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TRE I HAGEN
FRODE CORNELIUSSEN

Da jeg bodde rett ved, på Sofienberg,
brukte jeg ofte hagen til å gå tur i. Jeg
satte meg som mål å lære meg tre nye
planter hver gang jeg var her – jeg brukte
skiltene aktivt til dette. Faget mitt er trær.
Jeg driver en klatrepark og er faktisk
klatrer. Trær er fantastiske å se på
– og å være i.
Samlet til utplantingsdugnad på Ola Narr var (f.v.) Hilde Jacobsen, Oslo kommune og NHM;
Susanne Lemmingson, Norsk Botanisk Forening; Kristina Bjureke, NHM; Marit E. Grønbech, NHM;
Siggen Mortensen, BhV; Bjørg Myklebust, BhV; Bård Bredesen, Oslo kommune.
Foto: Dag Inge Danielsen.

TRINE VOLLAN

La det blomstre!
Regnet øste ned, men humøret var upåklagelig på
utplantingsdugnad på Ola Narr 9. august. Det er ikke hver
dag man får være med og anlegge en ny slåttemark.
TEKST DAG INGE DANIELSEN

Et areal på 350 kvadratmeter, der det
tidligere lå en midlertidig barnehage,

ble plantet til med 25 arter viltvoksende
engplanter som alle h
 ører hjemme i nærområdet. Kristina Bjureke og kolleger fra
Botanisk hage samlet i fjor frø fra slåtteenga som ligger like ved.
Frøene ble sådd og oppformert av
dyktige gartnere i Botanisk hage, der
plantene fikk utvikle seg fram til utplantingsdugnaden.
– I dette området har det vært slåttemark
og beiteområder opp gjennom årene. Vi
kan derfor snakke om reetablering av en
slåtteeng, sier Kristina Bjureke.
Hun understreker betydningen av at
genmaterialet er fra nærområdet. Det er
grunnleggende at ikke frø blir hentet fra
andre fylker eller landsdeler.
– Nesten alle de gamle slåttemarkene
er blitt borte. Insektene trenger nektar og
pollen og gjemmesteder. Uten slåttemarker
vil mange insektarter ha problemer med
å klare seg. Engblomstene er på sin side

avhengige av insektene, sier Kristina, og
understreker at dette er et forsøksfelt.
Vi vet fra tidligere lite om hvordan man
dyrker ville norske planter, i motsetning til
hageplanter. Det vi lærer her vil komme
mange andre slåttemarker til gode. Slåttemarker og naturbeitemarker hører til våre
mest artsrike naturtyper.
Oslo kommune har anlagt flere slike
slåttemarker de siste årene. – Vi gjør dette
fordi vi ønsker at byen skal bli vakrere med
mer blomsterprakt. Men først og fremst
gjør vi det for de pollinerende insektene og
naturmangfoldet, forteller biolog og naturforvalter Bård Bredesen i Bymiljøetaten.
– Insektene er avhengig av et nettverk
av blomsterenger, ikke bare enkeltvise områder. Vi forsøker derfor å få til en korridor
av slike slåttemarker med høy artsrikdom.
Reetableringen av blomstereng på Ola
Narr er et samarbeidsprosjekt mellom
Oslo kommune og Botanisk hage. Med
på utplantingen var frivillige fra Botanisk
hages Venner og andre foreninger.

Botanisk hage oppdaget jeg da jeg bodde
på Tøyen for mange år siden. Nå bor jeg
på Grünerløkka og bruker hagen ukentlig,
om ikke oftere. Her skjer det noe hele tida
– og bare siden jeg var her sist er det mye
som har endret seg. Det er spennende å
følge med, og jeg lærer av å lese skiltene.

SUSANNE LEMMINGSON

For meg er den viktigste delen av 
Botanisk hage ikke de vakre bedene,
men den ville delen av hagen, nemlig
slåtteenga. Å være med på slåtten i regi
av Botanisk hage hvert år har blitt en
kjær t radisjon. Jeg lærer mer om biomangfoldet vi m
 ennesker er avhengig av,
og det inspirerer til innsats også i andre
slåttemarker i Oslo og Akershus.
AV: SIGGEN MORTENSEN
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Akkurat nå er jeg på ferie i Skottland og har i dag besøkt den botaniske hagen
«the Floral Hall» i Inverness. Det er alltid en opplevelse å se andre botaniske
hager og oppleve hva de har av planter og trær. Det som gjorde sterkest inntrykk her var et stort veksthus med et variert utvalg av hva som vokser i
tropisk regnskog, ikke minst var det mange orkideer. Jeg håper at når det nye
veksthuset er bygget og plantene er kommet på plass, vil vi kunne oppleve
noe lignende i Oslo.
Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke alle som bidro til at vi også i
år fikk et flott resultat på Vårtreffet. Stor takk til alle de aktive i Plantegruppen
som dyrket frem plantene, til selgerne som hadde en hektisk dag, til guidene
som hadde omvisninger, til de som holdt vår kafé i gang, til ryddegjengen og
ikke minst til dere som kjøpte planter på Vårtreffet.
Botanisk hage har endelig fått ny hagesjef! Han heter Tor Carlsen og styret
har hatt sitt første møte med ham, hvor han la frem spennende planer og ideer
for hagen. Les intervju med ham i bladet.
Det årlige medlemsmøtet finner sted 10. oktober og her blir det tre foredrag
med lysbilder fra reiser og prosjekter Venneforeningen har støttet i 2016. Se
nærmere omtale.
Til slutt vil jeg oppfordre medlemmer som får forespørsel fra valgkomiteen
til å stille opp og ta styreverv.

Stofftips og bidrag sendes
daginge@infoidag.no

Vennlig hilsen Bodil Andersgaard
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Om Botanisk hages Venner
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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 b idrar 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 200 for enkeltmedlemmer og kr 400 for firmaer/organisasjoner.

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.

FORENINGENS STYRE 2017
Bodil Andersgaard, styreleder
Trine Nervum, nestleder, leder plantegruppa, Facebookansvarlig
Bernt Bakkevik, styremedlem, kasserer
Berit Rosenlund, styremedlem, materialforvalter
Marianne Lange Karlsen, styremedlem, dataansvarlig
Tone Nordenborg, 1. varamedlem, sekretær
Gro Elisabeth Brastad, 2. varamedlem
Tim Brogden, 3. varamedlem
HENVENDELSER
Forespørsler av generell karakter: info@botaniskhagesvenner.no
Inn- og utmelding, adresseendring: medlem@botaniskhagesvenner.no
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trinen@gmail.com
bernt.bakkevik@yahoo.no
berros@online.no
marianne.la.ka@gmail.com
to-pal@getmail.no
groelisabeth@hotmail.com
timbrogden@hotmail.com

www.botaniskhagesvenner.no
Facebook: Botanisk hages Venner

SLÅTTEKVELD

Det var folksomt på slåttekvelden i Botanisk hage
i august. Denne høsten blir slåttemarken utvidet.
Foto: Dag Inge Danielsen

Lie-Mats svingte ljåen
Til slåttekvelden 16. august kom svenske Mats Rosengren for å instruere og
inspirere de over 30 interesserte som møtte opp. De lærte om biomangfold av
Kristina Bjureke og kunsten å slå med ljå av Lie-Mats. Lie er svensk for ljå.
TEKST SIGGEN MORTENSEN

DETTE ER EN KUNST de aller færreste

 ehersker i dag fordi kulturlandskapet
b
ikke bare er truet av gjengroing, det
er gjengrodd mange steder. For unge
mennesker er det gjengrodde kulturlandskapet slik det «alltid» har vært. Det er
bare gamle mennesker som vet hvordan
det skal være – nemlig skjøttet, stelt.
Mats understreker betydningen av
s uperskarpt verktøy og et godt håndlag –
et håndlag som starter og slutter med bruk
av beina. Her skal du lære å danse med ljåen
– å svinge den lavt over marken i en nydelig
og avspent halvsirkel mens pusten går dypt
nede i magen og knærne svikter opp og ned.
Du skal ikke bruke mye krefter i overkroppen; ikke spenne musklene i magen. Delta-

kerne lærte en dynamisk og organisk måte
å bruke ljåen på.
Mats Rosengren jobbet i mange år som
ingeniør for Fylkesmannen ved Hornborgasjön, en av Europas viktigste fuglesjøer,
også kalt Nordens Serengeti. Mange vil
kjenne innsjøen fra ekskursjoner for å se
tranedansen, og slike turer har Mats ledet
mange ganger.
For 10 år siden ble han inspirert av den
kanadiske ljå-«guruen» Peter Vido. Mats
begynte å arbeide som slåtteinstruktør i
Sverige og etter hvert også i Norge. Han har
skaffet seg et navn som den fremste instruktøren i Skandinavia. Lie-Mats er blant annet
instruktør på slåttekursene som Naturvernforbundet driver på Ryghsetra i Buskerud.

På denne vakre slåttekvelden i Botanisk
hage i år, en akkurat passe varm augustkveld til å bruke kroppen, kom deltakere
i alle a
 ldre – fra 6 til 70 år. Gledelig nok
var det en overvekt av unge mennesker,
både k
 vinner og menn. Mats understreker
at i gamle dager, «på stenfylt mark ansågs
kvinnorna bäst» til å styre ljåen.
Denne kvelden manglet vi bare rømmegrøt, spekemat og rød saft…. Kanskje neste
år? For, obs obs, alle lesere av Palmebladet:
Denne høsten blir slåtteenga i Botanisk hage
utvidet – følg med!
Du kan lese mer om Mats Rosengren på
hans nettsted liemats.se.
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NY HAGESJEF

Evolusjon –forskning –sammenhenger i naturen er nøkkelord for Tor Carlsen når han
tar fatt på gjerningen som sjef for Botanisk hage.

