Gamle hager i
Nord-Norge
2 · 2001
Populærvitenskapelig tidsskrift fra
Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Nr. 235 · kr 45,–

Redaksjon
Ansvarlig redaktør:
Per Bøe
Fagredaktør kultur og samfunn:
Inger Storli
Fagredaktør natur og miljø:
Per Bøe
Redaksjonssekretær:
Elisabeth Jensine Nilsen
Sekretær:
Ann-Grethe Bakker,
tlf.: 77 64 50 00
Manuskript og tips om tema,
adresseendring m.m. bes sendt til,
Ottar
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø
E-post: ottar@imv.uit.no
Internett: http://www.imv.uit.no/

utgis av Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø og utkommer med 5 hefter i året. Opplag: 6.500
Opplysninger om abonnement m.v. kan fås hos Tromsø Museum tlf. 77 64 50 00.
Abonnementspris kr 180, – . Abonnementet gjelder til det blir sagt opp.
Bestillingsseddel for eldre hefter sendes på forespørsel. Ettertrykk fra Ottar kun med Tromsø Museums
tillatelse. Ekspedisjon: Ann-Grethe Bakker · Markedsføring: Per Kyrre Reymert
Grafisk form: Peter Knudsen · Layout: Elisabeth Jensine Nilsen · Trykk: Lundblad Media a.s. Tromsø.

Temahefter under planlegging:
• Mennesker på vandring
• Fjæra
• Gås i nord

Redaksjonen er ikke ansvarlig for den enkelte forfatters synspunkter.

Gamle hager i Nord-Norge
Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum –
Universitetsmuseet
nr. 235 · 2001
ttar sa til Herren sin, Alfred konge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at
landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.

O

Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om NordNorge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.

Forside:
Den gamle hagen på Lurøy gård.
Foto: Magne Bruun, 1996.
Bakside:
Gamle stauder i fullt flor i tradisjonshagen i Botanisk hage i Tromsø.
Foto: Brynhild Mørkved, 2000.
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Innledning
Vår landsdel har en spennende og
mangfoldig hagehistorie. Gamle hageanlegg med opprinnelige planter er en
viktig del av vår kulturarv. Vi kan være
stolt av den, og vi bør ta godt vare på
tradisjonen. Definisjonen av en hage
varierer. Hvis man med en hage mener
et stort og prangende anlegg, har vi
kanskje ikke hatt så mange. Men mener
vi de anlegg, store eller små, der folk
hygger seg med sine planter, da har vi et
mangfold av hager i nord. Iherdighet,
pågangsmot, klimatiske utfordringer og
kjærlighet til det som gror, det å prøve å
få noe til, preger vår hagehistorie. Videre
gleden ved å få til det som kanskje ble
sett på som en umulighet. Og endelig å
etterligne i mindre målestokk de store
anleggene lenger sør, å føle elegansen
ved snirklete skjellsandganger, vann,
broer og lysthus.
Det er først fra begynnelsen av 1800tallet vi har dokumentasjon om hagekulturen i den nordlige landsdel. Vi
finner interessant stoff i de mange
reisebeskrivelsene. Et eksempel kan
være svensken Johan Erik Forsströms
dagbok fra en reise i Nord-Norge år
1800. Han besøkte handelsmann Klæboe
på Lyngseidet og var imponert over
hagen; der var blomster, grønnsaker og
rips. Vertskap og gjest spaserte i hagen
og endte opp i lysthuset hvor de hygget
seg med madeira. Å finne noe slikt så
langt mot nord hadde Forsström neppe
drømt om.

Stoffmengden er stor om gamle hager i
landsdelen. Til dette heftet har vi derfor
måttet gjøre et utvalg. De fleste artiklene
kunne vært mer omfattende, og det er
flere temaer som vi ikke tar med her. Det
gjelder for eksempel grønnsaksdyrking,
kryddervekster og matplanter, foruten
trær og busker.
De eldste hagene vi kjenner til var
borgerskapets hager. Magne Bruun gir i
den første artikkelen et innblikk i denne
historien og skriver om noen av de mest
kjente anleggene.
Prestegårdshagene var ofte helt
spesielle. Det er skrevet mye om dem, og
flere prester og prestefruer har også
skrevet egne erindringer. Brynhild
Mørkved tar for seg denne typen hager.
For mange er det kanskje lite kjent at
flere av prestegårdshagene også
fungerte som en slags forsøksstasjoner.
Utprøving av nye arter i regi av
professor i botanikk, Fredrik Christian
Schübeler i Christiania, har hatt stor
betydning for den nordnorske
hagekulturen.
De små hagene, de såkalte stuehagene,
er dem det har vært flest av. Denne
hagetypen beskrives av Ingebjørg Hage.
Hun har selv drevet registreringer av
hager i Troms fylke. Ut fra sitt materiale
beskriver hun de ulike hagetypene som
finnes, og det som finnes inne i hagene.
Uten planter, ingen hage. Når det gjelder
plantematerialet, er kunnskapen ganske
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stor. Brynhild Mørkved har valgt å belyse artenes kulturhistoriske verdi ved å
fortelle historien til en del stauder. Hun
har valgt å skrive utførlig om få arter, i
stedet for å si litt om mange. Det gis
videre en historisk oversikt over andre
mye brukte arter. Vi har mange tradisjonsrike stauder i vår landsdel. Noen
finnes det mye av, andre synes å være
truet, mens noen trolig er forsvunnet.
Hensynet til bevaring er en viktig del av
vår gamle hagekultur. Det gjelder både
anlegg og plantesorter. Fortidsminneforeningen i Tromsø har i et par år
arbeidet med restaurering av en gammel
byhage, Skippergata 11. Sveinulf
Hegstad forteller om denne arbeidsprosessen i sin artikkel. Vi tror den kan
være nyttig for mange som vil gjøre
tilsvarende.
Til slutt skriver Brynhild Mørkved litt
om det å bevare for fremtiden. Å ta vare
på gamle planter er ikke så vanskelig.
Den enkelte kommune bør egentlig satse
på sin egen «genbank» av det som
finnes lokalt av gamle plantesorter.
Disse stedegne kulturene blir dermed
tilgjengelige for senere restaurering av
hageanlegg.
Torstein Engelskjøn
Brynhild Mørkved
hefteredaktører

De herskapelige hagene
Magne Bruun
Hager har vært en nokså underkjent del av vår
kulturhistorie. Nordnorske hager var enklere og mindre pretensiøse enn i
regioner lenger sør, men står som merkesteiner for europeiske stilretninger og strømninger
som opptok landsdelens folk i gammel tid. Hager som ennå er i behold fortjener
derfor aktiv interesse og gode forvaltningsopplegg.
ildetilfanget om nordnorske hager
på 1600–1700-tallet er svært
begrenset. Ut fra dette kan vi likevel
ikke slutte at det ikke fantes hager i det
hele tatt her nord. Det ligger nær å anta
at godseierne og nessekongene hadde en
form for hager forholdsvis tidlig, ikke
minst på grunn av deres nære samkvem
med Bergen og Trondheim. Et hint om
dette finner vi i Norges første hagebok
Horticultura, som ble trykt i 1694.
Forfatteren Christian Gartner kommer i
fortalen inn på det som kunne tiene... her
Nordenfields i Trundhiems Lehn og
Nordland. Det kan synes merkelig at
han skulle nevne denne fjerne avkrok
langt nordpå om det ikke fantes hager
her oppe alt den gang, men vi vet ikke
noe sikkert om det.

K

Den første hagen?
Kongelig kommissiarius Peder Tønder
ble eier av storgodset Dønnes på Helgeland i 1675 og amtmann i Nordland 16
år senere. Han var den første eier på

flere hundre år som bosatte seg på
Dønnes, og han anla sannsynligvis den
første hage på gården (Coldevin 1950).
Det var Peder Tønder som fikk Christian
Gartner til å flytte til Norge etter at de
hadde møttes i Paris en gang omkring
1670, og en har antatt at Christian
Gartner stod for hagen på Dønnes, men
sikker kjennskap til det har vi ikke.
Derimot er det klart at det var hage på
Dønnes etter at oberstløytnant Isak
Jørgen Coldevin hadde fått gården ved
giftermål i 1751. Han bygde den om til et
regelmessig firkanttun med representativ innkjørselsallé som førte inn
mellom to portnerstuer fra øst og med
hage utenfor sørfløyen. Kanskje var det
først i hans tid at hagen ble anlagt.
Statsgartner Nøvik skriver i alle fall at
Dønnes hadde «en regelrett Have, som
utvilsomt var meget gammel», samt at
noen almetrær stod igjen etter at den
gamle hagen var blitt omlagt og utvidet
i 1850–60 årene. Gårdskomplekset ble
ødelagt ved brann høsten 1892.

Gammelt renessansemønster etter
vestlandsk skikk
Lurøy gård ligger lunt og solåpent i
øygarden like oppunder polarsirkelen.
Her var gode, naturlige forutsetninger
for en storgård. Eiendommen har vært i
samme slekt praktisk talt uten avbrudd
siden tidlig på 1600-tallet, og gamlehagen på gården står på mange vis i en
særstilling i landet. Den har vært holdt i
hevd fra generasjon til generasjon
gjennom 250 år, og er bevart med de
gamle hovedtrekkene i behold, uten
store og vesentlige endringer.
Gamlehagen ligger i flatt lende. Fra først
av lå den rett foran fasaden på Storstubygningen, som ble reist på 1770-tallet,
men ødelagt ved en katastrofebrann i
1886. Det nye våningshuset ble oppført
omtrent på plassen til den gamle
nordfløyen, som også strøk med under
brannen.
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Ved oppmåling av hagen kom det fram
at den tidligere har vært inndelt
symmetrisk i seks kvadratiske felt eller
kvarterer. Det ene er holdt i hevd som
blomsterkvarter med den karakteristiske, gamle parterre-inndelingen
(strengt geometrisk inndeling i grusganger og bed) som viser direkte til
forbilder fra den europeiske renessansehagekunst. Den var rådende i vesteuropeiske hager fra 1500-tallet fram til
midten av 1600-årene, men holdt seg
sterk og levende i de enkle, borgerlige
hager på norsk jord mye lenger opp
gjennom tiden. Sirlig klipte border av
grastorv danner kant om bedene, som er
fylt med hagestauder. Gangene er
dekket med hvit skjellsand. De øvrige
fem kvarterene har i senere år ligget
som plen, men er trolig gamle
kjøkkenhagefelt.
Det er tradisjonen fra Christian Gartners
tid vi møter her, men slektskapet er
nærmere med vestlandshagene av
renessansetype enn med de trønderske
hagene fra samme tidsrom. Grastorvkantene om bedene er av samme type
som i Gamlehagen på Rosendal i
Hardanger, og steingarden som ytre
avgrensning er karakteristisk for de
gamle vestlandshagene. Coldevin (1948)
antyder imidlertid at hagen på Dønnes
kan ha vært forbilde for Lurøy.
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Hagepaviljongen skal være datert til ca.
1740, og det virker rimelig at hagen er
av samme alder. På den annen side kan
det være at den først ble anlagt under
byggearbeidene rundt 1770.
Reisæter skrev: ein slik hage så langt
mot nord verkar som ei openberring.
Med sin fargerike frodighet i kontrast
mot kyst og fjell ligger Lurøyhagen som
et kulturminne vi neppe har sidestykke
til i norsk kystlandskap i dag.

Den gamle hagen på Lurøy og
sannsynligvis også hagene på Dønnes
og Alstahaug prestegård, var holdt i en
strengt geometrisk form med en
korsaksegang som gjennomgangstema.
Også lenger nord er det tegn til at den
samme hagetradisjonen bredte seg og
holdt seg levende langt opp i det 19.
århundre, selv om ikke noe er i behold i
dag. Fra den gamle fogdegården Løp
ved Bodø finnes en akvarell fra 1812
som viser en terrassehage med
geometrisk mønster. Et par gamle
asketrær som ennå står ved gården kan
være fra den tid.
Et bilde fra omkring 1940 viser handelsstedet Skrova i Lofoten. Bebyggelsen
var ennå i behold som et fast
arkitektonisk anlegg med bygninger i
åpen firkant ut mot havnen. Midtbygningen er trolig fra Andreas
Ellingsens tid – han overtok 1795 – og
har en rikt utsmykket empireportal.
Hagen er lagt på en oppmurt terrasse på
forsiden mellom fløybygningene. Den
hadde en frodig trevegetasjon og var
avgrenset mot sjøsiden av stakitt med
sentral port, kronet av en løvefigur
(Ytreberg 1941). Plasseringen av hagen

Gamlehagen på Lurøy. Situasjonsplan
1996. Parterrehage etter renessansemønster fra 1600- og 1700-årene.
Inndelingen i seks kvadratiske felt
(kvarterer) kan tydelig spores.
Blomsterhagen ligger på feltet i
midten til venstre. Paviljong for enden
av midtgangen. Steingard som
avgrensning mot sør og øst.

Tegning: Magne Bruun.

Hagen ble beskrevet første gang av
Reisæter i 1943. Den er rettvinklet i
omriss og avgrenset mot sør og øst av
en steingard. En midtgang som skal ha
gått aksialt ut fra hovedbygningen,
ender ved en liten paviljong med
pyramidetak, omgitt av frodig syrin.

på sjøsiden mellom fløybygningene er
en gjentagelse av en form som kjennes
flere steder på kysten fra Vest-Agder og
nordover. Det ligger nær å anta at hagen
også hadde en geometrisk utforming
etter gammel kysttradisjon.
Vi kan slå fast at helt nord til Lurøy
under polarsirkelen nådde et hageideal
som hadde sitt utspring i det solrike
Italia under renessansen på 1400-tallet.
Sannsynligvis rakk det enda lenger,
kanskje helt opp til de stormfulle øyene i
Lofoten.

