel som gir en illusjon om 
vann er vanlig i japansk hagekunst.

Grushagen
Dette er en større flate med hvit grus og steinblokker med øyene som stikker opp. 
Midt i området ligger det to øyer som skal symbolisere Japan og Norge. Disse 
sammen med to små punkter bak Japan, danner det japanske skrifttegnet for 
hjertelighet. Det finnes også andre symboløyer. Vi har en som Kobayashi kaller 
evighetsøyen.
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En enklere utgave av Yatsuhashi, en tradisjonell japansk trebro kjent hos Ogata Korin (japansk kunstner, 
1658–1716). Vinklene i broen skulle hindre onde ånder å komme over (siden de bare kan gå rett fram)

(foto: T. Pousi).



Tepaviljongen
Vi kjenner begrepet tehus fra Japan som til vanlig er en forholdsvis lukket bygning. 
Huset på Milde er mer åpent med god utsikt i tre retninger, og det kalles derfor 
en paviljong. Her kan vi sitte og betrakte naturen utenfor. En langside vender 
mot grushagen og videre mot bekkegjelet og visdomskilden. De store åpningene 
på sidene gir en harmonisk innramming av synsinntrykket fra hagen og naturen 
omkring.
 Selve huset er bygget av japanseder (Cryptomeria japonica). Dette er et vanlig 
japansk skogstre som vokser godt også på Vestlandet. Huskonstruksjonen er satt 
opp med trenagler, og det er nesten ikke benyttet spiker eller skruer. Taket er grønt 
og skal være en meget slitesterk legering av aluminium og jern.

En revidert versjon av artikkelen er trykket i Årbok for Bergen Museum 2007-2008.
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Mange busker og trær i Japanhagen får fine høstfarger, noe japansk hagetradisjon vektlegger (foto: B. Moe).
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 Plantene i Japanhagen

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

Innledning

Ved etableringen av Japanhagen har vi fått en ene-
stående ramme for presentasjon av japanske  planter, 
som generelt sett er dårlig kjent her i landet. 
Japanske planter kom forresten seint til  europeernes 
kjennedom, først og fremst på grunn av Japans selv-
pålagte isolering som varte frem til 1700-tallet da 
man ga noen  europeere adgang til riket på  spesielle 
vilkår. Japanerne hadde da i nærmere tusen år 
 utviklet sin helt egen hagekultur, og de hadde tatt 
i bruk planter både fra sin egen flora og fra nabo-
landenes, særlig fra Kina etter at buddhismen ble 
innført. Det var portugiserne og hollenderne som 
først fikk et nærmere innblikk i de japanske hagene 
og den ville floraen, og disse kolonistene innførte 
 flere japanske planter til dyrkning i Europa. Det 
påstås at kamelia (Camellia japonica) ble plantet i 
Portugal allerede på 1500-tallet.
 I moderne tid er det særlig amerikanerne som har importert og prøvd japanske 
hageplanter, og det er ikke tilfeldig at USAs hovedstad, Washington DC, har et 
kirsebærblomstringsflor om våren som nesten kan konkurrere med det i Tokyo. I 
Norge har japanske planter vært lite brukt og generelt vært ansett som lite hard-
føre. De mest kjente er nok japanske kirsebær som først og fremst er kommet i 
bruk etter krigen, da for eksempel Bergen kommune fikk mange trær i vennskaps-
gave, som er et årlig vårtegn der de står rundt Lille Lungegårdsvann.
 I 1976 ble det arrangert et par nordiske ekspedisjoner til Korea og Japan 
for å samle materiale av trær og busker som kunne tenkes å ha verdi under våre 
 nordlige forhold, noe man var blitt klar over spesielt i Gøteborg etter at det hadde 
blitt etablert et godt samarbeid med japanske forskere. Det ble etter hvert prøvd 
ut flere interessante planter (Aldén 2006). Arboretet på Milde deltok i disse 
 ekspedisjonene, og vi fikk en god del frø som gav oss planter som er testet med 
godt resultat (Salvesen 2004), noe som har gitt inspirasjon til å forsøke urter og 
andre plantegrupper som vi vet relativt lite om.
 Villfloraen i Japan er svært spesiell, og ble først brakt til vår kjennedom av 
Linnés svenske elev Johan P. Thunberg som skrev den første ’Flora Japonica’ i 1784. 

"Japanske roser" (Camellia 
japonica) tegnet av Clara Pope i 

Curtis bok om kamelia fra 1819.
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Kart over Japanhagen med de 
viktigste områdenavnene .
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Plantelivet er preget av at Japan er en kjede med 
øyer som grovt sett  strekker seg fra 45 grader 
nord til 25 grader sør, altså omtrent like langt 
som fra Bordeaux i Frankrike til Kanariøyene, 
med tilsvarende variasjon i  klimaet og 
vegetasjons sonene, også på grunn av sitt høye 
relieff med fjelltopper opp til ca. 3000 moh. 
Japan har alt fra subtropisk til  arktisk-alpin 
vegetasjon, og den er  preget av nærheten til 
havet. Floraen er således svært sammensatt, 
hovedsakelig rekruttert fra naboområdene, 
hvor planter har søkt tilflukt i tørre og kalde 
perioder i jordens historie. Dette har ledet til at 
Japan har en rekke høyst  interes sante rester av 
gamle floraelementer, bl.a. et fra tertiærtiden 
som finnes igjen i det østlige Nord-Amerika, 
for eksempel  magnolia. Og så er der heldigvis 

for oss et betydelig innslag av nordlige arter som ble presset sørover under istidene 
i kvartærtiden, og som ser ut til å ha beholdt sin evne til å overleve på mer nordlige 
breddegrader enn de i dag vokser på i Japan.
 Fordi vennskapshagen på Milde ligger på et klimatisk lite gunstig sted, i et 
kuldedrag med mye kald trekk, er det begrensninger i hva vi kan vise fram. Vi 
har også beholdt en rekke av de allerede forekommende ville norske plantene, 
for eksempel i sumpen, og noen få tidligere plantinger. Følgende gir en oversikt 
over de viktigste japanske planteelementer i hagen. De er ordnet systematisk etter 
hovedgrupper for å skape lettere oversikt. Siden innholdet i utstillingen vil variere 
med hva vi får tak i og med hva som overlever, er det ikke sikkert at vi til enhver 
tid har alle de omtalte plantene.

Moser og sporeplanter

Av spesielle trekk som finnes i japanske hager, er mosehagene de merkeligste og 
mest særpregete. I vår vestlige hagekultur oppfattes mosene nærmest som ugress, 
og de blir flittig luket ut fra våre gressplener. Japanerne som har større sans for det 
enkle og fine, det vi kan kalle ”kleinkunst”, har imidlertid oppdaget  mosenes verdi 
som hageplanter. Det var Zen-munker som startet med denne spesialiteten så  tidlig 
som på 600-tallet. Den ble siden utviklet som kunstform og var vel utviklet på 
1100-tallet, i en tid da våre forfedre, vikingene, var mer opptatt av lande vinninger 
enn av hager.
 Men mosene er klimatisk krevende om det skal bli vellykkete anlegg. 
Årsnedbøren bør være over to meter, og lengre, regelmessige tørke perioder bør ikke 

J. P. Thunberg, litografi omtrent fra tiden 
da han reiste til Japan.



forekomme. I så måte er Bergen 
og Vestlandet helt  perfekt, og 
vi har kunnet benytte arter 
som  finnes i vår ville flora i vår 
mosehage, som er den første av 
sitt slag i Europa. Av disse har 
bjørne mose (Polytrichum) vist 
seg å være spesielt velegnet, noe 
som stemmer med  erfaringer 
fra Japan. Vi har erfart at det 
går godt å flytte tuer av bjørne-
mose og få den  etablert på 
ønskete steder. Ellers har vi 
stort sett bare kunnet legge 
til  rette for presentasjon av 
 eksisterende arter, der den gul-
grønne, fjærliknende etasje-
mosen (Hylocomium  splendens) 
 dominerer i skogbunnen, 
sammen med tuja mosen 
(Thuidium  tamariscinum). Det 
norske navnet etasjemose hen-
spiller på at den vokser i sjikt, 
og således danner etasjer. Et 
 folkelig navn på den er hus-
mose fordi den før i tiden ble 
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Mosehagen sett fra vest mot bekkefaret med tuer av  
bjørnemose fremst (foto: G. Jørgensen).

Vanlige moser i mosehagen er etasjehusmose (Hylocomium splendens), kystkransmose (Rhytidiadelphus 
loreus), sigdmoser (Dicranum spp.),  og stor bjørnemose (Polytrichum commune) (foto: Bjørn Moe).  
T.h: Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum)  danner matter og er lett å kjenne på den lyse grønn
fargen (foto: G. Jørgensen). 



brukt som tettings-
materiale i husvegger. 
Gjennom dens tuer 
vindler kystkranse-
mosen (Rhytidiadelphus 
loreus), en mose som 
er nært beslektet med 
den vanligste mosen 
i norske plener, eng-
mose (Rhytidiadelphus 
 squarrosus). En annen 
lett gjenkjennelig art 
er kystjamne mose 
(Plagiothecium  undulatum) som er karakteristisk for Vestlandet og danner vakre 
lysegrønne  tepper på bakken. Totalt finnes det ca. 30 forskjellige arter av moser i 
 området. Dessverre har inn plantinger av gråmose og andre arter vist seg mindre 
vellykkete, fordi fugler ofte forsyner seg av de løsere tuene som stikker seg ut. Vi 
vil gjerne demonstrere flere av Norges til sammen vel tusen forskjellige arter moser. 
Dette er en viktig plantegruppe som nesten er allestedsnærværende, men som folk 
flest kjenner lite til.
 Også bregnene med sine sirlige blad har vært elskete objekter i japansk hage-
kultur, men de er ikke så lette å etablere. Igjen har vi vært heldige ved at det finnes 
 bregner som vokser her naturlig, fremfor alt den eviggrønne sisselroten (Polypodium 
 vulgare), en av de såkalte småbregnene som 
er vidt utbredt, ikke bare her i landet, men 
som faktisk finnes over hele den nordlige 
halvkule, også i Japan, der den ikke synes 
å være mye brukt i hager. Her i landet er 
den mest kjent for sin søte, lakris smakende 
rotstokk som i tidligere tider ble brukt 
som snop, men som ikke kan konkurrere 
med det som finnes i våre moderne godte-
butikker.
 Mer populære i japanske hager er de 
 elegant oppdelte, store bregnene av  slektene 
burkne (Athyrium) og telg (Dryopteris), 
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Sisselrot trives godt i tuene av 
etasjehusmose og hører naturlig 
til i mosehagen (foto: B. Moe). 

Japanburkne vokser ved bekkegjelet (foto: G. Jørgensen)



begge  slektene finnes vilt-
voksende her i landet, også på 
Milde der vi har skogburkne 
(Athyrium filixfemina) og geit-
telg (Dryopteris  dilatata). Av 
disse har vi fått tak i også noen 
av de mest populære  japanske 
slektningene, nemlig rød-
telg (Dryopteris  erythrosora) og 

japanburkne (Athyrium  nipponicum). Sistnevnte forekommer i  mange  former som 
hageplanter, ofte med hvite eller metalliske  partier på  bladene. Rødtelg er en meget 
elsket  bregne i  japanske hager, ofte plantet langs stier i skyggefulle parker. En av 
de flotteste bregnene som man iblant også kan finne i norske hager er strutse ving 
(Matteuccia struthiopteris) som har sterile blad samlet i kremmerhusaktige trakter 
med spesielle sporebærende, brune blad. Disse liker å vokse i fuktig, og på Milde 
står de i oreskogen ved Vågelva, et habitat som ligner det naturlige voksestedet i 
flomskog. En vesentlig forskjell er at den vanligvis vokser i gråorskog, men ved 
Vågelva er den plantet i svartorskog.
 En annen staselig slekt som vi har felles med Japan er kongsbregne (Osmunda) 
som vil ha det vått og derfor er plassert i sumpområdet nedenfor Tepaviljongen. 
Det gjelder også dens lille, elegante slektning, perlebregnen (Onoclea sensibilis) som 
har sporehopene på egne bladsegment.
 På enda fuktigere steder vokser det en annen hovedgruppe av sporeplanter, 
 snellene. I Vågelva er der store kolonier av elvesnelle (Equisetum fluviatile) som gir 
atmosfære til anlegget. Verre er det med åkersnellen som har infisert den  fuktige 

marken der vi har bartrær. 
Den er bare et plagsomt 
ugress fordi den har et dypt, 
forgrenet rotsystem som er 
umulig å få kontroll med. 
Vi har derfor vært forsiktige 
med å innføre noen aktuelle 
japanske arter sneller som 
brukes i hager og park anlegg 
i Japan.
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 Elvesnelle (t.h.) og sverdlilje  
er dominerende i Vågelva  
(foto: B. Moe).

Kongsbregne vokser naturlig noen få 
steder i Norge. Den trives bra i  sumpen 
ved Tepaviljongen (foto: G. Jørgensen).



Bartrær

Også bartrærne har en helt 
 spesiell posisjon i japanske hager, 
mer i kraft av sin  arkitektur 
og spesielle vokseform enn av 
blomsterprakt, igjen et utrykk 
for japanernes sans for det enkle 
i stedet for det prangende. Man 
har også klippet disse i spesielle 
former, noe som feilaktig kalles 
bonsai her i vest. Dessuten har 
man tatt vare på spesielle vokse-
former av den type som ofte 
oppstår i naturen, til og med 
”heksekoster”.

Edelgran (Abies) er en viktig treslekt i fjellskogene i Japan med flere meget vakre 
og særpregete arter som kan dyrkes i våre områder. De har vakker etasjeaktig 
vekst med blågrønne, myke nåler og rettoppstående fiolettonete kongler som er 
meget  dekorative, men som lett faller fra hverandre. Det finnes flere  liknende 
arter. Flottest er kanskje den nordlige amoriedelgranen (Abies mariesii), men de 
mer  sørlige fujigran (Abies veitchii) og 
nikkoedelgran (Abies homolepis) er også 
 staselige. Spesielt sistnevnte blir med årene 
et svært stort tre og passer nokså dårlig inn 
i de mini malistiske japanske hagene. Derfor 
har man vært særlig opptatt av å ta vare på 
dverg former. Vi viser et utvalg av disse i et 
område på Skipanessiden (sør for Vågelva).

Falsk sypress (Chamaecyparis) er en slekt som 
i likhet med tuja ofte har kantete  kongler, 
mens ekte sypress som har større runde 
frukter, ikke er hardfør på våre bredde-
grader. I Japan er der to meget  brukte arter, 
særlig solsypress (C. obtusum) og ertesypress 
(C. pisifera) som begge blir store, opptil 
30 - 40 m høye trær, og av dem er det blitt 
utvalgt mange dvergformer som vi viser på 
Skipanessiden.
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 Typiske, opprette edelgrankongler (foto: G. Jørgensen).

Cryptomeria japonica, eldre eksemplar i 
Muséhagen (foto: H. Johannesen).
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Gingko med de typiske fiskehaleliknende  
”bladene” (foto: B. Moe).

Kryptomeria (Cryptomeria) el. japan-
seder er et av de mest sær pregete 
japanske bartrærne som til hører en 
meget gammel gruppe av bartrær som 
har overlevd i Stillehavsregionen. Det 
finnes fossiler så langt tilbake som 40 
millioner år, og på den tiden hadde 
den en meget større utbredelse enn 
i dag. Enkelte trær hører også til de 
mest langlivete og sies å kunne bli opp 
til 3000 år. Dette er Japans viktigste 
tømmertre, og det blir plantet i stort 
omfang, også i varmere regioner. Den 
er lite hardfør så langt nord som hos 
oss, men det finnes former som over-

lever bra. Det står store eksemplarer av kryptomeria i japansamlingen i Arboretet, 
og vi håper at de nyplantede nedenfor Meditasjonshøyden vil klare seg bra.

Gingko, el. tempeltre, (Gingko biloba) er også et av de særmerkte, gamle bartrærne 
som har overlevd i Japan, og som har fått status som et hellig tre siden det ofte er 
plantet ved templer. Hos oss står det ved tepaviljongen der vi håper det vil over-

leve, for det er ikke spesielt hardført og kan bare 
vokse på lune steder i Sør-Norge. Men vi vet fra 
fossiler at det vokste i Norge i juratiden (for ca. 
150 millioner år siden). Treet er svært spesielt 
ved at det i stedet for nåler har flate, fiskehale-
liknende blad. De produserer ikke kongler, men 
noen runde nøtteliknende frø som sitter nakne 
på grenene, bare over trukket av en tynn kappe. 
Det er også et av de få bartrær som har bevart 
svømmende sædceller, et meget  primitivt trekk.

Lerk (Larix) er en slekt som Japan deler med 
det eurasiatiske kontinentet, (meget viktig  
f. eks. i Sibir), men med noen helt særegne arter. 
Lerketrær er spesielle ved at de feller  nålene, og 
de blir da maleriske med sine knudrete  grener 
og små kongler. Det er derfor litt merkelig at 
lerk ikke er mer populær i japanske hager. 

'Diana' er en særpreget kultivar av lerk 
(Larix kaempferi) (foto: G. Jørgensen).



Imidlertid er der noen vokse-
former av japanlerk (Larix 
 kaempferi) som  anvendes 
på grunn av sitt ”trolske” 
 utseende. Vi har ’Diana’ som 
står like ved den nedre  broen. 
Hovedarten er oppkalt etter 
den  første  europeer som 
 studerte  japanske  planter, 

den tyske legen Engelbert Kaempfer (1651-1716) som var i hollandsk tjeneste, og 
som derfor oppholdt seg i Japan 1690-92, og som bl.a. introduserte gingkotreet til 
Europa (se overfor). Japanlerk har vært brukt i vest i foredlingsarbeid og er med 
hell blitt krysset med den europeiske arten. Dette har gitt hurtigvoksende og stor-
vokste trær, Larix × marschlinsii som først og fremst dyrkes for trevirkets skyld.

Gran (Picea) har også noen arter i Japan, men disse er ikke spesielt vakre eller gode 
som park- og hagetrær med noen få unntak, eksempelvis sakalingran (Picea glehnii) 
og hondogran (Picea jezoensis). Av sistnevnte finnes det en rekke særlig selekterte 
hageformer hvorav vi har noen i samlingen av dvergformer. Ved inngangen finnes 
det også rester etter en gammel planting av norsk gran (Picea abies) som er viktig 
for å skjerme mosene mot uttørking. Etter hvert som de japanske trærne vokser til, 
kommer den norske granen til å bli fjernet.

Furu (Pinus) har en helt spesiell posisjon i japanske hager, sikkert på grunn av sin 
vakre arkitektur og evne til å se trolsk ut med alderen, og så lar den seg tukte inn i de 
merkeligste vokseformer. De er også populære som bonsai-trær. Ved te paviljongen 
har vi plantet et tre av den vanligste japanske furuarten, Pinus  parviflora som ellers 
er meget lik vår norske furu, men skilles på at den har fem nåler i hver bunt. 
Tydeligere forskjell  finner 
vi hos Thunbergs japan-
svartfuru (Pinus thunbergii) 
med grovere, lange nåler 
som sitter parvis sammen. 
Den trives best langs myr-
kanter. Den lille bergfuru-
en (Pinus pumila) er også 
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Pinus parviflora i en spesiell ”bonsai” 
form ved Tepaviljongen  

(foto: G.Jørgensen).

Pinus parviflora i dvergformen 
’Fukuzumi’ (foto: G. Jørgensen).



24                                                                                                        Årringen 2008

velegnet for hagebruk, og hos oss den mest 
aktuelle da den tåler vårt klima bedre enn 
de andre. Den har stilige blågrønne nåler i 
 bunter av fem og vakre nokså runde kongler, 
og forekommer i mange vokseformer, helt 
ned til lavt krypende former som har sitt 
opphav fra fjelltopper. Vi har plantet en liten 
form av Pinus parviflora, ’Fuku-zu-mi’.

Skjermgran (Sciadopitys verticillata) er 
enda ett av de merkelige alderdommelige, 
 japanske bartrærne med svært spesielle, 
 brede dobbelt nåler som nok er oppstått som 
sammen voksning, og de sitter i kranser som 
gir treet en helt særegen arkitektur. Konglene 

er runde og dekorative med tykke kongleskjell. Den er ikke nærbeslektet med gran, 
snarere med urtidstreet (Metasequoia), men plasseres nå i en helt egen gruppe av 
bartrær. Treet hadde i tidligere perioder en større utbredelse, og kjennes bl.a. fra 
fossiler på Svalbard, Grønland og Sibir, fra omtrent 200 millioner år siden. Det 
trives godt i vårt klima, men får om vinteren et brunlig skjær.

Japanbarlind (Taxus cuspidata) er vidt utbredt i fjellskogene i Japan. Den har  dessuten 
lange tradisjoner i japanske hager, og er i likhet med sin europeiske  slektning, Taxus 
baccata, lett å  forme ved klipping. Den har mange former som er tatt vare på, 

og som vi har i vår 
samling av slike sær-
egne  hage former. 
Den  japanske arten 
er merkelig nok 
mer hardfør enn 
vår ville art, og her 
i vesten har disse to 
vært krysset under 
navnet Taxus × 
media. Dette har 

Skjermgran er et særegent japansk treslag med lange 
doble nåler som sitter i kranser (foto: G. Jørgensen).

Japanbarlind (Taxus 
cuspidata) med frø  i 
Arboretets japansamling. 
(foto: T. Pousi).
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gitt mange utmerkete hageplanter for vår region. I tillegg til at de er mer hardføre, 
har de vakre, mørkegrønne, myke nåler som sitter tett. Hos den japanske arten er 
det oftest midtskill mellom nålene. Frøene er spesielle ved at de omgis av en rød 
kappe (arillus) som tiltrekker fugler, og i motsetning til resten av planten er den 
ikke giftig.

Vokstuja (Thujopsis dolabrata) er et særegent japansk tre som er i slekt med tuja, 
men som lett kjennes på de tykke, skjellaktige bladene som er hvitvokset på under-
siden. Siden vokstuja vokser naturlig der det er mye snø, og der lett brekker topp-
skuddet, har det en egen evne til å regenerere med flere nye toppskudd, og bli 
flerstammet og bredt. Den er også lett å forme ved klipping, og er nok derfor blitt 
så populær i hagesammenheng. Vokstuja ble relativt sent kjent i europeisk hage-
kultur, først på 1850-tallet.

Lauvtrær og busker

Også i denne gruppen har japanerne med noen få unntak en forkjærlighet for 
sorter med spesiell vokseform og vakkert bladverk, men noen blomstrende  slekter 
inntar en helt spesiell posisjon i deres hagekultur. Disse bidrar til at våren og  høsten 
er spesielt vakker i japanske hager. Ellers er det de rolige, grønne artene med fin 
vokseform som dominerer.

Lønn (Acer) er et viktig tre i de tempererte japanske skogene, og de ville artene har 
ofte elegant vokseform med dekorativ vakker bark og blad. Dette er blitt utnyttet 
i hagekulturen, og det har vært fremelsket en del særdeles tiltalende små trær, men 
som dessverre ikke alltid har vært lette å få til i vårt klima. Noen lønner får for kort 
voksesesong, og de kommer i gang litt for tidlig om våren, og da er det lett for at 
vårfrosten gjør ubotelig skade.

Den dekorative arkitekturen 
og bladverket ble tidlig tatt i 
bruk i japanske hager, og det 
finnes hundrevis av hage-
former som er tatt vare på, 
de fleste av Acer palmatum, 
på grunn av de vakre røde 
høstfargene som er så viktige 
i den  japanske hagekulturen 

Japansk viftelønn (Acer palmatum) 
får fine høstfarger. Selv fruktene  

blir røde (foto: B. Moe).



der man er spesielt opptatt av høsten. Vi har et utvalg av disse sortene hvorav noen 
har vært kjent siden 1700-tallet  (bl.a.  sorten ’Yugure’). De er hovedsakelig plassert 
på haugen innenfor hovedinngangen. Av andre  japanske lønne-arter som finnes 
i samlingen, må nevnes Acer japonicum som har mindre findelte blad enn fore-
gående og mer opprett vekst. Også denne har strålende høstfarger, f. eks. sorten 
’Sangukaku’, men de to som ”tar prisen” i denne sammenheng er nok den nordlige 
Acer tschonoskii og Acer shirasawanum. Av sistnevnte har vi hage formen ’Aureum’ 
som danner tette busker med helt  uovertrufne oransjerøde høstfarger. Enda flere 
arter (ca.10) av japanske lønner kan sees i japansamlingen inne i Arboretet.

Kvitlyng (Andromeda polifolia) er sirkumboreal, finnes på hele den nordlige halv-
kule og når også sør til Japan hvorfra formen ’Nikko’ har sitt opphav. Det er en 
utmerket hageplante på sur bunn, og som de fleste lyngarter trives den best der det 
er litt fuktig.

Japanagnbøk (Carpinus japonica) er et lite, elegant tre som bare finnes viltvoksende 
i Japan, og er lite kjent hos oss. Det ser imidlertid ut til å klare seg her selv om 
det opprinnelig kommer fra de sørlige deler av Japan, men fordi det hører til i 
fjell skogen er det grunn til å tro at sjansene er gode. Japanagnbøk tilhører bjørke-
familien og har ikke noe med bøk å gjøre;  minner mest om den sydeuropeiske 
humlebøken (Ostrya).
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Lønner er viktige treslag i japanske hager. 
Acer japonicum 'Sangukaku' (t.v.)  
Acer tschonoskii (øverst t.h. )  
og Acer shirasawanum (nederst t.h. )
(foto: G. Jørgensen og B. Moe).
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Katsura eller hjertetre (Cercidiphyllum japonicum) er et mektig, ofte flerstammet 
tre med flott rund krone og vakre hjerteformete blad. Det kan bli opptil 30 m 
høyt og trives godt hos oss. Et 70 år gammelt eksemplar i Muséhagen viser arten 
i sin fulle prakt, og slik håper vi det blir i Japanhagen også. Om våren prydes den 
av røde ”museører”, og etter hvert kommer de enkelt bygde blomstene som stort 
sett består av rødlige støvbærere eller arr (den er særbo) i tillegg til noen støtteblad. 
De gjør tross sin eleganse lite av seg, men indikerer at dette er et primitivt tre, og 
ganske riktig så eksisterer det fossiler av det langt tilbake i tertiærtiden. De runde, 
hjerteformete bladene (som likner slekten Cercis, derav slektsnavnet), får varme 
guloransje høstfarger som sammen med den vakre avrundete vokseformen gjør 
den til en juvel i hagen, særlig om høsten. I Japan finnes den vill over store deler 
av landet, der den nok er en rest av en større utbredelse i tidligere tider i Asia. Den 
finnes fremdeles også i et mindre område i indre del av Kina.

Japanagnbøk (Carpinus  
japonica) vokser vilt kun i 
Japan (foto: G. Jørgensen).

Hjertetre 
har vakre 

hjerteformete 
blader som får 
fine høst farger 

(foto:  
G. Jørgensen).
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Kvede (Chaenomeles japonica) er en elsket plante i både japanske og norske hager 
på grunn av sin vakre vårblomstring og sine gule, epleliknende frukter som det 
lages marmelade av. I norske hager har man hovedsakelig brukt hybrider der  denne 
arten inngår.

