Tre i hagen
Aktiviteter på Naturhistorisk
museum våren 2016

Gabi Christea og Filip Drottenberg
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MARS
Vår i vinduskarmen. Lær om såing, prikling og stiklinger av våre gartnere. Ved Nils
Ifver Skinnarland. Forsøksavdelingen i nordenden av Botanisk hage.

Turist i egen by. Bli bedre kjent med Naturhistorisk museum. Ekstra lang åpningstid i
museet. Gratis inngang. Naturhistorisk bokmarked ved museumsinngangen.

Onsdag 20. april
kl 18:00

Blomstervandring til Ola Narr. Blomstervandring fra trappen til Lids hus opp til vårt
blomsterparadis Ola Narr.

Søndag 24. april
kl 14:00

Kompost i hagen. Hvordan fungerer kompostering og hvilke dyr finner vi i
komposthaugen? Når du vet hvordan, er det ikke vanskelig å lage en god kompost.

Onsdag 27. april
kl 18:00

Magnolia – eksotisk og praktfull blomst. Kveldens omvisning går til
snømagnoliaen og andre trær, busker og planter som er i blomst nå.

MAI
Søndag 1. mai
kl 14:00

Våren synges inn i Botanisk hage. Tradisjonen tro avholder Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor en vårlig gratiskonsert i Botanisk hage. I år på selveste 1. mai!

Onsdag 4. mai
kl 18:00, Tøyen hovedgård

Around The World In 80 Plants. An inspiring adventure with the author of Around
The World In 80 Plants. Stephen Barstow on perennial vegetables.

Onsdag 11. mai
kl 18:00

Vårblomstring i Botanisk hage. Bli med på oppdagelsesferd i Botanisk hage
på jakt etter vårens første blomster. Ved Kristina Bjureke universitetslektor NHM.

Onsdag 18. mai
kl 18:00, oppmøte i Pilehagen

Pilehagen og pileskulpturene. En kveldsvandring gjennom Pilehagen og videre fra
skulptur til skulptur. Ved Anne Finnanger, NHMs seksjon for utadrettet virksomhet.

Søndag 22. mai
kl 08:00

Fuglemorgen for morgenfugler. Møt vårens fugler i Botanisk hage! Ved
Einar Strømnes,zoolog og førstelektor ved NHM.

Søndag 22. mai
12:00 - 15:00

Fjellet som flyttet til Tøyen. En fjelltur i lavlandet for hele familien. Det blir ulike
stasjoner ute i anlegget.

Onsdag 25. mai
kl 18:00

Duetreet blomstrer. Vi starter med å beundre dette spesielle treet før vi tar en runde
rundt i hagen og ser på andre trær, busker og planter som er i blomst nå.

Søndag 29. mai
kl 10:00 - 16:00

Vårtreff i Botanisk hage. En dag med stor aktivitet i Botanisk hage. Plantesalg, omvisninger, presentasjoner av planteforeninger, kafe m.m. NB: Portene åpner først kl. 10.

Søndag 29. mai
kl 14:00, Tøyen hovedgård

Ikebana – japansk blomsterkunst. Demonstrasjon av den japanske blomsterkunsten ikebana, en urgammel kunstform. (Se omtale s. 23)

JUNI
Onsdag 1. juni
kl 18:00

Blomstring i Fjellhagen. Guidet tur til planteliv fra høyereliggende strøk i mange
verdensdeler. Fjellhagen i Botanisk hage har ca 1.700 arter, og nye prøves stadig ut.

Torsdag – fredag 2. – 3. juni

Kurs i kreativ pilefletting. Kurs med Tom Hare, kunstneren bak Botanisk hages
pileskulpturer. Påmelding www.nhm.uio.no. Deltakeravgift. Få plasser.

Lørdag – søndag 4. – 5. juni

Kurs i tradisjonell pilefletting. Kurs med Tom Hare, kunstneren bak Botanisk hages
pileskulpturer. Påmelding www.nhm.uio.no. Deltakeravgift. Ledige plasser.

Søndag 5. juni
kl 14:00

Naturtyper i Botanisk hage. Bli med og se hvilke naturtyper vi finner i Botanisk
hage. Norge har mye natur, og alt kan kartlegges med systemet «Natur i Norge».

Onsdag 8. juni
kl 18:00

Aloe vera-plantens hemmelighet. Mennesket har brukt Aloe vera i flere tusen år,
så lenge at vi ikke har visst hvor den opprinnelig stammer fra.

Fredag 10. juni
kl 22:00

Flaggermuskveld. Kom og opplev mørkets flyvere i Botanisk hage! Arrangementet
passer for både barn og voksne.

Lørdag 11. juni kl 10:00

Kurs i plantefarging. Heldagskurs i farging av garn ute i Botanisk hage. Påmelding.

Søndag 12. juni
kl 11:10, oppmøte Hovedøya

Planteliv og geologi på Hovedøya. Hovedøya har en vakker og verdifull natur. Bli
med på utflukt med vekt på øyas planteliv og geologi.

Onsdag 15. juni kl 18:00

Blomster og bier, vind og vann. Minikurs i pollinering. Ved Kristina Bjureke, NHM.

Søndag 19. juni kl 10:25
oppmøte Gressholmen

Villblomstenes dag. Denne blomsterturen tar deg med til Gressholmen og
Rambergøya i indre Oslofjord

Gratis søndagsomvisninger
kl 14:30

Omvisning i Botanisk hage. Hver søndag kl 14.30 i mai, juni, juli og august i regi
av Botanisk hages Venner. Ingen påmelding. Oppmøte Lids hus.

La Humla Suse
(oppmøte Urtehagen)

Humlevandring. I regi av La Humla Suse tirsdager kl 19.00:
10, 24 og 31. mai. 14, 21 og 28. juni – for barn 19 og 26. juni kl 12.00.

OBS: Denne oversikten viser bare et utvalg. Se www.nhm.uio.no for alle
 rrangementer, samt åpningstider. Hvis ikke annet er nevnt, er oppmøte ved Lids hus
a
(Botanisk museum).
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Søndag 17. april
kl 10.00 – 18.00

Botan

Sammen med to andre voksne har Gabi
og Filip med seg 16 barn fra Sørhellinga
barnehage på Tveita. Temaet i dag er
«dyr i skogen». De har gått gjennom
Botanisk hage, og barna har allerede stilt
mange spørsmål om det de har sett på
veien. Nå skal de inn i Zoologisk museum,
også kjent som Robert Colletts hus, og
bli bedre kjent med dyrene og mye av
det andre som befinner seg der inne.
«Botanisk hage er helt super,» sier de
voksne.

hages

Den lille larven aldri mer. Om den desperate kampen for å redde den sjeldne
lakrismjeltblåvingen. Ved entomolog og sommerfuglspesialist Hallvard Elven.
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Søndag 10. april
kl 14:00, Tøyen hovedgård
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Onsdag 30. mars
kl 18:00

Elise Frøyd og Hilde Bjerkeskaug

Som naboer til Botanisk hage går de tur
med barna sine her nesten hver dag. De
synes det har blitt så fint her, med soner
der bybarn kan få oppleve bark under
føttene og trestubber til å klatre på.
Og pilehagen er kjempefin. Fireåringen
Iris kaller lysthuset i Oldemors hage for
Mummitrollhuset. For de voksne er mangfoldet i hagen det beste, med variasjonene
som følger årstidene. De gleder seg over
Tøyenløftet. Det eneste de ønsker i tillegg
til alt det vakre er en piknik-plen til.

Rigmor Lunner

Oslo-ordføreren gir
Tom Hare-skulpturer
til kongeparet

Rigmor bor på Vålerenga og liker å bruke
Botanisk hage hele året. Hun har alltid
med seg sitt proffe kamera når hun besøker hagen. Alle årstider og alle planter
har sin sjarm. Vakre og dekorative er også
visnende og døde planter og plantedeler,
som man finner om høsten og vinteren.
Mange bilder fra hagen har blitt lagt ut på
Instagram og høstet lovord og beundring.
av: Siggen Mortensen
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Ikke så stort og omfattende som 200-års jubileet i 2014, men
 otanisk hages Venner fyller 30 år i 2016, og det er verdt både å feire
B
og markere.
Første tegn på dette er bladet du holder i hånden nå. Det inneholder
flere sider enn vanlig og er fylt med interessante og spennende artikler.
Jeg vil her nevne den om BhVs 30 års historie av Dag Inge Danielsen,
basert på samtaler og informasjon fra Grethe Li og Rolf Berg, som i sin
tid fikk ideen og startet Venneforeningen.
Ellers vil styret ønske å markere jubileet på flere ulike måter i løpet
av året. Det kan være i forbindelse med arrangementer, gaver til Hagen,
påskjønnelser til enkeltpersoner eller annet. Følg med på hjemmesidene
våre, der vil det bli lagt ut informasjon om de forskjellige tiltakene.
I fjor fikk vi 179 nye medlemmer, noe styret er svært fornøyd med
og vi håper vi også dette året kan verve flere, som sammen med våre
trofaste medlemmer gjennom mange år sikrer oss en solid inntekt, som
kan komme Botanisk hage til gode. En stor takk til dere alle som støtter
opp om Venneforeningen!
Mange hilsener Bodil Andersgaard, styreleder
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daginge@infoidag.no
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Kaj Standal Clausen og
Trude Raanæs, Grafonaut
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Forsidebilde
Lønnetrær og Tom Hares pileskulpturer
formet som lønnefrukter, en gave fra
Botanisk hages Venner til hagen ved
200-årsjubileet i 2014. Bildet er tatt
23. april 2015 av Dag Inge Danielsen.

En skjematisk tegning
av frueskoarten
Cypripedium x
ventricosum, som
kom som en gave
fra Mandsjuria til
Botanisk hage
i 1937.

Botanisk hages Venner | UiO Naturhistorisk museum | PB 1172 Blindern | 0318 Oslo
Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for
Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens aktiviteter. Det kan skje gjennom
de midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes aktive innsats for hagen.
HVORFOR BLI MEDLEM?
Du støtter Botanisk hage gjennom medlemskontingenten og bidrar til at hagen kan
utvikle seg videre til glede for skoleelever, studenter, forskere og publikum.
Du mottar medlemsbladet Palmebladet, med nyheter og informasjon om Botanisk hage,
vekstene og aktivitetene der.
Du får tilbud om å delta på hyggelig årsmøte, spesialomvisninger og andre arrangementer
i hagen eller med tilknytning til hagen.
Gratis inngang for inntil 4 personer til museene i Botanisk hage. Husk å be om oblat når
du betaler kontingent, og ta med medlemskortet når du besøker Naturhistorisk museum!
Du får 10 prosent rabatt på alle varer i museumsbutikken ved å vise medlemskort.

•
•
•
•
•

HVA KOSTER MEDLEMSKAPET?
Medlemskontingenten er kr 175 for enkeltmedlemmer og kr 350 for firmaer/organisasjoner.
FORENINGENS STYRE 2016
Bodil Andersgaard, styreleder
Trine Nervum, styremedlem, nestleder og Facebookansvarlig
Tone Fagereng Nordenborg, styremedlem og sekretær
Bernt Bakkevik, styremedlem og kasserer
Marianne Lange Karlsen, styremedlem og webansvarlig
Gro Elisabeth Brastad, varamedlem og leder plantegruppa
Berit Velsvik, varamedlem og kaféansvarlig
Yngvild Lorentzen, varamedlem og materialforvalter
Palmetegningen
Vignett-tegningen er laget av Kaarina
Aas og viser Christen Smiths daddelpalme, Phoenix canariensis, fra 1815,
som vokste i Palmehuset til 2000.
Bladet har fått sitt navn til minne om
denne.

HENVENDELSER
Forespørsler av generell karakter: info@botaniskhagesvenner.no
Inn- og utmelding, adresseendring: medlem@botaniskhagesvenner.no
Vår
bankkonto
			

1644 13 20845
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bandersgaard@getmail.no
trinen@gmail.com
to-pal@getmail.no
berntbakkevik@yahoo.no
marianne.la.ka@gmail.com
groelisabeth@hotmail.com
berit5@getmail.no
yngvildl@gmail.com

www.botaniskhagesvenner.no
Facebook: Botanisk hages Venner

Aeonium smithii, endemisk på Tenerife, er oppkalt
etter Botanisk hages første bestyrer.
Litografi av Christen Smith etter kobberstikk av
H Grosch, 1819.