Foto: Ingebjørg Hage, 1999.

Engelsk landskapsstil slår rot i nord
Den engelske landskapsstilen med
svungen og myk linjeføring, bølgende,
grønne flater og naturalistiske lunder og
tregrupper brøt totalt med den
geometriske formgivning som hadde
rådd grunnen før. Det er pekt på mange
årsaker til at landskapsstilen slo
igjennom i England i første halvdel av
1700-årene, men den viktigste forklaring
ligger sannsynligvis i framveksten av en
ny estetisk filosofi som stod i rak
motsetning til ideen om geometrisk
orden som forutsetning for god estetikk.
En av talsmennene for de nye tanker var
den engelske maleren William Hogarth,
som lanserte den myke «skjønnhetslinje» og erklærte at naturen selv avskyr
den rette linje (Clifford 1962).

I Norge slo den nye stil igjennom etter at
godseier Peder Anker på Bogstad gård
ved Christiania hadde anlagt den første
engelske park på norsk jord i årene etter
1775. De som fulgte dette opp, var på
ulikt vis ledere i den økonomiske og
politiske utvikling av landet, i likhet
med Anker på Bogstad. Ikke minst var
de pionerer for reformer og modernisering i det norske landbruket.
Johan Brodtkorb (d.1845), eier til den
mektige storgården Tjøtta, var som
jordbrukspioner nesten likestilt med
menn som f.eks. John Collett på Ullevål.
Brodtkorb later også til å ha vært den
som innførte landskapsstilen på
nordnorsk jord. Et maleri av Tjøtta fra
1839 viser en stor hage foran hovedbygningen, omgitt av hvitmalt stakitt og
tydeligvis formet etter landskapsstilens

krav. Hagen finnes ennå med spredte
løvtrær i grasbakke, et rundt
springvannsbasseng og en hvitmalt
støpejernsskulptur som forestiller en
vestalinne, egentlig en ovnsutsmykning
støpt ved Bærums Verk omkring 1830.
Ved en liten innsjø nær gården fikk
Brodtkorb oppført en tempelpaviljong
med søylefront og flatt tak. Under
sommerfestene ble gjestene rodd ut på
vannet, mens musikken spilte inne på
stranden (Coldevin 1950). Dette er helt
på linje med templene i Colletts berømte
og mye omskrevne romantiske park på
Ullevål. Helt opp til Sør-Helgeland hadde
impulsene fra den følelsesfylte,
romantiske versjonen av landskapsstilen nådd fram.

Det gjenværende blomsterkvarteret i
hagen på Lurøy gård.
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Lengst nord i landet var det alt på 1830tallet blitt anlagt en representativ hage i
landskapsstil. Direktørboligen ved det
engelskeide Kåfjord Kobberverk i
Alta hadde en hage utstyrt med bl.a.
dueslag og andedam, lysthus og en stor
orangeribygning (vinterhage) som ble
brukt ved middager og fester. Den
franske Recherche-ekspedisjonen til
Nord-Atlanteren og Arktis 1838–40

gjestet The House, og det gis en malende
skildring av mottakelsen de fikk der.
Bygningene ble utradert i 1944, men
rester av hagen er ennå synlige.
Handelsstedet Nyborg innerst i
Varangerfjorden fikk hovedbygning i
senempire i årene rundt 1850. Det
fortelles at den egentlige byggherre var
fru Birgithe Brodtkorb, som red og gikk
til fots den 12 mil lange veien fra Vardø
for å se til at arbeidet gikk riktig for seg.
Nyborg ble viden kjent for sine juleselskaper med komediespill og fest i
dagevis og ble omtalt som et
«Finnmarks Fladeby», etter Collettdynastiets sagnomsuste landsted i

Enebakk (Ytreberg 1942). Til gården på
Nyborg hørte hage med svungne grusganger og blomsterbed kantet med
konkylier. Humle kledte fasaden, og en
ytre skjerm av stedets egen fjellbjørk
omga hagen. Alt ble ødelagt under
avsviingen av Finnmark i 1944.

Seiglivede tradisjoner
– bergenske forbilder
og drømmen om
Italia
De formale hagetradisjonene fra 1600og 1700-årene holdt seg lenge i live i
Norge, og vi finner et ganske stort antall
hager fra første halvdel av 1800-tallet
der det er operert med elementer og
virkemidler både fra den geometriske og
den naturalistiske skole. Det gamle
handelsstedet Husby på Tomma like
øst for Dønnes hadde en blomsterhage
der midtpartiet var prydet med speilkule
og fylt med røde valmuer. I hagen står
en åttekantet paviljong fra tiden
omkring 1800. Handelsstedet ble
totalødelagt av brann omkring 1950, og
den en gang så stemningsfulle hagen er
kommet i forfall.
Den gamle, bergenske hagetradisjonen
med hvitpussede murer og paviljonger
er lett å kjenne igjen når en ser hagen til
handelshuset Schøning på Grøtøy i
Steigen. I 1870-årene hadde Grøtøy en
storhetstid, under ledelse av Gerhard
Nyborg i Varanger. Hovedbygning og
hage ble ødelagt under krigen 1944.
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Foto: J. Øwre ca. 1900. Finnmarksbiblioteket, Vadsø.

Britisk eleganse i
Kåfjord og
«Finnmarks
Fladeby» i Varanger

Schøning, som overtok firmaet i 1871
(Ytreberg 1941). Hovedbygningen fra
den tid ligger med en statelig vindusrekke med utsikt mot havnen og fjella
på fastlandet. Foran fasaden er en bred
altan oppbygd på en smekker søylerekke helt nede i sjøkanten, med trapp
ned til hagen i nordre ende.

Fotos: Magne Bruun, 1958.

Hagen ligger på en rektangulær terrasse,
i stump vinkel mot hovedbygningen,
oppmurt på svaberget med påfylt jord.
På to sider er hagen skjermet av en høy,
hvitkalket gråsteinsmur, mens et lett
trestakitt på terrassekanten mot sjøen
holder utsikten fri. En sirlig skjellsandgang langsetter hagen deler seg om to
ovale bed før den ender i en sitteplass
foran en kvadratisk paviljong med
svungent pyramidetak. Innenfor muren
er en trerekke av ask og lønn, som
hvelver seg over muren og paviljongen
med brede, maleriske kroner. Staudebed
med sirlige grastorvkanter, artsrik
sammensetning og et stemningsfylt
blomsterflor midtsommers forsterket
hagens eiendommelige, romantiske
karakter, så lenge det hele kunne holdes
i hevd. I senere år satte forfallet inn, men
det pågår arbeid med å sette hagen i
stand på ny.
Gerhard Schøning la også vekt på
skogplanting i slukter og skorter utover
den lille, værharde øya ut mot VestØverst: Grøtøy. Hvitpusset hagemur
av karakteristisk Bergentype og
paviljong.
Nederst: Terrassehagen på Grøtøy
med bl.a. spisslønn og ask.
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fjorden. Resultatet ser vi i dag som
frodige lunder av bjørk, ask, alm, platanlønn og andre treslag.

Meyerhagen og den lille parken ble
tidlig kjent og omtalt. Nøvik skriver:
som sædvanlig er det dog Fruen, som

har Æren af Haven. I den nordnorske
hageboken av Ytreberg er det omtalt
storslagne blomsterrabatter i hagen og
velutviklede eksemplar av blant annet
fjelledelgran (Abies lasiocarpa) og
sibiredelgran (A. sibirica).

Gammel hage i Vadsø.

Foto: Mittet. Finnmarksbiblioteket, Vadsø.

Ved Meyergården i Mo i Rana ble det
omkring 1890 anlagt en hage med et
italiensk-inspirert blomsterparterre som
dekket et areal på ca. 30x15 meter. Det lå
midt i en liten park i tidstypisk
landskapsstil. Mester for anlegget var
handelsmannen Lars Aa. Meyers kone
Hanne, som kom fra Arendal. Til
utstyret hørte det blant annet

balansestang, hvelvete broer over et
bekkeløp og som en merkelig atterklang
fra den sentimentale epoken trekvart
århundre tidligere, en æolsharpe
(vindharpe) oppstilt på sokkel ved
andedammen. Etter at det ble åpnet
hotell på gården i slutten av 1920-årene,
fikk hagen ny betydning som en av
hotellets attraksjoner (Rundhaug 1983).
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Jordbrukspionerer
ivrer for hager
I siste halvdel av 1800-tallet er det
påfallende mange tilfeller i Norge der
framstående jordbruks- og industripionerer også dyrket sterke interesser
for hager og hagekunst. Det er som om
opplysningstidens forestilling om
samordning mellom økonomiske og
estetiske mål ennå var levende. Typisk
er parolen som Norges landbrukshøgskoles mektige og omstridte direktør
Joh. L. Hirsch skrev omkring 1900, der
han understreker sammenhengen
mellom vakre og velordnede gårdstun
og en holdbar driftsøkonomi – eller det
motsatte. Vi avtegner os selv i vore
Henders Arbeide, het det.
Flere som var med i den nye krets av
offentlige rådgivere i landbruket fulgte
denne linjen og gjorde betydelig innsats
for å fremme interessen for hager rundt
om i landet. En av dem var Olav Soldal,
amtsagronom i Nordland fra 1885. De
første årene var interessen for jordbruk
ganske laber i amtet, og Soldal
konsentrerte seg derfor om anlegg av
hager (Langballe 1917). Fra hans hånd
har vi bl.a. en liten landskapspark på
Lurøy gård, der han arbeidet sammen
med statsgartner Peter Nøvik. Soldal
stod likeens for hagen ved handelsstedet
Kjerringøy og trolig også på Melbu.
Handelsstedet Melbu på Hadseløya ble
liggende sentralt i leia etter at hurtigruta
var etablert på kysten, og stedet fikk en
oppblomstring tidlig på 1900-tallet, som
et senter for handel og industriutvikling.

Hovedbygningen skriver seg fra Erich
Coldevins eiertid i 1830-årene og var
lenge den største bygning i landet nord
for Trøndelag. Hagen skal være planlagt
av Soldal i 1890 og er inntegnet på et
gårdskart fra 1901. Hovedtrekkene er
det ennå mulig å kjenne igjen. Aksialt
foran verandaen er et rundt basseng
med springvannsstråle. Hagen nærmest
huset var prydhage med buskroser og
stauder, mens den nedre del var anlagt
som bærhage. Eldre bilder viser
verandaen kledt med espaljert humle.
På vestsiden leder svungne stier strødd
med hvit skjellsand inn i «Innerparken»,
der det blant annet var crocketslette og
mange trær i grupper og rekker. Et stort
kjøkkenhagefelt var kantet med en
rabatt av rabarbra som fulgte konturen
til den svungne grusgangen. I Melbuelva, som renner gjennom parken, var
det lagt en andedam, og i vestre del av
parken en tennisbane. Utenom dette
førte det stier gjennom Nerparken og
Øverparken opp til «Kjærlighetshaugen», en utsiktsplass med steinbord
og benker. I senere år er hagen og
Innerparken satt fint i stand av
Vesterålen bygdemuseum.

Landsteder og
byhager
I siste halvdel av 1800-tallet vokste det
fram forstadsvillaer utenfor byene, med
mer eller mindre herskapelig bebyggelse
og store hager for framstående
byborgere. Det kom et stort antall slike
villaer ved Kristiania. De fantes utenfor

Stavanger og Bergen, ved Molde og ikke
minst ved seilskutetidens ledende
sjøfartsby Arendal. Utenfor Tromsø var
det fine hager ved landstedene Elvebakken og Maristuen.
Bodø og traktene rundt byen lå lenge så
og si uten hager og ga så sent som i
1860–70-årene et goldt og nakent
inntrykk. Noen tiår senere hadde byen
skiftet karakter. Dette skyldtes ikke
minst innsatsen til amtsagronom Soldal.
Villa Sommerro i Grønnåsen, som den
gang lå om lag 3 km utenfor Bodø, føyer
seg fint inn i denne tradisjonen.
Eiendommen ble anlagt som landsted
for kjøpmannsfamilien Koch omkring
1885. Amtsagronom Soldal stod for
hageplanen, og hagen ble tilplantet med
et rikt flor av stauder og med et
forholdsvis stort utvalg av busker og
trær som utviklet seg fint i det gunstige
lokalklimaet på stedet. Her finnes f.eks.
balsamedelgran (Abies balsamea),
sibiredelgran, sembrafuru (Pinus
cembra), storvokst lerk, lind, vintereik
(Quercus petraea) og blodbøk. I senere år
er de åpne jordene foran Sommerro og
de øvrige villaene i Grønnåsen blitt
regulert med en tett bebyggelse, slik det
har skjedd med omgivelsene til nesten
alle gamle hager nær byene. Dermed er
den landskapelige situasjonen blitt
endret, men selve hagen på Sommerro er
godt skjermet. Hagen har vært holdt
kontinuerlig i god stand og ligger i dag
som et egenartet kulturminne i Bodø.
Gamle nordnorske byhager er det
undersøkt lite omkring. Når Vinje i
«Ferdaminne frå Sumaren 1860» skriver
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om møtet med en mann fra Tromsø, er
det ikke småtteri denne karen beretter
om hagene i byen. Den storslagne og
vidkjente blomsterhagen på By gård ved
Steinkjer var for ikke noe å regne i
sammenligning: Nei, du skulde hava
vorit i Trumsøy! Der var Blomar for
Karl, der. Det er ingenting her i det
Throndheimske mot der.
Vi gjøre vel tryggest i å ta dette som et
utsagn fra en real skrytepave, men like
fullt vet vi at det var fine hager i
Tromsø den gang, bl.a. tollkasserer
Mejers hage.
Helt nord i Finnmarksbyene satte
hageinteressen spor etter seg. I
Hammerfest fikk Finnmarks største
handelsmann, konsul Finckenhagen, en
gang i 1850–60-årene gjort i stand en
hage på 300 m2 med jord som ble fraktet
inn som skipslast (Skard 1963). I Vadsø
lå fogdegårdens hage, der det med hjelp
av bjørk og rogn, herdige busker og
blomsterplanter var skapt et inntrykk
av lunhet og frodighet, i kontrast til det
ødslige heilandskapet som omga byen
(Bruun 1984). Esbensengården med hage
er en av de få som står igjen i Vadsø,
som et minne om Finnmarks byhager
fra tiden før annen verdenskrig.