Vi skal lage opplevelser!
Den nye sjefen i Botanisk hage er glødende opptatt av
formidling og undervisning.
TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

– Å FORMIDLE hvor fantastisk naturen er,
å få folk til å bli kjent med naturen og
bruke naturen, det er hva Botanisk hage
handler om for meg.
Siden jeg er botaniker, faller det naturlig at planter og trær blir innfallsporten til
naturens verden. Men jeg er også b
 iolog
og vil gjerne bidra til å levendegjøre de
andre fagområdene ved Naturhistorisk
museum, sier Tor Carlsen, som begynte
i stillingen som seksjonssjef for Botanisk
hage i årets lyseste uke.
Da han ble født i Halden i romjulen
for snart 40 år siden, var det ingen som
tenkte at gutten en dag skulle ende opp
med doktorgrad i biologi.
– Jeg var den første i min familie som
tok utdannelse på universitetet. Riktignok
var jeg mye ute da jeg vokste opp, men det
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var først som student jeg fikk øynene opp
for hvor kul naturen faktisk er, forteller
den nye hagesjefen.
– Tidlig i studietiden tok jeg et kurs i
geografi, og da innså jeg hvor fantastiske
plantene er. Jeg lærte at jeg kunne se på
plantene hva slags berggrunn som fantes
under dem. Sånne ting var helt nytt for
meg. Jeg syntes det var så kult!
Fra NVE til Botanisk hage
Tor Carlsen kom i juni til Botanisk hage
fra NVE, Norges vassdrags- og energi
direktorat, der han jobbet i fem år og
blant annet vurderte naturpåvirkning
av planlagte vannkraftutbygginger. Et
par av naturtypene han arbeidet med er
norsk ansvarsnatur i europeisk sammenheng. Dette gjelder bekkekløfter, som er

voksested for såkalte huldreplanter, og
fossesprøytsoner, som har et mangfold av
fuktelskende planter, moser og lav.
– Jeg har hele tiden vært opptatt av
sammenhengene i naturen. Planter og
insekter er avhengige av hverandre, men
det er plantene som er bindeleddet. Du
kan fortelle så mye om hva som foregår
i et område ved å beskrive plantene som
vokser der.
Allsidighet går som en rød tråd gjennom det meste av det botanikeren Tor Carlsen har drevet med. Han har studert insekter
og biodiversitet, sopp og fjellplanter – bare
for å nevne noe. I mange år har han undervist, forelest og veiledet s tudenter. I 2010 ble
han tildelt prisen «Den gylne pekestokk»
for beste f oreleser ved Biologisk institutt på
Universitetet i Oslo.

Han er ny i sjefsstolen, men kjenner
Botanisk hage godt fra før. Fra 2002 til
2007 var han stipendiat her, og han har
ellers hatt mange roller og deltatt på
arrangementer.
– Hvilke endringer kan vi vente oss i
Botanisk hage under din ledelse?
– Jeg har gått om bord på et skip
som stevner fram. Jeg skal ikke bremse
farten, men bidra til at det manøvrerer
best mulig. Noe jeg ønsker å fremme er
publikums opplevelse av å forstå og lære.
Vi har fantastiske utstillinger og mange
flotte anlegg – men ikke alt er like enkelt
å forstå for alle. Vi kan lede folk gjennom
utstillingene, slik at de får enda mer glede
av dem – både faglig og visuelt.
Barn og unge trenger en annen type
presentasjoner enn hagen har i dag, og det
samme gjelder utenlandske turister. Hagen
skal ha noe å tilby alle brukergrupper –
enten man vil oppleve, lære eller bare nyte.
Historiefortelling
– Vi har en fantastisk mulighet til å fortelle
gode historier. Vi har så mange kule planter.
Jeg ser at det fenger folk. Jeg ser hele tiden
at folk blir fascinert av plantene og deres
historier. Utfordringen er å tilby historiene
på en slik måte at folk kan hente dem opp
selv når de ønsker det.
Tor Carlsen er opptatt av at hagen er
en del av byen og samfunnet, og vil gjerne
videreutvikle dette. Det er inspirerende når
«alle» sier: Å for et fantastisk sted.
– Dere har allerede gode besøkstall?
– Fantastiske 800 000 personer er
innenfor portene hvert år, sier hagesjefen
med ettertrykk. – Det byr på fantastiske
muligheter. Her kan vi vise dem plantene
og trærne og sammenhengene i naturen.
Naturen har en viktig egenverdi. Samtidig er
det naturen som gir oss livsgrunnlaget vårt.
Sivilisasjonen ble grunnlagt på jordbruket.
Botanikk er maten vår. Botanikk er medisin.
– Er det interessemotsetning mellom
vitenskap og publikumshensyn?
– Mitt ønske er i første rekke at alle som
jobber her skal dra i samme retning. Staten
betaler våre lønninger, og vi har i oppdrag
å formidle kunnskap om naturen. Min rettesnor er at skattebetalerne skal få noe igjen
for pengene sine. Det er en grunnholdning
jeg har med meg fra forvaltningen. Og en
viktig del av samfunnsoppdraget er å ta
vare på de vitenskapelige samlingene, både
herbariene og de levende utendørssamlingene. Vi skal tilby fakta og inspirasjon. Vi
er her for folket og samfunnet.
– Hva vil det nye utstillingsveksthuset
tilføre?

– Det vil gi oss helt nye muligheter.
Det blir så mye mer enn et veksthus med
planter i. Det skal bli inngangsportalen til
en verden av vidunderlige historier. Om
alt fra enkeltplanter til økosystemer og
kretsløpet i naturen. Og selve bygget blir
en fysikkleksjon i seg selv.
Veksthuset er nå i ferd med å bli ferdig
tegnet og planlagt. Før sommeren fikk vi
en bevilgning på 4 millioner til å planlegge
innholdet.
– Vi er inne i en spennende og inspirerende fase. Her skal vi ikke bare fortelle
historiene om plantene og mangfoldet og
sammenhengene. Folk skal få oppleve
historiene. Vi skal lage opplevelser!
Verdifulle studiereiser
Tor Carlsen benytter anledningen til å
rette en varm takk til medlemmene av
Botanisk hages Venner for gode bidrag og
initiativ. Han tenker blant annet på stipender og økonomisk støtte til studieturer og
reiser for planteinnsamling.
– Det er verdifullt at vi kan dra på
slike reiser sammen – gartnere, botanikere
og museumspedagoger. I Georgia denne
høsten er et av målene å hente viltvoksende slektninger til matplantene våre.
Vi skal heve kvaliteten på de vitenskapelige samlingene ytterligere. Det er også et
viktig aspekt at alle faggruppene får eierskap til samlingene våre.
Et av Tor Carlsens ønskemål er nettopp at gartnerne blir mer involvert i planleggingen av utstillingene. Gartnerfagets
betydning trenger å komme mer fram i
lyset.
Hagesjefen er også begeistret for plante
fossilene som i år ble hentet til Tøyen fra
Svalbard med utgangspunkt i en studietur,
som ble støttet av Botanisk hages Venner.
– Vi er et evolusjonsmuseum. Det er
vårt samfunnsoppdrag å presentere evolusjonen, og vi trenger å gjøre det på mange
ulike måter. Plantefossilene fra Svalbard
kommer til å få en sentral plass, og de skal
vise de lange linjene i evolusjonen. Dette
er direkte knyttet til den viktige forskningen som foregår på evolusjon og systematikk her på Naturhistorisk museum, og det
er et av mine mål å løfte fram forskningen
og vise den fram for publikum.
– Er det noe som har overrasket deg
i den nye jobben?
– Noe jeg ikke tenkte særlig mye over
tidligere, men som jeg virkelig ser verdien
av nå, er hvordan alle de ulike ansatte og
faggruppene drar lasset sammen. Det gjør
Botanisk hage til et godt sted å jobbe – og
en flott samling å vise fram!

MANGE FIKK MED SEG
VIKINGDAGEN
Publikumsinteressen var upåklagelig, og mange
besøkte Vikinghagen søndag 27. august, da
en rekke gode krefter gikk sammen om å vise
hvordan naturressurser ble brukt i vikingtiden.
Det var aktiviteter for barn og voksne, med blant
annet matlaging og smaksprøver, demonstrasjon
av kvernstein, arkeologiske sandkasser, plante
farging av klær og demonstrasjon av kleberstein.
Publikum hadde blant annet mange spørsmål om bruk av tørrfisk, løk, kvann og andre
urter og medisinplanter. Fra v enneforeningen
stilte Berit Velsvik og Trine N
 ervum med viking
inspirert telt og pesto på vikingers vis.