Christen Smith – et 200-årsminne
I år er det 200 år siden Norges første professor i botanikk døde.
Christen Smith rakk ikke å fylle 31 år. Likevel markerte han seg som
en pioner på flere områder. TEKST: Liv Borgen & Dag Inge Danielsen
Dette bladet er oppkalt etter en
over 9 meter høy kanarisk daddelpalme
Phoenix canariensis, som vokste i Palmehuset
til mars 2000. Den ble kalt Smiths palme
fordi den stammet fra et frø den unge
Smith sendte fra Kanariøyene.
Smith ble født 17. oktober 1785 i
Drammen. Han utdannet seg til lege, og
botanikken inngikk som en viktig del av
studiet. I årene 1807-13 foretok han lange,
strabasiøse botaniseringsreiser i den sørnorske fjellheimen, for en stor del til fots.
Den 1. juni 1814 ble Christen Smith
utnevnt som Universitetets første professor i «botanikk og stats-oeconomiske videnskaber» og bestyrer av «Universitetets
botaniske have» på Tøyen. Kombinasjonen av botanikk og økonomi kan virke
underlig i dag, men ikke for 200 år siden.
Hungersnøden hadde nylig herjet i Norge,
og myndighetene ønsket en total kartlegging av landets naturrikdommer.
I april 1814 deltok Smith i utstikkingen
av den botaniske hagen. I juni deltok han
også i planleggingen av hagen, men fikk
aldri anledning til å lede anleggsarbeidet.
Han hadde forbeholdt seg retten til å
reise utenlands et par år før han tiltrådte
stillingen som bestyrer, for å lære mer om
planter, etablere internasjonale kontakter
og skaffe planter til hagen. Reisen, som

han finansierte med arven etter sin far,
vendte han aldri tilbake fra.
I London kjøpte han frø av eksotiske
planter fra Australia og Kapp-provinsen
og sendte frøene til Tøyen. Tiden i
Storbritannia benyttet han ellers til å
botanisere og gjøre seg kjent med landets
botaniske hager.
I april 1815 ble Smith med på en åtte
måneders ekspedisjon til Madeira og
Kanariøyene. På Kanariøyene gikk Smith
bokstavelig talt skoene av seg og samlet
nesten 600 forskjellige plantearter, hvorav
48 var nye for vitenskapen. Ved inngangen
til den botaniske hagen i Tafira Alta på
Gran Canaria henger et støpt relieff
av Christen Smith til minne om hans
innsats som en pioner i utforskningen av
Kanariøyenes rike flora.
I 1816 ble Christen Smith med som
botaniker på en britisk ekspedisjon
til Kapp Verde-øyene og Kongo. Der
oppdaget og samlet han mange nye
plantearter. Den store plantesamlingen
fra Kongo-oppholdet inneholdt 250
nye og ukjente arter. Smiths rikholdige
plantesamlinger ble senere bearbeidet
av andre botanikere, først og fremst i
England.
Ekspedisjonen trosset en rekke farer,
men måtte snu etter å ha nådd 450 km

innover i landet. På tilbaketuren ble mange
av deltakerne rammet av alvorlig sykdom.
Smith døde nær utløpet av Kongo -floden
den 22. september 1816, altså ikke fullt 31
år gammel.
En velkjent måte å hedre velfortjente
botanikere er å kalle opp planter etter dem.
I anledning 200-årsminnet for Smiths
fødsel skrev professor Per Sunding i
1985 en artikkel i tidsskriftet Blyttia
om «Plantenavn oppkalt etter Christen
Smith». Her lister han opp til sammen 34
artsnavn med artsepitet smithii, smithianus,
smithianum eller smithiana. Et par av dem
er usikre fordi flere botanikere har hatt
etternavnet Smith. Også planteslekten
Christiana er oppkalt etter «vår mann»
– dette dels fordi slektsnavnet Smithia
allerede var brukt, og dels fordi Christen
feilaktig ble kalt Christian i tidlig botanisk
litteratur i England.
Sunding referer kilder fra Kongo-
ekspedisjonen som beskriver Christen
Smith som en habil geolog, og flere
fossiler ble oppkalt etter ham. På lignende
måte hadde han noen år tidligere kartlagt
mineralforekomster i Norge. Han var med
andre ord en ekte multivitenskapsmann.
Du kan lese mer i Preben Munthes bok
Christen Smith – botaniker og økonom fra
2004.
Palmebladet Nr. 1 – 2016
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OSLO-ORDFØRER MARIANNE BORGEN
plan. Så det er for tidlig å gå i detaljer.
Men vi er opptatt av å se på utviklingen
av vitensenteret i sammenheng med det
nye veksthuset. Vi har hatt en dialog
med Universitetet knyttet til mulige
synergieffekter – med både vitensenter
og veksthus på Tøyen, sier Borgen, og
legger til:
– Det har skjedd mye positivt på
Tøyen bare i løpet av den korte tiden som
har gått siden Tøyenløftet ble lansert. Jeg
tenker bl a på etableringen av Frivillighetshuset og det som har skjedd rundt
Tøyen skole, med gratis aktivitetsskole,
kultur- og musikkskolen som samarbeider
med Oslofilharmonien, og ulike foreldreaktiviteter.

Ordførerhjertet banker
for Tøyen

I første rekke er det barns oppvekstvilkår som
danner utgangspunktet for mitt engasjement for
Tøyen, forteller ordfører Marianne Borgen, her i
rådhussalen.

Da Marianne Borgen overtok som Oslo-ordfører i oktober ble hun kalt 
«Mor Oslo» av Dagsavisen. Hun er første SV-politiker og andre kvinne til
å bekle det fremste politiske vervet i hovedstaden. Og hun var en viktig
pådriver bak Tøyenløftet i 2013, da SV gikk sammen med de daværende
byrådspartiene om å utvikle Tøyen-området mot at nytt Munchmuseum
blir lagt til Bjørvika. TEKST og FOTO: Dag Inge Danielsen
Palmebladet har snakket med Borgen
om hennes forhold til Botanisk hage og
Tøyen.
– Botanisk hage er et vakkert sted. Av
og til undrer jeg hvorfor det ikke er flere
besøkende. For det er så flott både å gå
rundt i hagen og å sette seg og finne roen.
Marianne Borgen ble født på Veitvet i
Groruddalen i 1951. Etter folkeskolen,
som det het, fortsatte hun på Sofienberg
skole i fem år, den gang det var realskole
og gymnas.
– Så jeg ble godt kjent i området.
S kolen brukte Botanisk hage i
undervisningen, og vi var mye der og på
Munchmuseet i tegne- og kunsttimene.
I dag har hun en datter og et barnebarn
som bor like ved Botanisk hage.
– Det er en stor glede å ta med seg
barnebarnet og sette seg på kafeen eller
en benk et vakkert sted i Botanisk hage.  
Og å gå rundt og se på planter og trær
sammen, sier ordføreren.
Marianne Borgen kom inn i bystyret første gang i 1979, og vakte opp-
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merksomhet da hun ammet i bystyrets
møte. Hun har nå tatt fatt på sin sjette
sammenhengende periode i bystyret.
I hele sin lange politiske og
yrkesmessige karriere har Borgen vært
opptatt av barns oppvekstvilkår og
rettigheter. Hun har jobbet i 30 år med
dette – bl a hos Barneombudet og Redd
Barna. Å bidra til å utjevne forskjeller og
forbedre oppvekstbetingelser for barn, har
vært en drivkraft i hennes politiske liv. Og
det er nettopp dette som er bakgrunnen
for Tøyen-engasjementet.
– Tøyen har hatt store utfordringer,
og vi har hatt et politisk regime som
ikke brydde seg noe videre. Bydelen
ble forsømt. Det lå til grunn for mitt
engasjement. Jeg har vært veldig opptatt
av at vi skulle ha et tydelig fokus på
skole i avtalen vi inngikk. Skolen er den
viktigste institusjonen i et område. Hvis
foreldrene mister tiliten til skolen, har du
et problem. Jeg var på besøk på Tøyen
skole for noen år siden, og ble bekymret.
Foreldrene valgte bort skolen til fordel
for andre. Heldigvis har den trenden
snudd, ikke minst som resultat av sterkt
foreldreengasjement. På linje med Hersleb

videregående har Tøyen skole fått en del
tilleggstilbud fra Botanisk hage og Naturhistorisk museum, og det er jeg veldig glad
for.
– Hva er status for Tøyenløftet i dag?
– Jeg vil gjerne understreke at den avtalen
som jeg bidro til i forrige bystyreperiode,
og som går under betegnelsen Tøyenløftet,
ikke bare er en avtale mellom de borgerlige partiene og SV. Den ble vedtatt av
bystyret.
I byrådserklæringen fra oktober 2015
heter det at man skal følge opp Tøyen og
også vurdere å utvide satsingen geografisk
– dette fordi også andre deler av bydel
Gamle Oslo har noen av de samme
utfordringene.
– Blant annet skal vi få på plass et
nytt vitensenter. Det jobbes videre med
planlegging av det nye, store folkebadet
som skal legges til Tøyen. Og det er en
aktiv dialog med bydelene Gamle Oslo og
Grünerløkka om nærmiljøtiltak.
– Når og hvor kommer vitensenteret?
– Det har vært gjort en konseptvalgutredning, og nå venter jeg på en framdrifts

– Hvordan vil man merke Tøyenløftet i
Botanisk hage?
– Bystyret har vedtatt å lage et sammenhengende grøntdrag fra området Ola
Narr / Tøyenbadet ned til Botanisk hage.  
Det vil gjøre hele området mer attraktivt,
og det blir like stort som Frognerparken.
Botanisk hage vil bli oppfattet som mer
tilgjengelig ut fra at omgivelsene blir
triveligere, slik jeg ser det.

NHM-direktør Tone Lindheim har mange
gode planer. Og med Raymond Johansen
og meg på den politiske siden, så bør vi
absolutt få til noe bra!
– Hva mener du Munchmuseets bygninger
bør brukes til etter at muséet flytter?
– Det vet vi ennå ikke. Vi må ha en egen
runde på hva vi skal bruke bygningen til.
Det har kommet inn en del gode forslag,
som jeg er glad for. Og vi tar gjerne imot
flere forslag og innspill til prosessen.
– Har du noe ønske for den videre
utviklingen av Botanisk hage og museene?
– Jeg håper at det kommer en rask
avklaring med hensyn til det nye veksthuset. Ellers kunne jeg ønske meg en litt
bedre restaurant, der man kan spise et
ordentlig måltid.

– Når tror du det nye veksthuset kommer?
– Jeg våger ikke å spå. Men det vil være et
stort løft både for Botanisk hage og hele
området. Og ikke minst for skolene og
barn og ungdom over hele byen vil det
bety mye.
– Er Botanisk hage godt nok kjent?
– Nei, det er den ikke. Og jeg tror at ved
å lage dette sammenhengende grøntdraget
og oppgradere området, vil det komme
enda flere turister. Osloborgerne vil bli
mer oppmerksomme på hvor vakkert
det er – og vil besøke hagen mer. Jeg tror
også at Øyafestivalen i Tøyenparken de
siste par årene har ført til at flere er blitt
kjent i området. Det har vært en ubetinget
suksess.

Denne skissen, som viser en mulig
utforming av insekthotellet, ble overrakt
kongeparet ved 25-årsjubileet i januar.
Endelig form og plassering av skulpturen
vil bli bestemt i løpet av våren. Illustrasjon:
Tom Hare.

– Både du og NHM-styreleder Kristin
Halvorsen innehar sentrale posisjoner,
hva kan det føre til for Botanisk hage?
– Hehe, det begynte jo å skje ting før
jeg ble ordfører. Men det borger for at
vi skal få til noe bra sammen. Kristin
Halvorsen har lenge ønsket å bidra til å
løfte Naturhistorisk museum og området.

Insekthotell i 25-årsgave til kongeparet
Fredag 15. januar var ordfører Marianne Borgen
og byrådsleder Raymond Johansen på Slottet
i anledning den offisielle gaveoverrekkelsen til
kongeparet i forbindelse med 25-årsjubileet.
De hadde da med seg en skisse av pileskulpturer signert Tom Hare, samt en mappe
med bilder av hans tidligere arbeider. Dette
var ment som en illustrasjon av hvordan et
insekthotell i pil kan bli seende ut.
– Gaven ble veldig godt mottatt av kongeparet. De var begge begeistret. Dronningen var
svært interessert, og gransket nøye de skissene
og fotografiene som vi hadde med, forteller
Marianne Borgen.
– Vi har sagt til Kongen og Dronningen
at de selvfølgelig skal få lov å ha en dialog
med kunstneren for å finne et uttrykk på
insekthotellet som kan passe inn. Jeg fikk høre
etterpå at nettopp insekthotellet i Slottsparken
hadde blitt et tema da kongefamilien møttes.
Så det er ingen tvil om at gaven falt i smak, sier
Borgen, og tilføyer at dette ikke bare er en gave

til de kongelige:
– Det er en gave også til Oslos befolkning.
Alle som besøker Slottsparken skal få glede av
jubileumsgaven.
	Når det gjelder endelig utforming og
plassering av insekthotellet, skal dette avklares
i dialog mellom den engelske kunstneren Tom
Hare og kongeparet og deres stab. Slottsgartner Ane Senstad Guldahl får ansvar for den
praktiske håndteringen og oppfølgingen.
– Dette er et veldig morsomt prosjekt, og
jeg gleder meg til å jobbe med det, sier Ane S.
Guldahl. Hun regner med å ha tett dialog med
kunstneren utover våren, for å få innpasset
arbeidet med insekthotellet i det øvrige
jubileumsprogrammet for Slottsparken.
Slottsgartneren ser for seg at det kommer
til å bli arrangert en befaring, med siktemål å
avklare hvor i parken skulpturen skal plasseres.
Dette vil være viktig fordi plasseringen vil få
betydning for utformingen.
	I Slottsparken er det de siste årene anlagt i

alt 19 felter med blomstereng der det tidligere
var vanlig bruksplen. Når det også er etablert
mange nye staudefelt i Slottsparken er det
allerede gjort mye som bedrer insektenes kår i
denne delen av sentrum. Det passer derfor godt
inn med et insekthotell.
Slottsgartneren mener det vil være naturlig
å plassere insekthotellet på et rolig, solrikt sted,
kanskje på baksiden av Slottet. Samtidig regner
hun med at Oslo-gaven med sin skulpturelle
utforming vil bli en attraksjon, noe som også
stiller krav til plasseringen.
	Inntil våren 2015 arbeidet Ane S. Guldahl
i Botanisk hage, så hun kjenner godt til Tom
Hare og hans pileskulpturer. I 2014 fikk Botanisk
hage en rekke pileskulpturer, samt en egen
pilehage for barn. Det meste av dette ble
bekostet av Botanisk hages Venner som en gave
til Naturhistorisk museums 200-årsjubileum.
I 2015 var Tom Hare tilbake i Oslo og holdt
kurs i pilefletting, og han kommer tilbake i
begynnelsen av juni i år. [Se også baksiden.]
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Begge er enige om at det var et vellykket
tiltak å starte Botanisk hages Venner i mai
1986. Rolf Y. Berg og Grethe Li møttes
på Tøyen hovedgård i forbindelse med
det kommende 30-årsjubileet og Bergs
90-årsdag før jul.
(Foto: Dag Inge Danielsen)