Sluttord
Nord-Norges gamle hager som fantes på
handelssteder, storgårder og prestegårder og ved byene, lå lenge upåaktet
og lite anerkjent som kulturminner,
knapt nok nevnt i kulturhistorisk
litteratur. Professor C.W. Schnitlers
gamle storverk Norske Haver (1916) lar
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det nærmest skinne igjennom at nord for
Trøndelag fantes ikke noe av interesse.
Det er derfor knapt til å undres over at
en så stor del av de gamle hager er blitt
borte. Den våknende vilje i senere tiår til
å sikre og rehabilitere det som ennå er
tilbake tyder på at de gamle hagene nå
er i ferd med å få den plass de fortjener,
som del av nordnorsk kulturarv og som
minne om tilknytning til felleseuropeiske strømninger lenge før vår
egen tid. l
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Magne Bruun, dosent, senere professor
i landskapsarkitektur ved Norges
landbrukshøgskole fra 1973 til 1998.
Hans arbeidsfelt har blant annet vært
vegetasjonsbruk i bolig- og bymiljø,
landskapsanalyse, samt utvikling av
kulturlandskap, med særskilt vekt på
kulturarven i landskapet, herunder
historiske hager.

Prestegårdshagene
Brynhild Mørkved
Prestene på 1800-tallet hadde ofte gode kunnskaper
i botanikk og interesse for hagestell. Mange prestegårdshager var viktige
sentra for utprøving av nye kulturplanter. Det er mye gammelt plantemateriale
som stammer fra disse hagene.
restene på 1800-tallet i den nordlige
landsdel var langt mer enn bare
sjelesørgere. Presten hadde stor anseelse
og måtte stille opp på mange felter.
Utdannelsen hadde de gjerne fra
København eller Christiania, der det var
mange hager. Drømmen om egen hage
hadde gjerne presten og hans kone med
seg når de startet på et kall. Det ble
etablert svært mange prestegårdshager
på denne tiden. Konfirmantene hjalp
gjerne til med hagestellet, og interessen
for hagestell kunne bli vakt på denne
måten. I forbindelse med søndagsprekenen ble gjerne prestegårdshagen
avlagt et besøk og beundret. Og
prestefolket selv var gjerne rause med
både stiklinger og frø.

Foto: Finn Haugli.

P

Mengden stoff om dette temaet er stort.
Jeg har her valgt ut syv hager som
eksempler. Vi ser at de helt store hageentusiastene blant prestene har satt sine
spor flere steder. Generell folkeopplysning om dyrkning var også svært
Steigenliljen (Lilium monadelphum )
har sitt norske navn fra Steigen
prestegårdshage.

viktig. Selskapet for Norges Vel ga for
eksempel ut bladet Budstikken. Der ble
det skrevet mange viktige informasjonsartikler i de første tiårene på 1800-tallet,
blant annet om dyrking av nyttevekster.

Folkeopplysningspresten
En av de prestene som har betydd mye i
plantesammenheng for landsdelen var
Iver Ancher Heltzen. Han ble kapellan i
«Ranens prestegjeld» med bosted
Stenneset på Mo i 1809, og ble sogneprest i 1814 med bosted i Hemnesberget.
Han bodde der til sin død i 1842. Heltzen
selv hadde hage i alle fall på Hemnesberget. Det som har hatt størst
betydning, er hans virksomhet for
folkeopplysning og hans skrifter som er
av stor verdi, blant annet Ranens
Beskrivelse fra 1834. På hans tid var det
få leger. Heltzen var derfor meget
opptatt av medisinplanter; han samlet
og tilberedte dem til folk som var syke,
og han ga ut en liten medisinplantebok.
I Ranens Beskrivelse har han en fyldig
oversikt over hva som ble dyrket i
distriktet ca. 1830, både av grønnsaker,
krydderurter, blomstrende hageplanter
og potteplanter. Han skrev flere artikler
i Budstikken.
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Professor Schübelers
forsøksstasjoner i
nord
Hvor mange av os prestefruer og andre,
der har hat en have og drevet den med
interesse, kjender ikke professor
Schübelers navn, enten gjennem hans
greie lille havebok eller ved at arbeide i
hans tjeneste og omdanne sin lille have
til en forsøksstation for ham. Dette
skriver prestefruen Louise Holm i Norsk
Hagetidend i 1915, og det gir nok et
riktig bilde av fakta; både Schübelers
forventninger og forsøksvertenes
idealisme.
Fredrik Christian Schübeler (1815–1892)
er en av dem som har hatt størst
betydning for utviklingen av hagebruket
i vår landsdel. Han var professor i
botanikk ved Botanisk Hage på Tøyen i
Christiania fra 1866 til sin død.
Hans appell til det norske landbruket
var Dyrk verdifullere vekster. Og han
ønsket at hver eneste gård i landet
skulle få sin hage. Han skrev selv flere
bøker, både av praktisk og vitenskapelig
art, avisartikler, han arrangerte
utstillinger og han sendte frø rundt til
forsøk til en rekke kontakter i hele
landet.
For vanlige folk var muligens en av de
viktigste bøkene hans Kjøkenhaven,
dens Brug og Nytte i Husholdningen
Fredrik Christian Schübeler. Fra
Viridarium Norvegicum bd. 3.
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(1865). Denne var tilegnet Norges
almueskolelærere, og av innholdet kan
vi nevne forslag til anlegg av kjøkkenhage ved skolene og anbefalinger for
hvordan de enkelte vekstene skulle
brukes.
Hans egen idealisme var stor, og han
skriver (1886): I de senere Aar har jeg
paa privat vei, dvs. uden nogen offentlig
Understøttelse, efterhaanden faaet
istandbragt en hel Del Forsøgsstationer i
de nordlige Egne af Norge, for at faa
undersøgt Væxtlivet i dets
forskjelligartede Udvikling.
Schübeler hadde femten forsøksstasjoner i nord; 6 i Nordland, 2 i Troms
og 7 i Finnmark. På noen var aktiviteten
meget høy, da spesielt på noen prestegårder, mens andre steder var virksomheten av kortere varighet. Resultatene

fra alle disse forsøkene er publisert i det
store tre-bindsverket Viridarium
Norvegicum som utkom i 1886–89. Alle
arter som ble utprøvd er omtalt.
Nordgrensene for ulike typer herdighet
dokumenteres. Av den grunn blir det
mye artsinformasjon om hva som ble
dyrket i Finnmark, mens den konkrete
informasjonen fra Nordland er mye
mindre.
Her følger en liten oversikt over det vi
vet om de enkelte forsøksstasjonene:
Grøtøy handelssted i Steigen. Her
var det fru Nanna Gylche som var
Schübelers samarbeidspartner. Det ble
prøvedyrket 103 forskjellige arter
hvorav 55 ga modent frø.
Steigen prestegård på Engeløya
har egen omtale i denne artikkelen.
Tysfjord prestegård har egen omtale.
Lødingen prestegård. Presten B.
Klokk dyrket i flere år med megen
Interesse forskjellige slags pryd- og
nyttevekster. Noe mer konkret vet vi
ikke.
Finneset ved Kabelvåg. Her var det
ekteparet O.M. og Marie Schøning som i
flere år drev prøvedyrking med meget
heldig resultat for en rekke blomstrende
arter. I de siste årene av Schübelers liv
var det lærer M. Bakke som videreførte
forsøksdriften i Kabelvåg.
Flakstad prestegård har egen omtale.
Målselv prestegård har egen omtale.
Karnes ved Lyngseidet. I Schübelers
siste år drev fru Elisa Solem på gården
Karnes en mengde forsøk med dyrkning
både av nytte- og prydvekster. Som en
kuriositet siteres følgende fra
publikasjonen i 1891 om aspargesdyrkning (det sier kanskje litt om

Schübelers ambisjonsnivå): Vaaren
1885 blev det saaet nogle faa Frø af
Asparges, hvoraf et spirede efter et par
Ugers Forløb. To eller tre Aar senere
blomstrede denne Plante og fik udover
Høsten mørkerøde Bær, men man ved
ikke om disse indeholdt spiredygtigt Frø.
Denne Plante som har været fuldkommen overladt til sig selv, har senere
ikke blomstret, men havde i August
1890 en Høide af lidt over 3’ (97 cm).
Alta. Om dyrking i Alta vet vi egentlig
mye fra først på 1800-tallet. Når det
gjelder Schübelers samarbeidspartnere
var det fru Nathalie Dyblie som prøvde
ut blomstrende arter. Da hun flyttet fra
Alta overtok hennes datter Magda
Nielsen arbeidet. Når dette samarbeidet
foregikk og hvor mange arter som ble
prøvd ut, skrives det ikke noe om. Men
han oppgir en liste over 20 buskarter
som hadde klart seg godt i Alta.
Gjesvær på Magerøya. Dette er den
mest værutsatte stasjonen Schübeler
hadde. Om øya Gjesvær skriver han
(1886): Af de større Øer har denne været
den mindst frugtbare; men ved Rydning
og Dyrkning har man efterhaanden
tilveiebragt omtrent 1 Maal nogenlunde
frugtbar Jord, hvoraf en liden Del bruges
til en Have. Denne ligger dog udsat for
Nordenvinden, der virker meget
hemmende paa Vegetationen, saa at
man, naar denne Vind er fremherskende, kun med ringe Held kan
dyrke andet end de arktiske Egnes
almindeligste Kjøkkenvæxter.
Vandmangel er dog den største
Hindring for en nogenlunde ordnet
Havedyrkning. Til Husbrug maa man

nemlig i den tørre Aarstid hente Vand
med en Baad i et Par Kilometers
Afstand fra Øen og i denne Tid faar
haven skjøtte sig selv. Telegrafbestyrer
A. Schancke var entusiasten her og
startet i 1882. Av prydplanter prøvde
han ut 28 arter, hvorav noen var
temmelig varmekjære. Schancke hadde
først ingen drivbenk, og alle frøsorter
ble sådd på friland i begynnelsen av
juni, med blomstring innen midten av
september. Schübelers konklusjon var
derfor at det var mulig å dyrke et stort
antall vekster på Gjesvær.
Heimli i Tana. I tilleggspublikasjonen
til Viridarium Norvegicum i 1891, finner
vi omtalt dyrking av noen få til dels
ukjente arter på gården Heimli i 1888.
Hvem som gjorde denne jobben nevnes
ikke.
Vardø. J. Wisløff, som senere flyttet til
Steigen, var prest i Vardø i perioden
1866-1871. Han drev fortrinnsvis med
dyrkning av «kjøkkenvekster». Den
store samarbeidspartneren i Vardø var
kaptein A. Magnus som tjenestegjorde
ved Vardøhus festning. Jeg har flere Aar
sendt Frø af forskjellige Slags
Kjøkkenvækster, Blomster osv. med
nøiagtig Underretning om hvilke
Oplysninger jeg ønskede, og hver Høst
har jeg om alt dette modtaget Beretning
samt tillige, saavidt muligt, Prøver af de
dyrkede Gjenstande. Alt hvad der i det
følgende meddeles om Væxtlivet paa
Vardø, skyldes saaledes den Omhu,
Interesse og Kyndighed, hvormed Herr
Magnus har udført hvad han tidligere
havde lovet. Forsøkene ble senere ført
videre av lensmann Stuvitz. Det er en

imponerende liste over dyrkning av
grønnsaker og kryddervekster. Om
agurker skriver han: Naar de blive
staaende i Drivbenken, trives de godt.
Høsten 1876 modtog jeg to stykker, som
hver veide 12 Lod (186 gram), og
Høsten 1879 blev det til en Udstilling i
Throndhjem sendt Agurker, som veide
22 1/2 Lod (351 gram). Når det gjelder
blomster og andre prydvekster, listes
det opp 83 arter som kan dyrkes her.
Vadsø. Informasjonen Schübeler har
herfra er fra to kilder. Den ene er fra en
håndverker (navn ikke oppgitt) som
bodde i Vadsø i ni år og som ved siden
av sitt håndverk drev med hagedyrkning som inntektskilde, både blomster
og grønnsaker. En del opplysninger har
han fra distriktslege H. Hartmann som
bodde i Vadsø i mange år.
Nyborg. Prost Chr. Sommerfelt var i
Nesseby i 9 år. Han var en habil biolog,
og det finnes mange observasjoner fra
ham over den ville flora og fauna i
Varanger. Handelsstedet Nyborg hadde
en hage som var kjent som en av de
flotteste i Finnmark. Om den informasjonen Schübeler gir fra Nyborg skriver
seg fra handelsstedet eller fra Sommerfelts egen hage, vet vi ikke. Det er heller
ingen totaloversikt over hvilke arter som
ble dyrket.
Karasjok. Her var det prestegårdshagen som var viktigst og den omtales
spesielt.
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Steigen prestegård
Den mest kjente av alle prestegårdshager er hagen på Laskestad på
Engeløya i Steigen. Da presten J. Wisløff
kom til Steigen i 1872 fra Vadsø, var der
ingen hage. I lia ovafor prestegården
finnes verdens nordligste hasselforekomst, og både jordsmonn og klima
ute på Engeløya er svært gunstig.
Kanskje var det disse gode mulighetene
for hagedyrkning som fikk den
hageinteresserte presten til å flytte til
Steigen. Wisløff hadde god kontakt med
professor Fredrik Christian Schübeler
ved Botanisk hage i Christiania og han
ivret svært for Wisløffs hageprosjekt.