VELKOMMEN TIL
JULEMARKEDET
Velkommen til Venneforeningens stemningsfulle
julemarked på Tøyen hovedgård lørdag
25.november fra kl 11.00 til 1600. Som vanlig
blir det aktiviteter for barn, gang rundt juletreet og mulighet for en tur med hest og vogn.
Vålerengen pikekor synger.
Selvsagt blir det et stort utvalg av salgsboder
som vil fylle hele gårdsplassen med strikkede,
vevde, tovede, heklede, gimpede, sydde, dreide
og snekrede produkter. Og gamle broderier,
et utall av votter i tradisjonelle mønstre, vevde
løpere og ryer... Du vil finne det meste.
Og det blir kaker, syltetøy, honning, urter,
kaffesåpe, dekorasjoner, saft og gele. Og mye
mere. Trenger du en pust i bakken, blir det kafé
med vafler og varm drikke. Samtidig blir det
åpent hus i Victoriahuset, med demonstrasjon av
julens blomster og krydder.

HØR CHARLOTTE BJORÅ
Søndag 30. juli 2017 var botaniker Charlotte
Sletten Bjorå gjest i radioserien ”Sommer i P2”.
Du finner hennes radiokåseri ved å søke på
nettsidene til NRK.
I en tid der verdens biologiske mangfold
skrumper inn, har botaniker Charlotte Sletten
Bjorå viet sin forskergjerning til å lete etter
uoppdagede plantearter. I Sommer i P2 deler hun
historier fra sitt feltarbeid i Øst-Afrika som både
innbefatter møter med ville dyr, væpnede ranere
- og en heksedoktor!
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VÅRTREFFET
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Dagen alle gleder seg til
Det var oppholdsvær hele dagen, stor pågang og livlig handel da det tradisjonsrike
Vårtreffet gikk av stabelen søndag 28. mai 2017. At Botanisk hages Venners
arrangement var med i Aftenpostens oversikt over 10 tips for helgen bidro neppe til
å minske interessen.
TEKST DAG INGE DANIELSEN

DA PORTENE ÅPNET kl 10, var det allerede flere hundre som sto i kø i Monrads
gate. Mer enn 7000 personer var innom
Botanisk hage i løpet av dagen.
Som tidligere år ble plantekatalogene,
med oversikt over alt som var til salgs,
lagt ut på nettsidene på forhånd. Dette
fungerer bra. Mange er godt forberedt og
vet hva de vil ha.
Det var stort utvalg innen alle plante
gruppene; stauder, sommerblomster og
urter/nyttevekster. Totalt ble det p
 rodusert
mer enn 14000 planter av dugnadsgjengen
i Plantegruppa.
Mye dugnadsarbeid blir også lagt
ned i selve arrangementet, med rigging
og utkjøring av planter og mye annet
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praktisk som skal være på plass. I år ble
cheerleadergruppa Viqueens leid inn for
å bistå med tunge løft og annen sjauing
dagen før dagen.
Venneforeningens kafé ble i år bestyrt av
Tim Brogden, godt støttet av Berit Velsvik,
og omsetningen av brus, vafler og pølser var
upåklagelig. Guidene var i a ksjon kl 12, 13
og 14, og mange benyttet muligheten til en
gratis omvisning i Botanisk hage.
En av attraksjonene på Vårtreffet er
de grønne foreningene som stiller ut og
informerer. Ny utstiller i år var den nystiftede foreningen KVANN – Kunnskap og
Vern av Nytteplanter i Norge (Norwegian
Seed Savers).
– Som de siste årene ble det solgt

veldig mye urter, som blir mer og mer
 opulært. Vi hadde ekstra mye tomater i
p
år, blant annet busktomat i ampel og tre
ulike tomatsorter med én hovedstamme,
forteller Trine Nervum, leder i Plantegruppa.
Før var det nesten bare hagefolk
som handlet på Vårtreffet. Nå er det
stadig fl
 ere som dyrker på verandaer og
balkonger. Og i sameier og borettslag er
det blitt mer vanlig med pallekarmer og
felles dyrking i kasser og bed.
På grunn av kald vår var ikke sommer
blomstene kommet så langt, noe som førte
til at ikke alt ble solgt. Stauder og urter
går unna uansett.

VÅRTREFFET
1) Anders Hansson og Alina
Zavgorodnija
– Vi bor i nærheten av Botanisk hage, og ble oppmerksom på Vårtreffet for et par dager siden da
vi var innom og så en plakat om arrangementet,
forteller Anders Hansson, som er her sammen med
Alina Zavgorodnija. – Vi har kjøpt en del stauder
til min mor, sier Alina. – Hun bor på Hovden i
Setesdal, så vi har vært på jakt etter hardføre
fjellplanter som egner seg. Vi fikk kyndig hjelp av
selgerne. Det ble blant annet en del primula. Vi
er definitivt fornøyd med dagen – det var mye å
velge mellom!

2

2) Hilde Mortvedt
– Du kan kalle bildet «over evne», sier Hilde
Mortvedt og ler godt, for hun vet ikke helt hvordan hun skal få med seg alle plantene på bussen
hjem til Røa. Hun har vært mye i Botanisk hage,
men dette var første gang på Vårtreffet. – Jeg
skulle bare innom og se hva de hadde. Jeg ville ha
noen få urter og høstblomstrende stauder. Jeg fikk
kjempegod hjelp av de som solgte. Jeg skal lage et
trau med urter som jeg kan ha ved kjøkkentrappa.
Blant annet har jeg kjøpt sar, som var ukjent for
meg. «Over evne» ble det fordi de ropte ut at det
nå ble det solgt unna for halv pris den siste timen.
Og jeg ble fristet av tomatmannen. Han hadde så
mye fint.
3) Basilikum krydrer tilværelsen
Mange ulike typer basilikum var å få kjøpt på
årets Vårtreff. Noen av selgerne som hadde sin
fulle hyre med å dekke etterspørselen var (fra venstre) Bente Sund, Liv Jæger og Ingunn Ormstad,
alle medlemmer av Plantegruppa i Botanisk hages
Venner.

3

Foto: Dag Inge Danielsen

CHEERLEADERS MED SOLIDE LØFT
Dette er ikke en ny og vakker blomsterbutikk som vi tenker å dyrke til det neste
Vårtreffet, men kanskje får vi likevel se dem dagen før dagen i 2018?
«Viqueens» er noen råtøffe ungdommer som sa ja til å hjelpe til med sjauing av plantekasser dagen før dagen i år. Som leserne kan se, er det ikke noen
hvemsomhelst som har bidratt med rå muskelkraft og utmerket forflytningsteknikk dette året.
«Viqueens» er cheerleaders, den største og eldste klubben i sitt slag i
Norge. For å få til et slikt stunt som på bildet kreves først og fremst tillit ifølge
våre gode hjelpere. At det også trengs styrke og balanse er selvsagt – men hvis
tilliten mellom deltagerne mangler, får de ikke til noenting. God leveregel i det
store og hele!
De tre gutta, Stian, Ole Ivar og Albos, som er løfterne, hadde aldri vært
med på en slik dugnad med bæring av plantekasser før. Utsagnet: «Litt annerledes enn å løfte damer» kommer vi andre, som var så heldige å få jobbe
sammen med dem, til å ta med oss videre når vi fortsetter arbeidet med å
dyrke planter til neste år.
Vi som er aktive i plantegruppa takker den flotte gjengen fra «Viqueens»
for fantastisk innsats, vennlighet, hjelpsomhet – og ikke minst humør!
Siggen Mortensen

Jentene som troner på sterke armer er (fra venstre) Hilde
Maria Høyland, Line Malen Neergaard og Inger Marit Kristoffersen. De holdes oppe av Ole Ivar Bakke til venstre, i midten Stian
Aksel Hoff Lavender (delvis skjult), Annika Solstad Vogt og Stine
Lindberg Fjelstad samt til høyre Albos Muharremi.
Foto: Sigrid-Ann Mortensen.
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VÅRTREFFET

FUCHSIA:

ORKIDÉ:

RHODODENDRON:

– Vi stiller på Vårtreffet hvert år fordi vi treffer
mange mennesker og kanskje blir det noen
nye medlemmer, forteller Philip Roberts i Norsk
Fuchsia Selskap.
– Det er alltid mange spørsmål om stell og
overvintring av fuchsia, for det er mange som
sliter med det. Det viktgste rådet er å vanne
mindre. Folk er takknemlige, og det er mange
som kommer igjen år etter år.
Philip Roberts sitter i styret for fuchsiaselskapet sammen med sin kone Bente. De bor på
Kråkerøy, Fredrikstad, der de dyrker over 400
ulike slag av fuchsia, også kjent som tåre. Han
synes de små, lite foredlede variantene er de
fineste.
– Egentlig har jeg en bred interesse for
hage og dyrking, noe jeg har med meg fra
oppveksten i England, der vi hadde tre parseller
med grønnsaker og blomster.

Norsk Orkideforening er er en landsdekkende
organisasjon. De fleste av styremedlemmene
bor i Rogaland.
– Når helgen for Vårtreffet kommer,
bretter vi opp ermene, fyller bilen med orkideer
og kjører fra Stavanger til Tøyen, forteller styre
leder Anne-Lise Nevøy, som også er redaktør for
medlemsbladet.
– Det er lang vei å kjøre, men vi gjør
det med glede. Det er viktig for oss å treffe
medlemmer som bor på Østlandet og komme
i kontakt med nye, og da er Vårtreffet en god
møteplass. Egentlig kunne vi ønske oss flere
slike arenaer. Formålet er å promotore foreningen og vise orkideer.
– Vi legger vekt på å vise sjeldne, tropiske
planter som ikke er å få kjøpt i Norge. Og vi har
hatt en voldsom respons. Vårtreffet er en god
arena for å fange opp interesserte og knytte
kontakter. Dessuten er det alltid hyggelig å
treffe folk fra de andre interesseorganisasjonene
på Vårtreffet.