Konvallbusk (Clethra barbinervis) er en lite kjent, antagelig lite hardfør busk som 
har klart seg bra i arboretet, og som har sin største prydverdi med lange klaser av 
hvite blomster som kommer i august og fyller hagen med vellukt (derav det norske 
navnet).

Kornell (Cornus) er viktige landskapselementer i japanske hager på grunn av den 
dekorative, ofte etasjeaktige veksten og at greinene oversås av hvite blomster som 
hos Cornus controversa. Hos koreakornell (Cornus kousa) kan de store braktéene 
(støttebladene) også være rosa fargete. Av denne har det vært valgt ut en del  sorter 

i Tyskland som 
er mer hard-
føre i vårt klima 
og som vi har 
 skaffet, for igjen 
er dette en art 
som hoved-
sakelig holder 
til i de sørlige 
deler av Japan 

Frukter av kvede i ulike stadier i modningen (foto: T. Pousi).

Koreakornell  i 
blomst i Nydalen, 
Arboretet  
(foto: B. Moe).

Chamaepericlymenum  
canadense (foto: G. Jørgensen).
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der klimaet er  mildere 
enn hos oss. Man har 
også vanligvis tidligere 
regnet en urt til  denne 
slekten, C.  canadensis, 
nå Chamaepericlymenum  
canadense, som er en ypper-
lig bunndekkeplante, spesi-
elt i skygge.

Småstjernetopp (Deutzia 
gracilis) er en elegant hvit-
blomstrende busk som har 
vært brukt i uminnelige 
tider i japanske hager for 
sin rikelige blomstring, 
særlig den doble formen 
’Nikko’. Den har greiner 
som brer seg utover, og 
bladene blir burgunder-
farget om høsten.

Disanthus cercidifolius er 
en nær slektning av troll-
hassel, noe man ser på de 
 uanselige, merkelige blomstene som kommer om vinteren, men det er om  høsten 
den viser sin største prakt gjennom de ildrøde, hjerte formete bladene. Den ser 
 nesten ut som en brennende busk, og det er fristende å foreslå at den bør  kalles 
heksehassel av den grunn. 
Disanthus er lite kjent her i 
landet, men har vist seg godt 
hardfør i Bergensområdet.

Klokketrollyng (Enkianthus 
campanulatus) er en perfekt 
busk for japanske hager med 
sin etasjeaktige vekst,  elegante 

Disanthus cercidifolius  i høstglød 
(foto: B. Moe).

Disanthus cercidifolius blomstrer senhøstes (foto: B. Moe).

Klokketrollyng i rik blomstring i 
Muséhagen. (foto: K. Fægri).
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rosa klokker om sommeren 
og vakre høst farger. Den 
 trives bra i Bergen da den 
liker sur jord og vårt milde, 
fuktige klima slik som dens 
andre  slektninger i lyng-
familien. Et par andre arter 
i slekten er også blitt brukt 
ofte.

Beinved (Euonymus) er igjen et av disse vakre høstelementene som japanerne elsker. 
Disse artene har foruten sprakende høstfarger, særdeles vakre og uvanlige  frukter 
som sprekker opp langs noen sømmer og eksponerer de oransje frøene. Den 
 absolutt flotteste er E. planipes, koreabeinved, der frøene henger ut som fallskjerm-
hoppere under sin skjerm, og den er faktisk også et vårtegn da  bladene og de 
 uanselige, gulgrønne blomstene kommer tidlig. Meget spesiell er også vinge beinved 
(E. alata) som har kantete, knudrete stengler med vingekant som er  dekorativ hele 
året. Vi har en dvergform av denne som brer seg utover  steiner og vegetasjon. En 
annen krypende art er klatrebeinved (E. fortunei) som ofte kryper oppover murer 
og stubber. Det finnes mange hageformer av denne, med  forskjellige vekst former 
og bladmarmorering. Det er en god bunn dekkeplante som sjelden blomstrer og 
setter frukt.

Gullbusk (Forsythia) er en østasiatisk 
slekt, men det finnes også en art i Sørøst-
Europa. I dag er det hovedsakelig sorter 
frembrakt ved foredling. Gullbusk er 
blitt svært populær så vel i norske som 
i  japanske hager, noe som skyldes den 
 tidlige blomstringen. Da Thunberg var i 
Japan 1775-76 fant han en art langs veien 
da han reiste til Yedo (Tokyo) som han i 
sin flora kalte Syringa suspensa. Han var 
nok ikke klar over at den  opprinnelig var 
innført fra Kina og var blitt en  populær 
hageplante i Japan med stor ev ne til å 

Vingebeinved (Euonymus alata) 
står på haugen like innenfor 
bambus gjerdet (foto: G. Jørgensen).

Hengegullbusk  Forsythia suspensa  
(foto: G. Jørgensen).
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forville seg. Bergenseren 
Martin Vahl  oppdaget 
på herbarie eksemplaret 
at dette ikke var en 
syrin, men en naboslekt 
som han kalte Forsythia, 
etter over gartneren i den 
kongelige hagen ved Kensington Palace. I dag regnes denne arten som mindre god 
fordi den blir så ulenkelig med lange buete grener, men dens eleganse appellerer 
fremdeles til dem som ikke bare er ute etter blomsterprakt.

Trollhassel (Hamamelis) er et annet vårtegn, ja faktisk ofte en vinterblomstrende 
busk med trolske gule blomster. H. japonica, den ville japanske arten er nå sjelden 
å se i kultur siden mange moderne krysninger regnes som bedre hageplanter. Vi 
har den imidlertid i en fin form som kalles ’Zuccariniana’ etter en av Siebolds 
med arbeidere. Formen ble utvalgt i Europa på 1800-tallet.

Hortensia (Hydrangea) er en av de mest klassiske japanske hageplantene og  finnes 
i mange former og farger. Fra den ville, fingreinete Hydrangea serrata ble det alt på 
1700-tallet valgt ut en del former som vi har klart å skaffe. Denne har store rand-
kroner i en flat skjerm. En annen meget populær art er syrinhortensia (Hydrangea 
paniculata) som i august får jevnstore blomster i en klase og dufter honning-
søtt, noe insekter vet å sette pris på. I Japan har den vært populær i  krukker på 
 terrasser og balkonger. Tilslutt må vi nevne 
den  livligste av dem alle, klatrehortensia 
(Hydrangea petiolaris), som klatrer opp-
over berg og skrenter og fester seg med 
suge røtter som kommer ut fra stammene. 
Også denne får flate blomsterstander med 
store sterile randkroner som bare er falsk 
 reklame for å lokke til seg insekter. De 
honning holdige blomstene er meget små 
og sitter i midten.

Hamamelis japonica i høst
prakt i Arboretets japansamling 

i  oktober. Legg merke til at 
 knoppene til neste års blomstring 

allerede er utviklet  
(foto: B. Moe).

Syrinhortensia (Hydrangea paniculata)  
(foto: G. Jørgensen).
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Magnolia (Magnolia) er en slekt av blomstrende trær som har mange arter i Japan, 
og flere av dem brukes i hagene der. Dessverre er de ikke alltid like hardføre hos 
oss. En av de sikreste er M. stellata som er en art fra det sentrale Honshu. Den er 
meget populær i japanske hager fordi den holder seg liten og buskaktig og ikke 
tar så stor plass. De stjerneformete blomstene kommer tidlig og er et fint vårtegn. 
En annen populær hagesort er ’Wada’s Memory’ og som antas å være en  spontant 
oppstått hybrid mellom de to ville japanske artene M. kobus og M. salicifolia. 
Den kom opp fra en frøsending som den japanske planteskoleeier Kiyoshi Wada 
sendte til Arnold Arboretum i USA, og viste seg som en bedre hageplante da den 
 blomstrer bedre og får blomster på yngre planter enn foreldrene.
 Men det er nok M. sieboldii som er den beste for norske forhold. I motsetning 
til de fleste andre blomstrer den ikke på bar kvist. Blomstringen starter ikke før i 
juni, men den holder det gående til langt utover sommeren med sine store egg-
formete blomster med en flott rød støvbærerkrans. Til slutt produserer den noen 
meget dekorative røde frøkapsler.
 Arten er oppkalt etter en av de store pionerene i japansk botanikk, den 
tyske legen Philipp Franz von Siebold (1796-1866) som oppholdt seg i Japan i 
to perioder, 1823-30 og 1859-63, og han utforsket ikke bare floraen der, men 
introduserte mange japanske planter til europeiske hager ved å sende hjem frø. 
Han fikk også særlig betydning for utviklingen av faget i Japan da han fikk tillatelse 
til å drive en skole der han lærte japanske forskere å bruke Thunbergs flora og de 
vitenskapelige navnene som anvendes der. En av hans elever, Keisuke, oversatte 
verket til japansk så det for første gang ble tilgjengelig for japanerne.

T.v: Magnolia sieboldii frukt med spredningsklare oransje frø  
(foto: P. H. Salvesen). 
Blomsten sitter ikke på bar kvist, til forskjell fra de andre 
magnolia artene (foto: G. Jørgensen).



Mahonia (Mahonia) er en langbladet, eviggrønn slektning av berberis som det ikke 
alltid er så lett å få til hos oss. Typen som dyrkes mest har det med å få sviskader på 
bladene om vårvinteren, men plantene kommer opp igjen fra rota. Den ”japanske” 
arten, M. japonica som til tross for navnet egentlig er kinesisk, regnes som mer 
hardfør. Dens  krysninger er lite kjent i Norge. Vi har fått tak i sorten ’Hivernant’ 
som dertil blomstrer svært tidlig med lange elegante blomsterstander.

Epler (Malus), eller rettere sagt prydepler blir også brukt i Japan, men de er ikke 
så populære som prydkirsebær, selv om de har overdådig blomstring om våren 
og dekorative små rognebæraktige frukter om høsten. Vi håper å få tak på den 
klassiske Malus toringo med gule frukter som iblant regnes som en klon av Malus 
sieboldii.

Nandina domestica er av mange regnet som en av favoritt plantene til å bruke i 
japanske hager, men her hjemme er den lite hardfør og derfor lite kjent. Vi har fått 
tak på noe materiale som har vist seg å kunne klare danske forhold og håper at den 
vil kunne vise seg i all sin prakt. Det er en elegant busk med blanke, finnete blad 
som får intense høstfarger. De 
store hvite blomsterstandene er 
flotte og resulterer i mange røde 
bær som anvendes i tradisjonelle 
dekorasjoner (kadomatsu) ved 
årsskiftet, omtrent som  kristtorn 
her hjemme. Planten kalles ofte 
”hellig bambus” på japansk, 
enda den ikke er noen bambus, 
men en slektning av berberis. 
Det ”latinske” navnet kommer 
fra ’nanten’ som er dens vanlige 
navn i Japan.

Trepeon (Paeonia  suffruticosa) er 
en østasiatisk spesialitet som kom 
til Japan fra Kina, og  japanerne 
har videreutviklet  sorter av  denne 
staselige  planten. Vi forsøker å få 
tak på  materiale av disse som er 
lite kjent i  vesten.

 Årringen 2008                                                                                                      33

Nandina domestica er en elegant busk med blanke,  
finnete blad (foto: G. Jørgensen).

Trepeon kan ha både rosa og hvite 
 blo mster (foto: P. H. Salvesen).



Pieris (Pieris) er en av mange lave eviggrønne buskslekter som Japan har bidradd 
med. Den hører hjemme i lyngfamilien, og som de fleste av sine slektninger liker 
den sur jord. Arten Pieris japonica har gitt opphav til mange flotte kultivarer som 
vi viser et stort utvalg av, med stor variasjon i bladtyper, ofte med rødlige unge 
skudd. Blomstene derimot er relativt like, og de er ofte hvite og poseformete og 
sitter i tette knipper. I det siste har det kommet mange små, mer eller mindre 
bunndekkende sorter, og en av dem er den lave, tettvokste arten P. yakushimanum 
som kommer fra samme øy som den berømte Rhododendron yakushimanum.

Blomstrende kirsebær (Prunus) er en nasjonalhelligdom i Japan. Under kirsebær-
blomstringen som er kort og hektisk, er det alminnelig fri, og den blir markert 
med utflukter og festligheter. De blomstrende kirsebærenes popularitet i Japan går 
langt tilbake i historien til omkring år 800, siden vi vet at keiser Nimei plantet 
dem i sin hage. Men i vill tilstand har disse vakre trærne eksistert i Japan lenge 
før menneskene kom dit og ”befolket” de kirsebærkledde fjellsidene helt til den 
 nordligste utpost. Man regner i dag med syv ville arter, hvorav vi dyrker noen få, 
spesielt fra de nordligste områdene i Japan. Den viktigste er Prunus sargentii som 
er godt hardfør og blomstrer overdådig en kort uke i slutten av mai.

Gjennom århundrer er det skapt utallige hagesorter av kirsebær i og utenfor Japan. 
Det skal være registrert over tusen  kultivarer. Den mest populære er  antakelig 
Prunus × yedoensis som er plantet overalt i Japan, men som dessverre ikke er sikker 
i vårt klima. I stedet bruker vi en engelsk sort ’Accolade’ som ligner og sprer sine 
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Kirsebærblomstring er en stor attraksjon i  Japan. Ryoanji Tempelhage, Kyoto, 14. april 2004  
(foto: A. TafjordKirkebø, Brage Byrå).
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grener vidt med rosa, enkle, kort varige 
blomster før bladene  kommer. Den er 
imidlertid mer hardfør da den inne-
holder bergkirsebær (P. sargentii) som 
er den  sikreste arten hos oss, om man 
ser bort fra den lille, sjeldne P. kurilensis 
som  kommer fra den nordlige øygruppen 
Kurilene og iblant regnes som en varietet 
av P.  nipponica fordi den hovedsakelig kun 
 skilles på noen karakterer i behåringen.
 Ellers er det sorter av P. serrulata som er 
de beste, blant dem den velkjente ’Kanzan’ 
som finnes ved Lille Lungegårdsvannet og 
som ambassadør Fumiko Saiga plantet på 
Milde ved inngangen da prosjektet med 
Japanhagen  startet i 2005. Navnet betyr 

nærmest ’ved fjellets fot’ og  antyder en landsbyidyll, og i tillegg avspeiles  sortens 
spesielle historie. Tradisjonelt ble kirsebær plantet nær slott 
og templer, og ble etter hvert reservert til dette formålet. Ved 
en ”kultur revolusjon” omkring 1870 gikk man løs på disse 
kirsebærtrærne i fornyelsens ånd, og de ble ryddet vekk i stor 
skala. Men heldigvis var der noen som klarte å redde flere av 

To fine fruer med tjenere på vei til å feire  
kirsebærblomstringen ca.1800.  

Avbildet av mesteren K. Hokusai.

 Kirsebærsorten 'Accolade' er plantet ved den store lykten nær inngangen til 
Japanhagen. Kirsebærsorten ’Amanogawa’ (t.h.) brukt i byggefelt nær Bryne 

(foto: G. Jørgensen). 



36                                                                                                        Årringen 2008

de gamle sortene. Det gjaldt særlig  eierne av Takagi planteskolen hvis materiale 
etter hvert ble plantet i et område langs Arakawa-elven. Det er fra disse samlingene 
’Kanzan’ har sin opprinnelse. Den kan faktisk sies å være de japanske kirsebærenes 
’Volkswagen’, og er en av dem som har lengst blomstringstid.
 Også sorten ’Amanogawa’ ble først oppdaget der. Navnet betyr ’Melkeveien’, 
og det forstår man i blomstringstiden da det søyleformete treet dekkes av  hvite 
 blomster fra tå til topp. Vi har plassert et eksemplar like nord for inngangen på 
kanten av bambusgjerdet. Det er grunn til å tro at denne er like hardfør som 
’Kanzan’, men den har merkelig nok ikke vært særlig brukt i Norge. Den smale, 
søyleformete  veksten gjør den meget velegnet på små plasser og langs veier.
 Men vi har også sikret oss noen av de klassiske sortene som faktisk overlevde 
ut ryddelsen på 1870-tallet. Av disse vil jeg spesielt nevne ’Shirofugen’ (=Fugenzo?) 
som er en av de mest omtalte gamle sortene som er notert helt tilbake til 1500-
 tallet (men om det er akkurat den samme som dyrkes i dag er litt usikkert). Dette 
er en uvanlig livlig sort med blomster som varer en stund, og den var svært  populær 
i Europa på Victoria-tiden, men dens plass ble etter hvert overtatt av ’Kanzan’ som 
hadde større, mer langvarig blomstring og var lettere i produksjon.
 En svært populær sort av de mer moderne er ’Kiku-shidare-zakura’ ( ”hengende 
krysantemumblomstrende kirsebær”) som er en busk med grasiøst hengende  grener 
som oversåes av fylte, rosa blomster i mai, og som har vært meget brukt i klimatisk 
gunstige strøk av Norge. Den nevnes først så sent som 1920 og kom straks etter til 
Europa.
 Men utvalget av hagesorter er større og har utgangspunkt i enda flere arter. 
Her skal nevnes to som finnes i vår hage i kirsebærlunden: Fujikirsebær (Prunus 
incisa) er en art som vokser i tette buskas på Mt. Fuji der selveste Thunberg så og 
navn satte den. Det er en elegant liten busk som viste seg godt hardfør da den ble 
innført til England i 1910. Vi har fått tak i sorten ’Kojou-no-mai’ som, så langt 
vi kjenner til, ikke har vært prøvd før her i landet. Derimot er Prunus subhirtella 
blitt prøvd, og den er populær først og fremst på grunn av sin tidlige blomstring. 
Den tilhører en hybridgruppe med Prunus incisa som en av foreldrene. Formen 
’Autumnalis’ kan komme i blomst senhøstes eller juletider om det er mildt. Vi 
håper etter hvert å kunne presentere flere sorter kirsebær – en plante som har en 
meget sentral plass i japanske hager.

Rhododendron finnes det flere viltvoksende arter av i Japan. Det er hovedsakelig arter 
i seksjonen Tsutsusi som anvendes i hager, og de er blitt overmåte  populære som 
levende blomster puter som jevnlig  klippes og formes til tette hekker eller  ”baller”. 
På norsk kalles de noe misvisende for japansk asalea, og de er dessverre lite hard-
føre på våre breddegrader. Av de beste japanske sortene som skotten Ernest Wilson 
valgte ut i 1918, er det bare ’Satchiko’ som klarer seg relativt bra, men  heldigvis 
har ivrige vestlige hagefolk (særlig i Tyskland og USA) forbedret deres hardførhet, 
og vi kan vise noen av disse sortene. De mest hardføre sortene er krysninger der 
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den  japanske arten Rh. 
kiusianum inngår, men 
de er mer småblom-
stret og egner seg ikke 
så godt som  klippete 
hekker.
Det finnes også ”ekte” 
asalea i Japan (dvs. 
bladfellende rhododen-
dron). Den  viktigste er Rh. molle som har vært utgangspunktet for mange hage-
asaleasorter, og i utstrakt grad ble brukt av det hollandske firmaet Koster i deres 
arbeid med utvikling av nye sorter. Vi har fått tak på noe originalmateriale derfra. 
Arten kan for øvrig sees i rhododendron-artssamlingen i arboretet.
 Av ”ekte” rhododendron (eviggrønne arter i seksjon Hymenanthes) finnes 
det flere arter, men bare en av dem er verd å nevne, den nesten sagnomsuste Rh. 
 yakushimanum, en art som vokser vill på den lille sydlige øyen Yaku Shima der det 
regner nærmere syv meter om året. Dens berømmelse skriver seg fra en sending 
som planteskoleeier Kochiro Wada gjorde til den engelske rhododendronbaronen 
Lionel de Rothchild i 1934. To planter av sendingen overlevde, og de ble utstilt på 
rhododendronshowet i Royal Horticultural Society i 1947. Dette ble en sensasjon 
og starten på en helt utrolig utvikling av små, tette, blomsterrike sorter, de såkalte 
yak-hybridene som der er et stort felt av i Nydalen. Til Japanhagen har vi naturlig-
vis skaffet ’Kochiro Wada’-formen av arten.

Ved steinpagoden er det plantet 
Rhododendron molle hybrider (t.h). 
Rh. yakushimanum 'Kochiro Wada' 

står på meditasjonshaugen  
(foto: G. Jørgensen).

Kuleklipte japanske asalea i  
hagen ved Shisendo Tempel, 
Kyoto. Merk at bjørnemose, 

lønn og bambus er viktige 
 elementer her som på Milde  

(foto: B. Moe).
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Rhodotypus scandens er en svært spesiell busk i rosefamilien som kan minne litt om 
soleiebusk (Kerria japonica) når den ikke blomstrer. Den har kraftig plisserte blad 
og rare, skeive, hvite, firtallige blomster i greintoppene. Den ligner ikke på andre 
slekter i rosefamilien (som ellers har femtallige blomster), og det er nok derfor den 
har fått det merkelige navnet som betyr ”en slags rose”. Blomstene kommer tidlig 
om våren. Busken er ikke av de mest hardføre, men den plantes ofte i hager og 
parker i Japan, mens soleiebusken er mest brukt i formen med doble blomster. Av 
denne har vi naturligvis den opprinnelige enkeltblomstrende villformen.

Roser er populære også i Japan, men det brukes ofte andre sorter enn i Norge , 
gjerne de kraftige klatrende, småblomstrete Rosa banksiae-typene som kom fra 
Kina på 1700-tallet, men som ikke er hardføre hos oss. Det finnes likevel  indigene 
roser hvorav to er godt kjent i vår del av verden. Rosa multiflora er en  livlig 
klatre plante med masser av små hvite blomster. Den har vært brukt mest som 
podnings underlag og i krysningsarbeidet med klatreroser. Ofte ser vi rynke rosen 
(Rosa  rugosa) som forekommer vill på strender i Nord-Japan. Dessuten har vi den 
 merkelige Rosa luciae var. onoëi som hovedsakelig har verdi som tette, ugjennom-
trengelige kratt. Den blomstrer sjelden, i alle fall på våre breddegrader, der den i 
beste fall får fram noen forskremte, små, hvite blomster.

Rubus-arter (bringebær) har en rekke rare representanter i Japans flora. Vår  vanlige 
villbringebær forkommer i en merkelig, klissen form med kjertelhår i stedet for 
torner. Denne regnes iblant som en egen art, Rubus sachalinensis, som finnes på 
Hokkaido og utvilsomt vil klare seg bra hos oss. Enda merkeligere er den lille 
 krypende, kvasstornete Rubus illecebrosus som sprer seg med underjordiske ut løpere 
og er en flott bunndekkeplante. Den har store hvite blomster omtrent som hos 
multe, men med små knallrøde frukter som minner litt om markjordbær og ser 
fristende ut (epitetet henspiller på dette).

Rubus 
 illecebrosus 
har store hvite 
 blomster og hører 
til  rosefamilien 
(foto:  
G. Jørgensen).
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Selje el. vier (Salix) er en stor og besværlig slekt også i Japan og har alt fra høyreiste 
trær til den krypende Salix nakamurana var. yezoalpina. Dette er en høyfjellsform 
og god bunndekker på utsatte steder, men ellers har den ikke noen særlige hage-
kvaliteter, bortsett fra at ”gåsungene” kommer svært tidlig. Av førstnevnte type har 
vi foreløpig bare fått tak i S. matsudana var. tortuosa som er nok et eksempel på at 
vokseform er viktig i japansk hagekultur. Her er det de trolske vridde grenene som 
tiltrekker oppmerksomhet.

Skimmia japonica er en annen av de små eviggrønne buskene som Japan har 
 beriket våre hager med. Foruten det vakre bladverket, kommer den med tette hvit-
blomstrete blomsterstander som produserer røde bær om høsten. En annen av 
 disse er den mindre hardføre Aucuba japonica som er enda mer populær i Japan. 
Den er mer lik kristtorn og har færre, men større røde bær. Av kristtorn finnes det 
også flere japanske arter hvorav den lave, nesten krypende Ilex rugosa har vist seg 
som den beste og er svært velegnet til kantplantinger. Den mest brukte i Japan er 
Ilex crenata som ikke er like lett  å få til her.

Rogn (Sorbus) er en slekt med flere flotte ville japanske arter. Den mest elegante 
og anvendelige for våre forhold er Sorbus commixta, en art fra fjelltraktene som har 
elegant vokseform med fjærliknende blad med kraftig røde høstfarger, samt små, 
røde bær som henger lenge på.

Over: Salix nakamurana var. yezoalpina med  
isbesatte gåsunger (foto: B. Moe). 

T.v: Salix matsudana var. tortuosa står i sumpen sammen 
med takrør (foto: G. Jørgensen).
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Spirea (Spiraea) er en asiatisk slekt med mange små, blomstrende busker som er 
populære i japanske hager. Flere av disse er opprinnelig japanske slik det fremgår 
av epitetene: S. japonica, S. nipponica og S. thunbergii. De to siste oversåes av 
hvite blomster i juni og ser nærmest ut som et snøskred siden blomstene kommer 
oppover hele grenen. Den første, som på norsk kalles rosespirea, er imidlertid 
en ganske lav busk med toppstilte blomsterklaser, ofte i rosa, som kommer på 
sensommeren/høsten. Det finnes mange former hvorav en av de mest populære 
i Japan er ’Shirobana’ der blomsterfargen varierer til og med på samme busk fra 
hvitt til rødrosa. Denne finnes på meditasjonshøyden.

Stewartia er en lauvfellende 
slektning av teplanten. Den 
utmerker seg ved å ha store 
hvite blomster med mange 
sentrale, gule støvbærere og 
vakker, papiraktig, brunlig 
bark. Den mest hardføre 
arten er nok Stewartia 
pseudocamellia (den falske 
kamelia). Den plantes 
gjerne nær templer i Japan, 
og vi har satt den nær den 
store lykten (kasugaen).

Over: Skimmia japonica  fra naturlig voksested i  
Japan (foto: K. Fægri).
T.h.: Sorbus commixta (foto: G. Jørgensen).

Stewartia pseudocamellia  
(foto: P. H. Salvesen).
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Hjultre (Trochodendron  aralioides) 
er en av disse særpregete japanske 
endemis mene som botanikerne 
har hatt problemer med fordi den 
har karakterer som ikke  riktig pas-
ser inn i systemet. I dette tilfellet 
er veden oppbygget som hos bar-
trær, mens planten for øvrig (blad, 
blomster og frukter) tydelig plas-
serer den blant fanero gamene. Den regnes i dag som en primitiv blomster plante og 
er plassert i en egen familie. Merkelig er det også at Trochodendron er så lite brukt i 
hagesammenheng, også i Japan. Det elegante eviggrønne treet står like ved stien på 
andre side av broen over sumpen, og minner på mange måter om en stor eføy, med 
små uanselige blomster og karakteristiske hjulliknende frukter,  derav det norske 
navnet. Til tross for at Trochodendron kommer fra den sørlige, subtropiske delen av 
Japan, trives den bra i vårt klima, og en lokal planteskole har tatt den i produksjon 
som et verdifullt tilskudd til sortimentet av eviggrønne  busker og trær.