Schübeler sendte frø og planter, og
prestegårdshagen ble etter hvert en av
de fremste forsøkshagene til den
dynamiske professoren. Til le for selve
hagen ble det plantet trær som ble
hentet inn fra utmarka. Konfirmantene
hjalp til både med treplantingen og
annet hagearbeid. Dette førte etter hvert
også til økt hageinteresse i hele
distriktet. Planter og frø fikk de gjerne
fra prestegården.
Wisløff plantet 536 trær og busker i
hagen, så vi skjønner at det ikke var noe
lite anlegg han hadde. I tillegg var det en
stor kjøkkenhage og mange ulike arter
som ble utprøvd som prydplanter.

Presten, og trolig også hans kone
Amalie, må ha lagt ned en enorm
arbeidsinnsats i hagen.
I nedre del av hagen skal både tjenestefolkene og barna ha hatt sine bed.
Wisløff var en foregangsmann på flere
andre områder. Presten Olav Holm i
Tysfjord skriver i sin erindringsbok at
presten Wisløff trolig var den første i
Nordland som innførte «slåttemaskiner». Wisløff skulle videre være en
god møbelsnekker, og hadde laget mye
av møblene sine selv.
I dag er det bare en del av den gamle
hagen som er tilbake som hage. Der er
mange praktfulle, store trær og en del
busker, hagen er som et vakkert parklandskap. Men det gamle staudematerialet er det svært lite tilbake av.
Allerede i 1919 sto det en artikkel i
Norsk Hagetidend om hagen, og
forfatteren Toralv Erdal var bekymret
for alle de store trærne som nå skygget
ut staudematerialet i hagen. En del av
staudematerialet er nok bevart i andre
hager.

Tysfjord prestegård
Ildsjelen bak dette hageanlegget var
prestefruen Louise Holm. Hennes mann,
Olav Holm har i sin bok et eget kapittel
om sin kone. En viktig del handler om
hagen. Da de kom til Tysfjord i 1878 var
der allerede en liten hage på prestegården. Hun utvidet hagen mye, spadde
Steigen prestegårdshage ca. 1880. Fra
Schübeler 1886.
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Foto: Brynhild Mørkved.

selv opp bed, og de dyrket alt av grønnsaker som de trengte til husholdningen.
Blomkålen var like flott som den man
kunne kjøpe på torget i Kristiania,
skriver Holm. Hun dyrket bringebær,
rips, solbær og jordbær, og hun hadde
nydelige roser. Det var mange som kom
for å se på hagen, de fikk gode råd og
veiledning, og de fikk planter og frø til
eget bruk. Etter hvert meldte hun seg
som frivillig forsøksstasjonshjelper for
professor Schübeler. Hun fikk frø fra
ham og nøyaktige instrukser om hva
som skulle gjøres. Holm skriver: Der var
meget Bryderi forbundet dermed. Der
skulde holdes forsvarlig Dagbog – der
fulgte en skematisk inddelt Bog med –
over hver enkelt Plante, der skulde
noteres, naar Frøet eller Stiklingen var
sat, naar den første Spire viste sig over
Jorden, naar Blomsten kom frem, naar
den havde sat Frø, osv. Alt gikk bra
inntil hun et år fikk noen frø av noen
store tistler som holdt på å ta helt
overhånd i hagen; De endog truet med at
kvæle alt, der var af Liv omkring dem.
Dette var for meget af det gode.
Forholdet blev efterhaanden kjøligere og
kjøligere, paa samme Tid som
Professoren selv blev mer og mer
fordringsfuld med Hensyn til sine
Oplysninger.
Louise Holm har skrevet en kort
erindringsartikkel i Norsk Hagetidend i
1915. Hun forteller her at samekonfirmanter bodde på prestegården 6
uker om sommeren, og disse ungdommene hjalp henne med å bære vann
til plantene. Hun skriver videre: Jeg
gjorde hver vaar indsigelse mot de
mange sorter, men professoren lot,

interessert for sin videnskap, ikke til å
forstaa det, ti for hindringer hadde
professor Schübeler et lukket øre. Jeg
maatte mindes, hvor ofte jeg tænkte paa
at vise alle forsøk fra mig og faa min
gamle pene have igjen, der før med sine
røde valmuer osv. hadde været bemerket
av saa mange.
Da prestefamilien flyttet fra Tysfjord,
ble forsøksarbeidet nedlagt. Hva som
videre skjedde med hagen vet vi så langt
ikke noe om.

Hadsel prestegård
Dette er en av de mest berømte
prestegårdshagene i landsdelen. Dette
skyldes presten Sigvard Nielsen og hans
kone Marie. Han var utnevnt til sogneprest i Hadsel og Eidsfjord i 1912, kom
til Hadsel i 1913 og ble prost i Vesterålen
i 1917. Dette var den tredje hagen han
anla. Den første var i Haugesund (1897),
den neste på Herøy i Nordland (1904).
Ved hver flytting
hadde han med
planter fra den hagen
han flyttet fra. Da han
kom til Hadsel hadde
han både planter og
dyr på flyttelasset.
Våningshuset på
prestegården ble
flyttet i 1918, og det
var etter det at
hagearbeidet startet

for fullt. Sammen med sine døtre plantet
han også 15 000 trær i området rundt
prestegården, både bartrær og løvtrær.
I hagen ble det plantet trær, busker,
stauder og sommerblomster. Hans
valgspråk var Bare det frodige er
vakkert. Hagen bugnet, og en journalist i
bladet Tidens Tegn som laget en
reportasje derfra i 1926, beskrev den
som Et eneste flammende blomsterhav.
Hagen var utformet i engelsk landskapsstil med noen slyngende gangstier. Den
var stor, og her var også plass til en
andedam, duehus, kalkunhus, hagehus
og løvhytte. Der skal ha vært 80
rosebusker, og på Vesterålsmuseet
finnes det en liste over alle staudene
(139 arter). Hagen er mest kjent for sine
aurikler. Frø fra England ble kjøpt, og
om Nielsen bare lyktes i å få frem én ny
sort hvert år, var han fornøyd. Han
hadde til slutt over 100 ulike aurikelsorter og det sies at dette var den største
aurikelsamlingen i Norden på den tiden.
I dag finnes ingen aurikler i hagen. Men

Hadsel prestegårdshage var berømt for
sine aurikler.
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og den gulhvite ulvehjelmen (Aconitum
vulparia). Mette Eggen har nylig skrevet
meget utførlig om denne prestegårdshagen.

Takket være staudelisten, kan man
finne tilbake til noe av det gamle
materialet. Et eksempel er kjempemjødurt (Filipendula kamtschatica) som i
dag nesten opptrer som en karakterhageplante på Sortland. Det er naturlig å
anta at kjempemjødurten i Vesterålen
stammer fra prestegårdshagen.

Flakstad prestegård

I dag er hagen todelt; en indre del som er
prestens private hage, og en ytre del
med trær, busker og «villniss» som er en
del av Kulturminneparken i Hadsel og
en del av «Fotefar mot Nord» –
prosjektet. Det er slått stier, slik at det er
mulig å komme frem i «villnisset», og
man får også luft inn i det. I underkant
av 20 staudearter synes å ha overlevd,
blant annet en ytterst sjelden rosa hjelm,

Presten Jonas Rein Landmark kom til
Flakstad fra Målselv i 1885, der han
hadde anlagt en stor hage og hadde
drevet forsøksdrift for professor
Schübeler. Han hadde meget gode
botaniske kunnskaper og hadde et
praktisk grep på hagebruk.
Ytterst ute på Flakstadøya er det svært
værhardt. Dette var ikke noen hindring
for den driftige presten, snarere en
spennende utfordring. Han startet med å
lage le rundt det som skulle bli hage.
Første forsøk var et plankegjerde med
svære stolper dypt nede i jorden. Dette
gjerdet blåste ned allerede etter første
sommer under en storm i januar 1887. Et

høyt torvgjerde ble redningen for å få
permanent le.
Hagen lå ikke umiddelbart ved huset,
men mellom gårdsplassen og kirkegårdsmuren. Blomsterbedene var høye
rabatter, kantet med gresstorv som
alltid ble omhyggelig pusset. I
nekrologen over Landmark i Norsk
Hagetidend i 1918, finner vi en
beskrivelse av hagen med en tegning av
hageplanen. De ytre trekantene var
gressplener, de ti indre rabattene var
blomsterbed og rundingen i midten var
for bladplanter. Anlegget var egentlig
etter forbilde av en del av hageanlegget
ved Lars Skrefsruds misjonsstasjon
Ebenezer i India. Den totale størrelse på
anlegget var anslått til ca. 100
kvadratmeter inkludert plenene. Når
hagen stod i sitt fulle flor i august skal
den ha vært et syn. Landmark dyrket
store mengder aurikler, men ellers få
staudearter. Han foretrakk sommerblomster, særlig arter med god lukt.
Karakteristisk for hagen var også
mengden storvokst rabarbra. Denne var
plantet dels langs gjerdet og dels som
allé fra grinden til blomsteranlegget. I
prestegårdshagen ble det dyrket rips og
solbær, mange forskjellige sorter
grønnsaker og dessuten 130 sorter
prydvekster. Landmark deltok på flere
landbruksutstillinger både mens han var
i Målselv og på Flakstad. For sin
Kjempemjødurt (Filipendula
kamtschatica ) er trolig spredt ut fra
prestegårdshagen på Hadsel. Den blir
opp til 3 meter høy og egner seg godt
som hekk. En treåring er målestokk.
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Foto: Brynhild Mørkved.

noe av aurikelmaterialet finnes i andre
hager og noe er tatt vare på av
gartnerskolen på Rå i Kvæfjord. Noe av
dette igjen finnes i Botanisk hage i
Tromsø.

hageinnsats ble han tildelt kong Oscar
IIs sølvmedalje.
Landmark var prest på Flakstad i 15 år
før han flyttet sørover til Førde. Hva
som skjedde med prestegårdshagen etter
Landmarks tid vet vi så langt lite om. I
dag er det lite igjen av hagen. Men der
blomsterhagen var, finner vi nå en tett,
stor bestand av noe utarmet og lavvokst
stjerneskjerm (Astrantia major). Dette er
en oversett karakterplante for såkalte
gamle villnisshager i Lofoten. Det kunne
vært nærliggende å anta at denne
stjerneskjermen kunne være en siste
levning fra den berømte hagen til
Landmark. Men den står ikke på listen
over planter som fantes i hagen. Dette
bestandet er likevel så spesielt at det er
god grunn til å ta vare på det.

Grafikk: Ernst Høgtun, Tromsø Museum.

Evenes prestegård
Denne hagen ble anlagt av Jac.
Andersen ca. 1880. Han var sogneprest i
perioden 1878 til 1921. Han plantet et
lebelte mot vest med stedegne trær. Det
var mye prydbusker, bærbusker,
stauder, sommerblomster og grønnsaker
i hagen. I en artikkel av Ine Backer
finnes det en tegning av hageanlegget
som fremstår som et ganske strengt
symmetrisk prydanlegg, med grusganger foran huset og kjøkkenhage på
den ene siden. Til tider skulle det være
opp til et par hundre forskjellige arter
blomstrende planter i hagen, både
stauder og sommerblomster. Blant annet
Oppbyggingen av hageanlegget på
Flakstad prestegård. Fra Gran 1918.

var det et vakkert peonbed foran huset.
Alle vekstene ble beundret av kirkefolket som ble inspirert til å plante i egen
hage, blant annet med planter de fikk fra
prestegårdshagen. Hagen var i sin tid en
av de flotteste hagene i landsdelen.
Presten hadde en fast gartner om
sommeren, samen Amund Haugbakken
som var husmann. Sogneprest Rokstad
fulgte opp arbeidet til Andersen. I dag
fremstår hagen som et velstelt parkanlegg med flotte trær, men der
staudematerialet er borte.

skråning mot sørvest som ble en gunstig
eksposisjon for plantene, og som også
minsket frostfaren. Planter ble produsert
i drivbenker, og etter at de var utplantet,
dyrket han tomater og agurker i
drivbenkene. Sommerblomster var
favorittene. Det var bed langs husveggen, og midt i hagen var det et stort
bed med levkøyer med en tredobbel bord
av reseda omkring. Det totale antallet
utprøvde arter var nok meget stort. Hele
128 arter fikk i disse årene sin til da
kjente nordgrense i hagen, enten som
blomstrende eller frøbærende arter.

Målselv prestegård

I prestearkivet for 1880 finner vi
opplysninger om at året var dårlig når
det gjaldt avlingen av korn og poteter,
men at det var god avling på andre
hagevekster, blant annet blomkål. Ved
Kristiania gartnerforenings utstilling
dette året, fikk Målselv prestegård
Norges Vels sølvmedalje for sine
grønnsaker. I 1883 oppgis det største
gresskar til å veie 28 kilo. Prestegården
er i dag i privat eie, og hagen er stort
sett en plen.

Landmark var prest i Målselv i perioden
1878 til 1885. Schübeler var imponert
over all den forsøksdyrkingen som
Landmark gjorde de få årene han var i
Målselv. Ifølge nekrologen av 1918,
startet han med jordforbedringer, blant
annet med tilførsel av mye leirblandet
moldjord. Han fikk også laget en kunstig

Karasjok prestegård
Prestefruen Rikke Dahl og lensmannsfruen Adriane Øwre drev forsøksvirksomhet for Schübeler i vinterkalde
Karasjok. Rikkes mann, Simon, var
prest fra 1872 til 1880. Ifølge Schübeler
var de to damene meget flinke; I flere
Aar, med en sjelden Flid, Udholdenhed
og Kjærlighed til sin Gjerning, dyrket de
en Mængde baade Nytte- og Prydvæxter.
Dokumentert dyrkningserfaring med
250 arter prydvekster (hvorav 25 ga
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modent frø), krydderurter og grønnsaker er en imponerende innsats.
Presten Georg Balke førte hagearbeidet
videre da han overtok som prest i 1882.