Initiativtakerne Berg og Li 30 år etter:

Et frø ble sådd
		 – en forening ble til
TEKST: Dag Inge Danielsen
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I januar 1986 møttes Rolf Y. Berg og
Grethe Li for å diskutere muligheten for
å opprette en venneforening for Botanisk
hage. Berg var mangeårig bestyrer for
Botanisk hage, mens Grethe Li var formann
i Blomstervenners Klubb. På våren ble de
enige om å invitere til stiftelsesmøte, og det
var innslag om saken på NRK Østlands
sendingen. Lørdag 24. mai ble Botanisk
hages Venner stiftet i et møte for alle
interesserte på Botanisk museum, i dag
Lids hus. Grethe Li ble valgt til første
styreleder.
De to pionerene møttes på Tøyen
hovedgård nesten 30 år etter disse
begivenhetene, da Naturhistorisk museum
hadde juleavslutning og markerte Rolf
Bergs 90-årsdag, som var 2. desember
2015. Grethe Li har rukket å fylle 83, og
de har ikke sett hverandre på mange år.

Det var Rolf Berg som tok initiativet,
mens Grethe Li overtok stafettpinnen og
sparket det hele i gang:
– Jeg hadde vært direktør for arboretet
ved University of California i Davis. Der
hadde de en aktiv venneforening, som
finansierte både det ene og det andre. I
USA betyr jo slikt mer enn her, forteller
Rolf Berg.
– Jeg husker at du fortalte om den
v elfungerende venneforeningen ved
arboretet i Davis, og at de drev kafe og
bokhandel. Jeg syntes det hørtes så morsomt ut, forteller Grethe Li, som i 1986
jobbet som inspektør på Oslo lærer
høyskole, senere en del av Høgskolen i
Oslo.
Om sitt forhold til Botanisk hage sier
hun: – Jeg har alltid ment at denne hagen
er enormt viktig for befolkningen. Den

er åpen for alle, og den utgjør på mange
måter vår felles hukommelse. Her kan vi
nyte skjønnheten, og her kan vi se og lære
om planter og vekster.
Rolf Berg, på sin side, hadde botanikkfaget som innfallsvinkel: – Jeg så på hagen
og plantesamlingen som et middel til å
lære studentene om botanikk, pollinering,
spredningsbiologi o.s.v.
Samtidig hadde han lenge følt et behov
for finansiering utenfra og eksterne bidrag
til publikumsrettede tiltak: – Det var
egentlig ingen som var ansatt for å ta seg
av den delen av hagens virksomhet. Det var
først og fremst en undervisningshage for
studenter, og omvisninger ble besørget av
en professor eller en overgartner. Det var
ingen organisert, fast omvisningsvirksomhet, sier Berg.
Straks etter stiftelsen av BhV i 1986
ble det tatt tak i dette. Allerede i juni
diskuterte man på flere møter hvordan
guidevirksomheten kunne legges opp.
Frivillige guider ble rekruttert. Lasse Køgel,
ansvarlig gartner i Fjellhagen, sto for opplæringen sammen med Rolf Berg.
– Vi så på det som en viktig del av
foreningens virksomhet fra første dag,
sier Grethe Li, som selv hadde undervist
i naturfag på ungdomstrinnet. – Av erfaring vet jeg at når du brenner for noe selv,
så klarer du også å få andre interessert.
Derfor var det viktig å komme i gang med
gode omvisere.
Akasier og palmer auksjonert
På 1970-tallet var planene for nytt
utstillingsveksthus i Botanisk hage kommet
så langt at det lå bevilgninger inne i
Statsbudsjett. Endringer og tilbakeslag
fulgte, mens Rolf Berg hadde sørget for å
dyrke fram mange store og flotte busker
og trær til det nye veksthuset, som aldri
ble noe av. I 1987 ble det besluttet å selge
disse på en åpen auksjon, som inngikk i et
to-dagers arrangement kalt Vårtreff lørdag
23. og søndag 24. mai.
Grethe Li og venneforeningen sendte
brev til bedrifter i Oslo og omegn som
kunne tenkes å være interessert i å kjøpe
vekstene – som støtte for en god sak og for
å bidra til et trivelig innemiljø på arbeidsplassen.
– Det var til sammen 15 trær og busker, for eksempel flere akasier og draketrær.
Utropsprisen var fra 2.000 kr og oppover,
avhengig av størrelsen. Ragnar Sandbrekke
var dyktig auksjonarius, og alt ble solgt,
forteller Li.
Auksjonen ble holdt på trappen til
Botanisk museum og inntektene gikk
til Botanisk hages Venner. Det ble mye
medieoppmerksomhet, og siden salget
gikk så bra, oppsto ideen om å dyrke

fram planter og selge dem på et årlig
 rrangement. Etter hvert startet derfor
a
venneforeningen en egen plantegruppe,
som dyrker det aller meste som selges
på det årlige Vårtreffet i månedsskiftet
m ai-juni. Dette har i alle år vært
foreningens bærebjelke, ved siden av
g uidevirksomheten – og etter hvert
utgivelsen av Palmebladet.
Hvordan oppleves det i dag å skue tilbake
på de 30 årene?
– Det er en stor glede å se hvor vellykket
det har vært, og hvordan foreningen har
vært i stand til å gi mye tilbake til hagen,
sier Li.
Berg er enig: – Mange som tidligere
aldri ville ha tenkt på å besøke Botanisk
hage, de kommer her i dag og tar med seg
venner og venners venner. Det har blitt en
mye mer utadrettet virksomhet her, og jeg
mener at venneforeningen har vært en viktig del av det. Før var hagen innrettet mot
undervisning, nå dreier det seg nesten bare
om publikum. Så det har nesten gått litt
for langt. Men det er jo en generell trend i
universitetsmiljøene.
– Jeg har lyst til å tilføye at jeg kjenner
flere andre venneforeninger. Ofte står de på
utsiden av selve institusjonen. Og jeg mener
det er en viktig del av suksessoppskriften at
Botanisk hages Venner ble tatt inn i varmen
og inngår som en del av virksomheten her,
sier Grethe Li, og tilføyer:
– I dag blir denne hagen virkelig brukt
av befolkningen. Botanisk hages Venner
hjelper den å være en levende samling i
stadig utvikling. Rolf, du gjorde en viktig
jobb da du sparket i gang det hele, og jeg
er stolt av å ha vært med på det!

Fra Botanisk ark om duetre, Davidia involucrata, utgitt
av BhV. Tegning: Annegi Eide, 1995.

BhV 1986 – 2016: noen glimt
Stiftet 24. mai 1986 i forbindelse med «Åpne
dager» i hagen. Det første, midlertidige styret
besto av Grethe Li, Odd Kletteli, Knut Gran og
Hedi Johansen.
Navnet var fram til 2002 Botanisk hage og
museums venner. Formålsparagrafen har vært
uforandret siden starten. (Se side 2.)
Guidekurs og omvisninger kom i gang for fullt i
1987.
I 1988 overtok foreningen ansvaret for Vårtreffet,
som året før ble arrangert av Botanisk hage.
I nesten ti år fra 1994 laget foreningen Botaniske
ark, som ble sendt alle medlemmer. Over 100 ark
med beskrivelser av planter og trær ble utgitt.
Vesla Vetlesen var redaktør for serien.
I mange år fikk medlemmene tilbud om
overskuddsfrø høstet fra planter i hagen.
Palmebladet ble startet i 2003. Elin Conradi var
redaktør i perioden t.o.m. 2006. Før dette fikk
medlemmene i noen år tilsendt en Bulletin.

Det første vårtreffet
Lørdag 23. og søndag 24. mai 1987 gikk det
første Vårtreffet av stabelen, arrangert av
Universitetets Naturhistoriske museer og Botanisk
hage.
Lørdag var det natursti for hele familien,
bestemmelse av fossiler og stein, samt seks
ulike tematiske omvisninger: Geologisk rusletur,
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling,
vårblomstring, Fjellhagen, busker og trær, samt
fuglevandring.
Søndag var det barneprogram i
Paleontologisk museum, natursti, fire omvisninger, samt to auksjoner i regi av Botanisk
hage og museums venner. Først gikk 15 store
dekorasjonsplanter under hammeren (omtalt i
artikkelen), deretter hagestauder.
Dette ble startskuddet for et årlig
arrangement, men det var først senere at
venneforeningen organiserte Plantegruppa, som
dyrker fram planter for salg på Vårtreffet. De
første årene solgte man overskuddsmateriale fra
hagen.

Julema

Gjennom årene har BhV hatt mange ulike
aktiviteter, som høsttreff,
planteauksjoner, gresskarkonkurranser m.v. I 2008
overtok foreningen
arrangøransvaret for
julemarkedet.
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BhV ble i 2011 tildelt
Bydel Gamle Oslos miljøpris for
foreningens innsats for nærmiljøet.
Foreningen har støttet en rekke tiltak gjennom
årene. Noen eksempler er lysthuset i Oldemors
hage, paviljongen i Urtehagen, pileskulpturer og
pilehagen samt Frederik VIs benk. Foreningen har
også bidratt til studiereiser og frøinnsamlingsreiser,
og i flere år hadde man en stipendordning for de
ansatte.
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VEKSTHUSSAKEN
Naturhistorisk museums prosjektleder Finn
Ervik er opptatt av at det nye veksthuset må ses i
sammenheng med museets rolle i samfunnet.

Palmehuset og Victoriahuset danner ramme for forskning på energieffektiv klimaløsning:

Lærer å høste og
lagre veksthusenergi
Planleggingen av nytt utstillingsveksthus en inne i en fase der målsettingene for prosjektet blir
fastsatt. Kunnskapsdepartementet ga i september 2015 Statsbygg den formelle beskjeden om
å begynne planleggingen. TEKST OG FOTO Dag Inge Danielsen
Naturhistorisk museums prosjektleder for nytt veksthus Finn Ervik er
opptatt av at det nye veksthuset må
ses i sammenheng med museets rolle i
samfunnet. Naturhistorisk museum er
landets fremste i sitt slag og derfor en
viktig arena for formidling av kunnskap
om naturen.
– Kunnskaper om økologiske sammenhenger og naturmangfold er av avgjørende
betydning for samfunnsutviklingen. Et
nytt, velfungerende veksthus vil sette
oss i stand til å skape interesse for hele
verdens naturmangfold. Satsningen vil
vise at det globale naturmangfoldet er
livsviktig for oss alle. Løsningene vi velger
må sikre plantene gode og trygge vekstvilkår i mange tiår. I tillegg kan smarte og
fremtidsrettede løsninger styrke museets
nytteverdi, anseelse og troverdighet i
samfunnet, sier Ervik.

Veksthus er dynamisk og komplisert
Han møter mye velvilje og interesse. De
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fleste vil at det nye utstillingsveksthuset
skal komme på plass snarest mulig. I den
nåværende fasen mener imidlertid Ervik
at retningen er viktigere enn tempoet.
Oase-prosjektet sporet av fordi retningen
ble feil. Museet ville ha endt opp med et
veksthus som ikke støttet virksomheten
fullt ut.
– Energi- og klimaløsningen er en stor
utfordring. Veksthus er mer kompliserte
enn vanlige bygninger fordi mer energi
går inn og ut gjennom den transparente
fasaden, og det skaper en formidabel
dynamikk. Samtidig er det nesten ingen
buffer til å stabilisere inneklimaet,
ettersom det er mye luft og tynne vegger.
I tillegg påvirker plantene klimaet gjennom å fordampe vann fra bladene.
Fordampningen tar energi, og hvor skal
vi gjøre av vanndampen?
Man er nå i gang med to spennende
prosjekter i Botanisk hage, som på hver
sin måte kan bidra med erfaringer for
planleggingen av det store, nye veksthuset.