Det finnes flere ville arter av  druer (Vitis) i Japan, men  fordi  fruktene er små og 
syrlige, har de ikke spilt samme rolle som alkohol produsenter som i Europa. Men 
vindrueplantene er likevel viktige som slyngende prydelementer i hager. Best kjent 
er den hurtigvoksende Vitis  coignetiae med store blad som får vakker rød høst-
farge. Men enda flottere om høsten er den hardføre Vitis  amurensis som finnes 
på Hokkaido og andre steder i nordøst. Den  minner meget om sin mer brukte 
slektning villvin (Parthenocissus 
 tricuspidata), også viltvoksende i 
Japan, men som vi ikke kan  bruke 
av mangel på en stor vegg til å 
klatre i. Men vi har tenkt å prø-
ve den noe mindre  slektningen 
Ampelopsis brevipedunculata som 
har svært vakre blåfiolette bær 
om høsten.

To trær av hjultre (Trochodendron arali-
oides) er plantet i Japanhagen  

(foto: B. Moe).

Vitis amurensis fra Lyngskogen i 
Arboretet (foto: B. Moe).
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Urter og gress

Blomstrende urter spiller med få unntak, hvorav iris og krysantemum er de mest 
åpenbare, en merkelig liten rolle i japanske hager, helt i tråd med japanernes avsky 
for det prangende. For oss som gjerne vil presentere japanske planter, er det bare de 
lokale klimatiske forholdene og tilgjengeligheten på materiale som setter  grenser. 
Vi har for eksempel ikke forhold for japanske krysantemum som fremfor alt krever 
meget lengre høster med god varme for å kunne klare seg. Urter har kortere livs-
sykluser enn de fleste busker og trær, og innholdet av disse i Japanhagen vil derfor 
variere.

Gress

Plener er en nymotens sak i Japan der de anvender gress av slekten Zoysia som er 
svært  slitesterkt, men dessverre tåler det ikke frost og er ubrukelig hos oss. Men 
det finnes andre vakre gress som har vært anvendt i japanske hager. Fremfor alle 
står etter min mening det  elegante hakone- gresset (Hakonechloa macra) beskrevet 
fra Hakonefjellene. Dens blad knipper  danner elegante tuer, og fjærlette blomster-
stander. Den finnes i  flere  former med gule/hvitstripete blad. Ellers plantes det ofte 
former av det flotte, halvmeterhøye sølvgresset (Mischanthus sinensis) som  egentlig 
kommer fra Kina og  likner litt på sukkerrør. De store, fjærliknende blomster-

Krysantemum brukes ofte i kunstferdige dekorasjoner om høsten i Japan. Her formet som det velkjente 
fjellet Fuji. Osaka Castle i bakgrunnen (foto: B. Moe).
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standene er sølv skimrende og 
meget dekorative. Når den 
 kommer i blomst, inn ledes 
 høsten ifølge japansk tradisjon.

Takrør er et gress som hører 
naturlig til i Japanhagen. Det er 
Norges høyeste gress og kan bli 
opptil 3 m høyt. Takrør er  vanlig 
rundt Mildevatnet og  følger 
Vågelva ned til den  øverste tre-
broen. 

Bambus

Det kommer kanskje som en  overraskelse at bambus er gress. Det er  imidlertid ikke 
noen  prinsipielle forskjeller i oppbygningen, men  bambusen viser flere ”primitive” 
trekk, for eksempel at den har  mindre,  reduserte blomster som bare  produseres 
med flere års mellomrom. Bambus er vanligvis meget større enn de øvrige gressene, 
og de er utbredt i varmere strøk. Forskjellige bambustyper  finnes viltvoksende over 
det meste av Japan, særlig i fjellskogene, og de har variert anvendelse til alt fra 

Hakonegress (foto: G. Jørgensen).

Over: Bambusgjerdet ved inngangen 
til Japanhagen en tidlig frostmorgen da 

 rørenes struktur trer tydelig frem  
(foto: G. Jørgensen).

T.v.: Bambusvegetasjon i fjellskogen i 
Japan forseres av medlemmer av den 

 nordiske arboretekspedisjonen  
(foto: T. Nitzelius, Gøteborg).
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mat til byggemateriale. Dette siste 
kan man se eksempel på i det vakre 
bambusgjerdet ved inngangen. Det er 
en spesiell japansk kunstform som går 
tilbake til slutten av 1500-tallet.

De mest hardføre bambustypene for 
vårt klima er de små Sasa-artene som 
kan dekke store områder i naturen, og 

som brukes på kanter og der man vil ha et tett grønt dekke. De kan  imidlertid bli 
ganske besværlige siden de har underjordiske utløpere og er svært bestandige.

Vi har dessverre ikke lyktes med å få tak i en av de største grovstammete bambus-
typene som passer til vårt klima, men vi håper å kunne skaffe i alle fall ett  eksempel 
av disse imponerende plantene som kan bli 15-20 meter høye. De er ikke vilt-
voksende i Japan, men kom dit fra Kina på 1700-tallet. Vi har foreløpig måttet 
nøye oss med de mindre artene i slekten Phyllostachys som bare blir 2-3 m, men 
dette er elegante planter med mange vakre hageformer. Vi har fått tak i en spesiell 
form med svarte stammer.

Starr

Starr (Carex) blandes ofte sammen med gress enda de ikke er nær beslektet. 
Blomstene er enkjønnet og svært reduserte, og de hylseformete fruktene sitter 
samlet i tette aks. Stenglene er dessuten trekantete og uten leddknuter. Carex er 
en stor og vanskelig slekt, også i Japan, hvorav bare noen få er i bruk i hager. 
Det er hovedsakelig tuedannende sorter som har smale, hårliknende blad, og som 
minner om uryddige hårtufser. De fleste har hageformer med annerledesfargete 
blad. Den vanligste og villigste er Carex morrowii. Vi har også fått tak i Carex 
hachijoensis ’Evergold’ som stammer fra en liten øy sør for Tokyo og burde derfor 
i utgangspunktet være klimatisk mindre tilpasset våre forhold, men den klarer seg 
forbausende bra.

Andre gressliknende planter

Det finnes noen enfrøbladete slekter som  brukes for å illudere gress på bedkanter 
og liknende. Ingen av disse er enkle å få til her, men vi prøver både Liriope muscari 
og Ophiopogon planiscapus. Begge hører hjemme i konvallfamilien og  vokser i tette 

Bambusfeltet med Phyllostachys aurea  
(foto: G. Jørgensen).
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tuer med gressliknende blad. Av den 
siste har vi  formen ’nigrescens’ som har 
svarte blad som gir en spesiell effekt. 
Det hender at de blomstrer med noen 
lange perleblomstliknende aks og hvite 
til rosa blomster, men det er ikke for 
blomstenes skyld de dyrkes.

Vi har derimot større tro på at Acorus 
gramineus, en liten utgave av kalmusrot, 
vil klare seg godt. Den hører hjemme 
på fuktige steder. Vi håper å få tak på 
var.  pusillus som er best egnet til bunn-
dekke.

Blomstrende urter

Adonis amurensis er vårblomsten fremfor noen i Japan, i alle fall i de nordlige delene 
der den trenger seg opp gjennom snøen med sine knallgule blomster. Ikke rart at 
den kalles urten for  lykke og velstand. I Japan finnes  verken hvitveis eller vårkål, og 
Adonis har deres plass i folke tradisjonen, samt er omgitt av segner som likner den 
greske om den skjønne Adonis som ble omskapt til en blomst, men i den japanske 
versjonen er det en vakker gudinne som blir blomsten.

Ophiopogon planiscapus nigrescens  
(foto: G. Jørgensen).

Adonis amurensis i Muséhagen (foto: P. Wendelbo).            Anemone hupehensis (foto: G. Jørgensen).
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Høstanemone (Anemone 
 hupehensis) er, som navnet sier, 
en høstblomstrende  anemone, 
en kjær staude som egentlig 
stammer fra Kina, men som i 
uminnelige tider også har vært 
dyrket i Japan. Vi har fått tak 

i den såkalte var. japonica som antagelig er en forvillet gammel japansk form som 
finnes på fjellet Kibune, og som skiller seg fra de mange mer moderne formene 
som dyrkes i våre hager ved sine enklere, svakrosa blomster.

Astilbe, spirslekten, har mange vakre ville representanter i den japanske floraen, 
for eksempel A. japonica og A.  thunbergii som har dannet utgangspunkt for  mange 
hagesorter, ikke minst laget av tyskeren Georg Arends (1863-1952) omkring 1900. 
Det finnes mange liknende planter med fjærliknende blomsterstander i Japans 
 flora, for eksempel den meget større Filipendula kamtschatica som har mindre 
inndelte blad og vokser fuktigere og er en vel anvendelig plante i våre myrlendte 
 marker.

Klematis (Clematis) forbinder vel de fleste med forvedete klatre planter med store 
blomster, men det finnes også urteaktige arter med små blomster. Vi har fått tak i 
en av dem, Clematis integra, en art som vokser i krattskogen i hele Øst-Asia. Den 

blomstrer til  gjengjeld om  høsten 
og oversår sine vertsbusker med 
små hvite  blomster.
Hundetann (Erythronium) er en 
kjent plante i våre hager, men den 
elegante, fiolettblomstrende E. 
 japonicum har ikke funnet veien 
hit, og blir oppfattet som  vanskelig. 
Vi håper den liker vårt  fuktige 
klima bedre enn de kontinentale 
planteskolene, for den trives etter 
sigende i British Columbia.

Clematis integra er en asiatisk 
klematis art med små blomster  
(foto: G. Jørgensen).

Erythronium japonicum i Muséhagen 
(foto: K. Fægri).
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Storkenebb (Geranium) 
har flere lite kjente 
japanske arter som er 
botanisk  besværlige, 
men de ser ut til å være 
av hageverdi enda de 
har vært lite brukt, 
også i hjemlandets 
hager. Vi har fått tak på 
noen forskjellige arter, 
hvorav G. thunbergii er 
den mest kjente, opp-
kalt etter svensken Thunberg (se ovenfor). Den har  virkelig slått til og spredd seg 
nesten ugressaktig, og den ser ut til å være en god bunn dekker. En annen som vi 
har fått under det gale navnet G.  yoshinoi  kryper virkelig bortover  bakken. Den har 
små  kraftig rød fiolette  blomster, og de blomstrer l enge utover  høsten. Det synes å 
kunne være en variant av  foregående.

Glaucidium palmatum er en av juvelene i Japans flora, og ble ikke uten grunn 
valgt til motiv for frimerkene som ble utgitt til den 15. inter nasjonale botaniske 
 kongressen i 1993. Den har voldt  botanikerne bry  fordi den passer så dårlig inn 
i systemet, men Glaucidium ansees i dag å stå 
ganske nær bispelue (Epimedium) og høre til 
de urte aktige berberis slektningene, hvilket er 
 merkelig da den har store klematisliknende, 
hvitfiolette blomster som dog er firtallige. Den 
er også problematisk å få etablert fordi  frøene 
spirer dårlig og unge planter vokser  langsomt, 
men våre dyktige gartnere har klart å få frem 
flere eksemplarer som vi håper vil trives og 
 blomstre i årene som kommer. Det burde 
gå greit på Milde siden den finnes i  Ringve 
 botaniske hage i Trondheim.

Geranium thunbergii  
(foto: G. Jørgensen).

Glaucidium øverst slik den forekommer sammen med 
skjermgran på frimerkene som kom ut til den   

internasjonale botaniske kongressen i Tokyo 1993.
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Dagliljer (Hemerocallis) finnes viltvoksende i enger og veikanter i Japan, og brukes 
også i hager, men da gjerne i spesielle hageformer. De gule blomstene er kort-
varige, derav det norske navnet. Vi har de to ville artene Hemerocallis nana (vår-
blomstrende) og Hemerocallis middendorffii. I Japan blir blomsterknoppene til sist-
nevnte brukt til mat på tradisjonelt vis.

Bladlilje (Hosta) er en velkjent slekt i norske hager og populære bladplanter i 
japanske hager, særlig der det er skygge. Det finnes flere ville arter i Japan, så som 
den store med blågrønne blader, Hosta sieboldii (joda det er den gamle tyske legen 
på s. 32 som er frempå igjen!), og den mer smal- og grønnbladete Hosta fortunei 
som egentlig er kinesisk og oppkalt etter Robert Fortune (1812-1880), en skotsk 
handelsmann som bodde i Kina (1843-1861) og forsynte britene med østasiatiske 
hageplanter.

Perikum (Hypericum) er en stor slekt i Japan med mange fine arter som delvis er 
forvedete og danner små buskas. De fleste av disse fryser ned om vinteren, men 
kommer opp igjen om våren. De bruker da lengre tid på å komme i blomst, men 
dette er ikke noe problem da de store gule blomstene er svært velkomne på sen-
sommeren. Den mest kjente er Hypericum patulum og flere av dens hageformer som 
egentlig er innført til Japan fra Kina. Den hos oss kjente ’Hidcote’ er  imidlertid 
en hybrid som oppstod i en engelsk planteskole av dette navnet en gang på 
1920-tallet, og har neppe sin opprinnelse i denne arten. Vi prøver også flere andre 
arter Hypericum som kan vise seg å bli velegnete planter for sensommerhagen, og 
også kan lyse opp i høstmørket med vakre frukter.

Hosta sieboldii 
(t.v.) og Hosta 
fortunei er to 
viltvoksende 
hosta arter i 
Japan (foto: 
G. Jørgensen).
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Iris er elskede planter i japanske hager. 
Japanerne har til og med innført den 
gule sverdliljen (Iris  pseudacorus) som 
vokser naturlig i sumpen på Milde (se 
s. 20), og det til tross for at Japan har 
den fantastiske sumpirisen (Iris  ensata) 
i et utall av andre farger. Sumpiris 
oppstod høyst sannsynlig som en 
hageform av Iris kaempferi, som kjennes vill, under Edo-perioden (1603-1868) 
da man valgte ut forskjellige typer som ennå dyrkes i spesielt  fuktige områder. Vi 
forsøker å etterligne disse  forholdene på Milde i sumpen foran Tepaviljongen. Her 
vokser også den  beslektede Iris laevigata. 

Månestråle (Kirengeshoma palmata) er en av de japanske hagers mest særpregete 
prydplanter som botanikerne har hatt problem med å plassere i systematikken. 
I dag regnes den merkelig nok til hortensiafamilien (Hydrangeaceae). Den  finnes 

Over:  Iris laevigata (foto: 
 G. Jørgensen).  

T. v.: Tradisjonell, terrasert irishage 
med sumpiris i flere varianter, 

Banshu Yamazaki (fra brosjyre).

Hypericum patulum i  Blondehushagen  
(foto: G. Jørgensen).
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bare viltvoksende i fjelltraktene i 
 vestre Honshu. Det vitenskaplige 
slektsnavnet består av 'ki' som betyr 
gul, og ’rengeshoma’ som er navnet 
på en helt ubeslektet art, Anemonopsis 
macrophylla, en annen skatt blant de 
japanske urtene med liknende blad, 
men vi har ennå ikke klart å skaffe 
den. Månestråle lyser opp senhøstes 
med sine gule blomster, men knopp-

stadiet varer og varer og den har ofte fått problemer med å komme i blomst før 
frosten setter inn. Men nå som høsten er blitt mildere og lengre, kan den bli av stor 
verdi også hos oss der den hittil er lite kjent som hageplante.

Lilje (Lilium) er en av de få løkplanteslektene som finnes naturlig i Japan, og som 
brukes i japanske hager. Den vakre L. speciosum er blitt plantet ut sammen med 
noen andre liljer. De kan være vanskelige å få til å etablere seg i vår hage, så det 
kan ta tid før de kommer til sin rett. Lettere har det vært å få til Tricyrtis, som 
kalles gjøkliljer på japansk enda de ikke har løker men jordstengler, og merkelige, 
 flekkete (derfra kommer gjøken!), opprette blomster.

Flatklokke (Platycodon) er en asiatisk blåklokkeslekt med store, vakre blomster som 
holder lenge, og hører til de mest populære staudene i japanske hager, der dens 
blomstring er et sikkert sensommertegn. Den hører til de tradisjonelle sju  japanske 
høstblomstene. Vi har fått tak i både hovedarten, Platycodon  grandiflorum, som 

Over: Platycodon grandiflorm, villformen med 
knopper som viser hvorfor den heter ’balloonflower’ 
på engelsk (foto: B. Moe). T.v. hageformen 'Hakone 
Double Blue' (foto: G. Jørgensen).

Månestråle (Kirengeshoma palmata)  
blomstrer senhøstes (foto: B. Moe).
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vokser vill i fjelltraktene, og 
den  populære, merkelige 
hageformen ’Hakone 
 Double Blue’ der begeret er 
om dannet til en ekstra klokke 
på  utsiden.

Nøkleblomster (Primula) har 
lange tradisjoner i japanske 
hager. Det  gjelder hoved-
sakelig Primula sieboldii som 
er en viltvoksende myrkant-
plante i Japan, men som det 
er frembrakt mange hundre 
forskjellige sorter av, og vi 
håper å få tak i noen av dem. 
Primula japonica forekommer 
også i mange fargevarianter 
med elegante etasje aktige 
blomster stander.

Fioler (Viola) er også populære i Japan, og av de mange 
ville artene brukes særlig Viola mandschurica til planting 
på bedkanter og langs stier. Slik har vi også plantet dem 
her i håp om at de vil trives og formere seg.

Takk

Ved dette arbeidet har jeg hatt spesiell glede av å 
samarbeide med avdelingsgartner Bodil Oma. Stor takk 
til henne og til min kone Gerd som velvillig har tatt de 
fleste bildene. Takk også til T. Ishida, Japans ambassade, 
og til Bjørn Moe og Reidun Myking som har  assistert 
med teksten og billedmaterialet.

Primula japonica forekommer  
i mange fargevarianter  

(foto: G. Jørgensen).

Viola mandschurica på 
naturlig voksested i Japan 

(foto: K. Fægri).



52                                                                                                         Årringen 2008

Referanser

Aldén, B. 2006. Landskapsarboretet i Göteborgs  botaniska trädgård – där natur och  
 kultur går hand i hand. Göteborg.
H.M. the Emperor of Japan 2008 Linné and Taxonomy in  Japan: On the 300th  
 Anniversary of his Birth. The Linnean Special Issue 8: 115-120.
Kuitert, W. 1999 Japanese Flowering cherries.Timber Press, Portland, Oregon
Levy-Yamori, R. & Taaffee, G. 2004 Garden plants of Japan. Timber Press,   
 Portland, Oregon.
Nitzelius, T., Bengtsson, R., Christensen, F.L. & Sandvik, M. 1978. The Nordic  
 arboretum expedition to Japan 1976. Göteborg & Alnarp.
Ohwi, J. 1984. Flora of Japan. Washington DC.
Salvesen, P. H. 2004. Trær og busker fra Øst-Asia i Arboretet på Milde. Årringen  
 8 (2004): 4-24.
Thunberg, C. P. 1796 Flora Japonica. Lipsiae (=Leipzig).
Vertrees, J. D. 1995. Japanese maples. Momiji and Kaede.Timber Press, Forest  
 Grove, Oregon.
Young, D. & M. 2006 Die Gärten Japans. UlmerVerlag, Stuttgart.  



Årringen 2008                                                                                                      53

Detalj fra blomstrende hagtorngrein   
(foto: G. Jørgensen).

Detalj fra blomstrende mispelgrein (foto: G. Jørgensen).

 Hagtorn + mispel = sant

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

I området like nedenfor Årstad kirke oppdaget jeg etter en begravelse at det står en 
rad med uvanlige busker og trær der. Ved nærmere ettersyn viste det seg at  trærne 
er en merkelig blanding av ekte mispel (Mespilus germanica) og beger hagtorn 
(Crataegus rhipidophylla). Det er nesten så man må gni seg i øynene! Er det mulig? 
Trekronene består av helbladet mispel som blomstrer med store enkle blomster, 
mens de nedre delene består av flikbladete hagtorngrener med små blomster i 
knipper. I noen tilfeller har hagtornen gjennomvokst mispelkronen og stikker opp 
som vimpler over disse. 
 Siden 1500-tallet har man visst at det er mulig å pode ekte mispel på hagtorn. I 
gamle dager, særlig i middelalderen, var faktisk ekte mispel et ganske vanlig brukt 
frukttre, men det tok lang tid å etablere plantene og få dem til å bære frukter. Det 
var antakelig derfor man begynte å pode mispel, tilsvarende det fruktdyrkerne gjør 
med eplesorter som klarer seg bedre på fremmede grunnstammer. Ja, jeg ser i et 
hageleksikon at man faktisk kan okulere (omflytte øyne =  knopper) mispel på 
hagtorn, en rask og enkel formeringsmetode!
 I Frankrike på 1890-tallet hendte det merkelige at disse to dannet det vi i 
dag kaller en podningskimære (markert med +), hvilket betyr at de vokser intimt 
sammen til en organisme, der veden tilhører den ene arten og barken den andre, et 
ytterst merkelig og sjeldent fenomen. Dermed oppstod det som botanikerne  kaller 
+Crataegomespilus, som er noe helt annet enn den genetiske krysningen  mellom 
 slektene.  



 Men tilbake til trærne ved Årstad kirke 
som jeg ikke har klart å finne opprinnelsen 
til. Her er det åpenbart ikke snakk om en 
kimære av den franske typen, men om to 
selvstendige arter som vokser sammen på 
samme tre og har blitt til ett individ. 
  Det virker som det opprinnelig kan 
ha vært en hagtornhekk der. For å tid-
feste når den ble plantet kan en  gammel 
 rhododendron av de tidlige hybridene på 
1800-tallet gi en indikasjon på at  hekken 
er rester av en  gammel planting. Der har 
 muligens noen moret seg med å pode/ 
 okulere inn mispel en gang, siden man 
neppe opprinnelig  plantet mispelen som en 
hekk. Kirken ble ferdig i 1890, og dette kan 
være et mulig tidspunkt for  etableringen 
av hekken. Men det er også mulig at 
 hekken er eldre, skjønt jeg har ikke kunnet 
 finne noen hage på det gamle kartet over 
Haukelandsområdet som jeg har klart å 
oppspore.  
 Og hvem har vært podemester? Hvis noen av leserne har lokalkunnskap 
om dette, ville det være fint å få den registrert, for her har vi et levende kultur-
klenodium med en historie det kunne vært spennende å få oppklart. Og så kan vi 
bare håpe at ikke noe kommunalt eller kirkelig ordensmenneske får for seg at det 
må ryddes opp i dette  utvilsomt uryddige  buskaset, som sikkert vil kunne klare seg 
i mange år fremover. 
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Den blandede 
 hekken sett fra 
Årstad kirke.  
(foto: G. Jørgensen).

Mispelgren som vokser ut fra podnings
grunnlaget hagtorn (foto: G. Jørgensen).
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 Ville, vakre vintergrønn-arter i Arboretet

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

I store deler av Arboretet er det naturlig vegetasjon med plantesamlinger integrert i 
skogen. Spesielt i den nordlige delen slynger veger og stier seg gjennom furuskogen, 
og kombinasjonen av turgåing og opplevelsen av eksotiske og spennende treslag er 
tiltrekkende for mange. I furuskogen i Nore Korsdalane, nord for Mørkevatnet, 
finner vi et vell av Rhododendronarter, noe som er velkjent for alle som går tur 
i denne delen av Arboretet. Mindre kjent er de fire artene i vintergrønnfamilien 
som på naturlig vis har etablert seg i den samme furuskogen. De er alle små, men 
typiske barskogsarter med vakre, lyse duftende blomster.  
 Det hevdes at vintergrønn-arter er indikatorer på gammel skog, og at de har lett 
for å forsvinne der det drives et hardt, moderne skogbruk. Furuskogen i Arboretet 
har bevart sitt opprinnelige preg selv om den rett nok er påvirket av beplantingen. 
I dette seminaturlige skogsmiljøet har fire vintergrønn-arter funnet grobunn, og 
det er all grunn til å ta vare på disse artene som bidrar til å øke det biologiske 
mangfoldet i en lyngdominert furuskog som er heller fattig på stedegne arter. 

T. v.: Perlevintergrønn er vanlig i barskog i hele landet.
Under: Griffelen stikker ikke ut av de perleformete 

 blomstene. Bergerbladene er korte og trekantet (foto: forf.).



Omtale av artene

Perlevintergrønn, Pyrola minor er ca. 10 – 20 cm og har små, nesten kuleformete 
blomster. Blomstene ser ut som perler som sitter tett samlet øverst på stengelen. 
Blomsterfargen er hvit, ofte med et lyst rosa skjær. Også øvre del av stengelen og 
begerbladene kan være rosa. Griffelen er rett, kortere enn kronen og stikker ikke ut 
av blomsten. Blomsten er lukket sammenlignet med andre Pyrolaarter. Bladene er 
runde til eggformet. Perlevintergrønn er den vanligste vintergrønn-arten i Norge 
og vokser spredt i furuskogen i Arboretet. 

Klokkevintergrønn, Pyrola media er noe større enn perlevintergrønn, med omtrent 
samme blomsterfarge. Navnet har den fått etter blomstene som har klokke-
fasong og er mer åpne enn hos perlevintergrønn. Den rette griffelen er lengre 
enn  kronen, og dermed er både griffelen og pollenbærerne lett synlig. Som hos 
andre  Pyrolaarter er det ingen nektarproduksjon, men blomsten besøkes likevel 
av  insekter som samler pollen. Bladene er relativt store og runde med tannet, ned-
bøyd kant. Bladskaftet har vingekant. Klokkevintergrønn  vokser nord i Arboretet 
nær  stien i avdeling for Nord-Amerikanske trær, men også langs vegen gjennom 
Nore Korsdalane i arts samlingen til Rhododendron.

Nikkevintergrønn, Orthilia  secunda har fått navnet etter den bøyde  stengelen, der 
alle  blomstene vender til samme side. Blomsterfargen hos Orthilia er gulgrønn 
eller gulhvit, og planten går derfor mer i ett med lyngen sammenlignet med 
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T.v.: Klokkevintergrønn vokser spredt i furuskog på 
Vestlandet.
Over: Griffelen stikker ut av de klokkeformete blomstene. 
Begerbladene er lengre enn breie (foto: forf.).



Årringen  2008                                                                                                         57

 blomstene til Pyrolaartene. 
Blomstene er til  gjengjeld 
nektar produserende og besøkes 
av  insekter. Bladene til nikke-
vintergrønn er spisse og vokser 
av og til i  matter. Dette skyldes 
god evne til vegetativ formering 
ved hjelp av  krypende ut løpere. 
Nikkevintergrønn vokser langs 
vegen ved Oldertøset og i den 
tilstøtende furu skogen, stedvis 
under stor vokste Rhododendron
arter. Planten er vanlig i barskog 
i hele landet. 

Olavsstake, Moneses uniflora tilhører en slekt med bare en art. På stengelen sitter 
det en enkelt blomst i toppen, men den er til gjengjeld relativt stor. Blomsten er 
helt hvit og flat med fem kronblad, formet som en stjerne. Griffelen er stor og 
rak og stikker rett ut i luften. Arrskiven ytterst på griffelen er grov og femdelt, og 
minner om en lysestake, derav navnet olavsstake. Blomsten er hengende og vender 
støvbærerne og griffelen mot bakken. De besøkes av humler og andre insekter som 

Hos nikkevintergrønn vender alle 
 blomstene til samme side (foto: forf.).