Etter Schübelers tid var det også
hageinteresserte prester her. Kristian
Nissen og hans kone Inga BirchReichenwald Nissen som kom dit i 1904,
dyrket blant annet mye grønnsaker. Til

hagebruksutstillingen i Kristiania i 1907
sendte de en stor sponkurv med
grønnsaker. Den ble belønnet med
hederlig omtale og Hagedyrkningens
Venners ekstrapremie, en kompottskje i
sølv. Det skrives at flere samekoner var
interessert i det som ble dyrket i
prestegårdshagen, men at de selv ikke
brydde seg om å stelle med de små
plantene som de fikk med seg hjem.

Den første prestegårdshagen vi kjenner
til i landsdelen, er hagen til prost
Deinboll i Vadsø. Deinboll var meget
interessert i planter og var en habil
botaniker. Han kom til Vadsø i juni 1816
og allerede etter få måneder skrev han
brev til en venn i København om sine
hageplaner: Jeg har Lyst til at anlægge
mig en liden Have, en for den nordiske
Dorskhed alt for gigantisk Idee, men
som jeg troer dog ikke er uudførlig. Han
ber da også om at det blir sendt opp til
ham et par potter med roser og «vinter
gyldenlakker»; jeg længes meget efter
disse kjære Blomster, som jeg måtte sige
Farvel til, da jeg reiste herop. Han ønsket
seg også frø av sembrafuru og av lerk.
I et brev i juli 1818 skriver han; Mit
Haveanlæg trives fortræffelig i Aar; en
stor Deel Kjøkkenurter have en herlig
Væxt. Om min Havedyrkning i 1817
kan jeg derimod fatte mig kort;
Kartofler som Erter og Gulerødder som
Pibestilke. Den finske botanikeren

Hageanlegget på Evenes prestegård.
Originaltegning i Backer 1980 s. 103.
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Tegning: Ernst Høgtun, Tromsø Museum.

Vadsø prestegård

Fellman besøkte Vadsø i 1822, og
beskriver Deinbolls hage slik; Denna lilla
fläck gjorde en särdeles effekt uti den
tröstlösa omgifningen. Her finnes en
artsliste fra hagen, blant annet med en
del viltvoksende arter både til pryd og
til mat (skjørbuksurt og matsyre), noe
grønnsaker og ettårige sommerblomster
som stokkroser og ringblom.

Prestegårdsroser
De berømte prestegårdsrosene synes å
ha sin storhetstid i landsdelen fra ca.
1880. Disse hardføre buskrosene har
duftende blomster som vanligvis er
fylte. Rosene er rotekte, det vil si at de
formeres ved rotstiklinger og avkommet
blir identiske med morplanten. Prestegårdsrosene hører til flere rosegrupper.
Det finnes også flere sorter som ikke har
noe navn. Professor Arne Lundestad ved
Landbrukshøgskolen på Ås, har samlet
inn mange prestegårdsroser som er
bevart i rosesamlingen der. Hva som
finnes av nordnorske prestegårdsroser,
vet vi så langt lite om. Men det er veldig
viktig at vi får tatt vare på det
materialet som fortsatt finnes. l
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De gamle stuehagene i Troms
Ingebjørg Hage
«Har vi gamle hager i Troms?» er det mange som spør,
og så legger de gjerne til «ja, på de gamle handelsstedene hadde de hager». Jeg
skal i denne artikkelen vise at det ikke bare var handelsstedene som hadde blomsterprakt,
men at også vanlige folk hadde hage, både til glede og nytte – stuehagen.

Kristine Lind Grøttland
vokste opp i Gratangen, og
det er perioden like etter
forrige århundreskifte hun
refererer til i boka. Det var
mellom annet hennes
generasjons «stuehage» vi
ønsket å finne da vi startet
opp registreringen av gamle
hager i Troms, som ble
utført i perioden 1986–1988.
Registreringsmaterialet
oppbevares ved
kulturvernavdelingen i
fylkeskommunen.
Jeg skal her fokusere på de
vanlige gårdshagene på
landsbygda, stuehagene
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som Grøttland kalte dem, og det er i stor
grad hagene på de små og litt større
fiskerbondegårdene. Mange av dem
hadde hager, ofte en inngjerdet firkant
ved husveggen. Den kunne inneholde
både pryd- og nyttevekster – trær,
busker, stauder og sommerplanter.
Denne hagetypen har antagelig tidligere
vært vanlig over store deler av landet,
men er for det meste blitt borte, og den

er på vei til å bli borte også i Troms.
Selv om denne artikkelen baserer seg på
registreringsmaterialet fra Troms, så
viser mindre registreringer og fotomateriale at stuehagen i ulike varianter
tidligere var vanlig på landsbygda i hele
landsdelen, også i Finnmark og
Nordland.

Stuehagen –
beliggenhet og
utforming
Gamle hager inngår i et
hierarki som består av
landskap og bygninger,
utomhusanlegg med tun og
hage, hagemiljø med vegetasjon og bygde elementer, og
til sist enkeltplanter.

Flyfoto fra 1958 over
gårder på Tussøy med
karakteristiske stuehager.
Nerstua nærmest.

Foto: Fjellanger Widerøe AS.

ristine Lind Grøttland sier i boka
Daglig brød, daglig dont:
En liten stuehage var det utenfor hvert
hjem. I denne hagen ble det dyrket
gulrøtter og timian, det var de årvisse
vekster i stuehagen. Av blomster var der
taxsi, tyrihjelm og krusemynte. Ringblomster ble plantet, de ga frø selv til
neste års planting.

K

Grafikk: Ernst Høgtun, Tromsø Museum etter tegning av Ingebjørg Hage.

Alle elementene i dette hierarkiet er
preget av påvirking, tradisjon og
kulturarv, og de utgjør tilsammen et
kulturmiljø. Jeg kommer i denne
artikkelen til å se på hagens beliggenhet
og vektlegge hagemiljøet med
vegetasjon og bygde elementer.
De folkelige stuehagene i Troms kan
deles i tre hovedgrupper, alt etter form
og beliggenhet i forhold til bolighuset:
1. Den frittliggende hagen. Som type er
den gammel, og betegnes noen ganger
som «middelalderhagen». De gamle
kvanngardene og løkgardene var
frittliggende, inngjerda stykker. Det er
ingen belegg for at de hagene vi har
registrert i Troms av denne typen er
eldre enn 1800-tallet, og den yngste ble
anlagt etter 2. verdenskrig.
2. Hagen ved bolighusets gavlside. Den
inngjerda firkanten ved bolighusets
gavlside er den mest vanlige i Troms.
Når huset ligger i hellende terreng er det
ofte murt en tørrmur av stein i nedre
kant, for at hagen skal bli så plan som
mulig. Det er grind i hagegjerdet, ved
veggen.

Øverst: Stuehagen – form og
beliggenhet i forhold til bolighuset.
Nederst: Hagegjerdet foran
Sommerseth-huset på Abaja i Skibotn.
Emma og Johan Beck med barna sine,
antagelig i 1935.
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Det er stor variasjon på størrelsen av
den folkelige stuehagen. Den minste som
ble registrert er omlag 20m2, den største
omlag 400m2, mens de fleste er mellom
50 og 100m2, altså relativt små.
Øverst: Planskisse som viser
beliggenheten og utformingen av
hagen på Storvollen på Reinøya.
Hagen var 7 ganger 8 meter i første
halvdel av 1900-tallet, og ble seinere
utvidet med 4 meter. Den eldste delen
hadde grusganger og blomsterbed,
rabarbra, ripsbusker og et rognetre.
Langs husveggen slynget humla seg
frodig, og her lå også en stor stein til å
sitte på.
Nederst: Hagen på Storvollen på
Reinøya i 1988.
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Tegning: Ernst Høgtun, Tromsø Museum etter tegning av Ingebjørg Hage.

Det er også mange kombinasjoner av
typene 2 og 3, ved at hagen ved
gavlveggen er trukket ned og inn langs
husets langside. Alle hagene vender, i
den grad topografien tillater det, mot
sør, men også mot sjøen. Sjøen var
ferdselsveien fra gammelt av og husets
«penside» vendte dit, på samme måte
som hagen. Ofte ser vi at sjøen var
viktigst, og en hage kunne på denne
måten godt bli nordvendt.

Foto: Kulturvernavdelingen i Troms, I. Hage.

3. Hagen ved husets langside. Den
firkanta eller rektangulære hagen ved
bolighusets langside er også ganske
vanlig i Troms. Hagen er avgrenset av
gjerde på tre sider og husets langvegg
utgjør den fjerde. Adkomsten til hagen
er oftest gjennom ei grind ved husveggen, i meget sjeldne tilfeller er det
dør fra huset.

Ofte var stuehagen tidligere en
kombinert pryd- og nyttehage, og prydog nytteplantene var gjerne skilt i
avdelinger i hagen. Men i de minste
hagene var pryd- og nytteplanter
plassert sammen. Vi har også eksempler
på at pryd- og nyttehagene var helt
adskilt. Det var da en inngjerdet
«blomsterhage» ved huset, en inngjerdet
«grønnsakhage» i nærheten og «potetlandet» på et tredje sted.
De gamle hagene var gjerdet inn for å
beskytte plantene mot husdyr som gikk
ute og beitet på visse tider av året, og
ellers mot generelt tråkk og ferdsel.
Hagen var et fredet sted, og en
informant sa det slik om sin barndoms
hage: «Prydhagen hadde funksjon som
noe pent å se på. Dit inn kunne vi ikke
gå uten videre, vi måtte innhente
tillatelse hos ho mor, og belage oss på
skikkelig oppførsel.» De gjerdetypene
som er mest representert i registreringa
er stakittgjerde, og nettinggjerde. Det
finnes også eksempler på steingjerde på
den ene siden av hagen, for å beskytte
mot vinden. Nettinggjerdet er yngre enn
stakittgjerdet, og det var mange som
kunne fortelle at stakitt ble skiftet til
netting, angivelig fordi det var mindre
arbeidskrevende.
Stakittgjerdene har mange forskjellige
utforminger, både av spiler, stolper og
porter – det var stort rom for skaperevne. Stakittgjerdene var oftest lysmalt,
som huset. Vi har også indikasjoner på
at de kunne være malt i andre farger,
som oker og engelskrød.

Flaggstanga ser ut til å ha kommet inn
fra begynnelsen av 1900-tallet. Det må
henge sammen med løsrivelsen fra
Sverige og ei sterk nasjonalkjensle, men
alle hadde selvsagt ikke flaggstang. Den
er noen ganger plassert inne i hagen og
andre ganger utenfor, men i nær
tilknytning til hagen.
Benker og bord var ikke så vanlig i
stuehagene, men det forekom. Noen
hadde en sittebenk ved veggen, bygd
opp av torv og stein, eller en trebenk.
Bord av ei stor steinplate forekom også,
likedan kvalknokler som ble brukt både
som stoler og pynt ellers. Bord, benker,
lysthus, fontener og slike elementer var
mer vanlig i byhagene, og på handelsstedene og prestegårdene, enn i de
folkelige stuehagene på landsbygda.

Trær, busker og
stauder
Registreringsmaterialet viser at artsutvalget er sparsomt når det gjelder trær
og busker, men staudeutvalget er desto
rikere.
De fleste trærne i hagene er hentet fra
skogen i nærheten, og det er bjørk, selje,
hegg og rogn. Rogna er absolutt mest
brukt, «skava» som den gjerne kalles i
Troms. Det lokale navnet forteller at den
har vært kjærkommen å finne som
tilleggsfôr til husdyra om våren, da
barken ble skavet av til fôr. Gran og lerk
er brukt i enkelte områder. De ser ut til å
ha kommet inn fra 1920-tallet og utover,

da det var ei stor skogreisingskampanje
i Nord-Norge.
Blant buskene er det rips som dominerer,
«vinbær» som de gamle i Troms ofte
kaller den. Det kan være ei kulturplante,
eller villrips som er hentet inn til hagen.
Humle er også mye brukt i hagene, den
slynger seg villig og frodig oppetter
husveggen.
Av de hardføre kulturstaudene er det blå
hjelm, gul reinfann og kvite dupper som
er mest brukt. Hjelmen er en populær
staude, ofte brukt som hekk, og den har
mange lokale navn hos oss, som «blåstengler», «duehus», «blåmunke» og
«munkehette». De to siste navnene
henspeiler på at den kom inn i landet
med munkene i middelalderen, den var
en av deres legeplanter, mens navnet
«bukkedaue» henspeiler på at den er
giftig. Kristine Lind Grøttland nevner i
sitatet i min innledning blomstersorten
«taxsi». Dette er et navn som antagelig
er gått ut av bruk, men mest sannsynlig
er det reinfann hun refererer til. En
informant i Harstad mener at hennes
mor brukte navnet «takksi», «tannsi»
eller «tannsid» om en variant av
reinfann som hun mener var lavere og
mer takkete enn den vanlige typen,
sannsynligvis krusbladet reinfann.
Grøttlands «taxsi» kan være en folkelig
variant av det latinske navnet på
reinfann som er Tanacetum. Andre
stauder, men ikke like mye brukt som de
som allerede er nevnt, er akeleie,
krøllilje, bestemorsblomst, fjellflokk,
toppklokke, storklokke, prydgress og
gul marianøkleblom som lyser opp om
våren. Stedegne stauder ble hentet inn
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Rabarbra er ei villig plante. Den ble
brukt både som pryd- og nytteplante, og
fantes i alle hager, gjerne som
hekkbeplanting. Et annet trekk som går
igjen i en del hager, er bed kantet med
aurikler og fylt med forskjellige ettårige
sommerblomster.