I det store veksthuset i Forsøksavdelingen
handler det om bedre styring av veksthusklima. I Palmehuset og Victoriahuset,
publikumsveksthusene som har vært i
bruk siden 1860- og 70-tallet, skal det
installeres løsninger som gjør det mulig
å redusere energiforbruket radikalt – og
samtidig gi god styring og kontroll over
klimaet.
Lagring av energi
– I disse prosjektene har vi fått til et godt
samarbeid med Eiendomsavdelingen
ved Universitetet, der driftsseksjonen
bidrar med faglig kompetanse og
stort engasjement. De ser verdien av
langsiktighet og ønsker velfungerende,
robuste løsninger med lavt energiforbruk. Innkjøpsseksjonen forsto vårt behov for praktisk innovasjon og har hjulpet oss med anskaffelsesmodeller som
sikrer et godt samarbeid med rådgiver og
leverandør.
Et overordnet mål er å høste, lagre og

gjenbruke energi – omtrent som plantene
selv: – Det er flere årsaker til at disse to
prosjektene er viktige for oss. De vil sikre
plantene tryggere og mer stabile vekst
forhold. De vil gi oss smarte løsninger
som sparer oss og samfunnet for utgifter
og miljøet for sløsing med energi. Aller
viktigst er kanskje at vi får trent oss i
liten skala på utfordringene som venter
i det mye større veksthuset vi planlegger.
Fullverdige, ferdigutviklede løsninger
finnes ikke per i dag, og vi har et behov
for praktisk innovasjon, forklarer Ervik.
Store ekstrautgifter for andre veksthus
Mye av bakgrunnen for oppmerksomheten
rundt klima- og energiløsningene er at
flere nye utstillingsveksthus i Europa har
støtt på problemer. Det gjelder veksthuset
i Botanisk have ved Aarhus universitet,
Masoala-regnskogen i Zürich Zoo, Eden
Project i Cornwall og Gardenia i Helsingfors.
Alle disse har hatt et underskudd
på spesialkompetanse og utprøving
i forbindelse med prosjekteringen av
sine tekniske løsninger. Dette har medført ekstrakostnader – og noen ganger
risiko for samlingene – i forbindelse med
tilpasninger, reparasjoner og ombygging.
I Zürich Zoo ble etterarbeidene svært
omfattende, og de holdt på å miste store
deler av sin samling av ville planter fra
Madagaskar.
I Eden Project kom det svært
høye energiforbruket i konflikt med
v irksomhetens grønne grunnverdier.
Derfor bestemte de seg for å finne nye
og mer miljøriktige løsninger. Slikt håper
man å unngå på Tøyen ved å «trene» i de
eksisterende veksthusene.
Kompetanse på levende organismer
Finn Ervik mener det er viktig å trekke
lærdom av egne og andres erfaringer, og
at man må benytte spesialkompetanse som
egner seg for miljøer med levende organismer. Kommersielle veksthus har begrenset
verdi som forbilder. De er lave, med mye
mindre drivende krefter. De skiller seg
også ved at de oftest dyrker ett planteslag, mens vi skal ha hundrevis av svært
ulike planter. Teknologien i kommersielle
veksthus er heller ikke energieffektiv. Det
er ofte mye fyring for kråkene.
Finn Ervik, som har vært NHM’s
prosjektleder for nytt veksthus siden
2010, legger også vekt på at klimaet i
Oslo byr på spesielle utfordringer. En kald
og solrik vårdag kan det lett bli behov
for utlufting med ødeleggende, knusktørr
inneluft som resultat.
– Slik kan vi ikke ha det, og derfor
ønsker vi oss smarte løsninger som

s tabiliserer innendørsklimaet uten å bruke
mye energi. I stedet for å åpne lukene hver
gang det blir varmt, kan vi høste overskuddsvarmen og bruke den igjen når det
er behov. Fra å være et energisluk, som
nå, kan veksthusene bli energihøstere – litt
som plantene inni.
Inspirasjon og utstillingsvindu
Et annet forhold er at det nye veksthuset
ikke bare skal vise planter og trær, vekstmiljøer og klimasoner. Konstruksjonen i
seg selv, inklusive tekniske installasjoner
og klimasystem, vil også tiltrekke seg oppmerksomhet. Hovedhensikten med veksthuset er formidling. Her ønsker vi at også
de tekniske løsningene skal bidra – noe
som det er fullt mulig å få til.
– Vi er svært opptatt av å planlegge
gode utstillinger med planter som trives.
Dette er viktig. Men det er ikke alt. Vi
formidler også noe til skoleklasser og
publikum gjennom måten vi bygger på. Vi
ønsker å skape forståelse for betydningen
av naturmangfold og interesse for
klimasamspillet på kloden. Da kan vi ikke
samtidig basere oss på energiløsninger
som verken er bærekraftige eller fungerer
tilfredsstillende andre steder i Europa,
fremholder Ervik.
– Vi ønsker å inspirere og begeistre. Derfor
er vi så opptatt av å skaffe forskningsmessig
belegg for at vi velger riktig fremgangsmåte
og gode, miljøvennlige løsninger.
Piloter
Pilotprosjektene i de eksisterende vekst
husene baserer seg på mangeårig forskning
ved blant annet NTNU og utprøving ved
Mære Landbruksskole i Nord-Trøndelag.  
Målet er å skape supereffektive energiløsninger som er som et teknologisk
speilbilde av plantene selv - og hvordan
mennesker og andre dyr lagrer energi for
korttids og langtids bruk.
– Et veksthus er som en kjempe
stor solfanger. Om vinteren er det
e nergiunderskudd, om sommeren er
det overskudd. Utfordringen er å lagre
energioverskudd fra dag til natt og fra
sommer til vinter. Dette er fullt ut mulig,
og forskerne vi samarbeider med har holdt
på med dette i 15 år. Ved å høste og lagre
energi kan vi redusere energiforbruket
enormt. Interessant nok møter vi stor
interesse og velvilje fra Riksantikvaren,
som ser betydningen av å ta i bruk
løsninger som gjør gamle vernede bygg
energieffektive uten for store inngrep i
bygningene. De gamle bygningene våre
gir faktisk verdifull innsikt i hvordan vi
kan lage neste generasjons bygninger.

Strekkoder forenkler arbeidet med å holde styr
på hva som vokser hvor.

Strekkoding forenkler
Botanisk hage blir mer og mer lik en dagligvare
butikk. I alle fall hvis du ser på merkingen av det
du kan beundre i hyller og bed.
Mer og mer av informasjonen blir nemlig
digitalisert, og strekkodene er på full fart inn i
hagen. Når man får frø fra andre botaniske hager,
kommer disse i frøposer som blir merket med en
strekkode. Denne kan da skannes, slik at det er
enkelt å lage lister i hagens database når frøene
tas i bruk.
	En stikketikett med en 2D-strekkode, som
lenker til viktig informasjon om individets alder,
opprinnelse osv., følger plantene etter hvert som
de oppformeres i Forsøksavdelingen og settes ut i
hagen.
Dette er bakgrunnen for at du etter hvert vil
finne strekkoder på mange av plante-etikettene.
Men disse er altså til bruk for de ansatte, ikke for
publikum.
– Fram til nå har vi måttet legge inn all
informasjon om når planter blir sådd, plantes
ut eller dør i vårt datasystem manuelt. Derfor
innebærer strekkodene en vesentlig forenkling.
Kurateringen av samlingene blir mer effektiv,
forteller botaniker Anneleen Kool.

NÅ FÅR DU RABATT I
MUSEUMSBUTIKKEN
Naturhistorisk museum tilbyr nå 10 prosent rabatt
på samtlige varer i museumsbutikken for medlemmer av museets venneforeninger. Unntak kun der
varene allerede er nedsatt. Kravet er at du som
medlem har med deg ditt medlemskort når du
handler.
– Sommerbutikken vil i år være innlemmet
i butikkpaviljongen, men vi har økt fokus på
hagerelaterte varer og har nå hageutstyr og
aktuelle hagebøker året rundt, forteller butikkansvarlig Hanne Lene Skjeklesæther.
– For øvrig følger vi sesongene med frø
nå framover. Fioler er på markedet fra mars og
utover, deretter sommerblomster og stauder, og
selvfølgelig blir det løkmarked til høsten.
	Husk også at alle medlemmer kommer gratis
inn på museet ved å vise medlemskort. I tillegg
kan du ha med deg tre gjester.
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Kaféen på Tøyen hovedgård

NORSK RØDLISTE
Sibirstjerne Eurybia sibirica vurderes
som kritisk truet (CR) på grunn av kun én
gjenværende lokalitet, og med nedgang
i antall reproduserende individer. Foto
er fra Skandinavisk rygg. Foto: Kristina
Bjureke.
Professor Reidar Elven, NHM, har ledet
arbeidet med vurdering av karplanter i
Norsk rødliste 2015. Foto: DID

Trygg eller truet?
– Rødlisten er ikke en oversikt over sjeldne planter, slik noen
tror, sier Reidar Elven. TEKST DAG INGE DANIELSEN

Daglig leder Andrea Marambio
på bakeriet Handwerk, som
danner utgangspunktet for den
nye kaféen på Tøyen hovedgård.

Begrenset utbredelse er i seg selv ikke et

Kaféen gjenoppstår i ny drakt
Som mange vil ha observert, er kaféen i Botanisk hage blitt stengt for oppussing.
Planen er at den skal åpne igjen fredag 1. april – under navnet Handwerk Botaniske.
TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

Kaféen har til nå vært drevet av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Nytt
driftsselskap er Lava, med kokkene Stian
Floer, Even Ramsvik, Tom Victor Gausdal og Anders Braathen i spissen. De står
bak de etablerte restaurantene Smalhans,
Hitchhiker og Strand Restaurant, samt bakeriet Handwerk. De skal også åpne spisesteder
i de gamle lokalene til Christiania Sparebank
og en filial av Handwerk på Sagene.
Utgangspunktet for kafédriften i Botanisk
hage er Handwerk, et økologisk surdeigs
bakeri som åpnet i Maridalsveien ved Vulkan
våren 2015:
– Vi kommer til å tilby brød og bakervarer
herfra. I tillegg blir det lunsjretter, sandwicher,
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kaker, gode juicer, kaffebønner og mye annet,
forteller Andrea Marambio, som jobber på
Handwerk og blir daglig leder av Handwerk
Botaniske.
– Stikkordene blir kortreist, økologisk og
gode råvarer. Vi satser på å variere tilbudet
i takt med årstidene og i tråd med arrangementene i Botanisk hage. Vi håper å kunne
bruke av noe av det som dyrkes i Botanisk
hage – eller kanskje får vi vår egen urtehage.
Kaféen vil gjennomgå en forsiktig
oppgradering. Det blir ingen store
interiørmessige forandringer i og med at
Tøyen hovedgård er fredet. Men Andrea
Marambio håper å kunne gjøre mer ut av
uteserveringen, kanskje også utvide åpnings-

tidene og tilby middagsretter – alt i nært
samarbeid med Botanisk hage og Naturhistorisk museum.
– Vi gleder oss til å komme i gang. Det
skjer mye positivt på Tøyen, og vi håper å
bidra til å heve miljøet ytterligere, sier den
nye kafé-lederen, som selv flyttet til Tøyen
for ett år siden – og stortrives.

kriterium for å bli oppført som truet. Hjorterot vokser bare i et avgrenset område på det
sentrale Østlandet. Finnmarksnyserot vokser
kun i en liten del av Finnmark. Men ingen av
disse er i tilbakegang, og er derfor ikke med
på Norsk rødliste 2015.
Reidar Elven er professor emeritus i
botanikk ved Naturhistorisk museum og
redaktør av Norsk flora 2005. Han hadde
ansvar for karplantedelen av Norsk Rødliste
2015, som kom rett før jul.
Norsk rødliste kom første gang for ti
år siden. Utgangspunktet var et ønske om
å bevare mest mulig av naturmangfoldet.
I arbeidet med den nyeste rødlisten ble
totalt 21.402 arter vurdert. Dette omfatter
planter, sopp, dyr, fugler, fisk, insekter osv.
Man skjelner mellom fremmede og hjemlige
arter. En art defineres som fremmed hvis den
har kommet til Norge med menneskers hjelp,
direkte eller indirekte, og blitt etablert etter
år 1800. Fremmede arter er ikke blitt vurdert
i arbeidet med rødlisten.
18 prosent er truet
Elven og de andre botanikerne som har arbeidet med rødlisten, har til sammen vurdert
1.357 arter og underarter av karplanter. Av
disse er 246, eller 18 prosent, vurdert som
truet.
Norsk rødliste utgis av Artsdatabanken,
som er et statlig organ, men uavhengig av
forvaltningen. Artsdatabanken har eksistert
siden 2005, med kontor i Trondheim, og
bygger sine oversikter på ekspertgrupper fra
de ulike fagmiljøene. I arbeidet med den nye
rødlisten var 30 slike involvert.
– Hovedhensikten er å bidra til å bevare
mangfoldet ved å identifisere arter som står