– Vi stiller på Vårtreffet for å spre kunnskap om
rhododendron generelt og foreningen spesielt,
forteller Haavard Østhagen, som er styreleder
i avdeling Øst av Den norske Rhododendronforeningen.
Hans erfaring er at mange genuint hageinteresserte folk kommer på Vårtreffet.
– Vi får mange spørsmål og interessante
diskusjoner med besøkende som forteller om
sine erfaringer med dyrking av rhododendron.
Noen melder seg også inn i foreningen. Videre
får vi solgt en del planter og det bidrar til
foreningens drift. Enkelte «kunder» kjenner vi
igjen fra år til år. De kommer gjerne fordi de har
erfart at vi har en del spesielle rhododendron
som ellers er vanskelige å få tak i.

MYE SPØRSMÅL OM STELL

Bente og Philip Roberts i Norsk Fuchsia Selskap.
Foto: Thor-Inge Larsen
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FRA ROGALAND MED GLEDE

Anne Lise Nevøy (t.v.) og Marianne Bratteteig i Norsk
Orkideforening. Foto: Thor-Inge Larsen

INTERESSANTE DISKUSJONER

Haavard Østhagen (t.v.) og styremedlem Bård
Ranheim står på stand for Rhododendron
foreningen. Foto: Thor-Inge Larsen

UGRESSUTSTILLING

«Ugress er bare planter som vokser på feil sted.» Emil Korsmo

Ugress – venn eller fiende?
TEKST DAG INGE DANIELSEN

«UGRESS – VENN ELLER FIENDE?» er
sommerens store utstillingssuksess, en
«snakkis» blant mange og gjenstand for
mye medieoppmerksomhet. Utstillingen tar
utgangspunkt i «Korsmos ugrasplansjer»
- en serie med vakre og detaljerte b
 otaniske
plansjer fra 1930-tallet, p
 rodusert av
agronom og botaniker Emil Korsmo. Plansjene var og er internasjonalt velkjente og
ble brukt som undervisningsverktøy i flere
europeiske land i mange tiår.
Emil Korsmo

På 1930-tallet var Norge et fattig land,
og jordbruksproduksjonen var lav. Idealet
om sjølberging stod sterkt. Det ble drevet
omfattende forskning og dyrkingsforsøk
for å øke produktiviteten. Bekjempelse av
ugress var et viktig aspekt i dette nasjonale
arbeidet.
Ugress kan være en hvilken som helst
plante som vokser der vi ikke vil ha den,
helst på åker og eng. Ugress «stjeler»
næringsstoffer i jorda fra de vekstene
vi dyrker. Emil Korsmo foretok nitide
beregninger av hvor mye avlingene ville
øke dersom man fikk bukt med ugresset.
Han ble ansatt som «statens konsulent
i ugress-spørsmål» og drev omfattende

dyrkingsforsøk, bl.la. i Botanisk hage,
der han hadde sitt virke i 15 år.
Utstillingen ble åpnet den 11. mai av Erling Fløistad fra NIBIO (Norsk institutt for
bioøkonomi). Han fortalte at Korsmo i 1911
regnet ut at ugress årlig forårsaket tap for
norsk jordbruk på 18 millioner kroner. Det
tilsvarer ca 1 milliard i dagens pengeverdi.
Utstillingen er todelt – en utendørs og en
innendørs del:

• Til utendørs-utstillingen er det valgt
en gruppe ugress som er spiselige. Det er
mange gode grunner til å øke publikums
bevissthet om alle de viltvoksende spiselige plantene i naturen omkring oss.
Naturhistorisk museum har i tillegg én
spesiell grunn: Botanisk hage deltar nå i
et treårig internasjonalt EU-prosjekt kalt
BigPicnic, som bl.a. nettopp handler om
utnytting av slike ressurser, kortreist mat,
matsikkerhet m.m.
• Innendørs vises mange flere av Korsmos
plansjer. Det er gjort et utvalg av noen
av de vakreste plansjene, de best kjente
plantene, de som har en særlig interessant
historie osv. Dessuten fortelles historien
om Emil Korsmo, forbindelsen med Botanisk hage, forholdet til Norsk Hydro, som

finansierte trykkingen, og samarbeidet
med de tre kunstnerne som tegnet dem.
Emil Korsmo har fått en gate oppkalt
etter seg på Manglerud. Han var far til
den kjente arkitekten Arne Korsmo.
Utstillingen er laget i samarbeid med
NIBIO. Designer for utstillingen er Ingunn
Cecilie Jensen, tidligere styreleder i Botanisk
hages Venner.
Skaff deg en original eller flere

Norsk Hydro finansierte trykkingen, som
foregikk i Leipzig. I løpet av 2. verdenskrig ble trykkplatene ødelagt i et bombeangrep. Det er derfor ikke mulig å trykke
flere.
På 90-tallet ville Norsk Hydro kvitte
seg med originaltrykkene som de fremdeles hadde på lager. En liten gruppe
ansatte fikk heldigvis lov til å overta dem,
og de lå fram til i år lagret på en låve.
Originaltrykkene var lenge bare å få tak i
via a ntikvariater. Naturhistorisk museum
selger dem nå i museumsbutikken.
Sjekk nettsidene til Naturhistorisk museum og se under utstillinger eller søk på
«Originalplansjer til salgs», så finner du
oversikten over samtlige 90 ulike plansjer.
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VEKSTHUSSAKEN

Veksthuset tar form
Prosjekteringen av veksthuset har gjort store fremskritt i 2017. Vi ligger nå i rute til at
forprosjektet er klart for å spilles inn til budsjettforhandlingene i 2018, slik at vi har håp
om å komme på statsbudsjettet for 2019.
TEKST AV FINN ERVIK, PROSJEKTLEDER FOR NYTT UTSTILLINGSVEKSTHUS, NHM

TO AV DE VIKTIGSTE anskaffelsene i hele

prosjektet er bærekonstruksjon og fasade,
samt løsning for klima- og energihåndtering. Leverandører til begge disse anskaffelsene er nå valgt.
Firmaene som skal prosjektere selve
 uplene i veksthuset, med bærekonstruksjon,
k
glassvegger og plasttak, er svenske Skandinaviska Glassystem (SGS) og britiske Novum
Structures. SGS har laget andre nye bygg i
Oslo, blant annet Astrup Fearnley museet.
Novum Structures har mye erfaring med
bruk av foliematerialet ETFE, som er den
duken bygget skal kles med. Duken gjør at
veksthuset kan sammenlignes med et telt.
Innovativ klima- og energiløsning
Veksthus er utfordrende å bygge med hensyn til klimakontroll og lavt energiforbruk.
Derfor er vi glad for at vi har fått med på
laget Gether AS, som er en innovativ leverandør av klima- og energiløsninger. De har
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vist, både teoretisk og praktisk, at de mestrer
fagområdet.
En stor og konkret fordel med teknologien til Gether er at den er lite arealkrevende.
Før valget av leverandør av klima- og energiløsning var det satt av plass til tekniske rom
i store volumer under og i kanten av alle de
tre kuplene. Med den valgte løsningen klarer vi oss med bare ett av disse. De to andre
arealene kan vi bruke til andre formål. Det
betyr at vi får mer spennende terrengformer i
utstillingene og også større frihet til å plassere
andre av byggets funksjoner.
Veksthuset etterligner kroppen vår
Løsningene er også interessante for museet
fordi de er eksempler på «biomimicry» – de
etterligner naturen. Veksthuset blir et slags
teknologisk speilbilde av hvordan en organisme fungerer.
Bygningen høster termisk solenergi når
det er overskudd og flytter dette overskud-

det til steder hvor det er underskudd – innen
samme bygning eller til andre bygninger. Det
kan for eksempel være fra toppen til bunnen
av en kuppel, fra sol- til skyggeside eller fra
middelhavsklima til regnskogsklima.
På tidspunkt med netto overskudd vil
energioverskuddet lagres på ulike måter –
tilsvarende kroppens fettlagre og lagre i lever
og muskler. Slik kan vi høste energi når det er
behov for å kjøle og avfukte luften. Når det
er underskudd på termisk energi, eksempelvis
om natten og vinteren, hentes energi fram fra
lagrene.
Sirkulasjonssentralen svarer til vårt hjerte
og blodomløp. Vannfylte rør fører energi til
«musklene» i utstillingene. Sirkulasjonen av
termisk energi har høy effekt, og kombinasjonen av effektlager og langtidslager gjør at
bygget både har egenskapene til en sprinter
og en langdistanseløper. Dette er viktig med
tanke på de store og raske svingningene i tilført solenergi gjennom den transparente og

NY REKORD I ANTALL
OMVISNINGER!