Olavsstake vokser 
naturlig i arts samlingen 
til  rhododendron, men 

er ellers meget sjelden 
på Vestlandet  

(foto: forf.).
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samler pollen. Støvbærerne ligger parvis på kronbladene og er utstyrt med et farget 
vedheng som trolig tjener til å tiltrekke insekter. Så lenge insektene er interessert i 
pollenet, trenger ikke blomsten å produsere nektar. 
 Olavsstake er en karakteristisk art i gran- og furuskog på Østlandet. På 
Vestlandet derimot er den langt sjeldnere, og tidligere bare registrert et par steder 
i Bergen kommune. Derfor er det overraskende å se den dukke opp i furuskogen 
i Arboretet. Det vokser ganske mye olavsstake i området for de mest storbladete 
rhododendron-artene, i underseksjon Falconera. I dette området er det også rikelig 
med nikkevintergrønn.

De fire omtalte vintergrønn-artene vokser altså sammen med eller nær 
Rhododendron i artssamlingen. Dette passer bra fordi de systematisk ikke står så 
langt fra  hverandre. Slektene Pyrola, Orthilia og Moneses hører til Pyrolaceae eller 
vintergrønnfamilien, ikke langt fra Ericaceae eller lyngfamilien som Rhododendron 
tilhører. Begge familiene tilhører ordenen Ericales. Vintergrønn-artene er mer urte-
aktige enn lyngartene, men som navnet sier holder bladene seg stort sett grønne 
uten å visne bort om vinteren. Dette er et fellestrekk mellom lyng,  rhododendron 
og vintergrønn. Blomstene derimot er noe annerledes bygget opp: mens lyng-

familien har mer eller mindre 
sammenvokste kroner, har 
artene i vintergrønn familien 
frie kronblad som faller av ett 
og ett.   

Ørsmå frø trenger mykorrhiza 

Når vintergrønn-artene har 
blomstret av, blir det  utviklet 
frukter som bærer  kapsler 
med frø. Under blomstringen 
har både nikkevintergrønn 
og olavsstake bøyde  stengler, 
men etter hvert som  frøene 
 modnes, retter  stenglene seg, 
og de blir til slutt stive med 
kapslene  sittende øverst. 
Olavsstake får en enkelt  kapsel, 
mens de mange kapslene til 

Olavsstake i fruktstadiet med én kapsel 
og den rake, kraftige griffelen  
(foto: forf.).
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nikke vintergrønn fordeler seg 
rundt stengelen uten å henge 
til en side slik de gjør under 
 blomstringen. Kapslene til 
perlevintergrønn og klokke-
vintergrønn sitter tett samlet i 
toppen av den stive stengelen.
 Når frøene er modne, åpner 
kapselen seg litt slik at frø-
spredningen kan starte. Vinden 
er antagelig en effektiv  spreder 
av de ørsmå frøene. På samme 
måte som hos  rhododendron 
og orkidéer, trenger frøene til 
vintergrønn- artene hjelp til 
å  spire. Dette fordi  frøene er 
meget små og  mangler opplags-
næring. Hjelpen får de ved å 
 finne en sopp-partner som  skaffer næringsstoffer og vann til frøet. Sopprot eller 
 mykorrhiza er vanlig i barskog med surt miljø og hjelper  plantene til spiring, vekst 
og utvikling. Humusen i jordsmonnet i barskogen er rik på sopp-mycel, og det er 
mange planter som gjør seg nytte av mykorrhiza.

Gjensidig påvirkning mellom plantene i skogen?

Det er litt påfallende hvordan de fire vintergrønn-artene  vokser innen et lite  område 
av furu skogen, og akkurat der skogsvegetasjonen inneholder  mange forskjellige 
 rhododendron. Et  interessant  spørsmål er om det  eksisterer en sammen heng ved 
at rhododendron bereder grunnen og bidrar til at jordsmonnet passer bedre for 
vintergrønn- plantene enn om  rhododendron ikke hadde vært der? Spørsmålet går 
 spesielt på om det  ligger mye sopp-mycel i jorda som er blitt dannet samtidig med 
at  røttene til rhododendron plantene har  utviklet seg over flere tiår? 
 Mistanken om en slik sammenheng går i første rekke på forekomsten av olavs-
stake. Den er som nevnt meget sjelden på Vestlandet, og det er kanskje ikke til-
feldig at den har funnet grobunn nær rhododendron? Nikkevintergrønn er også 
påfallende vanlig i nærheten av rhododendron. Potensialet for spredning av frøene 

Når nikkevintergrønn kommer i  
fruktstadiet, retter stengelen seg  

(foto: forf.).
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til disse artene er stort i og med at de er ørsmå, og dette øker sjansen for at frøet 
skal finne sopp-partneren. Små og lette frø er en strategi for at plantene skal kunne 
spre seg over store avstander og nå fram til nye områder. Ved å produsere frø i store 
 mengder øker sjansen for at noen av dem skal finne den livreddende soppen.  
 Det er kjent fra tidligere at planter kan dukke opp på nye steder der det er 
blitt  plantet barskog som fører til endrete jordbunnsforhold. Dette er registrert i 
Danmark der nye arter av vintergrønn er blitt funnet på steder med opp voksende 
kulturskog av furu og gran. Fordi artene ikke vokste i Danmark før barskogen 
ble etablert, vet vi at frøene må være langtransportert, sannsynligvis fra Sverige  
(Fægri 1994). Dette viser at de lette frøene har evne til spredning over lange 
avstander. I tillegg viser det hvordan planter kan ha gjensidig påvirkning på hver-
andre. Plantene  virker inn på sitt eget miljø i skogen, ikke minst jordsmonnet. 
Denne  påvirkningen kan være negativ der plantet barskog fører til forsuring av 
jords monnet og en ut arming av den stedegne floraen. Noen ganger kan  plantingen 
 virke positivt, slik det er grunn til å tro har skjedd der vintergrønn-arter har  etablert 
seg i skogen i Arboretet sammen med rhododendron. 

Litteratur
Fægri, K. 1994. Vintergrønnfamilien, s 37 – 42 i Ryvarden, L. (red.): Norges  
 planter. J.W. Cappelens Forlag. 
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 Frøbank og vegetasjon i vestnorsk kystlynghei

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

Eksistensen og viktigheten av frøbanker i jorda har vært kjent siden Darwins 
tid (Darwin 1859). Darwin hentet opp mudder fra en innsjøbunn i en kopp og 
registrerte de artene som spirte. Vi kan gjerne si at han var den første som gjorde 
vitenskapelige frøbankstudier. Men betydningen til eksistensen av frø i jorda har 
selvfølgelig vært kjent for bønder verden over i lang tid før Darwins registreringer. 
Interessant nok er det ikke før i de siste par tiåra at man virkelig har begynt å 
studere detaljer i dynamikken til frøbanker og samspillet med vegetasjonen. Ved 
Universitetet i Bergen har vi særlig interessert oss for frøbankens betydning for 
vegetasjonsutviklingen etter brann. 

Frøbank i kulturlandskapet

Frøbanken i jorda spiller en dobbeltrolle i terrestriske økosystemer. Den er 
 hukommelsen til fortidens vegetasjon, men også potensialet for dens fremtidige 
sammensetning av arter og overlevelse. Den lange levetiden til enkelte frø i jorda 
påvirker elastisiteten til plantesamfunnene vi ser. En langlivet frøbank kan sees på 
som et evolusjonært minne (Harper 1977). Dagens kulturlandskap er i endring i 
takt med endrete driftsformer. For å kunne forstå utviklingen i vegetasjonen mot 
et stadig mer skogdekt landskap, kan det være av interesse å studere frøbanker og 
se på frøenes evne til å spire. 
 Vi brukte kystlyngheien ved Lyngheisenteret på Lygra, Lindås kommune, som 
studieområde for å undersøke sammenhengen mellom frøbank og vegetasjon over 

Lyngbrenning er en viktig del 
av lyngheidriften.  

Ved brann frigjøres nærings
stoffer og plass. Etter brannen 
spirer noen arter fra frø i frø
banken, andre fra vegetative 
knopper (el. andre organer) 

under bakken eller fra knopper 
som ligger beskyttet av  barken. 

Noen arter bruker begge 
regenererings måtene, slik som 

for eksempel røsslyng.  
Ny tilvekst av friske unge lyng

skudd, urter og gras gir godt 
beite (foto: L.G. Velle).



et suksesjonsforløp på 24 år; fra nybrent lynghei til lynghei i moden til degenerert 
fase. Innsamlet jord med frøbank-prøver ble dyrket frem i drivhusene ved  Det 
 norske arboret på Milde.

Kystlyngheiene

For flere tusen år siden var kystlandskapet på ytre Vestlandet for det meste 
skogkledd. Avskogingen som skapte det åpne kystlandskapet begynte allerede i 
yngre steinalder, da folk tok i bruk ild for å åpne opp skogen. I dagens Europa 
 finnes kystlyngheia langs en 3600 km lang strekning fra Portugal i sør til Lofoten i 
nord. I Norge har lyngheiene en smal, men lang 
utbredelse, 1200 km nordover langs kysten. 
Kystbøndene formet landskapet i måten de 
livnærte seg på; ved å kombinere sesongfiske 
og jordbruk. Gården var tradisjonelt sett delt 
inn i en liten innmark og en stor utmark. På 
innmarka ble det dyrket gras, korn og grønn-
saker. I utmarka lå kystlyngheiene som ble beitet 
av flere dyreraser. Røsslyngen ble også slått og 
brukt som tilleggsfôr.
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Røsslyng i ulike stadier fra ny spire til plante med modne frø.  Syklusen illustrerer forholdet mellom frø
bank og vegetasjonen. 

Røsslyng er den dominerende arten både i lyngheivegetasjonen 
og i frøbanken under bakken (foto: forf.).



Torv til brensel ble skjært i  myrene, og moldstrø og tørkete bregner ble brukt til 
strø under dyra i fjøset. Kvister og røtter fra busker og trær ble brukt til redskap og 
fiskeutstyr. 
 Kystlyngheiene er således gamle kulturlandskap, skapt av driftsformene beite, 
brann og slått. Utmarka med sine  ressurser ble altså tatt godt vare på ved et mang-
fold av skjøtselsmetoder. De europeiske kystlyngheiene har mange fellestrekk i 
vegetasjonen. Røsslyng Calluna vulgaris  dominerer fra sør til nord, men det er og 
store regionale forskjeller, som skyldes forskjeller i klima, geologi,  samt skjøtsels-
historikk og metoder (Gimingham 1972). Norge har både et nasjonalt og et inter-
nasjonalt ansvar for å ivareta verdens nordligste kystlyngheier. 

Studier av vegetasjon og frøbank

Studieområdet ved Lyngheisenteret er karakterisert av et oseanisk klima med 
milde vintre og relativt kjølige somrer (Aune 1993, Førland 1993). På Lygra og 
Lurekalven har de drevet tradisjonell skjøtsel ved hjelp av lyngbrenning og villsau 
på helårsbeite siden 1992. De områdene som ble valgt ut til å brennes, har vært 
gammel lyng i moden til degenerativ fase (Gimingham 1972). Brenningen finner 
vanligvis sted senvinters eller tidlig på våren. 
 Brenning har vært en del av den tradisjonelle driften for kystbøndene, og 
 vegetasjonen er derfor et resultat av denne driftsformen som har pågått gjennom 
mange generasjoner. Etter at ilden har fart over lyngvegetasjonen, ser alt  temmelig 
livløst ut. Men nedbør og sollys i kombinasjon med både frøbank og vegetativ 
regenerering, gjør at lyngheien våkner til liv igjen relativt raskt. 
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Lyngheiene langs Norskekysten karakteriseres av treløs  vegetasjon dominert av røsslyng. Trær forekommer 
ofte i ulendt  terreng eller på lune, beskyttede steder (foto: forf.).



Vi etablerte analyseruter i vegetasjon som er brent årlig på ulike steder tilbake 
til 1992, unntatt for 1999 da det ikke ble brent pga. dårlig vær. Vegetasjonen 
 kunne dermed deles i felter av ulik alder etter hvor lang tid som er gått siden det 
 brente. Som referanse tok vi prøver i et område som ikke har vært brent siden 
1980. Alderen på røsslyngen i dette eldste området bestemte vi ved å telle  årringer 
(dendro kronologi) på preparerte dvergbusksnitt av røsslyng. Dette ga oss til 
 sammen en lang tidsserie på brente områder av ulik alder; en 24 års kronosekvens. 
 Vi tok prøver både fra våt nordvendt lynghei og fra relativt tørr sørvendt lyng-
hei (sensu Fremstad et al. 1991). Innen hvert område ble det lagt ut fem ruter á  
1 m2. Vegetasjonen i rutene ble analysert sommeren 2004, mens frøbank prøvene 
ble tatt i første halvdel av mai 2004. På dette tidspunktet hadde det allerede 
 foregått en naturlig kuldestratifisering i løpet av vinteren, samtidig som plantene 
ikke  hadde hatt tid til å sette frø. Fra hver rute ble det samlet fem jordprøver (en 
i hvert av hjørnene og en i fra midten) og deretter slått sammen til én prøve for 
analysering. Prøvetakeren var rund og hadde en diameter på 5 cm og en lengde 
på 6 cm. Hver prøve representerer således et areal på ca. 1 dm² og et volum på ca.  
6 dm³. 
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Frøbankprøvene 
fra Lygra ble sådd 
i disse  karene 
i veksthuset i 
Arboretet  
(foto: forf.).

Frøene til røsslyng er meget små;  
her vist gjennom mikroskop (foto: J. Berge). 



Spireforsøk i veksthuset på Milde

Jordprøvene ble sådd ut 48 timer etter at de var samlet på Lygra og Lurekalven. 
I veksthuset i Arboretet ble frøbankprøvene først vasket gjennom en sil med 0,4 
cm netting for å fjerne røtter, greiner og steinpartikler. Prøvene ble så sådd ut i 
et tynt lag i 30 cm x 60 cm bakker fylt med en blanding av steril jord og perlite. 
Vi plasserte også seks kontrollbakker innimellom prøvebakkene slik at vi kunne 
kontrollere for luftspredte frø som måtte komme fra området rundt veksthuset. 
Alle bakkene med prøvene ble plassert i en egen avdeling i veksthuset, der det 
ble vannet daglig og belyst med SON-XL høytrykks-natriumslamper på 400 watt. 
Lysregimet var 8 timer mørke og 16 timer lys. 
 Spirende frø ble artsbestemt, talt og deretter fjernet omtrent hver 14. dag. 
Frøplanter som var vanskelig å bestemme, slik som siv, halvgras og gras, ble 
 transplantert til separate  potter hvor de fikk vokse til de ble store nok for 
 identifisering til art. Vi hadde til sammen tre slike runder med tellinger, avbrutt av 
to kuldeperioder (4 ºC) på fire måneder hver. Eksperimentet ble av sluttet etter 20 
måneder da det ikke lenger var 
frø som spirte. I følge Thompson 
et al. (1997) er denne metoden 
i stand til å få frem nesten alle 
spiredyktige frø fra alle arter og 
alle  individer som finnes i frø-
banken. 
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Røsslyng spirer fra 
meget små frø og 

har derfor svært små 
frøplanter. Her er 

et individ dratt opp 
etter telling to uker 

gammelt (t.v.), mens 
det andre fortsatt står 

i jorda og er ca.  
6 uker (foto: forf.). 

Røsslyngen skyter skudd også fra 
sovende knopper på jordstengler som blir 
 aktivisert etter en brann. Dette skuddet 

ble registrert på en grov jordstengel  
(foto: forf.).
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Hvilke arter finner vi i frøbanken og hvilke i vegetasjonen?

Vi fant til sammen 74 taxa (arter) i vegetasjon og frøbank over denne 24 år  lange 
post-brann suksesjonsstudien. Av disse ble 15 taxa bare registrert i frø banken, 
38 taxa i både frøbanken og vegetasjonen, mens 21 taxa bare ble registrert i 
 vegetasjonen. Det ble altså registrert 59 taxa i vegetasjonen og 53 taxa i frøbanken. 
  Suksesjonsforløpet etter brann går ganske raskt, og det skjer spesielt mye den 
 første tiden. De nybrente områdene, pionerfasen, domineres av bar jord, mye 
strø og  relativt små forekomster av artene. Unntaket er for noen geofytter som 
skogstjerne, hvitveis, tepperot, tiriltunge og blåklokke. Disse artene har god evne 
til å spire  vegetativt fra røtter og jordstengler (rhizomer) etter en brann. Røsslyngen 
øker raskt, og fem år etter brannen har den i gjennomsnitt en dekning på 40-50 
%. Dette skyldes først og fremst rask vegetativ gjenvekst. Det er også i midten av 
 suksesjonen at artsmangfoldet er høyest. Den neste fasen, byggefasen, er  dominert av 
høyt arts mangfold, hovedsakelig av urter og gras, og i jorda er pH-verdiene  relativt 
høye. Den siste fasen, moden til degenerativ fase, domineres av økt lyngdekke og 
lynghøyde, samt avtagende dekning av urter og gras, og lavere pH. 
 Det var 21 arter (28 % av alle registrerte taxa) som ble funnet bare i  vegetasjonen. 
De er alle vanlige i lynghei, slik som rogn, krekling, blåbær, tranebær, blokkebær, 
tyttebær, skrubbær og lyngøyentrøst. 
 I frøbanken derimot ble det funnet flere arter som ikke ble registrert i 
 vegetasjonen. Det var 15 arter (20 % av alle registrerte taxa) som bare ble  registrert 
i frøbanken, slik som revebjelle, rundsoldogg, groblad, tunarve, skogstjerne, padde-
siv, knappsiv, lyssiv og trådsiv. Flere av disse artene er kjent for å produsere rikelig 
med frø med evne til å leve lenge i jorda uten å miste spireevnen. Dette gjelder 
 særlig sivartene. 

Klokkelyng er den nest største bidragsyteren fra frøbanken, og 
frøene er enda mindre enn røsslyngens. Spiren på bildene er 
ørsmå, bare 1,5 cm. Klokkelyng er slankere og har en  tydelig 
rødfarget stengel, her både som ferdig spire fra frøbanken 
(t.v.) og som voksende på bakken (foto: forf.).
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 Jeg brukte Sørensens Index for likhet (Sørensen 1948), og fant at når vi sammen-
ligner alle arter i frøbanken med alle arter i vegetasjonen, får vi en likhet på 68 %, 
hvilket betyr at mange av artene i vegetasjonen kan gjenfinnes som spire dyktige 
frø i jorda. Dette er ganske høy likhet til å være vegetasjon i kultur landskap. Til 
 sammenligning viser grasmarker ofte en mye lavere likhet mellom frøbank og 
 vegetasjon. Men hvis vi sammenligner likhet mellom vegetasjon og frøbank helt 
ned på rutenivå (1 m²), så faller denne likheten til 41 %. Dette skyldes den tilfeldige 
frøspredningen som skjer ujevnt og ofte klumpet med mange frø på ett sted og lite 
eller ingenting på et annet. Når skalaen blir stadig finere, blir det derfor mindre 
likhet mellom frøbanken og vegetasjonen. 
 Jeg talte og artsbestemte til sammen 31.414 spirer i veksthuset på Milde. Dette 
er et meget høyt antall for en slik type studie, noe som tilsier at den valgte metoden 
er velegnet. Veksthuset i Arboretet med mulighet til å isolere prøvene fra omkring-
liggende vegetasjon, viste seg også meget godt egnet for denne typen forsøk. De 
fleste av artene som spirte, forekommer også hyppig i vegetasjonen i lyngheien. De 
ti vanligste artene utgjorde hele 98 % av alle spirene. De tre  vanligste var røsslyng 
(49 %), klokkelyng (34 %) og  heisiv (7 %), etterfulgt av  bråtestarr, hundekvein, 
engkvein,  paddesiv,  tepperot, engfrytle og gulaks i  synkende rekkefølge, de sist-
nevnte med mye  lavere prosent andeler. 
 Hele 86 % av det totale  antallet  spirte frø, spirte i første telle runde. De to 
kulde stratifiseringene bidro ikke til å bringe frem mange nye arter. Etter den 
første kulde behandlingen ble  spirer 
av flekk marihand og rundsoldogg 
 registrert, og etter den andre spirte 
kyst myrklegg og kvitkløver. 

Hvordan endrer artsrikdommen i 
frøbanken og vegetasjonen seg over 
tid?

Biodiversiteten i vegetasjonen  viste 
et unimodalt (humpet)  mønster 
gjennom de 24 årene. I løpet 
av  suksesjonen var det få arter i 
 begynnelsen, mange arter i midt-
fasen og få arter på slutten. I frø-
banken derimot fant vi ikke et slikt 
mønster: artsrik heten viste en flat 
trend og den ligger alltid lavere med 
færre arter enn i  vegetasjonen, både 
pr. år og pr. rute. Dette viser at frø-

Bjørk er meget vanlig og naturlig forekommende langs 
hele kysten, men den var også en av artene vi fanget 

opp som ”forurensing” gjennom luftelukene i veksthuset 
(foto: forf.).
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banken fungerer som et  refugium i økosystemet. Hadde vi sett et lignende mønster 
i frøbanken, kanskje med en liten  forsinkelse, ville frøbanken være å betrakte som 
en ”spillover” effekt av vegetasjonen, uten funksjon til å bidra med nytilførsel og 
langsiktig oppbevaring av arter. 

Hvilken rolle spiller frøbankene i lynghei-systemet?

Frøbanken varierer altså ikke i takt med vegetasjonen over suksesjonsforløpet fra 
nybrent lynghei til gammel lynghei. Den er heller en relativt konstant ressurs som 
gir et viktig bidrag til artsmangfoldet i vegetasjonsdekket etter en brann. Det er 
derfor svært viktig at den tradisjonelle driftsformen med brann og beite opprett-
holdes slik at dette kretsløpet holdes i gang. 
 Den dominerende arten i vegetasjonen, røsslyng, har frø som kan overleve og 
 beholde spireevnen i jorda i opptil 150 år, og kanskje lenger. De fleste andre artene 
har ikke denne evnen, og vil forsvinne ut av systemet hvis den naturlige  syklusen 
blir brutt. Det vil si at artene er avhengig av å komme opp av jorda regel messig, 
og de må kunne vokse, blomstre og sette frø, for så å dukke ned i frø banken 
under bakken igjen. Hvis frøbanken går til grunne, vil disse artene forsvinne fra 
 vegetasjonen og tilslutt utgå fra lyngheisystemet. Brann har altså ikke en negativ 
effekt på vegetasjonsdynamikken i lyngheisystemet, tvert i mot. Periodiske  branner 
er nødvendige for at disse artene skal kunne spire, vokse opp, blomstre og sette 
frø igjen. Etter hvert som tiden går blir forholdene ugunstige, og artene går under 
 bakken og oppbevares i frøbanken i påvente av en ny brann. 

Blant urtene er 
det  tepperot som 
 forekommer  hyppigst i 
både  vegetasjonen og i 
 frø banken (foto: forf.).
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Diagrammet viser hvordan de 74 registrerte taxaene (artene) er fordelt: enten bare i frøbanken (15 taxa), 
i både frøbanken og vegetasjonen (38 taxa) eller bare i vegetasjonen (21 taxa). 



Takk

Jeg vil takke Rakel Blaalid, Keith McInturff, Mons Kvamme og Peter Emil Kaland 
for assistanse i felt. Tusen takk til Ella Ødegård Blomsø, Else Jorunn Melstokkå, 
Christian Mong og de andre i veksthusene for utmerket hjelp og trivelig arbeids-
miljø under spiringsforsøkene. Takk til alle ved Lyngheisenteret for praktisk støtte, 
flytende båt og varm kaffe på gufne dager. Beate Helle har hjulpet til med figurer. 
Finansiell støtte ble mottatt fra forskningsgruppen EECRG – Institutt for biologi, 
UiB, Bergen Myrdyrkingsforenings Fond og Grolle Olsens Legat.
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 Christian Gartner, en hagepionér i Skandinavia

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

I eldre nordisk hagelitteratur finnes en bok med tittel Horticultura som kom ut i 
Trondheim i 1694. Utgivelsen av en hagebok på slutten av det syttende århundre i 
Trondheim, langt fra de kulturelle maktsentra, var i seg selv en prøvelse. Men som 
vi skal se, hadde forfatteren tatt mye med seg i bagasjen fra sine utenlandsreiser. 
For, som han selv skriver i bokas forord: ” Av alle gartnere i Danmark og i Norge er 
jeg den som har reist mest til fremmede steder”.

En gartner som lærer mens han reiser

Christian Gartner ble født i 1642 i Flensburg, en by i det norsk-danske riket 
(Tyskland i dag). Hans opprinnelige navn var Christian Hansen, men han ble 
senere bedre kjent under et etternavn som henspeiler på yrket: Christian Gartner. 
Morsmålet hans var tysk, men det var i Danmark han startet sitt yrkesliv. Allerede 
som 14-15 åring (antagelig) var han lærling i hagebruk ved Minneparken for 
dronningen i København. Hans læretid ble fullført ved den gamle slottshagen ved 
Amalienborg.
 Deretter begynte hans yrkesferd gjennom Europa. Han arbeidet først i 
fire  fyrstelige hager i Tyskland og reiste senere til Frankrike. Der arbeidet han i 
Tuileries ved Louvres i Versailles og i den kongelig urtehagen St Victor i Paris, som 
senere skulle bli dagens Jardin des Plantes. I denne hagen fantes det opp til 4000 
 forskjellige planter fra hele verden. Derfra flyttet han til Leiden i Nederland der han 
arbeidet i en hage som hadde en samling av 2000 medisinplanter. I tillegg besøkte 
han store  parker og hager i Tyskland, i Frankrike og i Nederland. Beriket med 
 denne om fattende  erfaringen 
 etablerte han seg i Trondheim, 
sannsynligvis i 1670.
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Det var her i Jardin Royal des Plantes 
Médicinalies i Paris (urtehagen Saint 
Victor) at Christian Gartner arbeidet 

som gartner og utviklet sin plante
kunnskap. Hagen ble anlagt i 1635 og 

seinere omdøpt til Jardin des Plantes.



Norges første bygartner

Landet som Christian Gartner etablerte seg i var ganske annerledes enn slik vi 
 kjenner det i dag. Folketallet var selvfølgelig lavere (i 1860 bodde det 460 000 
mennesker i Norge), men også bosetningsmønsteret var vidt forskjellig. I dagens 
Norge, som ellers i verden, trekker befolkningen til de store byene. Men på 
Christian Gartners tid bodde mindre enn 10 % av befolkningen i byene, og de 
fleste var fattige. Dermed var det kun en liten krets som hadde råd til å dyrke sin 
interesse for botanikk og hagebruk.
 Byen som Christian Gartner etablerte seg i hadde 4000 innbyggere, like stor 
som Christiania, men under halvparten så stor som Bergen med 8500 inn byggere. 
På slutten av 1600-tallet var Trondheim en rik handelsby med fisk, trelast og 
 kobber som de viktigste handelsnæringene. De fleste var fattige, og i følge byens 
arkiver ble en tredjedel til halvparten av befolkningen gravlagt i fattigjord i tiden 
1650 - 1700. Likevel bodde det en overklasse i Trondheim, hovedsakelig tysk-
talende, som eide hager og som var nysgjerrig på planter og hagekultur.
Fra 1685 til 1713 hadde Christian Gartner tittel som ”planmester for byens gater”. 
Senere ble han forfremmet til bygartner, den første i Norge.