i fare for å forsvinne, sier Reidar Elven, som
forklarer at arbeidet med rødlisten er blitt
mer og mer profesjonalisert. Kriteriene skal
være objektive og etterprøvbare, og de følger
internasjonale retningslinjer. Man vurderer
risiko for at en art kan dø ut i løpet av tre
generasjoner.
Informasjonen i Norsk Rødliste brukes av
forvaltningen, eksempelvis i forbindelse med
arealplanlegging, tiltaksplaner, frednings
vedtak og lovarbeid.
Kategoriene i rødlisten
Forsvunnet (RE, regionally extinct)
Kritisk truet (CR, critically endangered)
Sterkt truet (EN, endangered)
Sårbar (VU, vulnerable)
Nær truet (NT, near threatened)
Datamangel (DD, data deficiency)
Trygg/livskraftig (LC, least concern)
– Mange blir overrasket over å finne arter på
rødlisten som vi regner som nokså vanlige,
forteller Elven. – Det gjelder for eksempel
ask, alm, krykkje, hare, li- og fjellrype, uer
og polartorsk. Årsaken til disse oppføringene
er enten at arten er truet eller at den er i
tilbakegang, ikke at det er få eksemplarer.  
Noen arter trues av naturinngrep – andre,
som ask og alm, av sykdom.
– Det er hevet over enhver tvil at mye
av endringene skyldes at vi får et mildere
klima, ikke minst i nord og på Svalbard.  
Alle biologer med felterfaring sier det samme.
Varmekrevende og fuktighetskrevende arter
øker, mens høyarktiske og høyalpine arter
går tilbake, forteller Elven.
Det finnes eksempler på at en art har gått
tilbake i utbredelse, og altså blitt mer sjelden,

men likevel er fjernet fra rødlisten. Dette
skjedde med mogop, som sto på rødlisten
i 2010, men ikke i 2015. Årsaken er at den
blir ansett som mindre truet nå enn tidligere.
Elven understreker at det er nødvendig
å se utviklingen over mange år for å kunne
fastslå om en art er trygg eller truet. Derfor
anbefaler faggruppene at man bare utgir rødlisten hvert tiende år, slik at neste kommer i
2025. All informasjon i Norsk rødliste finnes
på artsdatabanken.no, og den siste utgaven
er ikke utgitt på papir. Det finnes også en
rødliste for naturtyper.
En trussel, eller bare fremmed?
Artsdatabanken har videre ansvar for å føre
en oversikt kalt Fremmede arter i Norge
– med norsk svarteliste.
Botaniker Kristina Bjureke holdt foredrag om norske arter, bevaringsarbeid og
naturmangfold på årsmøtet i Botanisk hages
Venner 9. februar. Hun fortalte at Norge i år
har innført lovforbud mot å omsette noen av
artene som er med på svarteliste:
– Det er IKKE slik at alle fremmede arter
er svartelistet, bare de som utgjør en trussel
mot naturmangfoldet. Norske handels
gartnerier gjør noe ulovlig hvis de selger frø
eller planter av kanadagullris, parkslirekne
eller kjempespringfrø. Her er Norge et
foregangsland gjennom å ta ondet ved roten,
sier Bjureke.
Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre
økosystemene, kan noen av de fremmede artene endre norsk natur. Artsdatabanken fører
oversikt over fremmede arter som er påvist
i Norge. Denne oppdateres ca. hvert femte
år. Samtidig gjøres en risikovurdering av de
artene som kan reprodusere her til lands.
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NY UTSTILLING

AFRIKANSK FLORA

Floraarbeid er livsviktig

Bladene på lotus er selvrengjørende og denne evne
har fått navnet lotuseffekt. Hemmeligheten ligger i
bladenes overflate. Dels er overflaten av voks, som i seg
er vannavstøtende, dels har denne voksen regelmessige
ujevnheter hvilket minimerer energien i de kjemiske
bindingene mellom vannet og overflaten. Effekten
kan beskytte planter mot sopp og alger. Lotus vokser i
dammen i Victoriahuset. (Foto: Guri Dahl)

Tror du det er enkelt å lage en flora? I så fall må du tro om igjen. Det er enormt
mye arbeid, og svært detaljfokusert, forteller Charlotte Sletten Bjorå, botaniker og
førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum. TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

Charlotte Sletten Bjorå med noen av de afrikanske
floraene hun har forfattet.

f orbindelse med utstillingen i Botanisk hage
blir en workshop, Innovating with nature,
søndag 13. mars. Les mer på www.nhm.
uio.no
I tillegg til vårt vanlige publikum, ønsker vi
denne gangen å få ungdommer til utstillingen.
Vi håper at du som besøker utstillingen
skal få idéer til å selv skape noe nytt med
inspirasjon fra naturen!

Kanskje har du lest eller hørt om hennes
farefulle innsamlingsreiser i Afrika. Eller hørt
henne på NRK P2s «Abels tårn». I mange
år har hun spesialisert seg på sjeldne aloer
og liljer i Afrika. I 2015 kom hefte nr 47
av Flore du Gabon, der hun er medforfatter.
Hun har også bidratt til floraer for Kamerun,
Namibia, Zambia, Zimbabwe, Malawi,
Mosambik og Botswana.
I vår del av verden har vi en tradisjon
med floraer som dekker alt som vokser i
ett land. Andre steder er tradisjonen å utgi
del-floraer, som tar for seg familier og slekter.
Eksempelvis har Charlotte Bjorå skrevet
kapitlene om sandliljeslekta Anthericaceae
og aloer Aloaceae i den nylig utgitte
Gabon-floraen sammen med botaniker
kollega professor emerita Inger Nordal. Et
lite hefte kan være resultat av 10 måneders
arbeid:
– For det første er det mye feltarbeid,
dernest har jeg besøkt herbarier i fire land
i Europa i arbeidet med bare ett av disse
heftene, forteller Bjorå. – Du må forhold deg
til både pressede eksemplarer og alt materiale
som har vært publisert.

Lotusblomstens vannavstøtende blader har bidratt
til tilblivelsen av en selvrengjørende fasadefarge.
Lotusan® er en malerfarge som har kopiert ideen fra
lotusbladene. Lotuseffekten® innebærer at smuss
renner av veggen som dekkes av denne spesielle
malingen. Foto: StoColor Lotusan®

En art – 35 navn
Videre er det en kjempestor ryddejobb
å finne ut av kaotiske tilstander rundt
artsbestemmelse og navnesetting. Botanikerne må eksempelvis identifisere hva som
utgjør én art.
– Mange tenker ikke over at det er
forskjell på et navn og en art. Fordi mange
botanikere fra ulike kolonimakter utforsket Afrika uten å kommunisere, finnes det
eksempler på at en art er beskrevet hele 35
ganger under ulike navn!
Det er da navnet i den første beskrivelsen

Ny utstilling: Borrelås og
andre smarte løsninger
Velkommen til den nye utstillingen om «Biomimicry – med naturen som forbilde» når du
besøker Botanisk hage. TEKST Kristina Bjureke & Marit Grønbech
Vi har vel alle opplevd borrer, som med sine
krokhår fester seg på klærne eller i pelsen
på dyr, etter en tur ute på sensommeren. Det
er disse borrene som har gitt inspirasjon til
borrelås.
Lotusblomstens vannavstøtende og selvrensende blader beskytter mot sopp, alger og
annet smuss, slik at fotosyntesen ikke blir
redusert. Dette har inspirert til blant annet
Lotusan selvrengjørende maling, som holder
husets yttervegger rene og tørre.
Naturen er en fantastisk formgiver. Den
byr på imponerende strukturer og geometrier
– ikke på grunn av det estetiske, men fordi
god form er billig og materialer er dyrt. Ved
å etterligne naturen kan man lage nye produkter og nye løsninger på kjente problemer.
Biomimicry skjeler til naturen i jakten
på å løse menneskets problemer. Bærekraftig
utvikling og design er viktige stikkord. Ordet
biomimicry kommer fra bios, som betyr liv
og mimensis, som betyr imitasjon.
Biomimicry ble først nylig anerkjent
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som et fagfelt. Men mennesket har hentet
inspirasjon fra naturen i uminnelige tider.
Leonardo da Vincis skisser av en flymaskin
var basert på observasjon av fugler. Wrightbrødrene, som skapte det første flyet i 1903,
hadde fått inspirasjon fra observasjoner av
duer i flukt.
Noen eksempler på resultater av moderne
biomimicry-forskning:
Selvklebende lim fra blåskjell. Stoff i
svømmedrakt som etteraper haihud for å gli
raskere gjennom vannet. Høsting av vann
fra tåke inspirert av en bille. Energivennlig
ventilasjon som i termitt-tuer.
Utstillingen er i østfløyen til Tøyen
Hovedgård og er åpen hver dag kl 11-16.
Vi på Naturhistorisk museum lager utstillingen i samarbeid med to eksterne spesialister
fra det nyopprettede BiomimicryNorway,
Michel Wolfstirn og Nina Havermans. Her
kan du lese mer om deres arbeid: http://www.
biomimicrynorway.com/
Første programpost for publikum i

som skal brukes. Men det kan være en stor
oppgave å finne ut av hvem som var først, og
hvem som har publisert korrekte beskrivelser.
Oppryddingsarbeidet innebærer noen ganger
at én art må deles opp i flere, noen ganger at
antall arter må innsnevres.
– Det er ikke slik at lengden på verket
avspeiler mengden av arbeid. Ofte går det
med masser av tid til å sjekke herbariebelegg
og bakenforliggende forhold. Og det kan
oppleves som dobbelt utakknemlig å
arbeide med floraer, fordi det heller ikke gis
forskningspoeng til arbeidet som går med til
å systematisere kunnskapen og lage en flora
– bare til den delen av arbeidet som handler
om å publisere vitenskapelige artikler.
– Mener du betydningen av artsbestemmelse
er underkommunisert?
– På en måte. Det å bestemme eller beskrive
nye arter er avansert arbeid, men samtidig
lite anerkjent. Det kalles deskriptivt, siden det
ikke involverer eksperimenter. Da er det noen
som feilaktig trekker den konklusjonen at det
er enkelt – og mindre «seriøst». Det stemmer
overhodet ikke, det kreves både kompetanse
og god biologisk forståelse.
– Hvorfor jobber du med floraer i Afrika?
– Tropiske strøk har det største biomang
foldet, men de færreste ekspertene. I vår
del av verden har vi relativt sett mindre
biodiversitet, men mange eksperter. Så det
skulle bare mangle at vi ikke bidro. For meg
er det en del av mitt moralske ansvar som
botaniker, forteller Charlotte Bjorå, som
understreker at det i høy grad dreier seg
om samarbeidsprosjekter og kompetanse
overføring. Flere av hennes afrikanske
kolleger, som har bidratt i floraarbeidet, har
tatt doktorgraden ved UiO.
Feltarbeidet kan by på strabaser, men også
gledelige overraskelser:
– Da vi jobbet med Flora Zambeziaca,
for landene langs Zambesi-floden, stoppet
vi et sted for å fylle bensin, og der fant vi
en vakker lilje på en termitt-tue ved bensin
stasjonen. Det viste seg å være en ny art. Ofte
handler det om å komme til et sted på rett tid
av året. Noen arter står i blomst i veldig kort
tid, og da må man være heldig og komme rett
etter et regnvær.
Feil navn kan drepe
Bjorå understreker at korrekt artsbeskrivelse

er viktig for både vitenskapen og lokal
befolkningen.
– Totalt er det nesten 600 arter i aloe-
familien. Men de som bor i ett område,
forholder seg bare til de fire – fem vanligste.  
Så drar de til et annet område, og ser ikke
så nøye etter hva de spiser, og ender med å
få i seg giftige arter. Det blir omtrent som
den som ikke ser forskjell på champignon
og giftslørsopp.
Også for forvaltningen er artsbestemmelse
og floraarbeid viktig:
– Vi ønsker å gi nasjonale og lokale
myndigheter det beste grunnlag for å ta
kvalifiserte beslutninger. Hvor kan man
bygge, hvilke områder bør bevares? Vårt
arbeid kan få stor betydning i lang tid
fremover, gjennom at et område med høy
biodiversitet blir bevart for kommende
generasjoner. Mens andre bøker er glemt
om hundre år, vil floraene bli studert med
interesse, sier Bjorå.
Men det er ingen tvil om at hun ønsker
seg en omlegging som kan gi mer forskningsmidler og mer prestisje til arbeidet med
artsbestemmelse og –beskrivelser.
Afrika – Økern – Arktis
Hun dekker for øvrig et vidt spekter av
botaniske interesser. På Naturhistorisk
museum har hun ansvaret for herbarie
samlingen, med over 2 millioner eksemplarer.
Store deler av samlingen er de siste årene blitt
digitalisert, og fysisk er deler av herbariene
flyttet til NHMs lokaler på Økern.
Sist sommer var Charlotte Bjorå på feltarbeid på Svalbard for å hente eksemplarer av
skjørbuksurt og andre arktiske planter:
– Å samle inn ferskt plantemateriale fra
ulike deler av Nordkalotten er viktig for å
kunne gjøre DNA-analyser, og her er våre
samlinger ved Naturhistorisk museum av
stor betydning internasjonalt. Dette fordi
det ikke finnes andre herbarier som har så
nytt materiale fra hele Arktis .
Nylig har forskerne ved Universitetet i
Oslo ledet arbeidet med å publisere historiens første panarktiske flora. Arbeidet ble i sin
tid igangsatt av Inger Nordal og er blitt fullført av Reidar Elven, professor emeritus ved
NHM. Floraen dokumenterer naturmangfoldet i Russland, Norge, Canada og Alaska,
og representerer en internasjonal opprydding
når det gjelder artsinndeling.
[Se også baksiden under 8. juni.]
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REGNSKOGFONDET OG ARBORETET