I juni i år ble det klart at NHM i revidert nasjonalbudsjett fikk 4 millioner kroner til brukerutstyr i det nye
veksthuset. Det var derfor god stemning i Palmehuset da Venstres leder Trine Skei Grande, som gikk i bresjen for
bevilgningen, møtte direktør Tone Lindheim og styreleder Kristin Halvorsen. Foto: Karsten Sund, NHM
Slik ser arkitektene for seg at veksthuset vil ta seg ut. Tomta ligger mellom Monrads gate og Finnmarksgata,
rett utenfor området Botanisk hage disponerer i dag. Illustrasjon: NHM/Stein Halvorsen Arkitekter AS.

tynne fasaden – og med tanke på å overføre
energi fra sommer til vinter.
Værstasjon på taket
En klimacomputer er bygningens hjerne og
sanseapparat, med værstasjon på taket og følere inne i utstillingene. Datamaskinen følger
værprognosene og energiprisene, og værstasjonen observerer skyenes bevegelse, samt
vind, temperatur og fuktighet. Styringssystemer gir signaler til bygget, som gjør tiltak
i forkant av alle endringer. Bygget tar ikke
akkurat på seg en genser, men når en sky
nærmer seg sola, vil energisystemet forberede
seg ved å ta opp varme fra effektlageret og
sende varmt vann til luftbehandlingsaggregatene, slik at temperaturen ikke går ned når
sola plutselig dekkes av skyer.
I flere år har vi kjent til Gethers forsknings- og utviklingsprosjekt på Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag, hvor de har
oppnådd svært gode resultater når det gjelder
klimakontroll, kvalitet og energibesparelse i
veksthus til kommersiell produksjon. Men vi
3
skal ikke ha et produksjonsveksthus med én

type planter og lav takhøyde. Vårt veksthus
er høye kupler fulle av store og små planter
om hverandre. Dette skaper nye utfordringer
på grunn av «skorsteinseffekt» og behov for
å flytte luftmasser inne mellom plantene.
4 millioner til inventar
Før sommerferien fikk vi vite at det er bevilget 4 millioner kroner til å planlegge brukerutstyret. I veksthusprosjektet inkluderer brukerutstyret selve utstillingene, altså planter og
landskap, med all utrustning som trengs for
at plantene skal trives. I tillegg skal anskaffelse av møbler, inventar og formidlingsutstyr
planlegges.
I høst skal vi bli enda tydeligere på hva vi
vil med veksthuset – hvilke historier vi skal
fortelle der. I løpet av vinteren skal vi ta utgangspunkt i disse historiene for å utvikle et
program for landskap, valg av plantearter og
alle mulige tilrettelegginger for formidling.
Tidlig i 2018 skal vi ha en god idé om hva
dette vil koste, slik at tall kan spilles inn til
regjeringens budsjettforhandlinger.

Sommeren 2017 har vært en forrykende sesong
for venneforeningens guider. De har utført
rekordmange omvisninger, 109 i alt, med over
2600 deltakere. Oppslutningen fra publikums side
har også vært rekordstor. På de gratis, åpne-foralle omvisningene i august møtte det fram helt
opptil 200 deltakere. Denne bratte økningen de
siste ukene av sesongen må tilskrives Facebook. I
disse ukene ble nemlig tilbudet om gratis omvisninger på søndager lagt ut som «arrangementer»
på Naturhistorisk museums Facebookside, og
effekten var så formidabel at det vil få konsekvenser for hvordan vi organiserer tilbudet fra nå av. Vi
trenger flere guider!
4
Nytt guidekurs våren 2018
Vi planlegger et nytt kurs i februar/mars/april for
alle som har lyst til å bli guider i Botanisk hage,
og håper vi får riktig mange nye ansikter inn i
guidegruppa vår. Det kreves ingen andre kvalifikasjoner enn at du er glad i hagen og gjerne vil dele
denne entusiasmen med andre. Du får grundig
opplæring og jevnlig oppfølging. Som ferdigutdannet guide er det alltid opp til deg når og hvor
ofte du kan påta deg en omvisning. (Vi tilbyr
omvisninger når som helst i hagens åpningstid, 7
dager i uka, hverdag og helg. Hver søndag i mai,
juni, juli og august har vi åpne, gratis omvisninger
uten påmelding.)
Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med Anne
Finnanger på anne.finnanger@nhm.uio.no
Guided tours in English
I 2017 tilbød vi for første gang åpne, gratis
omvisninger på engelsk hver søndag i juli, og dette
har også vært en suksess. Til tross for lite markedsføring av dette tilbudet ble det økt oppslutning
etter hvert som det ble kjent, og vi vil gjerne styrke
og øke tilbudet i årene framover. Guider som
behersker engelsk får litt ekstra opplæring når det
gjelder faguttrykk, plantenavn o.l.
Anne Finnanger
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Omviser Reidun M. Åsheim flankert av Sidsel Knutsen
(t.v.) og Trine Nervum på Spydeberg prestegård.

PRAKTFULLE ØSTFOLDHAGER
Plantegruppas tradisjonelle sommerutflukt gikk
i år til Østfold med 28 deltakere. Først fikk vi
en omvisning i den praktfulle hagen på Rød
herregård i Halden, med utsikt over Iddefjorden.
Den engelske landskapshagen har bl.a. gravlund,
kanoner, eremitthytte og bjørnegrotte. Omviser
var Line Heltorp.
Etter lunsj gikk turen videre til Spydeberg
prestegård. Hagearkeolog Reidun Marie Åsheim
tok imot og fortalte om danske Jacob Nicolai
Wilse, som ble sogneprest i Spydeberg i 1768.
Wilse var opptatt av å opplyse allmuen. Han
brevvekslet med Carl von Linné, utga bøker, drev
utlånsbibliotek og var den første i verden til å lage
værvarslingssymboler.
Hageanlegget fra hans tid, i barokk stil,
er n
 ylig restaurert og rekonstruert i henhold
til b
 evarte originaltegninger. Her finnes bl.a.
hagedam, mistbenker og et redskapsskjul med
utsiktsplattform. Nytteveksthagen rommer en
rekke gamle bær- og grønnsakssorter. Frø er
skaffet fra Uppsala, Gamle Hvam museum og
Botanisk hage i Oslo.
– Dette er den best dokumenterte formalhagen i Norge fra 1700-tallet, fremholdt guiden
Reidun Marie Åsheim. Husene på Spydeberg
prestegård er fredet. Hagen er alltid åpen for
besøkende, og det tas ikke inngangspenger.

Fra omvisningen på Rød herregård, Halden.
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– Vi velger sommerblomster som er enkle å få til og
gir et flott inntrykk. Likevel er det uforholdsmessig mye
arbeid med dem, så vi ønsker å erstatte en del av dem
med stauder, forteller overgartner Oddmund Fostad.

Hva er
hemmeligheten?
«Hva gjør dere for å holde Botanisk hage så vakker
til enhver tid?»
TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

Dette er et spørsmål som ofte dukker opp.
Botanisk hage er uvanlig velholdt til tross for
sentral beliggenhet og 800 000 besøkende.
Vi har snakket med overgartner Oddmund
Fostad om de viktigste utfordringene.
– Mye tid går med til å luke, avslører han.
Kampen mot ugresset er den oppgaven
som tar mest tid i vekstsesongen. Oddmunds
beste tips er å starte tidlig i sesongen for å
klare å holde tritt. Jo tidligere, desto bedre.
Det viktigste er at ugresset fjernes før det vokser seg stort og rekker å sette frø.
Mye tid går også med til å klippe plener
og kanter. Riktignok har de venneforeningsfinansierte robotklipperne overtatt det meste
av arbeidet på de store gressflatene, men mye
må fortsatt gjøres for hånd, inklusive kantstikking langs gangveier og plasser.
Søppel, søppel, søppel
Men aller øverst på listen over utfordringene
kommer noe annet:
– Søppel er en kjempeutfordring. Vi bru-

ker mer og mer tid på å plukke opp søppel
etter folk. Vi finner veldig mye engangsserviser, pappkrus, ta-med-hjem-emballasje og
plastavfall. Vi mener at vi har satt ut søppeldunker så å si overalt. I fjor fikk vi også
kildesorteringsstasjoner, uten at det ser ut til
å utgjøre noen særlig forskjell.
Oddmund mener søppelproblemet har
økt de siste årene – spesielt i helgene og når
det er arrangement i hagen. Av og til må gartnerne gå flere runder i løpet av en dag.
Flere eksotiske trær
Botanisk hage har 12 fast ansatte gartnere.
I tillegg kommer åtte sesongansatte. Flere
av gartnerne har spesialutdanning som trepleier, også kalt arborist. Et av ønskene til
overgartneren er at disse skal få jobbe med
trærne på heltid, helst året rundt. Det er
nemlig et etterslep av oppgaver.
Hvert år plantes nye trær og busker. Målet er et snitt på 15 nye aksesjoner i året. Det
vil si arter og kultivarer som ikke vokser