Form og stil
Det er forskjellige stilarter innenfor
hagekunsten som innenfor annen kunst
og arkitektur. Når det gjelder hager
skiller vi i Norge gjerne mellom
middelalderen, renessansen, barokken,
landskapshagen, nyformalismens hager
og funksjonalismens hager. Det er også
vanlig å skille mellom en formal
hagestil, som har et geometrisk
formspråk, og en landskapelig hagestil,
som har et naturalistisk eller organisk
formspråk. I Troms kan det være
vanskelig å plassere hagene entydig i en
av gruppene, spesielt gjelder det
stuehagene på landsbygda. Men vi kan
ofte se at hagene har trekk fra den ene
eller andre stilretningen.
Som type er middelalderhagen/urhagen
tidløs, den kan være anlagt i forhistorisk
tid som i dag. Plantematerialet i denne

Humle er en plante som finnes i
mange av de gamle hagene. Her
pryder den inngangen på Andsjøen i
Nordreisa. Legg også merke til de
flotte tråkkhellene.
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hagen kan være stedegne planter og
trær eller kulturplanter, ofte er begge
deler blandet i samme hage. Mange av
de små stuehagene i Troms har
urhagens kjennetegn:
lLiten og innhegnet, kvadratisk eller
rektangulær.
lFrittliggende eller inntil husvegg.
lEnkle nytte- og prydhager med klare
lokale variasjoner.
Renessansetidens hagestil har også satt
spor etter seg i Nord-Norge. Den mest
kjente renessansehagen er på Lurøy på
Helgelandskysten. Kjennetegn på

renessansehagen, også den på Lurøy, er:
avgrensing og symmetri i
oppbyggingen.
lDet er sammenheng mellom hus og
hage.
lHagen har en moderat størrelse.
lParterremønster, dvs. flaten er
geometrisk inndelt i grusganger og
plantekvarterer.
lPlantebedene er lagt opp i
symmetriske, sirlige mønstre.
lPryd- og nytteplanter er blandet.
lSpaserganger med sand, eller singel
som rakes.
lKlar

I Troms finner vi at den lille stuehagen
noen ganger er utformet i et renessansemønster, og vi har den i registreringsmaterialet både fra Lenvik, Bardu og
Karlsøy. Den har sikkert også
forekommet i andre bygder. Det er den
samme hagetypen som Schnitler i 1916
skrev fantes langs hele kysten fra
Skiensfjorden til Trondheim:
– en firkant delt av korsgang med
sirkelbed i midten, halvmåneformer,
trekanter osv. som samler seg om et
regulært centralbed. Det er renæsanceformen som lever i havens små
dimensjoner.
De små hagene i Troms med renessansepreg hadde litt forskjellige mønstre, men
de fleste som vi har opplysninger om,
var som mønsteret i Lurøyhagen.
Størrelsen var imidlertid forskjellig, de
var mindre. Mens Tromshagene er 6–7
meter i firkant, er renessansekvarteret i
Lurøyhagen om lag 12 meter i firkant.
Men vi har også eksempler fra Troms på
at firkanten kunne deles opp i firkantede
og trekantede bed, og alltid var det

Foto: Kulturvernavdelingen i Troms, I. Hage.

fra skogen – rød jonsokblom og gul
ballblom ser ut til å ha vært vanligst.

Grafikk: Ernst Høgtun, Tromsø Museum etter tegning av Ingebjørg Hage.

skjellsandstrødde ganger mellom
blomsterbedene.
Tradisjoner for plantebruk og utforming
av hager er sterkt preget av klima,
geografisk beliggenhet, hageimpulser og
stilretninger. Det er et generelt trekk at
hovedretninger og stilarter i overklassehager framstår som forbilder for
enklere og folkelige hager. Og det er
nettopp det vi ser i de gamle folkelige
stuehagene i Troms. Vi finner her både
«urhagen», en enkel hage av grunntypen
der ordningen av plantene er enkel og
behersket av den rette linje, den er lite
påvirket av stilperioder, moter og
kjøpetilbud, og den kan like godt være
oppstått på 1900-tallet som å være eldre.
Men vi finner også i de gamle
stuehagene i Troms påvirkning fra
renessansens formspråk. I de mest
forseggjorte kan vi si at urhagen og
impulsene fra renessansehagen er
smeltet sammen til en hagetype som er
genuint nordnorsk – det er Tromshagen.
Og det er mulig den har eksistert langs
hele kysten i nord, på samme måte som
Schnitler i 1916 sa den eksisterte fra
Skiensfjorden til Trondheimsfjorden.

Hageimpulser langs
kysten
På 1800-tallet var handelsmenn,
skippere og hjelpesmenn på årlige turer
sørover så langt som til Bergen.
Samtidig var det mange sørfra som
bosatte seg i Troms, både i innlandsbygdene, på kysten og i byene. Både
flyttingen og reisingen medførte

selvsagt nye impulser, også om hager og
hagestell. Embetsmennene, deriblant
prestene med sine koner, kom sørfra og
var vant til hager. Flere av prestene var
pionerer når det gjaldt utprøving av nytt
plantemateriale.
Fra begynnelsen av 1900-tallet hadde
Severin Ytreberg i Tromsø stor
påvirkning på hagestellet i Nord-Norge.
Han var lærer på lærerskolen og drev
sin gård Bjørkås som gartneri fra 1896.
Som lærer og veileder for de nye lærerne
som skulle ut i landsdelen hadde han
store påvirkningsmuligheter. Han skrev
også Hagebok for Nord-Norge i 1921.
Boka viser mulighetene og gir
oppmuntring og mange praktiske råd
for hagedyrkingen i nord. En informant
forteller at i hans bestemors stue i
Balsfjorden var det tre bøker, de to
viktigste var Bibelen og Ytrebergs
hagebok, som det var notert flittig i.

Hagearbeidet

gikk tilbake. Fra Torsvåg på Vanna har
Barth en interessant beskrivelse av
hagens tilblivelse: I 1918 ble fru Florrie
Figenskaug gift i Torsvåg. I slike ødslige
og karrige omgivelser gjaldt det å finne
på noe som kunne live opp i tilværelsen.
Siden 1921 har derfor fruen gått inn for

Registrerte hager i Troms:
Byhage: – stor:
– liten:
Hage på handelssted/
embedsgård/storgård:
Hage av mellomstørrelsen:
Stuehage: – frittliggende:
– i gavlvegg:
– ved langside:
– ved to sider:
Sum registrerte hager:
Hager med/hadde hatt
renessansemønster:
Hager med rundbed som
sentralmotiv:

5stk
8stk
11stk
17stk
7stk
34stk
25stk
26stk
132stk

10stk
8stk

Ved de store gårdene og handelsstedene
hadde de ofte husmenn som ble opplært
i hagearbeid. At husmannsvesenet gikk
tilbake og leid hjelp ble dyr, har vært
angitt som den viktigste grunnen til at
hagestellet på storgårdene i Nordland
Grusganger og plantebed ble anlagt i
geometrisk mønster. Disse fire
mønstrene er funnet i hager i Troms.
Mønsteret med et rundt bed i midten
ser ut til å ha vært mest brukt, og er
det samme som i renessansehagen på
Lurøy.
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Det sies også om hagen i Torsvåg at det
var mye arbeid å opparbeide den. Det
ble hentet grastorv og gjødsel
annetstedsfra og trillet utover bergene,
og etter hvert ble det dannet brukbar
moldjord for vegetasjon. Begynnelsen
var ei rabarbrarot som ble delt i fire. Ei
plante som der dannet et ypperlig vern
mot ishavssnoen var Tromsøpalmen.
Når det gjelder de små stuehagene var
både opparbeidelsen av hagen og
vedlikeholdet familiens ansvar.
Mennene var med i opparbeidelsen,
murte og trillet jord, men vedlikeholdet
var kvinnenes og barnas ansvar. Det ble
sådd, luket og vannet. Grøttland forteller

at mor og barn lå på kne og puttet ett og
ett gulrotfrø ned i jorda, og når veksten
var kommet i gang var det barnearbeid
å luke og vanne – det ble gjort under
mors oppsyn. Det ble videre raket og
strødd i hagegangene hvert år. Spesielt
var det å rake i grusgangene barnearbeid. Den kvite skjellsanden var
ekstra gjev å ha i hagegangene. En
informant i Bardu fortalte at de fikk den
i sekker fra kysten, og på Reinøya ble
det fortalt at de seilte båten over sundet
for å hente kvit skjellsand på ei spesiell
strand på Ringvassøya.

Trær fra skogen og
stauder fra mor
I stuehagene var trærne gjerne hentet fra
skogen; rogn, bjørk, selje og hegg.
Stauderøtter var det vanlig å få eller
bytte med kjenninger og naboer, og ei
god venninne kunne gjerne ha med seg
ei rot når hun kom på besøk. Om du
flyttet var det ikke uvanlig å ta med seg
stauderøttene, og den unge jenta fikk
gjerne med seg røtter fra sitt barndomshjem når hun flyttet til mannen. Det var
gamle og hardføre «bytte og gi bort
stauder» som preget de folkelige
Tromshagene.
Mennene hadde gjerne blomster- og
grønnsakfrø med seg hjem som «Lofotgave» eller «bygave». Informantene
fortalte også om en omreisende
frøhandler som kom tilbake på sykkel
årlig i 1920- og 1930-årene. Det var
dessuten vanlig å samle frø fra egne
ettårige planter som ringblomster og
stemorsblomster.

Avslutning
Det er nok ingen tvil om at det på 1800tallet var innenfor en overklasse det var
hager av noe størrelse, med forseggjort
utforming og stor artsrikdom av planter
og trær. Slike hager fantes derfor mest
på handelsstedene og prestegårdene. Det
Det var slutt på hagestellet – men
reinfannen blomstret fortsatt frodig
ved denne gamle stua i Lyngen i 1986.
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Foto: Kulturvernavdelingen i Troms, I. Hage.

å skape en nydelig have, hvis make man
vanskelig kan tenke seg å finne på en
tilsvarende værhård utpost.

er også derfra vi har 1800-tallsbeskrivelsene om blomsterrikdom, snirklete,
kvite spaserganger og forfinet selskapelighet i hagen. Uttalelser fra informantene i hageregistreringen tyder også
på at det å ha hage for folk flest betydde
ambisjoner om å tilhøre et sosialt nivå i
bygda. I Finnkroken på Reinøya ble det
sagt at: «Hadde du et nivå i bygda måtte
du ha hage». En informant i Lenvik
uttrykte det litt annerledes: «Hage
krevde velstand og tid».

noe som kan skyldes både et godt
jordsmonn og klima, men også at der
var flere embetsgårder. I innlandsbygdene Bardu og Målselv, med stor
innflytting sørfra, er det få eldre hager å
se i dag, men der fortelles det om flere i
første halvdel av 1900-tallet, og det kan
se ut som en del av hagetradisjonen
døde ut med den eldre generasjonen av
kvinner, antydningsvis midt i forrige
århundre. l

Men hageregistreringen viser at vanlige
folk også hadde hager. Den folkelige
stuehagen var så absolutt en hage, og
sett fra en kulturhistorisk synsvinkel er
den like interessant som de andre, selv
om den ikke har fått like mye oppmerksomhet. Hvor gammel den er i
Troms er det vanskelig å si, Grøttland
nevner den med den største selvfølgelighet fra skiftet mellom 1800- og
1900-tallet. Beliggenheten av stuehagen
viser at den også for vanlige folk
betydde prestisje. Den lå alltid plassert
slik at den var godt synlig fra den gamle
ferdselsveien, sjøen. Likedan som at
hagen var plassert den veien, vendte
også «finsiden» på husa mot sjøen, den
panelte veggen og den som var malt
med den dyreste malinga. Det gjaldt
både på handelsstedene og smågårdene.
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Stauder – grønne kulturskatter
Brynhild Mørkved
Staudene er et viktig element i en gammel hage.
De fleste gamle stauder har sin lokale historie: herkomst,
bruk og navn. Staudebevaring er derfor en
viktig del av vår kulturarv.
angfoldet av vekster i en
herskapelig hage var stort: mange
forskjellige treslag, busker, stauder,
sommerblomster, grønnsaker og
krydderplanter. Det vi i dag først og
fremst legger merke til med en gammel
hage, er de store, praktfulle trærne. Edle
løvtrær som ask, alm og lønn ble
vanligst plantet, men også bartrær som
gran, sembrafuru og lerk. Skygge er
etter hvert blitt et problem i disse
hagene, og mange fremstår i dag som
vakre parkanlegg der staudene kan ha
problemer med å trives.

M

Mangfoldet i småhagene var lite. Ofte
fantes bare noen få arter som rabarbra,
reinfann, rips og rogn. Det vil si de fire
r-er, som er så karakteristiske for de
nordnorske småhagene. Av andre
treslag var bjørk, gran og lerk vanligst
plantet. Men mengden trær var liten og
problemet med skygge var ikke stort.
Folk fikk ofte planter fra andre, og det er
i de små og halvstore hagene at vi i dag
finner igjen staudemateriale som
tidligere var i de herskapelige hagene.
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For noen er det selve hageanlegget som
er det viktigste, for andre er det de
artene som finnes der som er mest
spennende. Det er stor forståelse for å ta
vare på flotte, gamle trær. Respekten for
gammelt staudemateriale er derimot
langt mindre. Ønsket om lettstelte hager
og ønsket om å prøve noe nytt, har nok
vært den største trusselen mot gammelt
staudemateriale. Det å ta vare på lokale
plantenavn, plantens lokale herkomst og
eventuelle bruksområder, høyner
verdien av den enkelte art. Her skal vi se
på noen av disse grønne antikvitetene.