En travel mann

Christian Gartner var ikke bare bygartner, han var også frøhandler. Å handle med 
frø var et såkalt privilegium som han fikk tildelt fra høyere instanser i København 
og som han måtte forsvare flere ganger i løpet av sin karriere. Dessuten skrev han 
en bok, Horticultura, og han drev sitt eget gartneri. Det finnes dessverre ikke noe 
arkiv på denne private virksomheten. Apotekeren Arnold von Westen skriver at 
Christian Gartner på det meste må ha hatt et allsidig gartneri med grønnsaker, 
krydder-, medisin- og prydplanter, og i boken sin nevner Gartner en murt kjeller 
som kan ha vært overvintringskjeller for planter. Mer om hans private gartneri vet 
man ikke.
 Bygartneren, frøhandleren og forfatteren Christian Gartner var en travel mann. 
Han fikk likevel tid til å forelske seg, og i 1677 ble han gift med Anne Marie 
Timotheusdotter Stoch. Hun døde åtte år senere, og da giftet han seg med Anne 
Marie Krenchel. Av de to ekteskapene ble det født til sammen ni barn. Christian 
Gartner døde i Trondheim 16. desember 1716.

Horticultura

På 1600-tallet var det hovedsakelig dem med høy sosial status som drev med 
hagedyrking. Derfor var boken Horticultura som kom på trykk i 1694, en bok 
for overklassen. Originalutgaven finnes ikke her i landet, men er tilgjengelig på 
Det  kongelige Bibliotek i København. Det er en bok på dansk, skrevet i  gotiske 
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 bokstaver (unntatt plantenavn som er på 
latin). I innledningen beklager  forfatteren 
at han ikke er særlig flink i dansk. 
Morsmålet hans var tysk, og mange i hans 
omgangskrets var tysktalende. Dessuten 
var Trondheim sannsynligvis ikke et sted 
som egnet seg til språk opplæring: de fleste 
 grøsser vel ved tanken på å måtte lære en 
blanding av trøndersk og dansk!

Horticultura må sies å være et originalt verk. 
For det første fordi boken ikke er avskrift 
etter andre forfattere. Som mønster brukte 
Gartner i hovedsak ”Horticultura Danica” 
av Hans Rasmussen Block (1647) og ”Flora 
Danica” av Simone Paulli (1648). For det 
andre handler boken ikke bare om planter, men også om hagearbeid med såing, 
planting, gjødsling, jordforbedring, osv. Dette var noe nytt: på Gartner sin tid var 
det få andre bøker om planter, floraer eller legebøker. For det tredje er Horticultura 
nesten fri for middelaldermystikk. Men rådet om å grave ned en død gris, en hund 
eller en høne under syke trær for å kurere dem, er ett av unntakene.
 Horticultura er blitt trykket på nytt tre ganger: i 1746, i 1898 av ”Selskapet 
havedyrkingens venner” og i 1994 av Landbruksforlaget. Det er denne siste 
 utgaven, oversatt og kommentert av Gudmund Balvoll og Gunnar Weisæth som er 
kilden for denne artikkelen.

300 plantenavn

Da Gartner skrev Horticultura fantes det ikke noe fast system for latinske plante-
navn. Det kommer først ved Linnés Systema Naturae, utgitt i 1735. Som støtte-
litteratur brukte Gartner Flora Danica (1648) og navnelisten til Joachim Jürgens 
fra 1704 over ville og dyrkede planter i Trondheimsregionen. Et grunnlag i dette 
arbeidet var systematikken og planteomtalen til den sveitsiske botanikeren Casper 
Bauhin (1560-1624).
 I Horticultura har Gartner ført opp 300 plantenavn. I enkelte tilfeller har 
 forfatteren gitt to ulike latinske navn etter hverandre for samme plante. I bokens 
innledning skriver forfatteren at han ikke har tatt andre planter med i boken enn 

Tittelbladet i Christian Gartners Horticultura som ble 
publisert i Trondheim i 1694. Boka ble utgitt på nytt 
300 år seinere, oversatt og kommentert av Gudmund 

Balvoll og Gunnar Weisæth.



de som er ”tilgjengelige i landet”. Det er derfor overraskende å finne plantenavn 
som ’Yucca gloriosa’, ’Ficus benghalensis’, ’Risinus’, rosmarin, artisjokk og tomat. 
Var alle disse plantene virkelig å finne i Trondheims herskapshager? Eller ønsket 
forfatteren kun å minne leseren om at han hadde sett ”eksotiske planter” under 
sine opphold i utlandet?
 Plantenavn i eldre hagebøker er som regel vanskelig å tolke i moderne  utgaver. 
Dette gjelder også navnene i Horticultura. Hva er for eksempel ”tyrkiske  bønner” 
eller ”franske løk”? Disse navnene knyttes til kultivarer som sannsynligvis er 
 forsvunnet i dag. Andre begrep kan være forvirrende, som for eksempel Pruna 
damascena. I dag vil leseren umiddelbart tenke på en plomme fra Midt-Østen 
(med henvisning til Damaskus). Men da Christian Gartner publiserte Horticultura 
var Pruna damascena et kvalitetsmerke for tørkede plommer fra Ungarn og Spania 
som ble solgt til medisinsk bruk på apoteker.

Noen rosenavn

Heldigvis for oss roseentusiaster finnes det noen rosenavn (riktignok bare syv) 
blant de 300 plantene som omtales i Horticultura. Fire rosenavn er uproblema-
tiske: Rosa damascena, Rosa moschata, Rosa alba og Rosa centifolia. To rosenavn, 
Rosa provincia og Rosa lutea er usikre. Kan Rosa provincia være ”Rose de Provins” 
(Rosa gallica ’Officinalis’)? Er Rosa lutea det samme som Rosa foetida eller Rosa 
 pimpinellifolia lutea?
 Men det er det syvende navnet som er mest gåtefullt: Rosa menstrualis, måneds-
rosen. Her vil en tenke på ’Old Blush’, månedsrosen som en av Linnés studenter 
innførte fra Kina til Uppsala. Men denne innførselen er datert 1752, det vil si 58 
år etter at Horticultura kom på trykk. Dessuten er det vanskelig å forestille seg at 
Christian Gartner kunne ha fått denne Rosa menstrualis fra Sverige. København og 
Stockholm var nemlig rivaler og i åpen krig fra 1672 til 1679, og selve Trondheim 
ble okkupert av svenske tropper i 1678. Ikke akkurat optimale forhold for  handels- 
og kulturforbindelser mellom de to land.
 Hva er da denne Rosa menstrualis? Kanskje en remonterende rose dyrket på 
slutten av sekstenhundretallet litt sør for polarsirkelen? Hadde Christian Gartner 
truffet henne i hagene i Versailles? Var han blitt så fascinert av henne at han hadde 
tatt henne med i bagasjen til sitt kalde nord? Spørsmålet er fortsatt ikke besvart.
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Brunsneglen i Arboretet og Botanisk hage - 2008

Monica Strømme, Arboretet og Botanisk hage, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, 
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad (e-post: monica.stromme@ sah.uib.no).

Så var det en ny sesong med den forhatte, sleipe brunsneglen (iberiaskogsneglen) 
som spiser nesten alt og gjør oss gartnere så fortvilet og oppgitt. Og så er den 
 nesten umulig å få kontroll på. Vi var veldig spent på hvordan 2008-sesongen ville 
bli.
 For to år siden var det lite brunsnegl å se i Arboretet og Botanisk hage, trolig 
fordi Mildehalvøya ligger perifert og omgitt av sjø og furuskog. Men et sneglefritt 
Milde varte ikke så lenge, og fra 2007 var den i full gang. Snegler ble observert også 
i 2006, og det var fra dette året vi startet med tiltak. Vår trofaste snegle plukkemann 
og gartner, Ole Fedje, går sin faste runde. Og han plukker og plukker… flere kilo 
for uken, som deretter havner i den sikre død… i fryseren. Diskusjonen går ofte i 
lunsjen eller ved frokosten om hvilken avlivingsmetode som er den mest humane. 
Noen mener klipping, og andre mener frysing… herlig tema? Matpakken er ikke 
alltid like lett å få ned.

Brunsneglene viser ingen nåde mot fløyelsblomster. Denne sneglearten har mye slim som ligger etter dem 
(foto: B. Moe).



Utprøvde tiltak 

I 2008 strødde vi med Ferramol®, et økologisk middel som inneholder jernfosfat. 
Når sneglene spiser dette, mister de matlysten før de gjemmer seg bort og dør. I 
2006 spredte vi nematoder (Nemaslug), rundt nyttevekstområdet og fjellhagen. 
Det er vanskelig å si hvor godt dette virket, for snegleproblemet var ikke blitt så 
stort den gangen som nå.
 Nemaslug inneholder levende nematoder av arten Phasmarhabditis 
 hermaphrodita. Midlet løses opp i vann og vannes ut der det forekommer  snegler. 
Nematodene går inn i sneglene, og sammen med en medbrakt bakterie dreper de 
sneglene. Det er effektivt både mot åkersnegl og små iberia skogsnegl. Nemaslug et 
tillatt også i økologisk dyrking.
 De to sistnevnte metodene kan jo diskuteres… om dette er dyreplageri? Jeg 
 personlig tror stoffene virker til å gi sneglene en langsom og pinefull død. Jeg 
har mer tro på salt eller salmiakkoppløsning, selv om det sikkert er mange som 
er uenig i det. Jeg har observert at de da dør på noen sekunder. Med saltet blir 
 sneglen en sleip ”pytt” som bør fjernes, mens med salmiakk tørker sneglen inn 
til en liten svart klump etter kort tid. Men det aller beste er nok å ta seg tid til å 
plukke  sneglene og deretter fryse dem ned.
 Så tilbake til sesongen 2008. Etter en fantastisk flott sommer og knusktørr 
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Over: Boasneglen har gjennomsiktige egg, 
og de er større enn brunsneglens. Boasneglen 
er aggressiv overfor andre snegler, og kan 
til en viss grad være til hjelp i snegle
bekjempelsen. så de gjennomsiktige eggene 
bør få ligge urørt. 

T.h.: Brunsneglegg kan ligge i  klaser i 
fuktig løv, under plast og lignende. De er 
runde og gulhvite, ikke gjennomsiktige. De 
er også  større i diameter enn hos de fleste 
andre sneglartene (bortsett fra boasneglen). 
Eggene på bildet er samlet i oktober   
(begge foto: T. Pousi).
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 forsommer, så det ut til at sneglebestanden var redusert, og optimistisk tenkte vi at 
problemet kanskje var på retur? Men de gode tidene tok slutt. Regnet kom tilbake, 
og i fuktige områder så det ut til at den koste seg med løvetann og tagetes som de 
to klare favorittene, i tillegg til gras og mye annet godt. Det er ikke til å komme 
forbi at slåmaskinene som legger igjen knust gras gir sneglene bedre forhold. Der 
samler de seg og finner gode beiteforhold. Det er derfor veldig viktig at plenene 
blir holdt nede hele sesongen og at graset fjernes straks det er slått.

Sneglegjerde

I Botanisk hage ble det utover høsten 2008 observert snegler i mengder, og 
 mange av dem var store og feite. I skrivende stund (19. september) kommer Ole 
og  forteller at han har sanket 235 snegler som deretter havnet i fryseren. Totalt i 
 september registrerte Ole ca. 1500 snegler.  Han mener at han plukket en del færre 
i 2007, men dette er ikke dokumentert med notater. Planen er derfor å utarbeide et 
program for telling og plukking neste sesong. Gartnerne får hvert sitt område der 
sneglene registreres. Antallet og mengden kan eventuelt også registreres på vekt. 
 Vi hadde besøk av to sneglespesialister i slutten av august. De ville selge oss et 
sneglegjerde som skal stenge av for sleipingene. Gjerde går ned i jorden, har en 
høyde på ca 20 cm og et overheng med 55 graders vinkel, noe som gjør det umulig 
for sneglen å komme over. Under dette overhenget er det festet en pølse av salt. 
 I første omgang er det satt opp et slikt gjerde rundt nyttevekstområdet. Firmaet 
som har utført arbeidet brukte mange uker før de var ferdig. Gjerdet må festes 
godt i jorda, og det ble en tidkrevende jobb pga. dårlig vær med mye regn og vind, 
frost i bakken og snø.  

Høsten 2008 ble det satt opp sneglegjerde rundt hele 
nytteveksthagen. På den ene inngangen er det montert 

rampe for rullestolbrukere, trillebårkjøring o.l.   
(foto: forf.).



 Inngangspartiene måtte få en 
spesialløsning, og der ble det 
laget tre stk. 25 cm høye trinn 
i betong som er hevet ca. 10 
cm over bakken slik at sneglene 
ikke kan forsere dem. Ulempen 
med dette er at rullestolbrukere 
stenges ute, men etter at vi fikk 
satt på en metallrampe er dette 
problemet løst. Både gjerdet og 
betong klossene ser litt unaturlig 

ut, og betongen er jo ikke særlig vakker. Det jobbes med å finne en løsning på 
dette, for eksempel kle inn klossene med annet materiale og skjule sneglegjerdet 
med egnete planter. Dette er noe vi må ta stilling til etter hvert. I første omgang 
er det viktig å få bukt med sneglene som måtte befinne seg innenfor gjerdet. Vi er 
spent på om plukking våren 2009 er effektivt til å gjøre nytte veksthagen sneglefri.  
 Det samme firmaet har fått lov til å sette ut to store sneglefeller til ut prøvning i 
Botanisk hage. Disse sneglefellene har en tønne nedgravd for oppsamling av  snegler. 

De kan etter hvert komme 
i salg for det  profesjonelle 
markedet. I tillegg er det satt 
ut en del små feller inne i 
nyttevekstområdet. Gammel 
frukt blir brukt som åte. 
Disse fellene viste seg å være 
effektive, så vi har store for-
håpninger om å bli kvitt alle 
innenfor  gjerdet. Sneglene 
som befinner seg utenfor 
blir nok et større problem. 
Vi kan jo håpe på at noen 
finner opp en mirakelkur.
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Brunsneglen er tvekjønnet og kan befrukte 
seg selv. Her befrukter to snegler gjensidig 
hverandre, Sædcellene overføres innpakket 
i en hinneaktig sekk, spermatoforen  
(foto:  T. Pousi).

Brunsneglen kan også parre seg med 
vanlig svart skogsnegl, og får trolig 
avkom som er noe mørkere brunt  
(foto:  T. Pousi).
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 I mellomtiden får vi gartnere bare plukke og drepe det vi ser av snegler. Alt 
 hjelper. Når vi tenker på at hver enkelt snegl legger rundt 400 egg i sesongen, så er 
vi glad for hver eneste vi klarer å ta kverken på.

Plan for å begrense problemet

Vanligvis blir det organiske avfallet fra Botanisk hage kjørt inn i Arboretet der vi 
har et stort deponi. Etter at vi har fått snegleproblemet for fullt i Botanisk hage, har 
vi måttet slutte med denne rutinen. For å begrense spredningen, blir nå alt avfallet 
lagret i en container som er plassert ved lagerbygget. Containeren blir  hentet og 
kjørt bort fra Milde. Vi er spent på effekten av gjerdet rundt nyttevekstområdet, 
og vi vil følge nøye med på utviklingen og sammenligne forholdene på innsiden og 
utsiden av gjerdet.
 Det er blitt funnet store forekomster av brunsnegl ved planteskolen i Botanisk 
hage, og det er behov for opprydding og fjerning av organisk avfall. Under den 
svarte jorddekkeplasten, er det godt og varmt for sneglen, og den er derfor svært 
attraktivt å gjemme seg under. Mange mener derfor at plasten burde vært fjernet. 
Men siden den er svært arbeidsbesparende i forbindelse med ugressrydding, vil vi 
prøve ut andre tiltak først.
 I arbeidet med bekjempelse av snegler er det viktig med gode rutiner for 
 rengjøring av utstyr, også etter hjemlån. Vi vil også innskjerpe rutinene ved plante-
mottak – både ved innkjøp og ved innsamling fra hager.

Problemet med brunsnegl er langt mindre i Arboretet enn i Botanisk hage (foto: T. Pousi).
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Brunsnegler i Arboretet

I Arboretet er ikke problemet blitt så stort enda. Og kanskje vil det ikke bli særlig 
stort heller? Dette området har mer bartrær, busker og lyng, en vegetasjon som er 
mindre tiltrekkende for sneglen enn vegetasjonen i Botanisk hage. Unntaket er 
Blondehushagen, der forholdene ligger godt til rette for at sneglene vil kunne  trives. 
I bedene i Blondehushagen har vi plukket mellom 2 og 10 snegler årlig de siste tre 
årene. Det er satt opp et lite sneglegjerde for visning rundt noen av  georginene, og 
ellers har vi begynt så smått å strø med "Ferramol® MOT SNEGLER" rundt disse 
plantene.
 Allerede i 2006 nådde ”fronten” av snegleinvasjonen inn til Rosariet, uten 
at den har flyttet seg videre i nevneverdig grad. Ved administrasjonen og rundt 
vekst husene ble sneglene sett for første gang i 2005. De er siden sett nå og da i 
veksthusets uteproduksjon av sommerblomster. Omgivelsene med asfalt og grus er 
nok langt mindre sneglevennlige enn de grønne grasmarkene i Botanisk hage. Det 
er også registrert enkeltindivider av snegler i vegkanter og  grasmark nær sentral-
området, men så langt kan vi ikke si at den har gjort mye skade på plantene. 
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 Å være på dugnad i Arboretet og Botanisk hage

Bjørg Turid Olsen, Odinsvei 14, 5221 Nesttun (e-post: bjørgt.olsen@hjemme.no) 
Nestleder i Arboretets venner

Arboretets venner har som formål å fremme og støtte virksomheten ved Arboretet 
og Botanisk hage på Milde. For de fleste betyr et medlemskap i Venneforeningen 
å betale medlemsavgiften, og å granske listen for å se hvem som har vunnet en 
plante i medlemslotteriet. Men det er noen som gjør litt mer ut av det.
 På Arboretets område kan vi året rundt se folk som arbeider med trær og 
 busker, stein og jord. Dette er ansatte og deres frivillige hjelpere, dugnadsgjengen, 
som møtes på Arboretet hver mandag. Jeg visste de fantes, for de står bl.a. nevnt på 
Arboretets hjemmesider. Men det var ”munn til øre” metoden som ga meg størst 
lyst til å bli med i denne gjengen.  
 Det startet som en anmodning fra Venneforeningen om dugnadshjelp på 
 enkelte ettermiddager og lørdager. Men det begynte å  tynnes i rekkene på lørdags-
dugnaden fordi noen av pensjonistene  heller ville tilbringe  helgene sammen med 
barn og barne barn. De hadde bedre tid på uke dagene, og  derfor ble det forsøkt 
med hverdags dugnader i stedet. Etter et introduksjons kurs våren 2000 kom det 
hele i gang, og det ble vellykket helt fra starten. Lørdagsdugnadene gikk  parallelt 
en stund, men sjeldnere enn før. I 2002 ble det besluttet å gå helt over til mandags-
dugnader, mens lørdagene bare ble brukt ved behov, gjerne i forbindelse med 
arrangementer. Mandagsdugnaden er det som har fungert best.
 I dag teller dugnadsgjengen ca. 10  personer, alle pensjonister av et eller annet 
slag. Det er en trofast gruppe med godt humør som møter opp hver  mandag 
mellom kl. 10 og 14. Yrkesbakgrunnen er svært forskjellig. Her er både gartner 

Bjørg Turid Olsen og Jostein 
Ottesen trives med skogsarbeid 

(foto: T. Pousi).
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og sekretær, sykepleier og rørlegger. Alle er glad i å være utendørs. Gleden ved 
 arbeidet og samværet med like sinnede er noe vi har  felles.
 Arboretet stiller med oppdrag og arbeidsleder, og gjøremålene for deles mellom 
oss. Skogrydding utføres gjennom hele året. Vindfall og døde trær og  busker må 
fjernes og kvernes opp i flisekutteren. En god del sages opp til ved. Det er stadig 
behov for å rense grøfter og vedlikeholde veier og stier.
 Noe av arbeidet er mer sesongbetont, som for eksempel luking, legge ut bark, 
gjødsle i Rosariet, beskjære roser og lakkere benker. Rhododendron og andre 
 busker skal gjøres klar for nyplanting. I Japanhagen har vi vært med på å rake 
 singel. Hele tiden ryddes det. 
 I tillegg har vi ført bulkemispelkrig og hjulpet til med anleggsarbeidet i 
Japanhagen. I høysesongen er det behov for hjelp med luking i Botanisk hage. 
Tømrerkyndige har satt opp to gapahuker i Arboretet, og den tredje er under opp-
føring. Vi rydder og planter ut sommerblomster og georginer i Blondehushagen 
og Botanisk hage. Om høsten tar vi opp poteter, georginerøtter og knoller. 
 I det hele tatt; hovedformålet med arbeidet er at vi gjør det fint og legger for-
holdene til rette for alle besøkende som ferdes her.
 Det er over 5000 planteslag på Arboretet og Botanisk hage. Det samles ikke 
frø fra alle disse, men innsamling og viderebehandling av frø utgjør en stor del av 
arbeidet vårt. Statistikken viser at vi hittil i år (uke 45) har arbeidet i 20 uker med 
ting angående frø. Samlet inn, renset, og pakket frøene i poser. Pakket og sendt 
frølister med tilbud til andre arboreter og botaniske hager. Til sist er det tid for 
pakking av de bestilte frøene for utsending til mottakerne i et bredt kontaktnett 
verden over.
 Frøene må samles inn når de er modne, men før fuglene spiser dem eller de 
faller ned på bakken. Det kan bli litt vått nedover armene når vi plukker frø som 
henger høyt over oss. Enkelte frø, som for eksempel rognebær, er det mye arbeid 
med. Først selve  plukkingen i store bøtter. Så må stilkene tas av. Bærene vaskes 

På solfylte dager kan 
det være fint å sitte ute 
og rense rognebær. F.v: 
Arnstein Orlund, Lis 
Borg, Bjørg Turid Olsen 
og Olaf Hammersland 
(foto: T. Pousi). 
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og knuses, men forsiktig 
så ikke frøene blir ødelagt. 
Deretter skylles de i vann 
mange ganger for å skille 
mest mulig fruktkjøtt fra 
de tyngre frøene. De blir 
liggende igjen på  bunnen av 
karet. Frøene skal nå tørkes, og deretter kommer finrensingen. Da sorteres umodne 
og tomme frø vekk, sammen med rusk og rask. Typisk vinter arbeid. 
 Det er hyggelig når vi sitter rundt bordet i hjørnet av spiserommet, renser frø, 
og snakker om dagens og verdens hendelser. Da er det gjerne kaldt og vått ute. 
Lunsjtiden nærmer seg og det lukter kaffe. Vi spiser lunsj sammen med Arboretets 
folk. Det vanker ofte en ekstra godbit. Noen har feiret fødselsdag og kommer med 
kaker, eller har vært på reise i utlandet og tatt med godbiter til oss andre. 
 Om våren trives jeg svært godt i veksthusene. Mange forskjellige slags frø er 
sådd tidligere, og nå skal det prikles! Følelsen, og lukten av varm, fuktig jord 
 mellom fingrene gir meg en sterk vårfornemmelse. Det er et under at de små, sarte 
spirene skal bli til store vakre planter.
 Lynghagen var Venneforeningens gave til Arboretets 25 års jubileum i 1996. 
Medlemmene har ansvar for, og holder oversikt med hvordan de forskjellige 
 plantene utvikler seg under våre klimatiske forhold. Lyngen er svært vakker, og det 
er nesten alltid noe som blomstrer – året rundt. Lyngblomstringen blir registrert 
og stelt med av ”pleiere” med kunnskap og erfaring.
 Venneforeningen har flere årlige arrangementer. Vår og høst har vi et medlems-
møte og en temavandring i Arboretet. Fra medlemsmøtene er det ikke uvanlig 

Eileen Bonner Petterssen 
(t.v.) og Gudrun Svenkerud 

har ansvar for Lynghagen  
(foto: T. Pousi).

Fliskutting foran gapahuken på 
Brandaneset  

(foto: T. Pousi).
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at folk går hjem med 2-3 planter vunnet i lotteriet. Til temavandringene har det 
kommet over 80 personer. Da handlet det riktignok om roser, og det er som kjent 
et tema mange er opptatt av. På årsmøtet i mai kan vi få utlevert plantegevinsten 
hvis vi har vært heldige og vunnet i medlemslotteriet. Arboretets dag krever en 
del forarbeid med aktivitetsløypen og med å lage medaljer til alle barna. Og vi er 
 vakter ved de forskjellige postene.
 Det mest populære for mange er plantesalget i april, et tilbud som bare er for 
 medlemmer. Her er det stort fremmøte av medlemmer som gjerne vil sikre seg 
noe av ”overskuddet” i Arboretet; kanskje en rhododendron som ikke er å finne i 
andres hager, eller en fin busk til en rimelig pris. Men plantene må samles og prises 
på forhånd, og på dagen er vi selgere.
 Juleverkstedet i Blondehuset er populært for barnefamilier. Det lages julepynt 
med grønt og nisser, fugler, klokker og bånd. Vi selger risgrøt og rød saft, jule-
gløgg, kaffe og te. Fra Arboretets samlinger klippes vakre greiner av pyntegrønt 
som gran, edelgran, sypress, kristtorn og annet. 
 Flere har vært med på mandagsdugnaden i mange år. Hva vi får igjen for inn-
satsen? Nye venner i et hyggelig og lærerikt miljø. Viten om at det vi gjør betyr 
noe, både for Arboretet selv og for de som besøker området. Dessuten arrangerer 
Arboretet en høstfest for oss, og gir oss en liten gave som takk for innsatsen. Det 
rekker.

Dugnads gjengen klar for nye oppdrag. Bakre rekke, f.v.: Ingeliv Vevle, Bjørg Turid Olsen, Gudrun 
Svenkerud, Eileen Bonner Petterssen. Fremste rekke f.v.: Bjørn Moe, Arnstein Orlund, Lis Borg, Jostein 
Ottesen, Camilla Haneberg, Olaf Hammersland, Joar Fossland (foto: T. Pousi). 
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Laurbærtysbast  Daphne laureola (foto: B. Moe).

 Månadsblomen 2007

Dei siste åra er nettsidene blitt eit stadig viktigare medium til informasjon om 
Arboretet og Botanisk hage. Sidene der vi skriv om plantene gjennom vekstsesongen 
har fått namnet ”Månadens blom”. Spalta tek føre seg blomar både i Botanisk hage 
og i Arboretet, og skal ha fokus på planter som blømer og er verdt å sjå i den 
aktuelle månaden. 
 Vi vil gjerne nå fram til så mange som mogeleg med desse sidene. Men alle har 
ikkje internett, difor publiserer vi dei tolv ”månadsblomane” frå 2007 i Årringen. 
Tekstane er skrivne av Bjørn Moe, Per H. Salvesen og Reidun Myking. 