KIRSEBÆRALLEEN SKAL
FORTSETTE Å BLOMSTRE

i hagen fra før. Flere varianter av lønn og
bjørk står på ønskelisten, samt syriner og
prydepler.
– Vi har nylig gått gjennom plantelistene
og sett på hva som kan klare seg i vårt klima
av de litt mer eksotiske treslagene. Vi ønsker
oss spontant materiale, det vil si frø som er
hentet i naturen og som vi får via frøutveksling med botaniske hager i hele verden.
Oddmund er takknemlig for at BhV bekostet innkjøp av nye trær til kirsebæralleen,
til erstatning for råtne trær som måtte felles
sist vinter. Nå ser han at nyetableringene trives, og han håper å plante enda flere neste år.
Fargerike sommerblomster
Mye tid går med til å dyrke fram ettårige
sommerblomster. For tiden er det ni prydbed med ettårige blomster i hagen. Oddmund
synes det er flott med farger og overdådig
blomstring, men håper på sikt å erstatte noen
av dagens sommerblomstbed med frodige
stauderabatter..
– Vi velger sommerblomster som er enkle
å få til og som klarer seg uten altfor mye stell,
samtidig som de gir et flott inntrykk. Likevel
er det uforholdsmessig mye arbeid som går
med til dette.
Ikke alt får stå i fred
– I det siste har vi opplevd at flere av monterne i vikinghagen er blitt knust. Dermed går
det med en del ressurser til reparasjoner. Videre har vi en del tilfeller av tagging, noe som
Universitetets Eiendomsavdeling er flinke til å
ta seg av, men det er beklagelig å måtte bruke
mye tid på slikt. I det hele tatt har omfanget

av uønskede hendelser økt.		
Av og til blir planter ødelagt eller stjålet
– ofte skjer dette kort tid etter utplanting.
Spesielt Urtehagen og Fjellhagen har vært
utsatt.
– Det er gjerne de mest eksotiske eller
verdifulle plantene som blir borte, så det er
tydelig at det er plantesamlere som er på
ferde. Derfor arbeider vi nå med planer om
å montere kameraer på strategiske steder og
ved alle inngangene.
Flere ganger har det skjedd at sjeldne
arter har gått ut på grunn av tyveri.
– Mitt håp er at folk vil la plantene våre
stå i fred. De er her av en grunn. Det er viktig
at alle kan komme til oss og oppleve sjeldne
planter, enten de er forskere eller bare planteelskere. Det er viktig å vise naturmangfoldet.
Et levende museum
– Vi ønsker å løfte fram de vitenskapelige
aspektene og vise tydeligere at vi er et levende
museum. Ved hjelp av bedre skilting og på
andre måter vil vi synliggjøre plantenes verdi
og fortelle om hva de betyr for samspillet
i naturen. Dette blir viktigere og viktigere.
Klimaendringene gjør at en del av våre tradisjonelle plantearter har vanskeligheter med
å overleve. Da blir det enda viktigere for oss
å vise dem fram. Det kan til og med være
en måte å bevare dem på – for fremtiden,
sier Oddmund Fostad, og oppsummerer sine
ønsker slik:
– Jeg håper at vi kan bruke mer tid på å
gjøre samlingene mer vitenskapelige og tilrettelegge dem bedre for undervisning, samtidig
som de skal bli enda mer tiltalende visuelt.

Botanisk hages Venner bevilget på vårparten 50
000 kr til nye trær i den ikoniske kirsebæralléen,
som erstatning for trærne fra 1937 som måtte
felles på grunn av råteangrep sist vinter. Beløpet
viste seg å holde til ti nye prydkirsebærtrær av
samme type; Prunus avium ’Plena’. Disse ble
plantet i slutten av mai og ser ut til å trives godt
i skråningen fra porten i Sars gate. På bildet ser
vi kurator i Botanisk hage, Øystein Lofthus med
trepleieren Hege Røer Pettersen idet de sørger
for å få trærne i jorden på korrekt vis. Gartnerne
håper å kunne plante ut enda flere trær neste år.
Foto: Trine Nervum.

TIL KAUKASUS FOR Å SAMLE
FRØ
I dagene 10. til 19. september reiste 14 personer
fra Botanisk hage til Georgia. Det meste av tiden
ble tilbragt i fjellområdene nordøst for hoved
staden Tbilisi.
De strabasiøse fotturene handlet om mer enn
å nyte vakker natur. Målet var å sanke frø av ville
planter til Botanisk hage. Fjellene i Kaukasus er
nemlig veldig artsrik og har et klima som ligner vårt.
– Dette er også et spennende område fordi
det var bosetning her fra tidlig steinalder, og flere
av våre vanlige matplanter ble dyrket der for flere
tusen år siden, forteller botaniker Anneleen Kool,
som la opp programmet og ledet reisen.
For styret i Botanisk hages Venner var det
en glede å innvilge en velbegrunnet søknad om
reisestøtte. Det er denne høsten 25 år siden Lasse
Køgel og Steinar Sjøborg reiste til det samme
fjellområdet i Kaukasus, også med støtte fra BhV,
og samlet frø til det som ble Kaukasusfeltet i
Fjellhagen.
Formidling er en viktig del av virksomheten
i Botanisk hage, og det nye plantematerialet fra
Georgia vil by på spennende fortellinger. For
gartnerne er det nyttig å se hva slags vekstvilkår
plantene har i naturen der de hører hjemme.
Ofte er det vanskelig å dyrke fram slike planter
og få dem til å trives. Og de kommer ikke med
bruksanvisning.
Det nye materialet fra Georgia skal etter
hvert supplere Fjellhagen (Kaukasusfeltet) og
delvis også de andre anleggene.
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SVALBARDFOSSILER

Fossilsteinene pakkes ut i Botanisk
hage i begynnelsen av mai. Fra venstre:
Andreas Løvold, Hans Arne Nakrem,
Oddmund Fostad og Nils-Petter Bergersen.
Foto: Dag Inge Danielsen

Svalbards urtrær
blir ny attraksjon
Spenningen var stor i begynnelsen av mai da de spesialtransporterte pakkene fra
Svalbard ble åpnet i Botanisk hage. De inneholdt to steiner med fossiler av blader
av løvtrær som vokste på Svalbard for 50 millioner år siden. Steinene blir i høst
preparert og konservert, slik at fossilene blir bevart og trer enda tydeligere fram.
TEKST DAG INGE DANIELSEN

– Fossilene skal inngå i evolusjonsutstillingen i Palmehuset, der vi viser hvordan
plantelivet på jorda har utviklet seg fra
440 millioner år tilbake og fram til i dag,
forteller overgartner Oddmund Fostad.
På sikt planlegger Botanisk hage en ny,
utendørs «evolusjonsløype» som skal
forbinde Palmehuset med Systematisk
hage. Her vil det bli innlemmet urtidstre,
skjermtre og ginkgo, som levde for mer
enn 200 millioner år siden. Disse er noen
av de eldste vekstene på jorda i dag, og
kalles ofte levende fossiler.
I den fremtidige evolusjonsutstillingen
kan publikum se utviklingen fram til plantene som dominerer på jorda i dag, nemlig
blomsterplantene. De oppsto for omkring
140 millioner år siden. Svalbardfossilene
vil her få en sentral plassering, siden de
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viser nære slektninger til mange av trærne
som omgir oss i dag.
– Det blir en utstilling av våre botaniske fortidsminner, som Oddmund sier.
Nesten identiske med hassel og bjørk
Gartnerne Andreas Løvold og Nils-Petter
Bergersen var med på å finne bladfossilene
på en studietur på Svalbard i august 2015,
og har senere vært der to ganger for å få
dem transportert til Oslo. De synes det er
storartet at de nå er på plass.
– Bladene vi ser omriss av ligner veldig
på hassel, bjørk, lind og alm. Jeg synes det
er fascinerende at det er så liten forskjell
mellom det som vokste for 50 millioner
år siden og det vi har rundt oss i dag, sier
Andreas Løvold, som er arborist, det vil
si spesialist på trær.
Hans Arne Nakrem er professor i geo-

logi og paleontologi ved Naturhistorisk
museum, som Botanisk hage er en del av.
Han var med på å finne den ene av fossilsteinene på Svalbard, og var også med da
de ble pakket ut etter ankomsten i begynnelsen av mai. Entusiastisk peker han på
detaljene:
Tydelige nervetråder
– Her kan vi se at det har vært organisk
materiale som ble forkullet under fossiliseringen. Derfor er mange detaljer blitt
bevart. Vi kan se nervenettet i bladet, og
vi kan til og med se at det har vært larver
som har spist på bladet, sier Hans Arne.
Fossiler av blader er ikke uvanlig å finne
på Svalbard, Grønland, Canada og ellers
i Arktis. Bladfossiler fra Svalbard finnes i
flere museer og samlinger, blant annet på

SVALBARDFOSSILER

Den største fossilsteinen veier ca 250 kg. Når den snus kommer også fossilene på undersiden til syne. Den skal utstilles slik at begge sider vises.
Foto: Dag Inge Danielsen.  Nils-Petter Bergersen snekrer treplattform som skal sikre at fossilsteinen står trygt til den kan graves ut av snøen.
Foto: Hans Arne Nakrem.