REGNSKOGFONDET OG ARBORETET

Lars Løvold (t.v.) har jobbet for å bevare
regnskog siden 1990, mens Andreas Løvold har
jobbet med trærne i Oslos hager og parker.
(Foto: Dag Inge Danielsen)

Brødrene Lars og Andreas Løvold:

Regnskogens og
Tøyentrærnes riddere
Du så dem på TV-aksjonen på NRK sist høst, da det ble samlet inn 190 millioner kroner
til å bevare regnskog: Lars Løvold som leder av Regnskogfondet og Andreas Løvold som
støttespiller blant publikum. TEKST Dag Inge Danielsen
Storebror Lars var den første ansatte i
Regnskogfondet i 1990 og har ledet det
siden, kun med et to års avbrekk, da han
bodde i Brasil. For sin innsats har han fått
St. Olavs orden – mer om det senere.
Lillebror Andreas har hatt en tilsvarende sentral plassering som arborist og
trepleier, siden 2013 ansatt i Botanisk
hage. Kanskje har du sett han i aksjon i
trekronene eller under NM i treklatring.
Hva fikk de to brødrene til å velge så forskjellige, men likevel beslektede karrierer?
– Far tok oss ofte med på turer i skog og
mark og på fjellet. Men det var tilfeldig at
jeg ble gartner, forteller Andreas. – Egentlig ville jeg bare ha en sommerjobb som
kirkegårdsgartner, men så endte jeg med
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en fast jobb og ble der i ti år, før jeg fortsatte i andre jobber i Oslo kommune. Jeg
pleier noen ganger å si at jeg tilbrakte de
beste årene av mitt liv på kirkegården!
For Lars var det interessen for
mennesker som ble innfallsvinkelen til yrkesvalget. Han studerte sosialantropologi.
I 1979 dro han sammen med sin med
student og blivende kone til Brasil og
bodde 1½ år blant regnskogindianere i
Amazonas.
Selv om det er 14 års aldersforskjell
mellom dem, har de alltid hatt et nært
forhold og vært gode kompiser og venner.
Andreas fulgte storebror til London for
å se han av gårde, den gang han dro til
Syd-Amerika første gang. Selv var han da
14 år:

– Jeg var jo opptatt av det Lars holdt
på med, og det var veldig spennende at
han skulle til regnskogen i Brasil. Jeg
syntes det var et eventyr, og jeg var veldig
stolt av han. I et brev til en onkel fortalte
jeg om hvordan han måtte klippe håret og
kjøpe seg dress og aluminiumskoffert.
Hvorfor ble det feltarbeid i Amazonas?
– Helt siden skoledagene var jeg opptatt
av u-landsspørsmål. Rett etter gymnaset
var jeg nasjonal leder av Operasjon Dagsverk. Etter mellomfag i sosialantropologi,
kom jeg som sivilarbeider til Institutt for
fredsforskning. Der ble jeg satt til å se
på norsk aluminiumsindustri og deres
investeringer i Brasil. Jeg leste om hvordan
indianere ble fordrevet, og ble engasjert i

Hans Majestet Kongen og Lars Løvold ute
i regnskogen sammen med unge jegere fra
yanomami-stammen i Brasil i april 2013. En eldre
jeger har akkurat imponert med å etterligne
kalleropene til en lang rekke dyr og fugler, og de
besøkende gjengjelder ved å vise foto av de norske skogenes konge, elgen. (Foto: Marcos Wesley
de Oliveira, ISA/Regnskogfondet.)

disse spørsmålene. Derfor lagde jeg etter
hvert et prosjekt og dro dit.
Da Lars Løvold kom til Amazonas,
var det påbegynt noen store utviklingsprosjekter. Hundretusener av fattige bønder
sør i Brasil ble lovet jord hvis de flyttet til
Amazonas. Det ble starten på en periode
med mye migrasjon og drastisk avskoging.
Lars opplevde opptakten til dette på nært
hold, og fikk regnskogens betydning under
huden.
– Feltarbeidet var i 1980-81, men vi
var tilbake i 1986, da vi fikk i oppdrag
å vurdere konsekvensene av en planlagt
vannkraftutbygging. På de få årene var avskogingen kommet veldig langt. Heldigvis
endte de opp med å ikke bygge kraftverket, som ville ha satt store deler av stammeterritoriet under vann.
Trekultur: Vitenskap og praksis
Omtrent samtidig – hjemme i Oslo – kom
Andreas inn i gartnerfaget via kirkegårdene og det som vokste der.
– Jeg ble veldig interessert, reiste rundt
og så på kirkegårder og hva slags planter
og løsninger de valgte. Det vokser mange
fine trær på kirkegårder over hele verden.
Jeg fikk forsterket fascinasjonen for trær
som jeg hadde hatt fra barnsben av.
På 1970-tallet kom motorsag og skyliftbiler inn i parkdriften for fullt. Det ble
vanlig med drastisk toppkapping, eller
foryngelsesbeskjæring, som man kalte
det. Men kirkegårdene slapp unna, så det

finnes flere intakte, gamle trær på kirkegårdene enn i parkene.
På midten av 1980-tallet ble Andreas
opptatt av en ny europeisk trend, kalt
Modern Arboriculture. Han lærte om nye
teknikker for vedlikehold av trær. Parolen
var «back to nature, look to nature»:
– Det handler om hvordan naturen løser
disse tingene selv, og så etteraper man og
tilpasser dette i urbane sammenhenger.
Andreas tok ulike kurs og ble etter
hvert sertifisert som arborist i England i
1999, i regi av International Society of
Arboriculture. Universiteter bl.a. i USA,
Europa og Japan driver utstrakt forskning
og utdanning – og samarbeider tett med
praktiserende arborister.
– Vi var en gjeng nordmenn som fulgte
de nye, internasjonale kursoppleggene. I
Norge måtte vi kjempe lenge for å få arboristfaget anerkjent som en utdannelse i det
offentlige skoleverket. Det var lenge bare
ansett som en del av anleggsgartnerfaget.
I 2012 ble det startet arboristutdanning på Hjeltnes fagskule i Hordaland.
Andreas Løvold var en av initiativtakerne
og hadde et deltidsengasjement de første
årene. Han underviste bl.a. i treklatring,
beskjæring og vedlikehold av trær.
Kongelig mottakelse i Amazonas
Også Lars har vært en pioner innen sitt
felt. Regnskogfondet har mange røtter. Det
begynte som frivillig arbeid, blant annet

inspirert av Brundtlandkommisjonen
og av artisten Sting, som i 1987 reiste
til Xingu-territoriet i Brasil. Sting ble
opprørt over avskogingen. Han ble kjent
med indianerlederen Raoni og ba senere
Raoni med på sin verdensomspennende
opplysningsturné for regnskogssaken.
Og han tok initiativet til opprettelsen
av Rainforest Foundation International.
Dette førte igjen til stiftelsen av en norsk
avdeling, Regnskogfondet, med Lars
Løvold som den første ansatte.
For sin innsats for «regnskoger og urfolks
rettigheter» ble han i 2012 utnevnt til
ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.  
Da Lars besøkte yanomami-indianerne i
Amazonas, nevnte han dette for lederen,
Davi Kopenawa Yanomami. Han fortalte
også at han skulle til den norske kongen
i audiens.
– De planla 20-årsjubileum for
opprettelsen av yanomami-territoriet.
De skulle samle brasilianske myndigheter og ledere fra ulike land, og Davi
ANDREAS LØVOLD
Anleggsgartner og arborist/trepleier i Botanisk
hage. Mange års erfaring fra Oslo kommune.
Var med på å få i gang arboristutdanningen på
Hjeltnes v.g.skule
LARS LØVOLD
Sosialantropolog, leder av Regnskogfondet
siden 1990.Regnskogfondet har et budsjett på
160 mill. kr og 45 ansatte. Samarbeider med 70
partnerorganisasjoner i ti land.
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REGNSKOGFONDET OG ARBORETET

VIKINGHAGEN

>
Kongens miljøengasjement
I september 2014 fikk Kong Harald et gjensyn med sin venn, yanomami-indianernes
leder, i forbindelse med markeringen av
Regnskogfondets 25-årsjubileum i Oslo.

Andreas Løvold deltok i vandreteateret da hagen
feiret 200 år.
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Kongen ble da intervjuet om sitt miljøengasjement og turen til Amazonas.
– Det er en balanse som vi holder på å
rokke ved. Det er farlig for dem som bor
i regnskogen og for oss, sa kongen.
Kong Harald nevnte to forhold som
var med på å vekke hans interesse og
engasjement for miljøspørsmål. Det ene
var interessen for jakt og fiske. Det andre
var møtet med Sir Peter Scott som var
med på å grunnlegge Verdens naturfond
(WWF) i 1961. Scott var sønn av sydpolfarer Robert F. Scott og fikk Kongen
med på å starte den norske avdelingen av
WWF. WWF-Norge ble grunnlagt i 1970
med daværende kronprins Harald som
president.

Resultatet er ikke bare ødelagt regnskog,
men helseskader og voldsomme utslipp av
klimagasser.
Regnskogfondet har jobbet i Indonesia
siden 1997 – med skogbevaring og å sikre
rettigheter til de som tradisjonelt har bodd
i skogen. I dag er situasjonen for regnskogen mest prekær i Indonesia av alle
land. I Brasil har avskogingen heldigvis
blitt sterkt redusert. Man hogger nå en
fjerdedel i forhold til det man gjorde for
ti år siden.
Lars: – Den tropiske regnskogen
dekker 6 prosent av landarealet på kloden.
Men den rommer over halvparten av alle
landbaserte arter. Så det er et uvurderlig
skattkammer for biologisk mangfold.

Kopenawa ville ha Kong Harald blant
gjestene. Dermed hadde jeg en innbydelse
å formidle da jeg kom på Slottet. Jeg
hadde med meg kart og bilder i audiensen.
Kongen ble meget interessert, og hadde
mange spørsmål, forteller Lars Løvold, om
det som ble opptakten til Kong Haralds
fire dagers opphold blant yanomami
-indianerne i Brasil i april 2013.
– Det passet ikke med jubileet. I stedet
ble det lagt opp til et besøk i all hemmelighet, slik at Hans Majestet kunne oppleve
regnskogen i fred og ro, uten oppstyr.
Regnskogfondet la opp programmet
i samarbeid med Slottet. Lars Løvold var
med på turen og sov i hengekøye i regnskoglandsbyen, på like fot med Majesteten
og Dag Hareide, som da vikarierte som
Regnskogfondets leder. Siden har Kong
Harald fortalt om hvor stort inntrykk
oppholdet gjorde, både i nyttårstaler og
nå senest ved 25-årsjubileet for konge
paret.
– Det er helt åpenbart at opplevelsen
blant indianerne i regnskogen satte dype
spor, sier Lars.

Katastrofalt i Indonesia
Regnskogfondet er ikke bare engasjert
i Brasil, men i totalt 10 land. Og de
innsamlede midlene fra TV-aksjonen skal
brukes i fem land i Amerika, Afrika og
Asia. Noe av den mest tragiske utviklingen
den siste tiden har skjedd i Indonesia,
med voldsomme skogbranner som herjet
i månedsvis.
– En intakt regnskog brenner ikke
fordi den har så stor evne til å holde på
fuktighet, selv etter lang tørke. Men i
Indonesia er skogen tynnet ut, og man
har tatt ut de mest verdifulle tresortene
og ryddet skog for å anlegge plantasjer.
Man tenner på med vilje for å rydde
land. Brannene sprer seg fordi skogene
omkring er ødelagt og ikke klarer å holde
på fuktighet. Også torvmyrer tar fyr, og
det brenner helt til det kommer styrtregn.

Hvordan lever folk i
Amazonas?

Lager internasjonal frødatabase i
samarbeid med BGC

Søndag 6. mars kl 14.00 holder Torkjell
Leira et åpent foredrag på Tøyen hovedgård om livet i verdens største regnskog.
Leira er samfunnsgeograf og Brasil-kjenner.
Han koordinerer Naturhistorisk museums
forskning på biologisk mangfold i Amazonas
og har utgitt bok om Brasil. Denne får du
kjøpt i museumsbutikken.

Om lag 500 botaniske institusjoner over hele
verden samarbeider om en frøutvekslings
ordning. Alle som har frø å tilby fra egne
samlinger, eller høstet direkte fra naturen, lager
en Index seminum som publiseres på nettet,
som PDF eller i papirform.
	Hvis all informasjon om frøene hadde
vært tilgjengelig i en internasjonal database,
i stedet for på mange separate lister, ville det
ha spart mye tid og det ville ha oppstått færre
feil. Derfor har Anneleen Kool, NHM, sammen
med sin kollega Reinout Havinga ved Hortus
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Biomangfold og klimapåvirkning
Andreas: – Her ligger linken til det jeg
driver med. Etter Rio-konferansen i 1992
begynte det å komme nye føringer og pålegg til norske kommuner, blant annet for
å ta vare på biomangfold. Det har påvirket faget mitt i stor grad. Man er blitt
mer restriktive med å ta bort gamle trær,
særlig løvtrær. Og det er blitt mye oppmerksomhet rundt trærs betydning i en
større sammenheng, noe som preger min
arbeidshverdag og arbeidet med arboretet
i Botanisk hage.
Lars: – Vi må huske at beltet med
regnskog rundt ekvator spiller en viktig
klimaregulerende rolle. Evnen til å holde
på fuktig luft, pumpe den opp mot det
kalde nord og det kalde sør, påvirker
nedbørsmønstrene i verden. Så når vi
ødelegger regnskogen, ødelegger vi også
viktige klimastabiliserende mekanismer
på kloden. Dessuten bor det 260 millioner
mennesker i dette beltet, og regnskogen er
deres livsgrunnlag.