Januar: Laurbærtysbast - Daphne laureola

Tysbast er saman med blåveis eit av dei særmerkte vårteikna i skogen på kalkrik 
grunn austpå. I Noreg er planta vanleg på Austlandet og i Trøndelag, men i kyst-
stroka på Vestlandet vantar den. Truleg ligg årsaka i at kystklimaet gjev for dårleg 
vinterkvile for planta. 
 På haugen bak Blondehuset veks tysbasten side om side med den utan landske 
slektningen laurbærtysbast, Daphne laureola. Denne arten fins naturleg frå Nord-
Afrika og Azorane gjennom Europa nord til England i vest og til Ungarn i aust. 
Busken er vintergrøn og får gulgrøne blomar i små klasar mellom dei øvste blada 
på  greinene.  
 I mildveret så langt denne vinteren har både tysbast og laurbærtysbast kome 
uvanleg tidleg i blom - faktisk i november 
2006. Bløminga er rikare ved dette 
nyårsskiftet enn tidlegare år, men ein 
lyt nytte høvet til å sjå blomane medan 
mildveret er her. Før eller seinare kjem 
frosten, og vi har tidlegare sett at både 
blad og  blomar då vert brune ganske fort. 
Dette skjer fordi cellene har tatt opp mykje 
vatn og celle safta ikkje har nok løyste stoff 
( sukker, salt m. v.) til å hindra at vatnet 
frys til is. Både laurbærtysbast og tysbast 
er døme på planter som er særleg utsette 
for frost i det varierte vestlandsklimaet. 
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 Februar: Vårlyng
 -  Erica carnea ’Rotes Juwel’

Når vårlyngen blømer er det 
som regel eit teikn på at det 
går mot lysare tider. Men årets 
sesong starta uvanleg tidleg, 
med blomar allereie i  november 
2006. Dei fyrste  blomane var 
heller bleike i  fargen, i svakt 
dagslys og eit ustoppeleg regn-
vêr. Det må godt med lys til 
for at  blomane skal få den 

 karakteristiske djupe, mørkeraude fargen (carnea tyder kjøttfarga). Normalt vil 
bløminga og fargane væra på topp i mars når vårsola får godt tak i bakken. Status 
for bløminga i byrjinga av februar er at fargane ligg som eit lett slør over feltet med 
vårlyng, om lag eit par veker tidlegare enn normalt. Det ser ikkje ut til at snar-
visitten med snø og kulde har gjort skade på blomane som kom tidlegast i gang. 
Vårlyngen er hardfør og tåler godt det lunefulle vestlandsklimaet med skiftande 
temperaturar. 
 Det var Carl von Linné som gav namnet til både vårlyng (Erica carnea) og 
mange andre artar av Erica. Vårlyng er ei fjellplante som veks naturleg sør i Alpane 
og i fjella på Balkan, frå 600 – 2600 moh. I desse fjellsidene får den tilfredsstilt 
krava til mykje lys. Som prydplante i hager er det viktig at den får stå heilt opent. 
 I Lynghagen er det over 30 ulike kultivarar av vårlyng. Dei dannar eit stort 
teppe med blomar i ulike fargar, frå mørkeraude til kvite. Også blada kan ha fargar 
mot det gule og oransje. Kultivaren på biletet heiter ’Rotes Juwel’, og er ein av dei 
tidleg blømande sortane.

Mars: Vårkrokus 
(mildekrokus) - Crocus vernus

Byrjinga på mars har vore 
l ovande med sol og mild-
vêr – ideelt for å vekkje til 
live dei himmelblå krokus-
blomane. Dei tidlegaste kom 
i ei sørvendt skråning innafor 
muren til Gamlehagen ved 
Folkehøgskulen. Etterkvart 
vil heile hagen verta dekt av 
 blømande krokus, både på inn-
sida og utsida av muren. Om 

Februar: Vårlyng  Erica carnea ’Rotes Juwel’ (foto: B. Moe).

Vårkrokus (mildekrokus)  Crocus vernus (foto: B. Moe).
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mildvêret held fram vil årets 
krokusbløming være på topp 
frå  midten av mars og utover. 
Mange er blitt fascinert av det 
intense, blå blometeppe, ikkje 
minst Zinken Hopp som har 
skreve at ”det virker som eit 
stykke av  himmelen skulle ha 
falt ned”.
 Vårkrokus veks naturleg i eit 
stort område i fjellstrøka søraust 
i Europa, frå Italia til Ukraina. 
Den er innført til Milde, men 
når og korleis han kom, veit vi 
ikkje. Vi veit at hagen er gammal, med dei eldste spora tilbake til før år 1700, og 
kanskje har krokusen ei historie tilbake til den tida? Variasjonen i  blomane og farge 
på griffelen tyder på genetisk variasjon i materialet på Milde. Frøa er godt spire-
dyktige, men det går lang tid frå frøsetjing til bløming, minst fem år.

April: Rhododendron ’Sanderling’

I furuskogen ovafor Lynghagen i Arboretet veks den tidlegblømande 
 rhododendron-kultivaren ’Sanderling’. I år byrja bløminga i mars, og den har 
klart seg bra sjølv om det har vore mange dagar med nattefrost. Planta er hardfør, 
og dei kremkvite blomane blir ikkje brunflekka etter frost slik som mange andre 
rhododendron sortar. Også denne våren kjem det rikeleg med blomar som sit tett 
samla ytst på greinene. 
 På same måte som fleire andre av rhododendronkultivarane til Peter Cox, har 
’Sanderling’ fått namnet etter ein fugl. Vadefuglen sandløpar er lys i vinter drakta 
med brunsvarte teikningar, noko som gjev ein kontrast på same måte som dei 
 mørke støvknappane hos den kvite rhododendronblomen. Det passer godt at sand-
løpar er ein nordleg fugl som hekker i polare strøk.
 Men sjølv om ’Sanderling’ er hardfør og trivst godt hos oss, er den vanskeleg å 
avla fram og difor ikkje lett å skaffe.

Mai: Viermagnolia - Magnolia salicifolia 

Ved Mørkevassbråtet nord i Arboretet er det ei samling av buskar og tre frå Japan. 
Eit av trea er Magnolia salicifolia som blømer på bar kvist med store kremkvite 
blomar. No i byrjinga av mai er den praktfull, og det spesielle ”kvite” treet vekkjer 
oppsikt i furuskogen. Vi har to  eksemplar i Japansamlinga, begge om lag 7 – 8 
m høge. Blada kjem seinare og har ei avlang, smal form og liknar på vier, derav 
 namnet salicifolia.  

Rhododendron ’Sanderling’ (foto: B. Moe). 
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Magnoliafamilien er ei svært 
gammal plantegruppe som  blir 
rekna til dei fyrste greinene på 
blomeplantenes stamtre. Fossile 
former er funne like tilbake til 
Kritt-tida. Mange mjølberarar 
og fruktemne i spiral på ein 
langstrekt blomebotn blir rekna 
som primitive karaktertrekk 
hos Magnolia.
 Magnolia salicifolia veks 
 naturleg i Japan, og opphavet til 

plantene våre kjem frå eit fjell på Honshu, 1500 moh. Dei vart stiklingsformert i 
1982. Årets bløming av Magnolia salicifolia er tidleg, og vil nok ikkje vare gjennom 
heile mai. Om du har tenkt å sjå bløminga, bør du gjere det no før det heile er 
over.

Juni: Iris nertschinskia

Eit av høgdepunkta i Botanisk hage no i byrjinga av juni er bløminga til dei 
 mange ulike artane og kultivarane av iris. Ein av artane er Iris nertschinskia (eller  
I.  sanguinea) som står i Fjellhagen ved bekken nedanfor fossen (riktig nok utan 
vatn i år). Planta veks i fuktige enger og skogkantar i sitt naturlege utbreiingsom-
råde i Aust-Asia (Japan, Korea og Kina). 
 Iris nertschinskia er slank i veksten med nokså smale blad og mørkeblå  blomar. 
Den liknar på sibiriris som er ei gruppe med fleire nærståande artar. Vi fekk  planta 
i 2002, og den har utvikla seg til ei kraftig tue med mange blomestenglar som er 
rette utan forgreiningar. 
 Det står ein fin samling av iris-kultivarar lengst vest i bedet for vårlauk i 
Fjellhagen. Desse  blomane er store med ulike fargar i gult, blått og  burgunder. For 
ikkje å gløyme vår eigen viltveksande Iris  pseudacorus - sverdlilje som veks i mengder 

i Vågelva i Japanhagen. Dei 
fyrste blomane er komne, 
men høgdepunktet er i 
midten av juni når sumpen 
er meir eller mindre 
gulfarga. Frå brua er det 
orkesterplass til bløminga.

Magnolia salicifolia (foto: B. Moe).

Iris nertschinskia (foto: B. Moe).
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Juli: Hagenonsblom  
- Anagallis  monelli ’Skylover’

I slutten av juni er alle sommar-
blomane planta ut, og utover i juli 
kjem  samlinga til sin rett med eit stort 
mangfald av fargerike sortar. Ein av 
sortane er Anagallis  monelli ’Skylover’, 
også kalla hage nonsblom eller blånons-
blom. Den har relativt store  blomar 
med kraftig blåfarge og litt rosa i midt-
en. Planta produserer nye blomar heilt 
til frosten kjem. Men den er kravstor 
på sollys: hagenonsblom vert kalla 
”grine til middag” (smile til middag) på dansk  fordi den opnar  blomane først i full 
sol ved middagstider. Dei lukkar seg i dårleg ver.
 Hagenonsblom tilhøyrer ei eiga samling av Carl von Linné sine sommar blomar, 
plassert i Blondehushagen og like ved hovudsamlinga i Solåkeren. Samlinga er 
laga i anledning 300-årsdagen for hans fødsel den 23. mai 1707. Desse sommar-
blomane er henta frå boka ”Hortus Upsaliensis” (1737), Linné si oversikt over 
plantene han dyrka i den botaniske hagen i Uppsala. Nokre av  plantene vi har 
valgt i utstillinga kan vere av yngre sortar enn dei som stod i Uppsala, men alle skal 
ha ein utsjånad som liknar dei gamle frå 1730-åra. 

August: Tvillingblomst - Diascia anastrepta

Diascia er ei slekt i maske blomster familien (Scrophulariaceae) og kjem frå Sør-
Afrika. Slekta har omlag 50 artar, og fleire av desse er  populære hageplanter hos 
oss. 
 Artane i denne slekta har eit spesielt pollinerings system, der oljekjertlar inne i 
blomen spelar ei viktig  rolle. Spesialiserte bieartar  samlar olje frå desse kjertlane og 
matar  avkomet med olja. Ein kan sjå  desse oljekjertlane som svarte prikkar inne 
i  blomen. Diascia-artane vert ikkje 
 pollinert hos oss, fordi våre  heimlege 
bier og humler går etter nektar og 
pollen, og bryr seg ikkje om olje. 

Vi syner ein art, D. anastrepta, som 
kjem frå Drakensberg i Sør-Afrika, 
og som står i Afrika-avdelinga i 
Fjellhagen.

Hagenonsblom  Anagallis monelli ’Skylover’  
(foto: B. Litlere).

Tvillingblomst  Diascia anastrepta  
(foto: B. Moe).
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September: Hjortetrøst - Eupatorium 
 cannabinum

Hjortetrøst er ein fleirårig, saftig 
staude på opp til 1,5 m. Blada er 
djupt delte i 3-5 spisse, sagtanna 
fliker, ikkje ulikt blada hos hamp, 
Cannabis sativa. Det norske namnet 
er ein dansk import og ei tvilsam 
over setjing av eit middel aldernamn 
på planta. Ingenting tyder på at 
 hjorten har noko spesielt forhold til 
den - anna enn som fôr. Hjortetrøst 
vil helst ha utilgjengelige veksestader 
der verken hjort eller andre dyr kjem 
til, og toler ikkje for sterkt beite. Den 
fins naturleg på fuktige stader i skog-
kantar og ved innsjøar, i bratte berg 
står den der sigevatn og fosse sprut 
sørgjer for fukt. På god jord og i halv-
skugge veks den spreidd frå svenske-
grensa til Grimstad. Lenger vest fins 
den berre nokre få stader nordover til 
Kvam i Hordaland, der vi har henta 

våre planter frå bratte berg med sigevatn. 
 Hjortetrøst blir i Norsk Raudliste ført som omsynskrevjande, sidan den er 
 sjeldan og synest å vere i tilbakegang mange stader. Lokalitetane for hjortetrøst er 
truga av utbygging, og vert reduserte på grunn av gjengroing. I tråd med Noregs 
internasjonale avtalar om å sikre 60 % av alle raudlisteartane ex situ, har Arboretet 
og Botanisk hage teke arten i kultur, slik at den kan førast attende til naturen om 
den forsvinn på dei naturlege veksestadane.

Oktober: Kinasøte - Gentiana sino-ornata 

I byrjinga av oktober, når hausten set inn for alvor og dei fleste plantene i Fjellhagen 
er ferdig med bløminga, står kinasøte i sine vakraste blåfarge. Den store trompet-
forma blomen er 5 cm lang og sit på korte stenglar nær bakken. Dei smale blada 
sit på krypande stenglar kring blomen og dei veks villig utover i matter. Kinasøte 
trivst godt i steinbed i sur jord, og kan med fordel plantast i torvrike parti. Difor er 
den lettare å dyrke enn dei fleste andre Gentiana-artane. 
 Kinasøte blei fyrste gong oppdaga i eit fjellområde i Yunnan i Kina i 1904, 
-  provinsen der  mange hageplanter har sitt  naturlege opphav. Det fins fleire 
 kultivarar av kinasøte, i dag er dette svært  populære hageplanter. For at  bløminga 

Hjortetrøst  Eupatorium cannabinum  
(foto: P. H. Salvesen).
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skal bli best mogleg med 
opne blomar, må kinasøte 
stå solrikt med god tilgang 
til lys. Under gode  forhold 
varer bløminga heilt til 
frost nettene kjem på sein-
hausten. 
 I Botanisk hage veks 
kinasøte ved bekken i 
Asia-feltet av Fjellhagen.

November: Primula 
 japonica ’Deluxe Mixture’

Bak bambusgjerdet ved 
inngangen til Japanhagen er det planta ut fleire  stauder med tilknyting til Japan. 
Ein av dei er Primula japonica ’Deluxe Mixture’. Dette er ein kultivar av japan-
nøkleblom, og den kan skiljast frå arten ved at større  blomar sit tett samla på ein 
kort stengel nesten nede i bladrosetten. Bløminga har vart nokre veker, men så 
lenge mildveret held fram, vil dei rosa  blomane halde seg fine ei tid til. 
 Primula japonica er ein av fjorten nøkleblomartar som veks vilt i Japan. Den 
er endemisk, noko som betyr at den ikkje veks vilt utanfor Japan. Habitatet er 
 fuktige stader i fjellet, særleg ved bekker og elvebredder. Klimaet er ikkje ulikt det 
vi har på Vestlandet. 
 Nøkleblomartane er populære hageplanter, og det finst svært mange  kultivarar 
av dei. Vi har prøvd ut fleire andre kultivarar av japannøkleblom i samlingane våre, 
dei fins både i Botanisk hage og i Arboretet. Primula japonica ’Deluxe Mixture’ kan 
anbefalast fordi den blømer lenge og gjev  farge til hagen etter at dei fleste  staudene 
har visna.

Kinasøte  Gentiana sino-ornata  (foto: B. Moe).

Primula japonica ’Deluxe Mixture’  
(foto: B. Moe).



 
 
Desember: ”Skogsfiken” (Forest Fig) - Ficus craterostoma 

høyrer heime i Morbærfamilien. Den veks i tropisk regnskog og i tette skogskløfter 
frå Sierra Leone til Uganda, Tanzania og sørover til Angola og Sør-Afrika med sør-
grense i KwaZulu-Natal. Frøa blir spreidde av fuglar, og kan ofte spire i greinkløfter 
på andre tre. Straks rota når bakken vil den vekse som eit ”bur” rundt vertstreet og 
hindra det i å veksa, og tilslutt kvela det.
 Fikenslekta har ein svært spesiell blomestand. De ørsmå blomane sit tett i tett 
på veggen inni ein hol blomestand som sidan utviklar seg til ei kjøttfull frukt. I 
tørka form er det ein slik frukt (frå Ficus carica) som er vår tradisjonelle julefrukt.
 Fikentre har vore dyrka sidan oldtida, fiken er av dei høgast verdsette fruktene 
i tropane. Nokre av dei ville trea kan bera brukbare frukter. Likevel må ein dyrke 
trea for å få ei verkelig god innhausting.
Slekta inneheld fleire hundre artar. Ikkje alle artane ber frukter som er etande for 
menneske. Nokre av artane er ettertrakta av andre grunnar, til dømes treverket eller 
som stoveplanter. Ein av dei viktigaste matnyttige artane er Ficus carica.
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”Skogsfiken” (Forest Fig) 
 Ficus craterostoma frå 
ficusavdelinga i veksthuset 
på Milde (foto: B. Moe).

 Snitt av fikenfrukt. Alle dei brune frøa i frukten er 
danna frå kvar sin fikenblom (frå Wikipedia).
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 Årsmelding for Arboretet og Botanisk hage 2007

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

Organisasjon

Arboretet og Botanisk hage på Milde har vært en del av Bergen Museum siden 1. juli 
2004 og organisert som en egen seksjon under De naturhistoriske  samlinger (DNS). 
Virksomheten på Milde er registrert hos The Botanical Gardens Conservation 
International (BGCI). Per Harald Salvesen har vært leder for Arboretet og Botanisk 
hage siden 1. januar 2005. Styret for Arboretet og Botanisk hage har avholdt ett 
møte i 2007. Fagrådet hadde også ett møte, inkludert en  befaring i Arboretet. Per 
Magnus Jørgensen fortsatte som leder i komitéen for utbygging av Botanisk hage. 
Per Harald Salvesen er direktør for Stiftelsen Det norske arboret og redaktør av 
Årringen. 
 Arboretet og Botanisk hage har 20 faste stillinger fordelt på følgende fem 
 avdelinger: administrasjons-, informasjons-, formerings-, urte- og lignoseavd. 

Personale

Heidi Lie Andersen ble tilsatt som førsteamanuensis i lignoseavdelingen fra  
1. oktober.  Leder for formeringsavdelingen Ella Kristi Ødegård Blomsø var tilbake 
fra  permisjon den 1. september. Inger Måren fortsatte sin stipendiatperiode med 
pliktarbeid på Milde, men med arbeidsplass i byen. 
 Arboretet har som  tidligere år 
hatt personer i  engasjementer og 
prosjekter av  kortere eller lengre 
varighet. Av lengre  engasjementer 
kan  nevnes Svanhild Ystaas som 
vikar i veksthuset og Kristin Linga 
både som ekstrahjelp i Botanisk 
hage og konsulent med database-
arbeid. Frode Hatlevik hospiterte 
en periode våren 2007.
Heidi Lie Andersen (t.v.) ved bi røkter lagets 

post på aktivitetsløypen under Arboretets 
dag 2007. Seinere dette året ble hun tilsatt 

som førsteamanuensis ved lignoseavdelingen 
(foto: B. Moe).



 I sesongen 2007 har disse deltatt som sommervikarer: Bruno Aminoff, Lene 
Drange, Therese von der Fehr, Henrik Fliflet, Synøve Flobak, Janne Henriksen, 
Ragnhild Lønningdal, Håvard W. Matthiessen, Elin Moltu, Karina Nesheim, 
Anders Søyland og Åshild Søyland. 

Bygninger, anlegg og arbeid i samlingene

Også i 2007 har de store utbyggingsprosjektene foregått i Botanisk hage, både når 
det gjelder anleggsarbeid og bygninger. 

Japanhagen

I januar var det klart for neste byggetrinn i Japanhagen. Det ble gjort forberedelser 
til utbygging av Vassmyra, med nøyaktige oppmålinger av vannstand og høyde-
nivå i forhold til Mildevatnet. Anleggsgartner Askeland stod for utlegging av geo-
nett og flere lag med sammensveiste plastduker, avstivet av masser med sand og 
grus. I følge avtalen om framdrift skulle det innen utgangen av februar foreligge en 
vanndam, og denne ble anlagt etter planen. Men dammen ble liggende unaturlig 
høyt i terrenget, og spørsmålet var om en skulle ta det omfattende arbeidet med 
å heve området rundt? Siste uken i april kom prosjektleder og arkitekten, Haruto 
Kobayashi på besøk fra Japan, og han foreslo at vannet skulle fjernes og erstattes 
med singel (lys singel fra anortosittbruddet i Gudvangen), hvilket ble godkjent av 
utbyggingskomitéen. Vannet ble tappet ut umiddelbart etterpå.
 Botanisk hage sendte en ekspedisjon til Dale i Vaksdal for å finne steinblokker og 
rullesteiner til det nye anlegget. Steinene ble plassert i lys singel i et arrangement som 
er vanlig i japanske hager. Etter hvert startet arbeidet med å plante mose omkring 
steinene. Stor bjørnemose er den arten som en fant ut fra  arkitektoniske  hensyn 
ville egne seg best, og den ble samlet fra områder i Arboretet, og plassert omkring 

 steinene i grus hagen. 
Samlet skal  anlegget på 
Vassmyra  symbolisere 
øyer i havet og venn-
skapet mellom Norge og 
Japan.
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Gartnerne Ole Fedje (t.v.) og Jon 
Kleveland måler opp høydenivået 
før arbeidet med grushagen i 
Japanhagen tar til i sumpen ved 
Mildevatnet (foto: B. Litlere).
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Arbeidene på Vassmyra 
fortsatte da Kobayashi var på 
besøk 23. – 29.  november. 
Den solide steinbroen over 
Visdomskilden og strand-
sonen med avrundete  steiner 
som angir overgangen mot 
sumpen ble lagt på plass. 
Under dette besøket fra Japan ble neste byggetrinn, Tepaviljongen diskutert med 
tegninger, plassering og  økonomi. På et møte 24. november deltok bl.a. Trond 
Mohn og Kåre Rommetveit sammen med japanerne og ansatte fra Arboretet og 
Botanisk hage. 
 Den 24. oktober var den japanske ambassadøren, Hisao Yamaguchi i følge med 
den japanske konsulen Jacob Irgens på besøk i Bergen. Ambassadøren hadde et 
ønske om en tur til Milde for å se Japanhagen. Han fikk en rask, men  grundig 
omvisning, og uttrykte stor tilfredshet med anlegget slik det framstod og de 
 planene som er lagt for fullføringen av hagen våren 2008.
 Parallelt med anleggsarbeidet, ble det arbeidet med å rydde skog og tilrettelegge 
for beplantning. I Mosehagen i Vassmyrhaugen ble flere grantrær hogd for å fri-
gjøre plass til planter med japansk opphav. Det ble satt opp svart nettinggjerde i 
grensen mellom Japanhagen og området til Skipanes (sørsiden av Vågelva). Dette 
for å ha en sikker inngjerding mot husdyr på beitemarken. Jan Skulstad tok opp-
draget med å sette opp gjerdet. 
 I Japanhagen er det plantet ut urteaktige planter produsert i veksthuset. 
Lignoser til Japanhagen er dels importert fra utenlandske planteskoler, og dels 

Anleggsarbeidet i grushagen ble utført 
våren 2007 (foto: B. Litlere).

Planleggingsmøte om 
Tepaviljongen, det siste 

byggetrinnet i Japanhagen. 
Her diskuteres tegninger 

og økonomi. Rundt bordet 
f.v.: Åge Vallestad, Trond 

Mohn, Kåre Rommetveit, 
Per Magnus Jørgensen, 
Brynjulv Litlere (delvis 

skjult), Haruto Kobayashi 
og to japanske kollegaer 

(foto: B. Moe).



kjøpt inn fra norske leverandører. Det er også flyttet et betydelig antall større 
 planter fra Arboretets japansamlinger. Mange av frøene som ble samlet i Japan 
(november 2006), har spirt og blitt fine småplanter. Urtene er allerede plantet ut, 
men lignosene må få litt lengre forkultur i veksthuset og på karplanteplassen før 
utplanting i samlingene.

Botanisk hage

Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, plantet den 3. juni et 
”kunnskapens tre”. Dette skjedde under en seremoni om morgenen på Arboretets 
dag. Det ble laget en brosjyre som trekker opp visjonene til dette anlegget som er 
blitt kalt temahagene, men det ble ikke utført mer arbeid der i 2007. 
 Ovenfor nordre inngang til Botanisk hage (ved den gamle planteskolen) ble 
arbeidet med nytt toalett- og lagerbygg startet opp i juni 2007. Først ble det gravd 
grøft for kloakk og vannledning over ”Mildemarken” ned til en rensestasjon ved 
Mildevågen. Grunnarbeidet for huset kom i gang 17. august, mens tømrer arbeidet 
startet 14. november. Innen utgangen av året var råbygget ferdig og klart for inn-
redning. Det er Eiendomsavdelingen (EIA) ved Universitetet i Bergen, som har 
gjennomført prosjektet, og entrepenør Unneland & Juvik a/s har hatt ansvaret for 
framdrift og utførelse. 
 I oktober 2007 startet grunnarbeidet til det som skal bli pumpehus og vannings-
stasjon for Fjellhagen. Det er blitt en pen trebygning som ligger fint i terrenget på 
nordsiden av Solhaugen i Botanisk hage. Huset skal inneholde et programmerbart, 
logisk styringssystem for vanning i Fjellhagen og nærområdene. I tillegg skal det 
huse nytt pumpesystem som vil gi sikrere drift av vannsirkulasjonen i dammen, 
bekken og fossen i Fjellhagen. Huset er tegnet av Olav Tveitnes, Opticonsult, og 
arbeidet er utført av Jan Skulstad. 
 Det er lagt mange trekkerør for el-kabler og vannledninger fram til  områder 
i Fjellhagen som skal styres fra pumpehuset. I tillegg er det satt av kapasitet for 
framtidig utvidelse i  retning mot Japanhagen og Nyttevekstavdelingen. Grøfter for 

trekkrør og vann ledninger 
er oppmålt og kartfestet 
på digitale kart av Trond 
Kaland. 
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Starten på anleggsarbeidet i  
Rundhagehuset med lager og 
publikums toalett, sommeren 2007  
(foto: B. Moe).