Tromsø Museum. Etter det man kjenner
til, er det ikke tidligere blitt hentet ut og
vist så store steinflater med godt bevarte
bladfossiler i Norge.
Elvesand ble til stein
– Hvordan kan det forklares at skjøre
blader er blitt til stein og bevart i 50 millioner av år?
– Vi tror at bladene må ha kommet fra
trær som vokste nær ei elv. Bladene har
falt ned og blitt liggende i et myrområde
ved elvebredden eller kanskje i ei bakevje,
der de er blitt dekket av lag med sand og
slam, slik at ikke luft har kommet til. Så
har lagene gjennom millioner av år blitt
omdannet til leirskifer og sandstein, forklarer Hans Arne Nakrem.
Sommeren 2015 var gartnere og botanikere fra Botanisk hage på studietur til
Svalbard. Flere av dem nærmest snublet
over en stein med bladfossiler, en leirskiferblokk på anslagsvis 800 kg.
Dette var ikke langt fra området der
NHM-kolleger har gravet ut fossiler av
fiske- og svaneøgler. De er mellom 150
og 245 millioner år gamle og altså fra den
tiden skogene på Svalbard besto av konglepalmer og ginkgo – og lenge før løvtrær
og andre blomstrende vekster hadde sett
dagens lys.
100 kg utstyr
– Da vi kom tilbake, snakket vi om hvor

fint det hadde vært å kunne stille ut fossilsteinen fra Svalbard her i Botanisk hage,
forteller gartner Nils-Petter Bergersen,
som har vært primus motor for arbeidet
med bladfossilene fra Svalbard. Og det
tok ikke lang tid før konkrete planer tok
form.
– Vi fikk nødvendig tillatelse fra
Sysselmannen, og startet planleggingen
av «Operasjon bladfossil». Det skjedde
i samarbeid med Svalbard Museum og
igjen med god støtte fra Botanisk hages
Venner, som også hadde bidratt med reisestipend til den første turen vår, forteller
Nils-Petter Bergersen.
I august 2016 gikk turen tilbake til
Longyearbreen. De to gartnerne, godt
hjulpet av geologen, hadde med seg 100
kg utstyr opp i steinura. Meningen var å
sikre fossilsteinen og klargjøre for senere
transport med snøskuter. Steinen ble gjenfunnet, men var blitt noe skadet, trolig
fordi den lå ved ei breelv. Noe skuffet gikk
Hans Arne Nakrem en tur lenger opp i
ura. Der fant han en rød sandstein, noe
mindre, men med svært godt bevarte og
vakre bladfossiler.
For å forberede transporten ble den opprinnelige steinen kløvd, og da fant de tre
karene fine fossiler i bruddflaten. Dermed
hadde man tre flater med vakre bladfossiler.
I mars i år dro Andreas Løvold og
Nils-Petter Bergersen tilbake til Svalbard.

Etter mye om og men, lyktes det med å
finne de innpakkede fossilsteinene under
2 meter med snø og is. Dermed kunne de
plasseres på snøskutersleder. Fra Longyearbyen gikk ferden over Barentshavet
til Tromsø og videre over land til Oslo.
Der var gleden stor hos alle som ivrer for å
vise publikum hvilken fascinerende historie blomster og trær har å fortelle – enten
de har grobunn i jord av i dag eller jordas
paleogene periode.

PLANTENES UTVIKLING
Plantelivet på jorda har endret seg enormt
gjennom tidene.
For 300 – 200 millioner år siden dominerte
kjempemessige bregner, kråkefotplanter, konglepalmer og ginkgoer. De hadde ikke blomster,
men formerte seg med sporer eller nakne
frø. Dette var vegetasjonen da dinosaurene
dukket opp.
130 millioner år: De første blomstrende
planter og trær utviklet seg. 60 millioner år:
Gressplantene oppsto, i dag vår viktigste
plantefamilie, siden den omfatter alle korn
slagene. Dinosaurene var da forlengst utdødd.
50 millioner år: Svalbard hadde skoger med
trær som var nære slektninger og forløpere
til dagens bjørk, hassel, lind og alm. I dag er
dvergbjørk det eneste treet på Svalbard. Nåletrær som Metasequoia var også vanlige.
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SYSTEMATISK HAGE

Systematisk hage fornyes
		 og forenkles
Når selv jeg som ansvarlig botaniker ikke klarte å forstå systemet i
Systematisk hage, var det på tide å ta noen grep, sier Anneleen Kool,
førstelektor ved Naturhistorisk museum.
TEKST OG FOTO DAG INGE DANIELSEN

DE TO SISTE ÅRENE har anlegget vært
gjennom omfattende endringer. I løpet
av 2018 skal alle planter være på plass i
det nye Systemet. Da har antall arter blitt
redusert fra 1500 til 600.
I løpet av 2016 og 2017 har mange
planteslag blitt fjernet fra Systematisk
hage, mens andre er blitt flyttet. Også selve
utformingen av anlegget er gjort om og forenklet. Det har nå en større plass i midten
og det sirkulære hageanlegget er delt inn
i tre «kakebiter». I slutten av august i år
var gartnerne nesten ferdige med å flytte
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og fjerne planter, noe som har vært en stor
jobb.
– Hvorfor denne forenklingen?
– Det var flere grunner. Én var hensynet til publikum – vi ville gi dem en bedre
opplevelse. En annen grunn var at det var
ufattelig mye arbeid med å holde anlegget ved like. Av de nesten 1500 artene var
det 700 ettårige, som måtte oppformeres
og plantes ut hvert år. Det var en nesten
uoverkommelig oppgave.
Hageanlegget fra 1950-tallet fungerte
heller ikke godt til undervisningsformål.

Og når moderne DNA-analyser omdefinerte familie- og slektskapsforhold over
en lav sko, ble det klart at noe måtte gjøres.
Tre grupperinger på stamtreet
Ideen nå er at man ser inndelingen i tre
hovedgrupper når man står midt i anlegget.
Mot nord vokser rosider, mot vest asterider
og mot øst de enfrøbladete.
De tre gruppene er hovedinndelinger
av plantestamtreet som fremkommer av
DNA-analyser. Det er en enorm variasjon
innenfor hver av dem. Rosider omfatter

KLAPPJAKT PÅ ROBOTKLIPPER

Botaniker og lektor Anneleen Kool i Systematisk hage med to av gartnerne som har jobbet mest med
anlegget i år; Vivian Nerli (sesongansatt) og Remi Aleksander Nielsen.
Pasjonsblomst er et nytt og uventet innslag i Systematisk hage.

bl.a. mange familier av trær, lianer og
treaktige busker. Asterider omfatter bl.a.
mange familier med stauder. Enfrøbladete
omfatter gress og liljer og liknende grupper.
I tillegg har anlegget to grunne bassenger. Det ene brukes til vannliljer og det
andre til andre typer vannplanter.
Systematisk hage blir nå anlagt slik at
for hver «kakebit» vokser de gruppene som
oppsto først nærmest midten, mens nyere
arter på stamtreet kommer mot ytterkantene.
Pasjonsblomst
Systematisk hage blir mye brukt i undervisning av alt fra barneskoleklasser til
universitetsgrupper. Hensynet til undervisning har derfor vært avgjørende for
utformingen av anlegget. Spesielt viktig er
det å vise pollinering og frøspredning, som
illustrerer sammenhengene mellom insekter
og planter og hvordan disse har betydning
for hverandres evolusjon.
– Nå har vi lagt opp til totalt 600 arter.

Av disse er 60 ettårige, og vi høster frø fra
våre egne planter slik at vi slipper å skaffe
særlig mye utenfra. Selv om vi har forenklet, er det fortsatt 100 ulike plantefamilier,
sier Anneleen.
– Det er vårt håp at folk blir nysgjerrige
og får lyst til å lære mer. Vi planlegger å
sette opp mange skilt, slik at publikum selv
kan velge om man bare vil ha et overblikk
eller vil gå dypere inn i stoffet.
Vi har også lyst til å overraske med nye
arter, som man kanskje ikke venter å finne
på våre breddegrader. Noen eksempler er
pasjonsblomst, kiwi, kaktus og palmer.
Ideen er at man skal bli overrasket.
På 1900-tallet var det vanlig at botaniske
hager opparbeidet slike anlegg for forsk
nings- og undervisningsformål. A
 nneleen
har jevnlig kontakt med kolleger i Europa
og verden, og de fleste har valgt å bygge
om sine systematiske hager, ikke minst
kollegaer i Trondheim. Kanskje kan det
nye anlegget på Tøyen bli til inspirasjon
for andre botaniske hager.

Hva gjør man når alarmen går og robotplenklipperen sender beskjed om at den befinner seg mer
enn 1 km utenfor sin hjemmehage. Dette skjedde
lørdag 2. september sent på ettermiddagen med
en av robotklipperne i Botanisk hage. Øystein
Lofthus får i slike tilfeller varsling med GPSposisjoner via en app på mobilen. Han gjorde tre
ting; kontaktet politiet, tok bussen hjemmefra til
sentrum for å oppta jakten og registrerte alt som
skjedde i saken.
Nærmere midnatt søndag kveld, over ett
døgn, flere politiutrykninger og utallige forviklinger senere, endte jakten i et villaområde i Oslos
utkant. Jakten var blitt gjenopptatt ved 20-tiden
søndag, etter at det hadde vært stille fra klipperen
i ett døgn. Det viste seg senere at tyvene hadde
solgt den videre til en beboer som hadde gjemt
den godt i hekken da Øystein ankom i selskap
med politiets hundepatrulje.
I stedet for å innrømme forholdet blånektet
mannen som ikke tilfeldig befant seg på samme
adresse som robotklipperen. Påfølgende viderverdigheter førte til beslag av narkotika, håndjern
og opphold i kasjotten, mens Øystein fornøyd
kunne ta meg seg robotklipperen og parkere den
i gangen, før han endelig – etter midnatt – kunne
sette seg ned med middagen som forlengst var
blitt kald.
– Hagens robotklippere er utstyrt med
PIN-kode og GPS-sporing. Dermed er det svært
vanskelig, for ikke å si umulig, å komme unna
med dem – og de er altså utbrukelige for den som
måtte ha uærlige hensikter, sier Øystein Lofthus.
Robotklipperne er en gave fra Botanisk hages
Venner.