Kildene
Kildene til informasjon om staudenes
historie i landsdelen er mange, men
spredte og trolig ufullstendige.
Schübelers Viridarium Norvegicum er
den viktigste kilden. Her finnes noen
artslister, og svært mye informasjon om
enkeltarter. Fullstendige plantelister fra
hager ellers er det lite av. Presten I. A.
Heltzen i Rana har en oversikt over hva
som var vanligst dyrket i hagene der ca.
1830. Da hagen på Dønnes gård ble lagt

om ca. 1850, ble det laget en liste over
hva som ble plantet. Listen inneholder
17 arter stauder. Apoteker Per Svendsen
i Tromsø hadde en spennende hage der
ca. år 1900, og derfra finnes to fullstendige lister med noen års mellomrom
(105 arter stauder og løkvekster). Fra
Hadsel prestegårdshage finnes en
fullstendig artsliste fra ca. 1920–30
(omfatter 139 arter stauder). Det finnes
sporadiske opplysninger om enkeltarter
i en rekke artikler, blant annet botaniske
reisebeskrivelser, og til sammen får man
et visst dokumentert bilde av hva som
ble dyrket. Severin Ytrebergs hagebok
for Nord-Norge som kom i 1921, er også
en viktig kilde.
I det følgende omtales noen av de artene
og slektene som jeg betrakter som de
mest spennende. For helheten er det
laget en tabellarisk, historisk oversikt
over de mest brukte andre gamle
staudene.

Abrodd – Artemisia
abrotanum

Fotos: Brynhild Mørkved.

Abrodd regnes som en av klosterplantene i Norge. Ifølge Schübeler var
den en av de vanligst dyrkede hagevekster, som en fant over det meste av
landet. Den var en viktig medisinplante:
abortfremkallende, sårsalveingrediens
sammen med balsam mot såre
brystvorter, brukt mot menstruasjonssmerter, urinveislidelser, mot isjias og
kramper. Den var også kjent som en
tidlig potteplante, blant annet omtalt i
Hillesøy bygdebok. Vår erfaring fra
Botanisk hage i Tromsø er at den har
problemer med overvintringen ute.
Kanskje sto den ute om sommeren og
var potteplante om vinteren? Abrodd
som potteplante har eksistert andre
steder også. På museumsanlegget «Den
Fynske landsby» ved Odense,
observerte jeg for et par år siden abrodd
som potteplante i et vindu på en av de
gamle gårdene.

Alpeslirekne –
Aconogonum
alpinum
Denne staselige og litt spesielle stauden
er ingen vanlig hageplante i nord. Den er
mye brukt i gamle hager i deler av
Målselv og i Bø i Vesterålen. Den nevnes
ikke i eldre hagelitteratur. I siste utgave
av Lids flora (1994) er den nevnt som
forvillet fra hager i Målselv, funnet på
en vegkant og med kommentaren om at
den trolig kom til Målselv under siste
krig.
Abrodd (Artemisia abrotanum ) var
en av de tidligste potteplantene. Fra
«Den Fynske Landsby», Odense 1999.

Den svenske botanikeren Zetterstedt
nevner abrodd fra handelsmann Raschs
hage på Skjervøy i 1821, og presten
Heltzen angir den som vanlig dyrket i
Rana. Den finnes på listene fra apoteker
Svendsens hage i Tromsø og fra
prestegårdshagen på Hadsel. På grunn
av liten hardførhet, er det lite trolig at
det fortsatt finnes gammelt materiale i
landsdelen.
Alpeslirekne (Aconogonum alpinum )
er mest kjent fra Målselv og Bø i
Vesterålen.
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Aurikler – Primula x
pubescens
Fra omkring 1850 og fremover var
aurikler mye brukt i hagene. Det ble
plantet mye av dem på nyanlegget på
Dønnes gård. Den svenske botanikeren
Th. M. Fries besøkte Tromsø i 1864 og
kom med følgende beskrivelse: Nu – vid
vårens första början – var antalet af
blomande arter väl ej stort, men i stället
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prunkade nu som bäst en mångfald af
olik-färgade Aurikel-former i alla
trädgårder inom och utom staden.
Aurikler nevnes fra hele landsdelen i
den følgende tiden. Ifølge Schübeler er
auriklene av de aller mest populære
prydplantene i Norge. Han skriver at
selv finere engelske varieteter holder seg
meget godt under snødekket om
vinteren, til og med i Hammerfest, Vardø
og Vadsø. Severin Ytreberg skriver i sin
hagebok for Nord-Norge følgende: Med
rette er aurikelen en av de første planter
folk spør etter når de skal ha sig noget å
sette i en ny hageflekk.

Hadsel prestegård. Han hadde flere mål
med aurikler. Hvert år kjøpte han frø fra
utlandet, og han var svært fornøyd om
han fikk fram bare én ny sort hver gang.

Den mest berømte aurikeldyrkeren vi
har hatt er prost Sigvard Nielsen på

Balsam – Balsamita
major

Auriklene ble brukt som kantplantinger.
Men de har som kjent den egenskapen at
de vokser seg ut av jorda, så de må
omplantes år om annet. De krever derfor
et visst stell, og en del gamle aurikler er
nok av den grunn forsvunnet. I Botanisk
hage i Tromsø forsøker vi nå å bygge
opp en samling av gamle aurikler fra
landsdelen.

Ifølge Schübeler var balsam en like
vanlig hageplante som abrodd og fantes
i de fleste hager nord til Hammerfest.
Dette er en vakker, litt spesiell og
hardfør plante; høyvokst med smale,
grågrønne blad med sitronduft og små,
prestekragelignende blomster samlet i
en vid topp. Den har også vært brukt
som medisinplante, spesielt på sår og til
sårsalve sammen med abrodd. Den er
også brukt som duftplante. Balsam er
ikke funnet i noen av de undersøkte
gamle hagene. Materialet vi har i
Botanisk hage i Tromsø, er av sørnorsk
herkomst. Når det gjelder herdighet,
opptrer den som en meget robust og
Fjellflokk (Polemonium caeruleum )
har både blå og hvite blomster. Fra
tradisjonshagen i Botanisk Hage i
Tromsø.

Foto: Brynhild Mørkved.

Det med prydplanters herkomst er
spennende, og alpeslirekne kan tjene
som et eksempel på hvilke opplysninger
man får når man prater med folk. I dette
tilfellet åpnet det for litt kvinnefellesskapshistorie fra Bø i Vesterålen, ytterst
på Langøya: Det hele startet med at jeg
så arten i en gammel hage på
Storkmarknes. Det viste seg at eierinnen
hadde den fra sin farmors hage i Bø. Og
der ute i Bø fortalte hun, skulle det ha
vært et helt spesielt hagemiljø rundt
århundreskiftet. Hvor de fikk frø eller
planter fra, var hun ikke sikker på. Ved
et senere besøk i Bø fant jeg den i mange
gamle hager, til og med i en hage der
alle andre stauder var borte. Her rådde
plenen grunnen alene, og alpeslirekneet
hadde klort seg fast mellom grunnmuren og plenen som ble forsøkt klippet
helt inntil huset. Denne historien fortalte
jeg på et foredrag i Målselv, noe som ga
uventet respons. En av tilhørerne
fortalte at hennes hageinteresserte tante
hadde arbeidet som telegrafistinne i Bø i
Vesterålen på 1920-tallet. Muligens
kunne hun ha tatt med seg en rot da hun
flyttet til Målselv.

hardfør plante. Det er derfor merkelig
om det ikke fort-satt skulle finnes noe
gammelt materiale i landsdelen.

Fjellflokk –
Polemonium
caeruleum

Foto: Brynhild Mørkved.

Den vakre, blå fjellflokken er en viltvoksende høystaude som både finnes i
høystaudeskog og nær fjæra her i
landsdelen. Som hageplante er den mye
brukt. Om den blå vi finner i hager,
opprinnelig er tatt inn fra naturen eller
om den er kommet som hageplante, vet
vi lite om. Den var i alle fall en av de
mest brukte hageplanter i Finnmark fra
ca. 1850 og fremover. Den svenske
botanikeren Fries rapporterer den for
eksempel som hageplante fra Gjesvær i
1864. Den ble også plantet i hageanlegget på Dønnes ca. 1850. Den
hvitblomstrete varianten er også svært
mye brukt. Begge har vært populære
arter ved gravminner på kirkegårder.
Av lokale navn er vel jakobsstige det
vanligste. Fra Steigen har jeg informasjon om junkeren i det grønne på den blå
og jomfruen i det grønne på den hvite.
Det finnes også planter med svært
spisse kronblad som ligner noe på
lappflokk (P. acutiflorum) i noen gamle
hager og på kirkegårder, blant annet i
Lofoten og på Bjarkøy.

Hjelm – Aconitum
En av de mest brukte plantene i landsdelens hager er hjelm. Kjært barn har
mange navn, så også for hjelm. Navnet
ridderspore brukes av mange. Men det
er navnet på en annen slekt i soleiefamilien, nemlig Delphinium. Dette har
ført til mye forvirring og feilinformasjon. Andre mer folkelige navn er
blåstengler, blåmunke og bukkedaue.
Hjelm regnes til den gruppen planter
som vi i Norge kaller klosterplanter, og
som derfor har en lang historie. Fra
skriftlige kilder har vi de eldste
opplysningene om hjelm i Norge fra

Christian Gartner i Trondheim (1694).
Han skriver at den fantes i alle hager,
men fordi den er så giftig har han prøvd
å utrydde den. Her i Nord-Norge nevnes
den for første gang fra ca. 1850 fra det
nye hageanlegget på Dønnes gård. Etter
den tid har vi mye informasjon om hjelm
fra hele landsdelen. Det er kraftige,
hardføre stauder som også overlever om
hagen forfaller. Blomstrende hjelm og
reinfann kan bære bud om at det har
stått et hus der for lenge siden.
Det finnes flere arter og sorter av hjelm
som er brukt i hager. I plantelisten fra
Hadsel prestegård nevnes sju ulike
arter/sorter. Vanligst og mest hardføre
er de mørkt blå. Totalt sett finnes det
mange mørkeblå arter i verden. I Norge
er det to arter som har vært mye brukt,
nemlig stor hj el m eller ven u svogn
(Aconitum napellus) og p r a kth j elm
(A. x stoerkianum). Folk flest skiller ikke
de to artene. Venusvogn er en europeisk
art og er den opprinnelige arten i Norge.
Den er mer gråblå i blomsterfargen,
selve hjelmen er dunhåret, likeså
blomsterskaftet. Dette er en ren art, og
den setter modne frø og kan spre seg på
det viset. Prakthjelm er helt glatt både
på hjelmen og på blomsterskaftet, og
blomsten ser intenst blå ut.
Litt mindre vanlig lengst nord er den
varianten som er lys blå og hvit (A. x
stoerkianum var. bicolor). Flere steder i
Nordland er denne den vanligste formen.
På Helgeland kalles denne formen
lærernese og på Stokmarknes
studenternese.
Rosa hjelm fra Hadsel prestegård.
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Liljer – Lilium
Schübeler skriver at det ble dyrket ca. 30
liljearter i Norge og av disse ble 10 arter
nevnt for den nordlige landsdel. Her ser
vi bare på de tre vanligste, br a n n li l j e,
m a r ta gon li lj e og ka u ka su sli lj e.
En av de eldste konkrete
artsopplysningene vi har om en flerårig
hageplante, er fra den svenske
botanikeren Zetterstedt som blant annet
besøkte Tromsø i 1821. Han skriver: I de
smaa Urtehaver i Byen prunkede den
brandgule Lilje (Lilium bulbiferum) ved
Siden af Salat og de almindelige
Kjøkkenurter. Ifølge Schübeler var
br a n n li lj e en av de vanligst dyrkede
liljer i Norge: Dersom man i en nok saa
liden Have paa Landet finder Blomster,
kan man være temmelig sikker paa at
træffe denne eller L. tigrinum. Den
holder sig endog paa Gjesvær. Mye av
det gamle materialet synes å være borte.
I stedet har vi fått inn nye former med
større og mer fargesterke blomster, og
lavere vekst.

Ma r ta gon li l j e (L. martagon) finnes
det i dag mye gammelt materiale av.
Den er tydelig meget hardfør, og spesielt
i Nordland står den i gamle, overgrodde
hager og på gamle kirkegårder. Den
typiske arten har en gammelrosa
blomsterfarge. Det finnes flere fargevarianter i den rosa-rødbrune
Hekker av hjelm (Aconitum ) er vanlig
brukt mange steder.
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Foto: Finn Haugli.

Martagonlilje (Lilium martagon )
finnes det mye gammelt materiale av.

det er det eldste materialet vi så langt
kjenner til.

Foto: Brynhild Mørkved, 2000.