Arboretet

Arbeidet med å tilføre ny grus på veger og stier og utbedring etter flomskader 
fortsatte i 2007. Ved Litle Grøneviksmyr vis à vis Blondehuset ble  arbeidet med 
utvidelse av vegskulderen ferdigstilt og tatt i bruk til stands under Arboretets dag. 
Området skal ikke brukes til ordinære parkeringsplasser, men sås til og holdes som 
plen. I Rosariet ble det foretatt utskifting av jord i enkelte bed i forbindelse med 
utplanting av nye klaseroser.
 Etter samarbeid med landskapsarkitekter ved Statens Vegvesen og samferdsels-
etaten i Bergen kommune, har Arboretet fått anledning til å komme med forslag 
til beplantning og fått levert noe av plantematerialet til anlegget rundt vegkrysset 
i Birkelandsskiftet. Store busker og trær med mer sjeldne former og høstfarger, 
vil her kunne stå på utstilling og markere avkjørselen mot Milde og våre plante-
samlinger i Arboretet. Det er også levert en mengde med frø av mildekrokus som 
en håper skal etablere seg på arealene med plen rundt bussterminalen. 
 I Vasshaugen ved Mørkevann ble granhogsten gjort ferdig øst mot Relieffhagen 
slik at dette området får mer sol og bedre lysforhold. Etter en storm i januar ble 
det hogd og ryddet etter vindfall, bl.a. i Mørkevågsbotnen, ved Tjødna og  ovenfor 
Relieffhagen. En stor nobelgran (Abies procera) ved Verdens ende gikk tapt i 
 stormen. 
 Det var nødvendig å rydde og tynne trær rundt samlingene i Oldertøset, 
Nore Korsdalane, Langemyra, Levende fossiler, Drangestykket, Hatlehaugen, 
Naustdalen og Dalsmyra. Alt av greiner er blitt fliset opp, slik at det nå er rikelig 
med flis på lager som kan brukes til dekking og jordforbedring.
 Med god hjelp fra dugnadsgjengen ble det satt opp to gapahuker i skogen, den 
ene ved Oldertøset og den andre i Søre Mørkevågen. 
 I Blondehuset ble det montert skjerm til bildeframvisning, foredrag og  seminar. 
Det er registrert maur på kjøkkenet og i stuen, og det blir nødvendig å gjøre tiltak 
mot dette. 
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Gapahuken ved 
Oldertøset i Arboretet 

er blitt bygget av 
dugnadsfolk fra 

Arboretets venner. Olaf 
Hammersland (t.v.) 
og Joar Fossland har 

vært primus motor for 
 prosjektet (foto: T. Pousi).



Formeringsavdelingen

I veksthuset ble det i 2007 produsert 16.123 ettårige utplantingsplanter fordelt 
på 175 ulike sorter. Plantene gikk hovedsakelig til Botanisk hages utstillinger av 
sommer blomster, men også til Blondehushagen og til pynt omkring husene i drifts-
området i Arboretet. I tillegg ble det levert planter til Muséhagen og til hagen ved 
Damsgård hovedgård. Frøene til sommerblomstene er i hovedsak levert av Norgro. 
En del av sortimentet er grønnsaker og lignende levert til Nytteveksthagen, til 
sammen 1077 planter. Stiklingsformerte sommerblomster utgjorde 593 planter. 
 I anledning ”Linnéåret 2007” ble det laget egne utstillinger av planter som Carl 
von Linné brukte i sin hage for snart 300 år siden, til sammen 1890 planter som stod 

i Botanisk hage (920 planter fordelt på 
25 sorter), Blondehushagen (650  planter 
fordelt på 26 sorter) og Damsgård (320 
planter fordelt på 15 sorter). De gamle 
 sortene i Linnéutstillingene (totalt 33 
ulike  sorter) er hovedsakelig levert av 
Impecta.
 Årets utstilling av sommerblomster 
ble bra til tross for kjølig vær og mye 
nedbør. Det så ut til at plantene fikk stå 
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Per H. Salvesen holdt et foredrag om Linné i 
forbindelse med sesongåpningen på Damsgård. 
I bakgrunnen henger et portrett av Herman 
Drevhagen som var Hoffagent Herman Didrich 
Jansons morfar. Malt ca.1700 (foto: R. Myking).

Sommerblomstproduksjon 
i veksthuset  
(foto: E. J. Melstokkå).



i fred for brunsneglene selv om vi vet at noen av  sortene er favorittmat. Vi vet at 
sneglene er godt etablert i Botanisk hage, og derfor frykter vi at vi står overfor et 
økende  problem med brunsnegler i sommer blomstfeltet. 
 Det ble totalt produsert 3.978 stiklinger til formering av ulike sorter planter, 
særlig Buxus, roser, andre lignoser og av utstillingsplantene i veksthuset som også er 
til bruk i Muséhagen. Formålet med stiklingsformeringen er å fornye  samlingene 
og å drive forskning.
 Veksthuset har ansvaret for overvintring av samlingene av georginer (Dahlia), 
som omfattet ca. 40 sorter, deriblant 30 aksesjoner innsamlet som ledd i 
 inventering av gamle hager i georgineprosjektet med støtte fra Norsk genressurs-
senter. Georginene ble i 2007 vist i Blondehushagen (historiske sorter) og ved 
hoved inngangen til Botanisk hage. 

Plantesykdommer og skadedyr

Smitte fra soppen greinråte (Phytophthora ramorum) ble konstatert av Mattilsynet 
på enkelte busker av rhododendron i artssamlingen i Nore Korsdalane, og ble igjen 
påvist på Viburnum i Solåkeren. Smittede planter er fjernet og nødvendige tiltak er 
utført etter instrukser fra Mattilsynet. Det er også foretatt etterrydding av bulke-
mispler i og i nærheten av Arboretet. 
 De første brunsneglene ble registrert i vårt område i 2006. Siden da har 
 mengden og spredningen av snegler økt betydelig, og 2007 var første året med 
konsentrert innsats for bekjempelse. Brunsneglen er påvist i alle deler av Botanisk 
hage, i Blondehushagen og flere steder langs Mildeveien i Arboretet (bl.a. i og 
ved Naustdalen), og ulike metoder mot problemet er forsøkt: plukking, klipping, 
Ferramol og Nemaslug (se s. 75). Det er gjennomført jevnlige patruljer i Botanisk 
hage og ved Blondehuset for kontroll med sneglepopulasjonen, i visse plantinger 
er dette blitt gjort daglig. Et forsøk på å vise mulig preventiv effekt av strølag ble 
utført i samarbeid med forskere ved Institutt for biologi (se Årringen 2007).
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I anledning Linnéåret ble 
det laget en egen samling av 
sommer blomster som Linné 

dyrket i sin hage  
(foto: R. Myking).



Utadrettet virksomhet og arrangementer

Arboretets dag ble arrangert søndag 3. juni. Tema for dagen var markering av 
300-årsdagen for fødselen til Carl von Linné. På denne måten bidrog vi med et 
 arrangement i ”Linnéåret 2007” som er blitt markert i botaniske miljøer verden 
over. 
 Fjellbekken og Fana Spellmannslag spilte opp med felespill og samlet 
 folket ved Blondehuset til kl. 1130. Der kalte konferansier Kåre Offerdal på 
oppmerksom heten fra publikum og introduserte direktør Per H. Salvesen, som 
ønsket  velkommen og takket for den gode støtten som har gjort Arboretet til en 
 institusjon for hele byens befolkning. 
 Hovedtaler for dagen var Per Magnus Jørgensen. Som ekspert på ”jubilanten” 
Carl von Linné og iført en vest i 1700-talls stil, fikk vi et levende kåseri om Linné 
og hva han har betydd for vitenskapen. Per Magnus Jørgensen deltok også på stand 
med den nylanserte boken sin ”Botanikkens historie”, der Linné naturligvis har 
fått en sentral plass.
 Foreningene som deltok var: Arboretets venner, Den  norske Rhododendron-
forening, Hageselskapet Fana, Norsk trepleieforum, Vestlandsavdelingen av Norsk 
botanisk forening, Norsk ornitologisk forening, Bergenske birøkterlag, Milde-
Hjellestad historielag og Soppforeningen i Bergen. Fana Røde Kors hjelpekorps 
hadde stand med førstehjelp. Kunstner Hendrieke Berg hadde en egen bildeutstil-
ling med motiver fra naturen.
 Aktivitetsløypen er populær med 182 startende barn (hovedtyngden i  alderen 
3 – 12 år). I løypen som er bemannet av foreningene nevnt over, skal barna løse 
oppgaver og svare på spørsmål. 
 Den musikalske underholdningen var ved ”Kor é Vi”, vår gode samarbeids-
partner som både sang og administrerte kaféen. Været var strålende varmt og fint. 
Mange hadde nok trukket ned mot sjøen i Grøneviken, men Arboretets dag ble 
likevel et godt besøkt arrangement med en jevn strøm av folk hele dagen. 
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Per Magnus Jørgensen holder ord 
for dagen om Carl von Linné 
under Arboretets dag  
(foto: B. Moe).



 I Botanisk hage ble det om morgenen på Arboretets dag arrangert en  markering 
av prosjektet ”Temahagene” ved at rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund 
Grønmo plantet ”kunnskapens tre” ved den nordlige hovedinngangen. Treet skal 
symbolisere den pedagogiske visjonen som er ment å ligge til grunn for  utbyggingen 
i den nordlige delen av Botanisk hage, som vi ønsker å utvikle til en hovedarena for 
formidling og undervisning innen botanikk i Bergen. Villapalen, av Carl von Linné 
ble kalt Pyrus malus × paradisiaca (’Paradisets eple’) ble valgt i anledning 300 års-
jubiléet for hans fødsel. Til stede var byråd for skole i Bergen kommune, Hans Karl 
Tveit, som mente planene for tilrettelegging for undervisning i Botanisk hage var 
interessante og svært viktige. For øvrig var en rekke framtredende  representanter 
for Universitetet i Bergen til stede.
 Dugnadene i Arboretet og Botanisk hage utføres av en hyggelig gjeng, 
 fortrinnsvis pensjonister som har det sosialt sammen. Det er om lag ti ild sjeler 
som møter  jevnlig opp mandag formiddag, og i 2007 var innsatsen på hele 
1051 timer. Arbeidet er ganske variert og består av stell og luking av Lynghagen, 
Blondehushagen og i Botanisk hage, rydding av områder, skogsdrift, vedarbeid, 
 flising, innsamling av frø, litt anleggsarbeid og forskjellig annet. På seinhøsten 
og vinteren er det arbeid inne, bl.a. rensing av frø til frølisten. Det vektlegges at 
den som deltar på  dugnad selv skal få velge blant arbeidsoppgavene. Store hage-
kunnskaper eller plante kunnskaper er ikke nødvendig for å delta. Det er folk fra 
Arboretet og Botanisk hage som rettleder i hva som skal gjøres (se s. 81). 
 Dugnadsarbeidet utgjør et kjærkommet tilskudd til driften av Arboretet og 
Botanisk hage. For å hedre innsatsen ble den årlige høsttakkefesten arrangert  
15. november, og de tre ivrigste ble hedret som ”Årets flittige maur” med bok-
sjekker og et diplom. I 2007 gikk prisene til Joar Fossland, Lis Borg og Olaf 
Hammersland. Kristin Solheim viste bilder fra sin ferietur til Peru høsten 2007. 
Terhi Pousi arrangerte konkurranse om å bestemme trær ut fra tørkede blader. 
 Arboretets  venner 
har arrangert to 
medlems møter i til-
legg til årsmøtet. På 
vår møtet 13. mars 
var temaet ”Japanske 
hager i Tokyo og 
Kyoto”, og det var 
Bjørn Moe som viste 
 bilder fra Japan-turen 
som ble  arrangert for 
noen av de ansatte 
ved Arboretet og 
Botanisk hage for å 
 studere japanske hager 
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Arnstein Orlund, Camilla Haneberg og Lis Borg fra Arboretets venner 
samler inn frø på mandagsdugnaden (foto: T. Pousi).



og hagekunst. På høst-
møtet 9. oktober var 
temaet ”Blomsterrike(t) 
Sør-Afrika”, der Marlén 
Foseid fortalte om sin 
blomsterreise til Sør-
Afrika. I tillegg til disse 

to medlemsmøtene var venne foreningen medarrangør av to foredrag av professor 
Guan Kaiyun fra Kunming, Kina: ”Rhododendrons of China” (11. september) og 
”Alpine plants of Yunnan” (12. september). 
 Det tradisjonelle plantesalget ble gjennomført den 21. april og innbrakte  
kr 28.065. Juleverkstedet ble arrangert 2. desember, med salg og demonstrasjon 
av dekorasjonsmateriale og pyntegrønt (kristtorn, bar, kongler med mer). I tillegg 
hadde vi kafé med salg av grøt, pepperkaker, gløgg, kaffe og saft. Fremmøtet var 
bra, og overskuddet ble på kr 833. 
 I løpet av 2007 har det vært 34 organiserte omvisninger for grupper, inkludert 
temavandringene. Til sammen har ca. 760 personer deltatt på disse. Omvisere var 
stort sett tilsatte ved Arboretet og Botanisk hage, med assistanse fra Arboretets 
venner. 
 Det er blitt en prioritert oppgave å holde nettsidene oppdatert med  informasjon 
for publikum, www.uib.no/arboretet. I løpet av året har nettsidene blitt videre-
utviklet med  supplering av tekst og utskifting av bilder til de faste spaltene. Det 
har vært 13263 besøkende på nettsidene i 2007. 

 Vi har vært i media 
ved flere anledninger. 
BT og BA lagde flere 
reportasjer, bl.a. fra 
”mormorblomar” i 
Blondehushagen, løve-
tannutstillingen og 
fra Nytteveksthagen 
der det ble servert 
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Tor Jan Ropeid og Bodil 
Oma ledet temavandringen 
om vårløker, 17. april 2007 
(foto: R. Myking).

På juleverkstedet i  Blondehuset 
kan du kjøpe pyntegrønt og lage 
dine egne  dekorasjoner  
(foto: B. Moe).



smaksprøver fra eksotiske grønnsaker. Fanaposten skrev om snegleforsøket og om 
forberedelses tid i hagen når sesongen går mot slutten. Før jul hadde BT reportasje 
om kristtorn. Avisene hadde i tillegg flere mindre artikler/spaltestoff i forbindelse 
med spørsmål om planter, fenologi etc. 
 NRK/radio gjorde et lengre opptak til ”Naturens verden” om planter og 
 klima. Per H. Salvesen deltok i en serie på 7 programmer i Norgesglasset om 
folke medisinske tradisjoner knyttet til norske planter. Han deltok dessuten i 
 programmene Norgesglasset og Verdt og vite om EU-prosjektet Plants and culture 
in Europe, der UiB deltar med bidrag fra studier fra Gamlehagen på Store Milde. 

Status og planer for samlingene

De fleste samlingene i Arboretet og Botanisk hage er også publikumsutstillinger. Tre 
elementer forsøkes inkorporert i utstillingsøyemed: samlingene skal så langt  som 
mulig vise ulike plantegruppers (slekt, familie el. lign.) mangfold av til pasninger, 
deres kulturhistorie og eksempler på gode (”de beste”) plantevalg for bruk under 
vestlandsforhold. Et viktig aspekt i tillegg er bevaring av vår botaniske natur- og 
kulturarv ved å dyrke sjeldne eller truede genotyper, kulturformer og arter. 
 Vi har begynt å samle rødlistearter i våre utstillinger. Dette er basert på at Norge 
har ratifisert konvensjonen om biologisk mangfold og tilslutning til det såkalte 
2010-målet for å stanse tap av biologisk mangfold i verden. Arboretet og Botanisk 
hage er interessert i å bidra til det nasjonale målet om at 60 % av alle arter på rød-
listen skal finnes bevart levende i kultur. Dermed er de tilgjengelige for eventuell 
tilbakeføring til naturlige habitater. 
 I veksthuset på Milde holdes materiale for utstillinger i veksthuset i Muséhagen 
på Nygårdshøyden. Det holdes også en større samling av tropiske/subtropiske 
arter av morbærfamilien, spesielt slekten Ficus. Avtalen med Genressursutvalget 
for kultur vekster om å holde en samling (klonarkiv) av historiske veksthus- og 
potte planter fortsetter. 
 I Botanisk hage ble det satt opp ni skiftende utstillinger. Dessuten vedlike holdes 
sju større områder med faste 
utstillinger. De mest  betydelige 
skiftende  utstillingene var 
sommerblomster og ettårige 
vekster i Solåkeren og knoll-
vekstene (inkl. poteter) i 
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Soleigro (Baldellia ranunculoides) er 
svært sjelden i Norge og står på rødlisten, 

men den trives godt i gullfiskdammen i 
Botanisk hage (foto: B. Moe).



Nyttevekstavdelinga. Det ble  etablert utstilling av bioenergiplanter, fiberplanter, 
kålplanter og risplanter med frø innsamlet fra Japan. Løvetannutstillingen  vakte 
oppsikt blant publikum da den ble etablert våren 2007. Av de faste  utstillingene er 
Fjellhagen den absolutt mest  krevende å vedlikeholde. I Japanhagen er  utplantingen 
godt i gang, også dette vil kreve mye ressurser å holde ved like. 
 I Botanisk hage ble prosjektet ”Temahagene” markert, men det er ikke blitt 
gjort noe arbeid i marken. Planer foreligger, og vi ser fram til at utbygging av 
denne sentrale delen av Botanisk hage skal komme i gang. 
 I Arboretet vedlikeholdes 16 større områder med faste utstillinger. De  viktigste 
og mest krevende er samlingene av Rhododendron i Nydalen (kultivarene) og Nore 
Korsdalane (villtypesamling), Rosariet i Naustdalen med samlingene av moder-
ne, historiske og ville roser, Lynghagen med samlinger av et stort mangfold innen 
lyngfamilien og andre familier med livsformen ”lyng”, samt Blondehushagen 
med samlinger av historiske hagevekster. Arboretet har i tillegg store samlinger/ 
utstillinger av planter fra Asia, Sørlige halvkule og N-Amerika, foruten av spesielle 
slekter (kristtorn, lønn, kornell, eik, bjørk, or, ask).
 Arboretet og Botanisk hage har et betydelig materiale av slekten Sorbus (rogn 
og asal) som danner basis for utredning av denne slektens taxonomi og biologi i 
Norden. I forbindelse med en temavandring ble skiltene til Sorbus-samlingen opp-
gradert. Også samlingene av Ilex (kristtorn), Rosa (roser) og enkelte andre er i aktiv 
bruk til forskning. Samlingen av slekten Ficus fyller fortsatt det ene vekst huset. 
 Brutto tilvekst til samlingene i 2007 var 723 aksesjoner for Arboretet og 
Botanisk hage, fordelt med 203 (28 %) frøporsjoner, 349 (48 %) planter og frø-
planter, 32 (4 %) løker og knoller og 141 (20 %) stiklinger, rotskudd, jord stengler 
og podekvister. Veldokumentert villtypemateriale fra naturen utgjorde ca. 149 
aksesjoner (21 %) og veldokumentert materiale av historiske hagevekster samlet i 
Norge utgjorde 233 aksesjoner (32 %, herav buksbom 111, roser 54 og  georginer 
20 aksesjoner). Det resterende materialet (341 aksesjoner, 47 %) var uten  spesifisert 
herkomst, mest hagemateriale. 
 Det er blitt etablert flere nye utstillinger i Nytteveksthagen med temaer som 
bioenergi, fiberplanter, kålsorter og ris. 
 I veksthuset ble det i 2007 produsert 3674 flerårige planter av 245 aksesjoner 
som skal tilføres samlingene de kommende år. Det ble i 2007 plantet ut til sammen 
259 aksesjoner (1972 planter) av flerårige urter, busker og trær i samlingene. 

Samarbeid, forskning og forsøk

Arboretet og Botanisk hage er med i et stort nettverk der vi bytter frø med andre 
institusjoner. 
Frølisten (som ble sendt ut i desember 2006) inneholdt 111 innsamlingsnummer. 
Fra den samme frølisten mottok vi bestillinger fra 136 av våre nasjonale og inter-
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nasjonale forbindelser. Det ble bestilt til sammen 1298 porsjoner med frø, og vi 
sendte ut 1251 porsjoner.
 Arboretet og Botanisk hage er med i arbeidet som pågår i regi av nettverk 
for Botaniske hager. Nettverket samarbeider med Norsk genressurssenter og 
Plantearven. Per H. Salvesen deltar som representant for Arboretet og Botanisk 
hage. 
 Med støtte fra genressurssenteret for skog og Norges forskningsråd ble det 
foretatt relativt omfattende screening av kloroplast-DNA innen og mellom arter 
av slekten Sorbus (rogn og asal), basert på materiale samlet i norsk natur og dels 
fra samlingene i Arboretet. Samlingene av Sorbus ble revidert i forbindelse med 
temavandringen arrangert av Arboretets venner. 
 Et strølagsforsøk med iberiaskogsnegl ble utført av Torstein Solhøy og Bjørn 
Arild Hatteland, der formålet var å se om effekten av fire ulike strølag virker 
 preventivt på beiteskader fra sneglen. Alle Tagetes-plantene i forsøket ble kraftig 
nedbeitet, og forsøket konkluderte med at ingen av strølagene hadde effekt (les 
mer i Årringen 2007). 
 På forsommeren hadde vi 600 skoleelever fra grunnskolen i Bergensregionen 
på besøk som ledd i ”Vil vite”-prosjektet ”Sommerviten 2007” i regi av Bergen 
kommune. Elever fra 6. til 9. klassetrinn deltok, der målet er å rekruttere elever 
til realfagene på videregående skole. En hel kursdag var avsatt til biologistudier på 
Milde (Botanisk hage). Ansatte fra Arboretet og Botanisk hage bidrog med faglige 
råd og praktisk hjelp. 
 Gjennom midler fra Bergen Museum og EU-prosjektet ”Culture 2000” ble det 
igangsatt molekylærgenetiske studier av de tre formene av buksbom som er påvist 
i Gamlehagens  parterre. Undersøkelsene er et samarbeid mellom Per H. Salvesen, 
Dr. Birgit Kanz ved forskningsinstitutt i Frankfurt og Dagfinn Moe. Det er påvist 
at det er mulig å skille de tre formene både genetisk og morfologisk. 
 Arboretet er med som deltaker i prosjektet ”Bedre skjøtsel av vilt voksende 
 kristtorn som grunnlag for bedre plantekvalitet og større utbytte”, ledet av 
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Under Vil vite sitt 
arrangement, "Sommerviten 

2007" ble det brukt poster 
i Botanisk hage. Her fra 

Nyttevekst hagen  
(foto: B. Moe).



Bioforsk, Plantehelse ved Arne Stensvand. 
 Tidligere direktør i Kunming botaniske hage, i Yunnan, Kina, professor Guan 
Kaiyun med frue, Mrs Yang, besøkte Bergen 10. – 14. september, etter invitasjon 
fra Bergen Museum ved Arboretet og Botanisk hage i samarbeid med Den  norske 
Rhododendronforening, Botanisk forening og Arboretets venner. De ble vist rundt 
i Arboretet og Botanisk hage. 
 En student fra anleggsgartnerkurset ved Stend jordbruksskole hadde praksis-
plass i 4 uker våren 2007. Vi tok imot to elever i arbeidsuken fra ungdoms-
skolene Storetveit og Ytrebygda, og i tillegg 10 elever fra Fana folkehøgskole under 
Operasjon dagsverk, samt 4H-klubben fra Hjellestad.
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Akebakken ved Grøneviksmyra er populær når det er vinterlige forhold i Arboretet (foto: T. Pousi).

Prof. Guan Kaiyun med frue, 
Mrs. Yang på omvisning i 
 rhododendronartssamlingen 
med Per H. Salvesen og Per M. 
Jørgensen (foto:  T. Pousi).



 Årringens botanisk-etymologiske språkspalte

 Planter med tenner, føtter og nebb

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

Årringen har tidligere brakt to artikler om løvetanner i Hordaland (Øvstedal 2005, 
2006). Dette fikk meg på tanken at det kunne være interessant å ta en nærmere 
titt på løvetann-navnet og navnene på noen andre planter som har navn dannet i 
analogi med dyreriket. Det dreier seg her om planter som har fått sine navn ved at 
deler av plantene oppviser en mer eller mindre tydelig likhet med fugler eller dyr. 
En liten opplysning til den som stusser over flertallsformen ’løvetanner’: På norsk 
finner vi i flertall både løvetanner og løvetenner. Bokmål har normert flertall til 
-tanner, mens nynorsk har tenner.
 Løvetann vokser over hele landet og er en plante som alle kjenner – på godt og 
på vondt. På den ene siden er løvetannen et besværlig ugress, på den andre siden 
er de rike og mangfoldige tradisjonene som er knyttet opp til planten, ikke i særlig 
grad forbundet med ugresset løvetann. Navnet viser naturligvis til de grovtannete 
bladene som med litt fantasi kan sammenliknes med rovdyrtenner. Likevel er det 
ikke uten videre inn lysende 
at en så utbredt og kjent 
plante skulle få et navn 
hentet fra et rovdyr som 
slett ikke finnes i Norge. 
Så er da også løvetann et 
navn som neppe har sin rot 
i norsk folkelig  tradisjon, 
men som er kommet inn 
gjennom urtebøker, flora-
verk o.l. Dette navnet har 
så etter hvert fortrengt 
mange av de folkelige 
betegnelsene på planten. 
Løvetann er en oversettelse 
av middelalderlatin dens 
leonis, som synes å opptre 
om planten for første gang 
i det 13. årh. Vi  finner 
navnet igjen i engelsk 
 dandelion og fransk dent 
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Navnet løvetann viser til de grovtannete bladene som med litt 
fantasi kan sammenliknes med rovdyrtenner 

(Herbariet, Bergen Museum).