HAGEHUSET INNVIET
Fredag 9. juni ble Hagehuset innviet av elever fra
Rødtvedt skole. Dette er et utendørs formidlingsrom. Huset er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter
og ligger på plenen mellom hovedinngangen fra
Monrads gate og Systematisk hage. Det kan b
 rukes
av barnehagegrupper og andre besøkende når det
ikke er i bruk til undervisning. Huset er resultat av
en stor gave fra Sparebankstiftelsen DNB.
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PLAST I NATUREN
Finn Plasten er en ny utstilling som åpnes på Naturhistorisk museum siste uke i september. Det er
et samarbeid mellom NHM, Naturvernforbundet,
Kitchen reklamebyrå og kunstnergruppen Guerrilla
Plastic Movement.
Ideen bak utstillingen er å øke folks bevissthet
omkring plastforurensning i naturen, et stadig
voksende problem og noe naturen ikke klarer å
rydde opp i på egenhånd.
– På dette grunnlaget ble vi kontaktet og
spurt om Naturhistorisk museum kunne være en
passende arena og om vi ville være med på å lage
en utstilling og en holdningskampanje, forteller
prosjektleder Einar Strømnes, NHM.
Bakgrunnen er at store mengder fisk og
sjødyr blir syke og dør fordi de får i seg plast
eller giftstoffer som stammer fra plast. Landdyr
og sjødyr lider en grufull død fordi de vikler seg
inn i plast. Det er først de siste årene vi er blitt
oppmerksomme på hvilket enormt problem vi har
skaffet oss med plastavfall og mikroplast i naturen.
Dersom vi ikke tar grep nå så vil det i 2050 være
mer plast enn fisk (målt i vekt) i havet.
– Vi kommer til å «dekorere» en del av
monterne og utstillingene med plastavfall. Og
forhåpentligvis blir det rimelig realistisk. Svalbardutstillingen får plastavfall som er fraktet fra
Svalbard. Plast hentet i sjøen og på strender blir
å finne i montere med sjøfugl og fisk. Plastavfall
fra skogen blir å finne der vi viser skogsdyr, og
dyrelivet på fjellet vises med plast fra fjellet, sier
Einar Strømnes, som er zoolog og førstelektor.
Dette er en god anledning til å sette søkelyset på
hvordan naturen kan se ut i fremtiden dersom vi
ikke gjør noe med naturen vår nå.
På denne måten håper Naturvernforbundet
og NHM å få fram hvilket enormt problem plast
i naturen er blitt for miljøet omkring oss – og
dermed for oss mennesker.
Det skal lages et eget aktivitetshefte for barn,
og det planlegges bl.a. plastverksted for barn.
Mellom de to museumsbygningene kommer
en 20 meter lang «Midgardsorm» fremstilt av
plastavfall. Du kan lese mer om den ved å søke på
Guerrilla Plastic Movement på Facebook. Følg ellers med på nettsidene til Naturhistorisk museum.
Utstillingen vil i første omgang være åpen til
1. november, da Colletts hus blir midlertidig stengt
for oppussing av foajeen. Når museet igjen åpner
etter oppussingen på nyåret vil utstillingen være
tilgjengelig til den avsluttes etter påske 2018.

ÅRSMØTE 2018
Årsmøtet i Botanisk hages Venner holdes tirsdag
13 februar 2018 kl 18:00 på Tøyen hovedgård.

Gavegiver Jens Ulltveit-Moe (i midten)
gleder seg over modellen av det nye Klimahuset med NHM-direktør Tone Lindheim og
universitetsrektor Svein Stølen.
Foto: Karsten Sund, NHM.

Her kommer
Klimahuset
OM TO ÅR får Botanisk hage en ny attraksjon. Da skal det nye Klimahuset, viet vår
tids største utfordring, være på plass i området mellom sørenden av Brøggers hus og
Monrads gate.
I august ble vinnerutkastet i arkitekt- og
designkonkurransen presentert. Samtidig
ble det åpnet en utstilling av alle de fem innkomne forslagene til utforming av huset med
innhold. Denne utstillingen, «Her kommer
Klimahuset», befinner seg mellom trærne på
tomten til det nye Klimahuset, og den blir
hengende oppe utover høsten.
– Dette skal bli Østkantens svar på
Litteraturhuset, men med klima som tema.
Dette skal bli en arena for læring og debatt,
sa NHM-direktør Tone Lindheim da hun ønsket universitetsrektor Svein S tølen, investor
Jens Ulltveit-Moe og de fem design- og arkitektteamene velkommen til utstillingsåpning.
Investor Jens Ulltveit-Moe kunngjorde
for noen år siden at han ga 50 millioner kroner til bygging av nytt utstillingsveksthus i
Botanisk hage. Endringer i veksthusplanene
gjorde at midlene senere ble omdisponert
til en egen utstillingspaviljong om klimautfordringene. Gaven fra Ulltveit-Moe har nå
vokst til 70 millioner kroner.
Den største trusselen
– Jeg mener at klimatrusselen er den største
utfordringen vi har som menneskehet, sa Jens
Ulltveit-Moe da utstillingen om Klimahuset
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ble åpnet 24. august. Samme dag ble han
presentert som tidligere klimaskeptiker i et
stort oppslag om NHMs klimahusprosjekt
i Aftenposten.
– Jeg har lært av erfaring at fakta og
skremsler ikke er nok til å overbevise folk.
Kommunikasjon er viktig. Det er helt sentralt
når Universitetet i Oslo, med sin autoritet,
stiller seg bak en slik utstilling om hvordan
vi er i ferd med å ødelegge kloden. Mitt håp
er at dette skal øke bevisstheten og at folk
skal bli engasjert og gjøre seg opp sin egen
mening. Spesielt håper jeg at barna blir engasjert. For meg er det en stor glede å kunne
bidra litt til det. Det er en enda større glede
å se at Universitetet gjør det, sa Jens UlltveitMoe, som fremhevet NHM-direktør Tone
Lindheims rolle i arbeidet med å realisere
Klimahuset.
– Det er viktig for Universitetet i Oslo
å utvikle Naturhistorisk museum videre, sa
nyvalgt universitetsrektor Svein Stølen – Vi
er ekstremt takknemlige for den generøse
gaven. Jeg tror vi er enda mer takknemlige
for Ulltveit-Moes engasjement for klima og
miljø. Klimahuset står for en viktig kobling
mellom realfag, forskning og samfunn, og
det vil bli brukt av alle fakulteter og hele Universitetet. Jeg gleder meg til åpningen. Tusen
takk for en generøs gave!
Avdukingen av utstillingen ble gjort av
leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

VIGNETT
Fra åpningen av
utstillingen om Klimahuset.
Foto: Karsten Sund, NHM.

PLANTEGRUPPEN HØSTSESONGEN 2017
Plantegruppen startet høstsesongen i slutten av
august. Vi pleier å få planter fra Botanisk hage
som vi deler og setter i potter og vi steller med
plantene som har stått ute på feltet i sommer. Alle
disse plantene skal overvintre ute og disse skal
selges på Vårtreffet i 2018. Vi pleier også å vaske
plantebrett og potter så alt er klart til vårsesongen som starter i midten av januar. Har du lyst
til å være med i Plantegruppen så ta kontakt på
plantegruppa@botaniskhagesvenner.no eller kom
i Hagen, du treffer oss i Forsøksavdelingen bak
Naturhistorisk museum på tirsdager mellom
kl. 10 og 15. Foto: Berit Velsvik.

MEDLEMSMØTE 10. OKTOBER

KLIMAHUSET
Planlegges åpnet i 2019. Vil inneholde utstillinger om verdens klimautfordringer og skal
i tillegg bli en arena for arrangementer og diskusjoner. For å finne fram til det beste
konseptet for nytt Klimahus og klimautstillinger gjennomførte Naturhistorisk museum
og Eiendomsavdelingen ved UiO en arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse. Fem
leverandørteam ble prekvalifisert til å delta i konkurransen. Alle de fem forslagene er nå
utstiltt utendørs i Botanisk hage. Vinnerutkastet «Mønstre i bevegelse» er utarbeidet av
Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo og Expology.

Medlemsmøte arrangeres tirsdag 10. oktober
kl 18.00 på Tøyen hovedgård. Gartnerne
Merete Berg og Nina Myrland skal fortelle fra
sin studietur til Madeira. Andreas Løvold og NilsPetter Bergersen, også gartnere i Botanisk hage,
vil fortelle om sin reise til Svalbard i mars i år, da
de hentet steiner med bladfossiler. Og botaniker
Øystein Lofthus vil fortelle fra sin studietur til
Costa Rica. Alle de nevnte mottok stipendmidler
eller reisestøtte fra Botanisk hages Venner.

COLLETTS HUS STENGES I
NOVEMBER

FINN
PLASTEN
Plast hører ikke hjemme i naturen. Likevel
finner vi den overalt i havet, i skogen og på
fjellet. Nå viser vi hvordan naturen ofte ser ut
i dag. Finn plasten er en spennede og lærerik
utstilling for voksne og barn, som handler om
plastproblematikken verden står overfor i dag.
Utstillingen åpner i forbindelse med høstferien
i uke 39.

Colletts hus (Zoologisk museum) blir stengt for
publikum i hele november 2017. I desember vil
museet være stengt på hverdager, men åpent i
helgene. Stengningen skyldes at inngangspartiet
skal pusses opp. Arbeidene er planlagt ferdige
til jul.

AKTIVITETSPROGRAM NHM
HØSTEN 2017
Sammen med denne utgaven av Palmebladet får
alle medlemmer en folder med høstprogrammet
for Naturhistorisk museum. Vi har derfor denne
gang valgt å ikke ta med oversikt over aktiviteter
på baksiden av bladet, slik vi har hatt de siste
årene. Husk at oppdatert, fullstendig oversikt over
alle arrangementer i Botanisk hage og ved Naturhistorisk museum er å finne på www.nhm.uio.no
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