Botanicus i Amsterdam, tatt et slikt initiativ. Mange er positive til forslaget, og de to
botanikerne jobber nå sammen med Botanical
Gardens Conservation International for å utvikle
frødatabasen.
Fra Botanisk hage i Oslo sendes hvert år
frø til en rekke botaniske hager rundt omkring i
verden, på samme måte som man mottar frø fra
kolleger i en rekke land.

2016 et år for
bønner, erter og
linser
TEKST Kristina Bjureke

FN har utnevnt 2016 til det internasjonale
belgplanteåret. Det skal vi i Botanisk hage i
Oslo være med og feire, sammen med flere
andre botaniske hager i Norge.
Det er de tørre belgplantene som skal
hedres. Hvorfor setter FN fokus på dem?
I mange land i verden er belgfrukter svært
viktige. De har mange gode egenskaper; de
er rike på proteiner, mineraler og vitaminer
og de har lavt fettinnhold. Belgfruktene er
en god kilde til kostfiber. De inneholder
fire ganger så mye fiber som brunt ris.
Belgplanter har derfor mange gode helseeffekter.

Et opphøyet basseng og nedsenket rom for ballaststein
blir nye elementer i Vikinghagen. (Design: Tor Jessen)

NHM, Vikinghagen- vannbasseng/ ballastaktivitet

Belgplanter er også gode jordfor
bedrere. De lever i symbiose med nitrogen
fikserende bakterier og er derfor viktige i
økologisk landbruk. Belgplanter er relativt
tørketolerante og trenger lite eller ingen
kunstvanning.
Vi vil ha demonstrasjonskasser med
belgplanter foran Lids hus. Kjøkkenhagen i Urtehagen vil bli helt viet denne
plantegruppen. Her vil du finne alt fra
gamle nordiske sorter, som jærerter, til
bønner og linser. På begge stedene blir det
informasjon om belgplanter.

2016 er av FN utnevnt som et år for informasjon om betydningen av belgfrukter. Foto: Kristina Bjureke

Fornemmelse av bølger i
Vikinghagen
Noen nye elementer kommer på plass i Viking
hagen i løpet av våren og sommeren. I selve
vikingskipet blir utstillingen av ballaststein gjort
om, og den blir tilført rennende vann.
– Ballaststeiner var viktige fordi de sørget for
at vikingskipene lå stødig i vannet når de ikke var
fullastet. Men de er også viktige fordi de i dag
kan fortelle oss mye om handel og kulturutveksling i vikingtiden, sier Anneleen Kool, botaniker
og førstelektor ved Naturhistorisk museum. Hun
har vært med på å bygge opp Vikinghagen i tett
samarbeid med tidligere hagesjef Axel Dalberg
Poulsen.
	Opp gjennom tidene har mange nye arter
kommet til Norge som følge av skipsfartens bruk
av ballastvann – og tidligere ballaststein. Utstillingen av slike steiner i Vikinghagen vil bli senket ned
under bakkenivå og dekket av et gitter. Omtrent
i bordhøyde, ca 90 cm over bakkenivå, kommer
en ny installasjon av corténstål, der overflaten kan
fylles med vann. Den skal brukes til å vise modeller
av vikingskip når skoleklasser og andre grupper
kommer på besøk. Vannet vil risle ned i beholderen med ballaststein.
– I tillegg planlegger vi i det samme området
en permanent natursti, som vil komme til høsten.
Og vollen mot Jens Bjelkes gate vil bli beplantet
med busker, små trær og bærvekster som er
typiske for norsk natur, og som var vanlige også i
vikingtiden, forteller Anneleen Kool.

VIKTIG – HAR DU ENDRET
ADRESSE?
Husk å melde ny adresse til 
medlem@botaniskhagesvenner.no eller vår
postadresse, som du finner på side 2. Dette gjelder
både fysisk postadresse og e-post. Bare hvis du
gir oss beskjed, har vi mulighet for å nå deg med
viktig informasjon – og Palmebladet vil du vel ha
tilsendt?
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jåblom

INNSEKTSLIV I HAGEN

Jåblom fotografert av Berit Nyrud,
Botanisk hages Venner.

HVA SKJULER SEG I LINNÉS
BENK?
Kuletistel er en veritabel humlemagnet om
høsten.(Foto: Berit Nyrud)
Insekthotellet ved Urtehagen i Botanisk hage.
(Foto: DID)

Kalenderblomsten jåblom
		 er årets art
I år har Norsk Botanisk Forening utnevnt jåblom Parnassia palustris til årets blomst. Vi i Botanisk
hage henger oss på og presenterer denne vakre, vevre planten.
TEKST Kristina Bjureke, botaniker og universitetslektor

I Sverige heter jåblom slåtterblomma. I

Norge har den fått navn etter det viktigste
redskapet under slåtten, ljåen. Den er en
av artene vi kaller kalenderblomst. Det vil
si at den viste bonden når det var tid for
ulike oppgaver, som i dette tilfellet starten
på slåtten.
Selv Linné skrev at den varslet at det
var tid for slått. Jåblom finns i hele vårt
land, men blomstrer til ulik tid, fra juni
til september, alt etter hvor den vokser. I
sitt verk «Planter og tradisjon» lister Ove
Arbo Høeg opp flere gamle navn; slåtteblom, augneblom, slåttkall, slåttasoløy og
osteblomme. Dette er et tegn på at den
betydde mye for folk i kulturlandskapet.
Et annet gammelt norsk navn på
planten er larsokblom, som viste til at den
blomstret ved Larsok (10. august). Dette
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var i katolsk tid messedag for den hellige
Laurentius, som ifølge legenden ga blinde
synet tilbake, og som derfor ble tilbedt
ved øyelidelser.
Jåblom (skrives også ljåblom) er en
flerårig smal plante som blir 10-30 cm
høy. Lengst ned sitter en bladrosett med
langskaftede, hjerteformete blader. På
stilken sitter et blad og i toppen en eneste
blomst.
Se nøye på den vakre og spennende
blomsten! Innenfor de hvite kronbladene
sitter fem sterile pollenbærere, staminodier, med glinsende gulgrønne kjertler
med nektar. Deres oppgave er å tiltrekke
insekter som kan overføre pollen fra et
individ av jåblom til et annet. I tillegg
har den fem fertile pollenbærere og en
fruktknute med griffel med arr. Blom-

sten har først en hannlig fase, så kommer
den hunnlige. I hver blomst utvikles altså
pollenbærerne først. Etter at de har spredt
pollenet blir arrene modne og mottakelige
for pollen fra andre individer.
I lavlandet har jåblom minket på
grunn av gjengroing, gjødsling og grøfting.
I nord og i høylandet har den klart seg
bedre, og vi finner den ofte i miljøer som
veigrøfter og grustak.
I Botanisk hage finner du jåblom på
Skandinavisk rygg og Slåttemarken. Vi
setter opp skilt med «Årets art».

Gled en bie
med en blomst!
TEKST Dag Inge Danielsen

Mange har engasjert seg i arbeidet for

bier, humler og andre pollinerende insekter
de siste årene, både i Botanisk hage og
ellers. Flere grupper har laget oversikter over såkalte insektsvennlige planter
– som veiledning for alt fra balkong- og
hageinteresserte til gartnere og landskapsarkitekter.
Etter initiativ fra Bymiljøetaten i
Oslo kommune og ByBi er det i løpet av
vinteren blitt holdt flere samordningsmøter
mellom de ulike interessentene. Disse er
Naturhistorisk museum, Hageselskapet,
SABIMA, ByBi, Bymiljøetaten, Naturvernforbundet, La Humla Suse og Norsk
Botanisk Forening. Organisasjonene har
samarbeidet om å lage lister over planter
som er rike på nektar og pollen, og derved
tiltrekker seg insekter.
Organisasjonen ByBi har laget
«Sesonghjulet – bie søker blomst» med
oversikt over insektsvennlige planter inndelt etter når på året de blomstrer. Denne
listen har både norske arter og hageplanter.
Sesonghjulet kan fås gratis i museums
butikken på NHM.
Botaniker Kristina Bjureke, NHM,
har laget en oversikt som bare inneholder vanlige, viltvoksende plantearter,
med utgangspunkt i erfaringene fra arbeidet med ugjødslede blomsterenger og

s låttemarker. Listen omfatter planter som
er typiske for Oslo og Akershus, og er kun
ment å være veiledende for denne regionen.
Det kan være andre plantearter som egner
seg bedre i andre landsdeler. Planteutvalget
omfatter arter som blomstrer fra forsommer til høst, så blomsterengen skal kunne
tiltrekke insekter fortløpende. Bare arter
som Botanisk hage har god erfaring med å
oppformere, er med på listen. Den er kvalitetssikret av NHM-entomologene Hallvard
Elven og Lars Ove Hansen.  Listen finnes i
museumsbutikken og på NHMs nettsider.
– Vi har samlet frø fra ville norske
arter som egner seg til blomstereng i
Oslo og Akershus, forteller Kristina
Bjureke. Frøposene blir å få kjøpt i
museumsbutikken. Dette blir ikke som å
så ut en tradisjonell slåttemark, det blir
mer en insektsvennlig blomstereng.
Også Plantegruppa i BhV har fått frø
av viltvoksende, insektsvennlige blomster,
og er i gang med å oppformere disse for
salg på Vårtreffet 29. mai.
I år, som tidligere år, kan man se både
bikuber (mellom Forsøksavdelingen og
Sars gate) og insektshotell (ved Urtehagen)
i Botanisk hage. Onsdag 13. april kl 1800
blir det kurs i bygging av insekthotell.

En av jubileumsbenkene fra 2014 er plassert ved
Systematisk hage, i skråningen mot nordvest. Den
er utført i lind av Martin Ramstad Rygner og oppkalt etter Carl von Linné. Ikke alle som setter seg
der oppdager at det under setet befinner seg tre
skuffer som kan trekkes fram. Skuffene inneholder
eksempler på objekter man kan studere nærmere i
samlingene på Naturhistorisk museum. Men ingen
fare, de er godt beskyttet av plexiglass, og kan
ikke trekkes helt ut. Benken tas inn om vinteren.

GUIDENE VÅRE GJØR SEG KLAR
FOR SESONGEN
Snart er vi i gang med årets guidesesong. Tirsdag
2. februar startet guidekurset, som denne gang
går over seks innekvelder og to eller tre utekvelder.
Kurset er et samarbeid mellom NHM og BhV. Åtte
nye medlemmer følger kurset, i tillegg til flere av
våre etablerte guider, siden flere nye temaer tas
opp. Som tidligere år har venneforeningen åpne,
gratis omvisninger for publikum hver søndag kl
14.30 i mai, juni, juli og august. Oppmøte ved
trappen til Lids hus.
Som tidligere påtar vi oss også omvisninger
for bedrifter, foreninger og andre grupper til
ønsket tidspunkt. Disse koster 1000 kr for inntil 20
personer. Ved behov stiller vi med flere guider. En
slik omvisning kan være en generell innføring eller
ta for seg utvalgte deler av hagen – etter ønske.
Inntektene går til BhV. Omvisning kan bestilles ved
å kontakte Anne Finnanger, NHM, eller sende en
epost til nhm-guiding@nhm.uio.no

GOD MEDLEMSØKNING
Hele 179 nye medlemmer kom til i 2015, mye
takket være aktiv medlemsverving i hagen på
søndager sist sommer. Netto økning i medlemstall var 144. Ved årsskiftet hadde Botanisk hages
Venner 1.470 medlemmer.
Foreningens økonomi er god, ikke minst
som følge av godt arbeid med Vårtreffet i 2015.
Det var rekordomsetning både på plantesalget
og i BhV-kaféen. Det er også en gledelig
utvikling at stadig mer av omsetningen skjer via
betalingsterminaler.
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SYSTEMET BYGGES OM

VÅRTREFFET

Plantegruppa er
i gang med
sesongen 2016
Plantegruppa er allerede i gang med
planteproduksjonen til Vårtreffet som i år
er søndag 29. mai 2016. Som før skal våren
brukes til å produsere sommerblomster,
stauder og urter og alt blir solgt på det store
VÅRTREFFET. Inntekten går selvsagt til
Botanisk hage Venner.
Stikkord for arbeidet er: Såing, prikling,
ompotting, vanning og annet stell.
Vi holder til i Forsøksavdelingen bak
Brøggers hus, helt nord i Botanisk hage. Fra
8. mars er vi på plass tirsdager, onsdager og
torsdager, formiddager fra kl. 10.00 til 15.00
og ettermiddager fra kl. 17.00 til 20.00.
Arbeidet er frivillig. Altså kan du selv
velge når og hvor mye du vil bidra. Det vil

alltid være en erfaren ansvarlig til stede.
I tillegg til de faste ukedagene har vi
tradisjon for en dugnadsdag på skjærtorsdag
og på to eller tre søndager i april/mai. Det er
hyggelige dager, mange folk og mange ulike
arbeidsoppgaver.
Ny leder for Plantegruppa er Gro
Elisabeth Brastad. Berit Nyrud fortsetter som
gruppeleder for stauder. Trine Nervum og Liv
Jæger er gruppeledere for urter.
Vi håper at mange nye har lyst til å bli med
i Plantegruppa!
Les mer om oss på Botanisk hages Venners
hjemmeside og følg oss på Facebook.