de lion. Da Linné satte i gang sitt store oppryddings- og systematiseringsarbeid, 
forkastet han slektsnavn som bestod av to eller flere usammensatte navn. Han for-
kastet derfor løvetannens gamle latinske slektsnavn og erstattet det med et nytt 
og konstruert navn Leontodon, etter gresk léon (’løve’) og odón (’tann’), og planten 
ble omdøpt til Leontodon taraxacum. Leontodon ble senere reservert for følblom-
slekten, og løvetannene fikk Taraxacum som nytt slektsnavn. Det foreligger ikke 
noen tilfredsstillende forklaring på Taraxacum, som sannsynligvis er avledet fra 
arabisk Tharakchacon, et navn som opprinnelig ser ut til ha vært brukt om en rekke 
korgplanter. Sauerhoff (2004) gir en oversikt over tydingsforsøk og nevner i tillegg 
til Tharakchacon gresk táraxis (’øyebetennelse’) og akémoei (’jeg helbreder’) som 
en mulig forklaring. Det nyeste forsøk på forklaring gis av Genaust (1998), som 
under henvisning til løvetannens vanndrivende virkning mener at navnet kanskje 
kan tydes som en sammensetning av arabisk tarak (’la’) og sahha (’pisse’). 
 I mange språk hører løvetannen med blant de planter som har flest folkelige 
navn. F.eks. finnes det i det tyske språkområdet ingen annen plante som kan måle 
seg med det mangfold av navn som løvetannen oppviser. I Norge er det registrert 
ca. 50 forskjellige navn. Dette er på mange måter nesten forunderlig. De løvetann-
artene som synes å være opprinnelig viltvoksende i norsk flora, er stort sett for-
holdsvis små og lite iøynefallende. De plantene folk flest har lagt merke til, er de 
store ugressløvetannene som gjerne vokser på kulturpåvirket jord. Det ser ut til at 
disse er kommet til Norge i forholdsvis ny tid sammen med endringene i land-
bruket. Fægri (1960) forteller en episode fra Hardanger hvor en gutt fikk juling 
av sin far fordi han hadde plukket en løvetann i tunet. En så vakker plante skulle 
få lov til å stå i fred. Først i den andre halvdelen av det 19. århundre begynner 
løvetannen det erobringstoktet som raskt gjorde den til en av våre mest utbredte 
ugressplanter. Til tross for plantens relativt korte historie i Norge, finnes det som 
nevnt et utall navn og tradisjoner knyttet til den. Når man studerer navnene, er 
det lite som tyder på at løvetannen er et plagsomt ugress. Svært mange av navnene 
er tvert imot av en nesten godmodig karakter. Fægri skriver i denne sammenheng 
at det er vanskelig å bli helt sint på løvetannen: ”Den er for munter der den åpner 
sine store kurver mot solen, og den bærer for mange minner om barneårenes lek.”
 Vi skal her ta en titt på en del folkelige navn, men uten at denne oversikten 
gjør krav på noen særlig utførlighet og grundighet. Det er verdt å legge merke til at 
bladformen ikke spiller noen rolle i de norske navnetradisjonene, noe som  støtter 
opp under løvetann-navnet som et navn som ikke har vært opprinnelig i norsk 
tradisjon. 
 Løvetann har spilt en viktig rolle i barneleker. Det er lett å lage kranser, fletter 
o.l. av de store blomstene med de lange stilkene, derav navn som kjedeblom, lenke
blom, lekk(j)eblom. Av de hule blomsterstilkene kan det lages rør til vannledninger, 
eller stilken kan benyttes som et enkelt blåseinstrument. Navn som (smør)soleie og 
smørblom viser til skikken med å holde en blomst opp under haken, og la det gule 
gjenskinnet i huden vise om man har spist smør eller om man liker smør. Dette 
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er en lek som ellers helst forbindes med gulblomstrende Ranunculus-arter. Hvis 
en lager to eller flere langsgående snitt nederst i blomsterstilkene, vil stilkene litt 
etter litt rulle seg opp som ringer, krøller eller spiraler. Putter en stilkene i  munnen 
eller legger dem i vann, går denne prosessen raskere. På denne måten kan en lage 
øre ringer, hjul eller smykkelignende gjenstander. Det interessante er at denne 
leken ofte ledsages av at det fremsies en regle eller et bestemt ord som da oftest blir 
brukt som navn på hele planten. Navnet er gjerne kappilaup eller liknende ord. 
En  systematisk oversikt over denne leken, som er behandlet svært inngående av 
Nordhagen (1947), finnes hos Høeg (1976).
 Mange navn er knyttet til fruktstandens utseende, og ofte er det slik at man har 
ett navn for løvetannen i blomstringsstadiet og ett brukt om planten når den står i 
frø. Et svært vanlig navn for planten i blomst er gullbost og varianter av dette, mens 
den er blitt til hårkall og hårhatt i frøstadiet. Navnet fivel viser sannsynligvis også til 
fruktstanden. Det siste navnet brukes ofte om planter med myk dun, først og fremst 
om myrull og hestehov (også kalt leirfivel fordi den trives godt på leirjord). Vi 
finner det igjen i fífill, som er det islandske navnet for løvetann. Også løve tannens 
fruktstander har vært benyttet i lek. Det kan f.eks. konkurreres i å blåse vekk så 
mange frukter som mulig. En kan også ta spådom av hvor mange frukter som blir 
igjen. Antallet kan vise hvor mange barn eller friere en jente vil få. Frukthodet 
uten frø kan lett sammenlignes med en hårløs skalle, og det har i mange språk 
fått navn som henspiller på likheten med det barberte partiet på katolske geistliges 
hoder. Tysk Mönchskopf, dansk munkehoved og svensk munk huvud og skallnacke er 
eksempel på slike navn.
 Løvetannen hører med til de korgplantene som har blomster som lukker seg 
om kvelden, og den har derfor svært ofte blitt kalt (kveld)svæve o.l. Navnet har ikke 
noe å gjøre med verbet ’sveve’, men med ’sove’ (jf. verbet ’svæve, = ’få til å sove’); i 
nåtidens norske floraverk har standardiseringsprosessen ført til at svæve nå benyttes 
om slekten Hieracium.
  Et annet trekk som folk har lagt merke til, er den rike melkesaften som har 
ført til navn som mjølkeblom og mjølkegras. Det danske navnet mælkebøtte, ofte 
forsterket til Fandens mælkebøtte, må også ses i sammenheng med melkesaften. 
Andreleddet, bøtte, er ved første øyekast vanskeligere å forstå. En sannsynlig for-
klaring er den som blir gitt av Lange (1960). Han ser mælkebøtte -navnet i sammen-
heng med at den nakne fruktbunnen likner på den skinnoverbindingen en kan 
finne på gamle melkebøtter, og som skal forhindre at melken skvalper over under 
transport. Saften anses ofte for å være giftig, og man har trodd at den kan føre til 
vorter, skabb eller annen styggedom; skabb – enten alene eller i sammensetninger – 
har derfor vært et vanlig navn. Et liknende navn er skurveblomst. I Bergen kjenner 
svært mange løvetannen som vorteblomst, og navnet forklares dels ved at man kan 
få vorter av saften, dels ved at den fjerner vorter (Pettersen 2008). Enkelte steder 
het det at kyr som har spist løvetann, gir god melk. Her har kanskje både de smør-
gule blomstene og den hvite melkesaften spilt en rolle. Mindre drastisk enn skabb, 



men likevel tydelig foraktelig, er navn som hesteblomst, griseblom, purkeblom. Også 
lusablom kan ved første øyekast synes å høre til denne gruppen. Her kan imidlertid 
det faktum spille en rolle at blomsterkorgene ofte er tilholdssted for småinsekter 
av forskjellig slag. Den svenske parallellen til lusablom er maskros. Dette navnet har 
etter hvert etablert seg som den gjeldende svenske betegnelsen for løvetann (Rydén 
1990). Rydén forklarer maskros som ”blomman med kryp i” (svensk mask = larve, 
mark) og mener at navnet kan være dannet av barn; jf. også Lyttkens’ (1904-06) 
forklaring: ”Namnet Maskros torde hafva sitt ursprung af den mängd skallbaggar 
och larvar (»maskar«), som bruka förekomma i blommorna […].” Nusvensk ord
bok (1934) gjengir den skånske forfatterinnen Eva Wigström (1832 – 1901), som 
lar løvetannen beskrive seg selv på denne måten: ”Än kalla de mig Svintistel, än 
Maskros, än Läjontand, än Hin ondes mjölkbytta.”
 Til tross for at løvetannrøtter har vært viktige i den gamle skolemedisinen, er det 
påtakelig at det finnes få folkelige norske tradisjoner om at planten er blitt brukt 
i folkemedisinen. Dette kan støtte opp under teorien om at de store  løvetannenes 
erobring av Norge er av forholdsvis ny dato. Det man i urtemedisinen særlig har 
lagt merke til, er løvetannbladenes urindrivende virkning. Selv om Linné (1745) 
i Sverige fører opp kopiss, og Simon Paulli i Danmark PisseiSeng (Paulli 1648), 
finnes det i Norden få folkelige navn som knyttes til denne virkningen, noe som 
tyder på at bevisstheten om denne virkningen heller ikke har vært påfallende sterk 
hos oss. Linné nevner navnet Piss en lit, men skriver samtidig at det brukes av 
utlendinger.
 
Et annet særdeles besværlig ugress som også har mange navn som henspiller til 
dyreriket, er skvallerkål. Selve skvallerkål-navnet har man ikke lykkes å finne 
noen helt tilfredsstillende forklaring på. I Den danske ordbog (2005) sies det at 
navnet er av uviss opprinnelse, men at det kan være beslektet med kvalme og tysk 
Quelle, som begge opprinnelig betyr ’det som veller eller strømmer fram’. Denne 
 forklaringen er ikke så ueffen hvis en tenker på den kraften planten legger for dagen 

når den  plager hageeierne. Det er ellers 
plantens bladform som har satt  fantasien i 
sving. Allerede det viten skapelige  navnet, 
Aegopodium  podagraria, benytter seg av en 
analogi til dyreriket. Aegopodium er  dannet 
av gresk aigos (genitiv av aix = geit) og 
podion (liten fot) og betyr dermed ’liten 
geitefot’. Navnet finner vi bl.a. også i tysk 
Geißfuß, og både dansk og svensk har eldre 
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Her ses likheten mellom skvallerkålens spirende blad
skudd og en hanefot i hvilestilling (fra Hegi, 1975).
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dialektnavn som viser til dette. En plante som har blad som likner på føtter, må 
etter prinsippene i den gamle signatur læren kunne brukes mot fotlidelser. Dette 
antydes da også i den andre delen av det vitenskapelige navnet hvor podagraria 

Skvallerkålen er nok ikke et kjært barn for hageeiere, men mange navn har den. Det er plantens evne til å 
gjennomveve jorda med krypende jordstengler som gjør den til ett av våre mest plagsomme ugras  

(fra Korsmo et al. 1986).



viser til skvaller kålens bruk som middel mot 
podagra. På engelsk finner vi dette igjen i 
 navnet goutweed (’gout’ = podagra). Andre 
navn med fot motiv er norske navn som 
hanefot, gåsefot eller gåsalabb. Hvis vi tar en 
 nærmere titt på disse ’fotnavnene’,  begynner 
vi likevel å stusse. En ’geitefot’ burde være 
delt i to deler, og det er stor forskjell mellom 
hanens  og gåsens føtter. Den fotformen som 
er den mest inn lysende, er sammenlikningen 
med gåsens føtter. De fleste av skvaller kålens 
blad er forholdsvis brede og trekoblede, 
og de kan derfor lett minne om en gåsefot 
med svømme hud mellom tærne. De brede 
bladene lar seg imidlertid ikke uten videre 
sammen liknes med haneføtter. Forklaringen 
må her søkes i det utseende  planten har om 

våren. De nye bladene kommer da innbøyd opp av  jorden på  samme måten som 
hos f.eks. hvitveisen. Et slikt innbøyd bladskudd kan meget vel bringe tankene 
hen på en hanefot i hvilestilling. Vi står da igjen med geite foten. Forklaringen 
må her ses i sammenheng med at ikke alle skvallerkålens blad er tre koblede. De 
nederste bladplatene er svært ofte bare todelte, og en slik bladplate med bare to 
sidefliker likner en geiteklov.
 Det er usikkert om skvallerkål er en plante som hører naturlig hjemme i 
norsk flora, og det er ikke utenkelig at den opprinnelig er kommet til Norge som 
lege- eller grønnsakplante. Et navn som tysk(e)kål kan tyde på at det kan dreie 
seg om en import fra litt sørligere breddegrader. I Nord-Tyskland og delvis også i 
Danmark har skvallerkålens blad om våren tradisjonelt blitt brukt som grønnsak. 
Skvallerkålen hørte til én av de ni grønne urtene som inngikk i den grønnsak-
stuingen som skulle spises på Skjærtorsdag (tysk ’Gründonnerstag’). Navnet tysker
kål synes å være av nyere dato. Det henger antagelig sammen med at Norge i annen 
verdenskrig fikk besøk av gjester som var minst like uvelkomne som skvaller kålen.
 
En annen analogi med dyreriket som blir brukt i den botaniske systematikken, er 
’nebb’. I slekten starr (Carex) er det f.eks. mange arter som har frukter med ’nebb’, 
en smal avsatt spiss i toppen av fruktkapselen. Noen starr-arter bestemmes på 
grunnlaget av formen og lengden på nebbet. Nebbstarr (Carex lepidocarpa) har et 
spesielt langt nebb som utgjør 1/3 av lengden til frukten. Nebb finner vi også i tre 
andre planteslekter hvor botanikk og fugleliv har havnet i en salig blanding som 
det ikke er så lett å bli klok på. Det dreier seg om slektene Geranium, Erodium og 
Pelargonium. Disse tre slektene har det til felles at frukten likner på nebbet hos 
en hegre, stork eller trane, noe som vi finner igjen i mange språk. Mange vil i 
112                                                                                                         Årringen 2008

Skvallerkålblad: Det trekoplede bladet 
kan minne om en gåsefot, mens de todelte 
side bladene kan bringe tankene hen på en 
geiteklov (etter Carl, 1986).



dag  kjenne Geranium-
artene som storkenebb. 
I Norge er storken ikke 
noen hekke fugl, men 
bare en sjelden streif-
gjest, og storkenebb er 
helt klart et  litterært 
navn som i stor grad 
ser ut til å fortrenge 
norske dialekt navn. I 
Danmark har storken 
vært en kjent og kjær 
fugl, men likevel er 
tranenæb og storkenæb 
blitt brukt om hver-
andre. Ifølge Lange 
(1960) ser det ut til at 
det også her ikke  dreier 
seg om en  opprinnelig 
folkelig navnebruk. 
I både engelsk og 
tysk finner vi den 
 samme  forvirringen. 
De  vitenskapelige 
 navnene gjør det 
 heller ikke noe  lettere. 
I Geranium skjuler 
det seg ikke noen 
stork, men en trane: 
gresk géranos = trane. 
Tranen dukker opp i 
det  norske navnet for 
slekten Erodium, som har fått navnet tranehals, mens det vitenskapelige navnet 
er dannet til gresk eródios = hegre. Dansk er språklig sett mer  korrekt, her har 
Erodium fått navnet hejrenæb. Endelig finner vi storken i Pelargonium, dannet til 
gresk pelargos = stork. Når det gjelder Geranium, er svensk det av våre nabospråk 
som har valgt den mest pragmatiske løsningen. Det svenske navnet for Geranium er 
näva, som er dannet til det svenske dialektordet näv som igjen betyr ’(langt) nebb’. 
Med et lite ironisk glimt i øyet kunne det avslutningsvis være på sin plass med en 
 nebbete bemerkning om at botanikere kanskje ikke alltid er de beste  ornitologer.
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Storkenebbartene har fått navnet etter de lange spisse fruktene som ligner 
nebbet til en stork. Bildet viser engstorkenebb (Geranium pratense)  

med frukter som er litt bøyd ytterst (foto: B. Moe). 
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 Bokmelding

Praktverk om norske hager

Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år. – Andersen & Butenschön, 380 s. 
(2008). Kr 499,- 
 

Det som slår en med en gang, er bokens uvanlige, store format (27 x 27 cm) og 
billed prakten. Det kan tyde på nok en coffeetable bok, men der blir man lurt. Dette 
er et faglig meget viktig verk, ikke minst gjennom den grundige  dokumentasjonen 
av norske hager som her finnes, både i bilder og planskisser. Mange av bildene 
har forfatteren selv tatt i hele landet gjennom et langt liv i faget. Jeg gjenopplever 
med glede flere steder som jeg kjente i barndommen, men som nå er rasert. Dette 
viser jo dessverre hvor lite flinke vi her i landet har vært til å ta vare på hage-
anlegg, et poeng forfatteren tar opp. Men han har nok rett i at det som ble gjort 
på Damsgård kan bli et vendepunkt. Under restaureringen av huset på 1980-tallet, 
ble også hagen restaurert, og det er i alle fall grunn til å håpe at Damsgård er et 
eksempel som frister til etterfølgelse. 
  Teksten er meget velskrevet og lettlest. Den er befriende enkel, rett på sak og 
uten alle de snurrepiperier og fikse idéer man ofte finner i denne typen litteratur. 
Forfatteren tøyer ikke materialet lenger enn det rekker, og han er også forsiktig 
med å presse de enkelte hager inn i stilperioder. Dette siste er meget vanskelig, og 
 egentlig unødvendig, siden Norge ligger i utkanten av Europa, og det tok tid før 
tidens trender nådde oss, da ofte i modifiserte former, ikke minst på grunn av vårt 
terreng og klima. Jeg er 
spesielt glad for at han også 
interesserer seg for plante-
materialet i  anleggene, og 
fremhever dets betydning 
for utformingen. La gå 
at jeg kunne ønske større 
fordypning om dette på 
noen steder, men hoved-
tendensen er positiv, og 
i det store og hele er det 
botaniske korrekt, noe 
som er heller uvanlig i 
bøker av denne typen. 
Der er et kjedelig unntak - 
som for å bekrefte  regelen 
- og det gjelder teksten til 
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bildet av den botaniske hagen i Uppsala (s. 174) der det sies at det er barlind 
som markerer midtaksen. Åpenbart har forfatteren selv ikke vært der, for da hadde 
han kunnet se det merkverdige at dette er graner som er hardt klippet og imiterer 
 liknende barlindhekker andre steder. Dette er et særtrekk ved denne hagen som 
ledet til bruk av dette ikke spesielt velegnete treet til dette formålet i regioner der 
bar linden ikke klarer seg, også i Norge.
 Det er nesten ikke til å tro hva Bruun har fått med seg av både store og små 
hageanlegg i hele landet. Det er derfor med forbauselse jeg finner at Muséhagen i 
Bergen ikke er omtalt, og det hadde den fortjent siden man (i den nordre delen) 
har klart å bevare noen av de opprinnelige strukturer (fra 1898), de såkalte 
”Brunchorsts hjerter og nyrer”. Dette anlegget imiterer den daværende by parkens 
struktur som ble delvis begravd under Festplassen. Likeledes er den om leggingen 
som Rolf Nordhagen gjorde på 1930-tallet i samarbeid med bygartner Børge 
Rosenkilde verd å merke seg på grunn av de spesielle hagearkitektoniske grepene, 
for  eksempel med  bassenger i forskjellige nivåer langs midtaksen i delen syd for 
museums bygningen. Jeg tror det er nokså enestående her i landet. 
 Det er mer forståelig at Arboretet og den nye botaniske hagen på Milde ikke er 
omtalt da disse anleggene først og fremst streber etter å utnytte terrenget til sitt for-
mål: å vise botanikk. Derimot skriver han naturligvis inngående om Gamlehagen 
ved Folkehøyskolen som jo er et merkelig anlegg som heldigvis er blitt liggende 
temmelig uforstyrret. Det er verd å merke seg konklusjonen: ”Det vi møter her, er 
det opphavelige eller autentiske i en hage der ingen vesentlige endringer av hoved-
formen har skjedd på mer enn halvannet hundre år. Trær og busker har bare vokst 
og blitt gamle. Tidens gang - hagekunstens fjerde dimensjon - trer frem med full 
styrke. Velmente restaurerings- og fornyingstiltak ville lett ha kunnet fjerne denne 
dimensjon en gang for alle.”
 Det er nå nærmere hundre år siden Carl Schnitler ga ut sitt flerbindsverk om 
norske hager, og det er på høy tid med en oppdatering. Mye har hendt siden den 
gang, både i utforskningen av gamle anlegg og opparbeiding av nye. Dette siste har 
også fått en svært god oppfølging i boken. Til min egen forbauselse ble jeg mest 
imponert av kapitlet ”Hager og grønnområder i nyere tid” der jeg lærte adskillig 
siden dette ikke er et tema som har opptatt meg tidligere, og siden jeg av egen 
 erfaring vet hvor vanskelig det er å skrive om den nære fortid og samtiden.
 Boken er en verdig oppfølger av Schnitler, og er foruten å være god 
 dokumentasjon av norske hager, velskrevet og lettlest - en som opplagt også kan 
nytes som en coffeetable bok. Den fyller to behov, hvilket det bare er å berømme. 
La ikke det at jeg har funnet en og annen detalj å pirke på, forhindre det større 
inntrykket av at dette er et mesterverk som vil bli stående som et hovedverk i norsk 
hagelitteratur - og så er det blitt så vakkert!

 Per M. Jørgensen 
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 Bokmelding

Karin Martinsson & Svengunnar Ryman: Blomboken. Bilder ur Olof Rudbecks botaniska 
verk. Prisma, 448 s, (2008). Ordinær pris: S.Kr 930.

I Årringen 2007 anmeldte jeg det interessante volumet ’Hortus Rudbeckianus’ 
som disse forfatterne ga ut akkurat i tide til Linnéjubiléet. Da klaget jeg på at den 
var dårlig illustrert. Nesten som et svar på denne kritikken kommer de samme 
forfatterne i 2008 med et praktbind som inneholder et utvalg på 530 av 1400 
plansjer fra Rudbecks og hans medarbeideres hånd. De fleste av disse var tiltenkt 
hans hovedverk ’Campus Elysii’, og er det som ble igjen av det nesten trykkeferdige 
manuskriptet som forsvant opp i røk under den store bybrannen i Uppsala 1702. 
Således har disse ligget utrykket i over 300 år, og nå er på tide de kommer ut.
 Man blir svært imponert over Rudbecks tegninger og det arbeidet som er lagt 
ned i dem med mange fine detaljer. I boka blir det tydelig demonstrert hvilket 
fremskritt det var da Linné 
innførte binær nomen klatur. 
De lange frasenavnene som 
Rudbeck skrev ned for hver 
plansje, er helt håpløse, og 
utgiverne har lagt ned et 
stort arbeide på å identifisere 
dem med dagens navn. De 
har også gjort en  formidabel 
jobb ved å kommentere 
 figurene med mye  spennende 
 historisk stoff. Viktigst er 
boken i relasjon til gamle 
hageformer hvis opprinnelse 
holder på å forsvinne inn i 
historiens mørke. Her har 
vi fått et lysglimt som viser 
hva man visste og hadde på 
midten av 1600-tallet. Det 
er  nesten ikke til å tro at 
Rudbeck hadde mange ulike 
former av den nylig innførte 
 tulipanen (se illustrasjonen).
 Med disse to volumene 
har forfatterne gitt oss en 
unik mulighet for innblikk 
i 1600-tallets botanikk som 
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er av stor betydning, ikke minst i anledning av den hortikulturelle  historien, og 
dette skal de ha stor takk for. Dette materialet hadde ellers bare vært forbeholdt 
 spesialister som  besøker Uppsala.

Per M. Jørgensen 



Bokmelding

Viktig ny bok

Ole Jonny Larsen: De store plantejegerne, Licentia Forlag, 268 s. (2008). Kr 250,-

Med denne boken har Ole Jonny Larsen gitt alle som er interessert i planter en 
storartet gave. Den holder mer enn tittelen lover - for den forteller ikke bare om 
de store, men også om mange av de mindre kjente plantejegerne som har bidratt 
til mangfoldet i våre hager. Og forfatteren har tatt med et eget kapittel om vår tids 
plantejegere samt et tillegg om nordiske og et tankevekkende tillegg om kvinnelige 
plantejegere.
 Kapitlene har lokkende overskrifter som: ”Grønt gull fra en ny verden”, ”Sarte 
skjønnheter under Sydkorset”, ”Botaniske hemmeligheter i morgenrødens land” og 
”Fra små drypp til en gul flod”. Nysgjerrigheten blir pirret og vi blir ikke  skuffet. 
Ellers kan vi ane at forfatteren er spesielt glad i rhododendron.
 Her er spennende beretninger om mot og innsats. Ikke sjelden går det på livet 
løs. På ny ser vi at virkelig heten  mange  ganger overstiger  fantasien. Og det er  nesten 
ikke mulig for oss som 
lever i dag å forestille oss 
hvordan disse  uforferdede 
plantepionerene kunne 
overleve i områder med 
ekstremt farlig natur og 
svært fiendtlige innfødte - 
og samtidig utføre et viktig 
arbeid.
 Flere av plantejegerne 
kunne være ute i årevis. 
Noen av dem skrev bøker 
selv. Hos dem ligger et 
stort materiale, og det 
 finnes mange andre rike 
kilder som Larsen gjør greit 
rede for i litteraturlisten. 
Det foreligger noen bøker 
om plantejegerhistorie, for 
det meste på engelsk. Men 
dette er den første boken 
på et nordisk språk som 
utelukkende konsentrerer 
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seg om emnet. Larsen har gjort et grundig arbeid og det er tydelig at det ligger 
masse god research bakom - ikke rart at han har arbeidet i tre år med stoffet.
 Bokens mange bilder er ikke store, skarpe og glinsende, slik som vi etter hvert 
er blitt forvent med, men er for det meste kopier av gamle fotografier og tegninger 
som gir en stemning som passer godt til stoffet. Det er gitt plass til noen fargefotos 
som forfatteren har tatt selv.
 Det forekommer meg at Larsen har gjort et nennsomt utvalg av det store 
 materialet som han presenterer på en lettfattelig, men systematisk måte, godt 
egnet for en stor leserkrets. Det er tydelig at han har ekte fortellerglede. Språket 
glir fint så det er en fornøyelse å lese. Jeg tror at dette også vil gjelde danske og 
svenske lesere, selv om noen særnorske former kunne vært unngått med tanke 
på dem. Boken har soft innbinding. Formatet og skrifttypen som til å begynne 
med virket uvant, synes jeg etter hvert er behagelig. Boken ligger godt i  hånden 
og skriften er lett å lese. Bemerkninger om trykkfeil og andre pirkerier er det 
ikke aktuelt å trekke frem, for inntrykket er så overveiende positivt, at man i 
 stedet føler trang til å takke Ole Jonny Larsen for arbeidet han har utført. Denne 
 boken fortjener en plass i hyllene til alle planteelskere. Her er masse kunnskap 
og dermed planteglede å hente. Det anbefales å ta en titt på Larsens hjemmeside:  
http://lapponicum.com der boken også kan bestilles.

Gunnar Gilberg
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Årringen retter

God Camellia melding:

I Årringen 2007: 70-72 skrev jeg om Camelliasortene på Milde som ser ut til å 
trives bedre enn de jeg i sin tid prøvde i Muséhagen. Der døde alle unntatt to, 
men på grunn av en misforståelse som oppstod fordi skiltet var feil, erklærte jeg 
at den flotte sorten ’Brigadoon’ for utdødd. Stor var min glede da jeg oppdaget 
at den blomstret vakkert den våren i Muséhagen. Jeg har dessuten fått vite fra en 
leser at denne sorten er plantet og trives bra på Stord, der klimaet for Camellia er 
 gunstigere enn i Bergen. 
 Det er derfor heldigvis god grunn til å tro at ’Brigadoon’ vil kunne klare seg 
godt på Vestlandet slik dens oppførsel i Skottland tyder på.

Per M. Jørgensen

Camellia ’Brigadoon’ i fin blomstring i Rotunden i Muséhagen, 30. april 2004 (foto: J. Berge).



  Har du ei georgine etter mor eller bestemor? 

 I Norge er det en sterk tradisjon for å ta vare på arvede georginer. 
Norsk genressurssenter antar at enkelte sorter i Norge kan spores helt tilbake til 
1800-tallet. Ellers i verden er det sjelden å finne historiske georginer, men  interessen 
for å ta dem i bruk igjen er stor. 
 Nå skal gamle sorter kartlegges, dokumenteres og bevares. Informasjon om 
georginenes egenskaper er interessante, men enda viktigere nå er å få vite hvor 
gammel planten er, og hvor den kommer fra. Dersom vi finner georginetyper 
som vi anser for å være spesielt verdifulle, vil vi be om å få noen knoller til våre 
historiske samlinger. Plantene vil bli tatt vare på, både til bevaringsformål og for 
videre undersøkelser. Senere kan det også bli aktuelt å oppformere dem, slik at de 
skal kunne bli brukt mer, og på den måten komme til ”heder og verdighet” igjen.
 Dette er et prosjekt som Agder naturmuseum og Arboretet og Botanisk hage 
samarbeider om. Prosjektet startet i 2007, og er støttet av Norsk genressurssenter. 
Ansatte ved de to institusjonene vil kontakte dem som sender inn tips, og besøke 
hager der georginene finnes, for nærmere vurdering. 

Vi oppfordrer publikum til å melde inn opplysninger om gamle planter og 
 plantens historie til oss:  post@sah.uib.no eller tlf: 55 98 72 50.

 

Dahlia 'Bishop of Llandaff' foredlet av  S. Treseder allerede i 1928 (foto: B. Moe).