Botaniker Anneleen Kool med planen for den nye utformingen av Systematisk hage, som vil få færre arter og flere stauder.

Systematisk hage blir mer
publikumsvennlig
TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

I løpet av de neste årene kommer Systematisk
hage – populært kjent som Systemet – til å bli
fullstendig omarbeidet. Anlegget stammer i
sin nåværende form fra 1950-tallet. Idéen er
å vise blomsterplantenes slektskapsforhold
og hvordan evolusjonen har gitt artene ulike
tilpasninger. Anlegget blir mye brukt i undervisning av skoleklasser og studenter.
– Det er rett og slett blitt gammeldags,
forteller botaniker Anneleen Kool, som er
ansvarlig for Systematisk hage.
– Som resultat av de senere årenes DNAanalyser, ny teknologi og forskning har vi
fått mye ny kunnskap om artenes utvikling
og slektskap. Det har også skjedd mye
innenfor taksonomien, eller den botaniske
systematikken og klassifiseringen. Vi har gjort
ganske mange tilpasninger gjennom å flytte på
plantene i denne delen av hagen, men vi har
endt opp med et lappeteppe. Derfor er det på
tide med et mer omfattende grep.
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Systematisk hage har omfattet totalt ca
1 500 arter. Av disse er over 500 ettårige.
Det innebærer svært mye arbeid, i og med
at vekstsesongen er kort. Derfor vil man
satse mer på flerårige vekster, som kan gi
mer rasjonell drift. Det vil også totalt sett bli
færre arter.
Sammen med kollegene i Botanisk hage
er Anneleen på jakt etter vinterherdig kiwi,
samt kaktuser, palmer og andre eksotiske
vekster som kan overleve Oslovinteren. Med
ny utforming og nytt artsutvalg håper hun å
kunne presentere et mer publikumsvennlig
anlegg.
Den sirkulære formen på hageanlegget
vil bli beholdt, men inndelingen blir helt
annerledes. Anlegget deles opp i tre store
«kakebiter» der hver del representerer en
større plantegruppe. Innenfor hver «kakebit»
vil de eldste gruppene bli å finne nær midten.
I ytterkantene kommer de gruppene som ble

utviklet sist.
I en del av området der det nå er avlange,
rette bed for enfrøbladede vekster (som gress,
liljer, tulipaner) vil det bli et felt der man viser
UiOs forskning på plantenes evolusjon på en
publikumsvennlig måte. I tillegg blir det et
felt som på kort sikt skal brukes til midlertidig omplassering, en slags mellomstasjon,
men som på lengre sikt trolig vil bli utformet
som et slags livets tre.
– Vi har også ambisjoner om å involvere
master-studentene våre, blant annet med å
utforme gode informasjonsskilt og tavler
for publikum. Og vi håper å få satt i stand
bassengene for vannplanter. Disse har dessverre vært ute av bruk på grunn av lekkasjer,
forteller Anneleen Kool. Hun regner med at
ombyggingen av Systematisk hage vil vare i
tre år.

Fra venstre: Liv Jæger, Berit Nyrud, Trine Nervum og Gro Elisabeth Brastad, ny leder av Plantegruppa.
(Foto: Sidsel Knutsen)

NY BOK: FOSSILER OG
MINERALER
Visste du at Naturhistorisk museum har flere
millioner steiner? I januar i år lanserte museet
boken «Fossiler og mineraler» med en kort
historie om de geologiske og paleontologiske
høydepunktene. Boken legger vekt på vakre fossiler
og krystaller. De fleste av disse kan du nå se i
utstillingen stein & bein i Colletts hus. Boken er
utgitt på DGB Forlag.

STILLINGEN SOM HAGESJEF
UBESATT
Etter at Axel Dalberg Poulsen sluttet som hagesjef
1. september 2015, har stillingen vært delt
mellom Oddmund Fostad og Finn Ervik. Stillingen
ble utlyst sist høst, men ledelsen ved Naturhistorisk
museum har besluttet å forlenge den midlertidige
ordningen med to konstituerte ledere inntil videre.

KULTURMINISTEREN BESØKTE
HAGEN
Etter at ordningen med gaveforsterkningsmidler
ble lagt om i februar 2015, ble det mulig for
Naturhistorisk museum og andre universitetsmuseer å søke slike midler. Gaver fra Botanisk
hages Venner og Sparebankstiftelsen utløste til
sammen 1,4 millioner kroner i gaveforsterkning.
I forbindelse med kunngjøringen av gavemidlene
var daværende kulturminister Thorhild Widvey i
oktober på besøk i hagen, der hun ble tatt imot av
en fornøyd museumsdirektør Tone Lindheim.

ARTIKKEL OM BOTANISK HAGE
PÅ ENGELSK
Har du behov for en god artikkel om Botanisk
hage på engelsk? I så fall kan vi anbefale det
britiske tidsskriftet Sibbaldia, The Journal of
Botanic Garden Horticulture, som i fjor hadde
en 18 siders illustrert artikkel om The Botanical
Garden of the University of Oslo, skrevet av Axel
Dalberg Poulsen. Den gir en fin innføring i hagens
oppbygging og historie. Den foreligger som PDF
og kan søkes opp på nettet.
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BOTANISK HAGES VENNER

IKEBANA

Årsmøtereferat 2016 – Botanisk hages Venner

Marianne Lange Karlsen
styremedlem og
webansvarlig

Berit Velsvik
varamedlem og
kaféansvarlig

Gro Elisabeth Brastad
varamedlem og leder
plantegruppa

Yngvild Lorentzen
varamedlem og
materialforvalter

ROBOTPLENKLIPPERE FRIGJØR
ARBEIDSKRAFT
Etter ønske fra hagens ledelse har BhV bevilget
120.000 kr til innkjøp av tre stillegående robot
plenklippere. Disse vil være i bruk om natten, og
vil dermed ikke forstyrre besøkende i hagen. Med
mange nye anlegg er det behov for å frigjøre
gartnere til andre arbeidsoppgaver.

C – REVIDERT REGNSKAP
Kasserer Bernt Bakkevik leste opp og gjorde
rede for revisjonsberetningen. Styret har
møtt på utfordringer med syk revisor i siste
liten, og har derfor måttet få revisjonen gjort
gjennom regnskapsbyrået. Dette er uheldig,
men ikke lovstridig. Det hadde skjedd en feil i
trykking av resultatregnskapet, ved at kolonnen med tittel «denne periode i fjor» inneholdt det samme som innholdet i kolonnen
med tittel «denne periode i år». Kasserer hadde derimot oppdaget feilen i tide til å finne
fram riktige tall som ble presentert muntlig.
Dette ble bemerket som uheldig, og det ble
anmodet om å sende resultatregnskapet som
vedlegg på e-post til foreningens samtlige
medlemmer. En mot-anmodning ble framsatt fra et annet medlem, om å ikke sende ut,
men heller at de av medlemmene som ønsker
innsyn i regnskapet, skal etter spørsmål få
tilsendt resultatregnskapet. Sistnevnte forslag
ble vedtatt. Det reviderte regnskapet ble etter
en spørrerunde godkjent.
D – FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER
Ingen forslag var kommet inn.
E – VALG
Leder av valgkomiteen, Trine Nervum, leste
opp innstillingen.
Valgkomiteen har bestått av:
Trine Nervum (fra styret)
Ragnhild Myrdahl (fra plantegruppa)
Marianne Gihle (fra guidegruppa)
Valgkomiteens innstilling til styre
i Botanisk hages Venner for 2016:
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Valgkomiteens innstilling til valgkomite
for 2016: Tone Fagereng Nordenborg (fra
styret)
Berit Frydenlund (fra plantegruppa)
Nadia Boutera (medlem uten verv)
Alle av valgkomiteens ovennevnte innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Valg av revisor:
Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge
revisor, men med anmodning om at denne
ikke er tilknyttet regnskapsbyrået foreningen
benytter seg av, som er Saldo Regnskap.

Det var stor interesse og mange
f rammøtte da Lennart Persson
demonstrerte ikebana på et søndagsforedrag på Tøyen hovedgård sist
høst. På vårtreffdagen den 29. mai i
år blir det en ny mulighet til å oppleve
Lennart, som er utdannet ikebanainstruktør fra Sogetsu-skolen i Japan.
Ikebana, eller japansk blomsterkunst, har svært lange tradisjoner.
Dekorasjonene er ofte minimalistiske
og tilstreber harmoni.
– Ikebana følger alltid årstidene. I
arrangementene bruker man sesongens

blomster og andre elementer fra hagen
eller naturen, forteller Lennart, som
også er medlem av Venneforeningens
guidekorps.
På ikebana-foredraget gir han en
kort innføring i historien og filosofien
bak kunstformen, og han snakker
litt om de ulike stilretningene og
tradisjonene. Deretter viser han ikebana
i praksis, og lager både tradisjonelle og
mer kreative arrangementer.
Vær tidlig ute hvis du vil sikre deg
en plass siste søndag i mai i år!

Lennart Persson demonstrerte japansk blomsterkunst
på Tøyen hovedgård i oktober 2015 – og kommer
tilbake på Vårtreffet. (Foto: Dag Inge Danielsen)

F – KONTIGENTENDRINGER
Ingen
G – INNKOMNE FORSLAG
Styret har fremmet følgende forslag:
Godtgjørelse for styreverv: I vedtektenes
paragraf 4, siste avsnitt, heter det: «Styret
skal godtgjøres. Honoraret fastsettes på
årsmøtet og får virkning for avsluttet
årsmøteperiode.» Forslag til årsmøtevedtak:
Alle av styrets medlemmer får en engangsgodtgjørelse på kr 4500,- per person.
Beløpene gjelder årsmøteperioden februar
2015 – februar 2016. Beløpet i forslaget
er en reduksjon for styreleder, kasserer og
leder av plantegruppa, men en økning for de
resterende vervene, i forhold til det som ble
vedtatt av årsmøtet i 2015.
Avslutning
Årsmøtet ble hevet 19.00, etterfulgt av en
pause med kaffe, te og hjemmebakte kaker.
Deretter avsluttet Kristina Bjureke kvelden
med et meget interessant foredrag med bilder
rundt temaet: Nytt om norske planter; Rødliste og svarteliste. Dessuten var alle oppmøtte så heldige at vi fikk rester av frø som ble
solgt eksklusivt i forbindelse med Gjennom
naturen, den første samarbeidsutstillingen
mellom Munch-museet og Naturhistorisk
museum.
Marianne Lange Karlsen
Sidsel Knutsen
Einar Sørlie
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Tone F. Nordenborg
Bernt Bakkevik
styremedlem og sekretær styremedlem og kasserer

B – ÅRSBERETNING FOR 2015
Leder Bodil Andersgaard, leste opp årsberetningen. I tillegg til de faste oppgavene, har
verving av nye medlemmer, deltagelse med
stand på ulike arrangementer og arbeid med
oppretting av medlemsregisteret vært noe av
det styret har hatt ekstra fokus på. Styret har
hatt utfordringer, med store utskiftninger og
krevende arbeid med medlemsregisteret. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Bli kjent med ikebana!
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Trine Nervum
styremedlem, nestleder og
Facebookansvarlig

A – KONSTITUERING
Hanne Lene Skjeklesæther ble foreslått og
valgt til ordstyrer. Marianne Lange Karlsen
fra styret ble foreslått og valgt som referent.
Einar Sørlie og Sidsel Knutsen ble valgt til å
undertegne protokollen.

 tyreleder: Bodil Andersgaard, gjenvalg for
S
1 år. Styremedlem: Trine Nervum, ikke på
valg, 1 år igjen. Styremedlem: Tone Fagereng
Nordenborg, ikke på valg, 1 år igjen. Styremedlem: Bernt Bakkevik, gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Marianne Lange Karlsen, ny,
på valg for 2 år. Varamedlem: Gro Elisabeth
Brastad, ny, på valg for 1 år. Varamedlem:
Berit Velsvik, gjenvalg for 1 år. Varamedlem:
Yngvild Lorentzen, ny, på valg for 1 år.
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Bodil Andersgaard
styreleder

Sted: Tøyen hovedgård, Botanisk hage
Dato: Tirsdag 9. februar 2016 kl.18.00
Tilstede; 57 stemmeberettigede medlemmer
var til stede.
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Styret i
Botanisk hages Venner

ny utstilling!

i Colletts hus (Zoologisk museum)

I utstillingen “Stein og bein” får du det
beste av Naturhistorisk museums fossiler,
mineraler og krystaller.
Kom og se Tyrannosaurus, gullklumper,
Ida, månesteiner, fiskeøglen fra Svalbard,
verdens beste sølvkrystaller og den store
sjøskorpionen.

www.nhm.uio.no
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