En stor sjeldenhet er en rosa variant.
Den nevnes i plantelisten fra Hadsel
prestegård, og finnes fortsatt der. Det er
opplysninger om at den fantes i en hage
i Bodø like etter krigen. Den kan
selvsagt fortsatt finnes i hager uten at
jeg kjenner til det. Rosa hjelm er å få
kjøpt på gartnerier i dag, men det er
trolig et annet materiale enn den gamle
stauden. Hjelm med hvite blomster
finnes i stadig flere hager i dag. Det
dreier seg vesentlig om to arter:
u lvehj el m (Aconitum vulparia) med en
lang og smal blomst og A. anthora med
en kort og bred blomst. Ulvehjelm er
oppført i plantelistene både fra Steigen
prestegård og fra Hadsel prestegård. Det
finnes fortsatt materiale på Hadsel, og

fargeskalaen. Det finnes også en fylt
form, som i alle fall finnes i noen
Tromsøhager. Den hvite martagonliljen
er trolig av nyere dato i landsdelen.
Martagonlilje nevnes første gang fra
Dønnes gård ca. 1850, og finnes senere
nevnt fra hele landsdelen. Ifølge
Schübeler er den en av de vanligste
liljene i landsdelen nord til Hammerfest.
Vi har også en flott knallgul lilje,
ka u ka su sli l j e (L. monadelphum), også
kalt stei gen li l j e her i landsdelen (foto
s. 11). Schübeler skriver at den kom til
Norge i 1820 fra Kaukasus. Ifølge ham
ble den dyrket hist og her nord til
Steigen. Den står på listen over arter i
apoteker Svendsens hage i Tromsø fra
1903. Ytreberg har den ikke med i sin
hagebok. Steigenlilje trives godt mange
steder, blant annet i Tromsø der den har
fin blomstring. Den er iøynefallende og
populær og har nok spredt seg etter gibort-prinsippet. I dag finnes den ikke i
prestegårdshagen i Steigen, men den
finnes i andre hager i området.

hagebok omtales også en svært vakker
kultivar av va n l i g m j ødu r t med gult
eller gulspettet bladverk. Finnes denne
kultivaren fortsatt i landsdelen? Jeg har
aldri sett den. I prestegårdshagen fantes
også en meget høy art (opp til tre meter)
med nydelige, kritthvite blomster:
kj em pem j ødu r t (Filipendula
kamtschatica), foto s. 16. Den finnes ikke
lenger i hagen der, men er en svært
vanlig art i mange hager på Sortland,
der det blant annet finnes flotte hekker
flere steder. Fra Sortland er den spredt
til andre hager i landsdelen, blant annet
er det en del av den i Tromsø. Den
nevnes ikke i Ytrebergs bok. De siste to
artene fra prestegårdshagen var
rosablomstret. En høy art (130 cm)
benevnt som Spiræa palmata og en lav
(50–60 cm) med vakre brunrøde blad,
benevnt som S. astilboides. (Filipendula

het tidligere Spiræa). Ingen finnes der i
dag. Ytreberg nevner to rosa planter:
S. palmata og S. palmata elegans som er
lavere og mer grasiøs enn hovedarten.
Navnsettingen av de rosa artene har
vært forvirrende, med navn brukt om
hverandre. Ifølge nyere litteratur skal
S. palmata ikke finnes i kultur hos oss.
De store rosa artene våre tilhører enten
arten Filipendula rubra eller F.
purpurea. I Tromsø finnes en stor rosa
art som har hatt sin opprinnelse på
Bjørkås gartneri. Og det finnes en lav
art med nydelige rødflekkete blad. På
Helgeland er det mye høy, rosa mjødurt.
Arten der ble ofte brukt som lehekk for
andre mer sarte arter. Også i Lofoten og
i Vesterålen finnes det gammelt
materiale. Vi har samlet mye materiale
som nå dyrkes i Botanisk hage i
Tromsø, og vi håper derfor å få bestemt

Foto: Brynhild Mørkved.

Mjødurt –
Filipendula
I hagen på Hadsel prestegård var det
fem arter mjødurt. Vår viltvoksende
mjødurt er oppført i plantelisten, og
dessuten en varietet av denne med
hvitbrokete blad. I Severin Ytrebergs
Ormerot (Bistorta major ) finnes i
gamle hager spesielt i Nordland og i
Finnmark.
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disse artene med riktige navn.
En art som ble betegnet som vanlig på
slutten av 1800-tallet var fylt m j ødu r t
(Filipendula ulmaria Flore pleno).
Statsgartner Peter Nøvik (1902) skriver
at den er en av de vanligst brukte
staudene i Finnmark. Den står også
oppført i plantelisten fra apoteker
Svendsens hage i Tromsø ved
århundreskiftet. Gammelt materiale av
denne kjenner vi ikke til fra landsdelen i
dag. Arten finnes i noen hager, men det
er nyere materiale fra sørligere områder.

Ormerot – Bistorta
major
Ormerot er observert i gamle hager både
i Nordland og i Finnmark. Schübeler
skriver at den trivdes godt og spredde
seg både på Steigen prestegård og i
Vardø. I Steigen nådde den en høyde på
1,5 meter. Den har sitt opprinnelige
voksested i fjell i Eurasia og nordvestlige Nord-Amerika. I Sibir er den
brukt som matplante. Der ble røttene
stekt og bladene spist som salat. Navnet
ormerot har den fått fordi den også har
vært brukt som medisinplante, som
navnet tilsier mot innvollsormer.

Reinfann –
Tanacetum vulgare
Det finnes to typer reinfann; va n li g
r ei n fa n n og kr u sbl a det r ei n fa n n
(T. vulgare f. crispum). På Island er den
krusbladete formen den mest vanlige i

34

hagesammenheng. Her i landsdelen er
den krusbladete formen sjelden.
Gammelt materiale er funnet på noen
kirkegårder og i noen få hager.
Schübeler sier at den trives like godt
som hovedarten både i Tromsø og ved
handelsstedet Nyborg i Øst-Finnmark.
Den ble dyrket på prestegårdene på
Flakstad og på Hadsel. Den har nok hatt
en større utbredelse tidligere.
Vanlig reinfann er vel i dag den
vanligste planten i gamle hager. Den er
fast inventar i alle småhager, og den
finnes ved gamle gravminner på kirkegårder. Mange steder er den forsøkt
utryddet. Det ser vi blant annet ved at
småplanter kommer opp på utsiden av
blomsterbed. Den eldste informasjonen
vi har er fra Hopseidet i Finnmark fra
1743. Heltzen skriver om den fra Ranadistriktet fra ca. 1830. Han kaller den
tansie-gras. Schübeler skriver også at
navnet tansegras brukes i nord. Navnet
taxsi som Kristine Lind Grøttland
bruker i sin stuehagebeskrivelse, er nok
en feilskriving av navnet tansi.
Dette har vært en viktig plante både
medisinsk og som fargeplante da den gir
en nydelig, skarp, mørk gulfarge. I
medisinplantelitteraturen er det som
middel mot innvollsormer at reinfann er
mest kjent. I nyere litteratur advares det
mot å bruke den for gravide kvinner.
Låg av reinfann ble for eksempel i
enkelte områder gitt til kyrne når de
hadde kalvet og etterbyrden ikke ville
komme. Muntlig informasjon forteller
også at reinfannlåg ble brukt for å
fremskynde og forsterke veer, og den er
også brukt som lakserolje. På en av sine

mange reiser kom den berømte svenske
botanikeren Carl von Linné til en liten
bygd i Nord-Sverige i september 1742.
Han ble overrasket over hvor mye
reinfann det var utenfor husene, og
kvinnene drev på å plukke den inn for
tørking. Men da han spurte hva den
skulle brukes til, fikk han intet svar, de
snudde ryggen til og gikk. Reinfann har
nok vært en meget viktig såkalt kvinneplante i lang tid, kanskje den viktigste
våre formødre hadde.
Reinfann kan muligens ha vært den
første eller en av de første hageplantene
her nord. Også som duftplante har den
hatt betydning. Den sterke lukten skulle
holde utøy borte. Den ble derfor brukt i
kleskister og på utedoer. Den var gjerne
plantet ved uthusene eller ved
kjøkkentrappa. Når man skulle inn i
huset, kunne man ta noen blad mellom
hendene, gni dem og dermed få litt
friskere lukt selv. Kanskje en slags
historisk deodorant? Reinfann har også
hatt betydning ved livets slutt. Planting
av reinfann på kirkegårder er en rest av
denne tradisjonen. Reinfann er en
kulturhistorisk viktig plante i vår
landsdel, og den bør derfor fortsatt ha
sin plass i alle gamle hager.

Seiersløk/alpeløk –
Allium victorialis
Det offisielle navnet er alpeløk, som
viser til at arten er viltvoksende blant
annet i Alpene. Det er knyttet mye
overtro til denne planten, og den skulle
blant annet ha beskyttende egenskaper.

Navnet seiersløk sier mer om denne
tradisjonen og er en direkte oversettelse
fra tysk. Den finnes også i Sibir og er
der brukt blant annet som matplante,
saltet ned i tønner. Her i landsdelen er
det svært mye seiersløk på Vestvågøy i
Lofoten. Der finnes den på alle
kirkegårdene, i mange hager og forvillet
flere steder. Vi kjenner arten også
forvillet på en holme i Granvinelva i
Hardanger. Seiersløk finnes også her og
der i hager og på kirkegårder en del
andre steder i landsdelen, blant annet i
Bodø, i Valnesfjord, i Mo og på kirkegårdene på Skjerstad og i Grane. Jeg
prøver å finne ut hvordan den er
kommet til de enkelte stedene, men så
langt uten resultat. Hvordan den er
kommet til Vestvågøy vet vi heller ikke.
Fra intervjuer vet vi at den i alle fall var
der ca. 1920.
Verken Schübeler eller andre nevner
denne arten. I Ottar nr. 220 (2/98) har jeg
skrevet en del om det etnobotaniske og
kulturhistoriske ved denne løkplanten.

Sibirlerkespore –
Corydalis nobilis

Fotos: Brynhild Mørkved.

Dette er en vakker, halvmeterhøy og
bugnende plante med duftende, gule
blomster som tiltrekker seg et yrende
Øverst: Seiersløk eller alpeløk
(Allium victorialis) er det spesielt
mye av på Vestvågøy.
Nederst: Sibirlerkespore (Corydalis
nobilis) blomstrer i juni.
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Soleier –
Ranunculus
De mest berømte og kjære soleiene er de
med fylte blomster i hvitt eller gult. På
1500-tallet var planter med fylte
blomster siste mote i Europa. Når de
fylte artene kom til Norge er uvisst.
Hvi te d u p per (R. aconitifolius Flore
pleno) ble plantet på nyanlegget på
Dønnes. Arten er kjent som en av de
Øverst: Hvite dupper (Ranunculus
aconitifolius Flore pleno) er en av de
vanligste gamle staudene.
Nederst: Gullknapp (Ranunculus
acris Flore pleno) var en populær art
som det er lite av i dag.
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vakreste og mest robuste stauder i hele
landsdelen. Det finnes da også materiale
av den overalt. I apoteker Svendsens
hage fantes det fire ulike arter med gule,
fylte blomster. Av disse er det bare fylt
engsoleie eller gu llkn a p p (R. acris
Flore pleno) som vi kjenner til i dag. Den
er meget sjelden, men finnes i noen få
hager i Tromsø og i Bodø. Ifølge
Ytreberg er dette en meget hardfør art.
Det er derfor merkelig at det i dag er så
lite av den. En av de andre artene var
fylt krypsoleie (R. repens Flore pleno).
Det er jo litt artig at brysomme ugress i
fylt blomsterform blir eksklusive
stauder.
En vakker, bunndekkende vårplante er
vå r kå l (R. ficaria). Den har sin viltvoksende nordgrense i Tromsø. Vårkål
er oppgitt i plantelisten fra apoteker
Svendsens hage. Kanskje er den
opprinnelig derfra her i Tromsø?

Stjerneskjerm –
Astrantia major
Schübeler (1887) skriver at stjerneskjerm
var meget vanlig dyrket som prydplante
nord til Karasjok og Vardø. Den er
oppført på listen fra Hadsel prestegård.
I dag finnes den i mange gamle overgrodde hager og på kirkegårder i
Lofoten. Ved tidligere registreringer har
den vært oversett, muligens fordi
bladene kan ligne andre arter. Ved
Flakstad prestegård er det for eksempel
en hel eng med småvokst stjerneskjerm.
Det er å håpe på at denne enga ikke blir
ødelagt. Det er en nydelig plante med

Fotos: Brynhild Mørkved.

insektliv tidlig i juni. Den er vakker ute
og blomstene er fine i buketter. Dette er
en hardfør asiatisk art med stor
utbredelse i Sibir. Schübeler skriver at
den ble innført til England i 1783. Han
skriver videre at den har holdt seg godt i
Trondheim i mange år, men sier ikke
noe om at han har sett den i vår landsdel. Den eneste historiske informasjonen
vi har er fra plantelistene fra apoteker
Svendsens hage i Tromsø ved århundreskiftet. I Tromsø finnes sibirlerkespore i
dag i ganske mange hager. Den er også
kjent fra Senja, men ellers er det lite av
den i landsdelen. Den er lett å formere
ved frø når frøene er ferske. Det skulle
derfor ha vært lett å ta med frø når man
var på reise. Om den er kommet østfra
eller sørfra vet vi ikke.

sine sarte, små, rosa blomsterskjermer
fra august og til snøen kommer. De
egner seg også godt for tørking.

Sluttord
Noe av det gamle materialet vi har
funnet, er oppformert og plantet i tradisjonshagen i Botanisk hage i Tromsø.
Det er begrenset hvor mye materiale det
er plass til der.
Det er å håpe at entusiaster i alle nordnorske kommuner starter sitt detektivarbeid om artenes historie i eget nærmiljø. Det gjelder både å ta vare på selve
materialet, men også å dokumentere
artens historie i kommunen. Vi må ikke
la denne delen av kulturhistorien og
planteklenodiene gå i glemmeboka eller
forsvinne. l
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Første omtale av andre staudearter:
Fra ca. 1830–40:
Forglemmegei
Myosotis
Frøstjerne
Thalictrum
Riddersporer
Delphinium
Fra ca. 1850:
Ballblom
Blodmure

Vanlig akeleie

Trollius
Potentilla
atrosanguinea
Hemerocallis
Iris germanica
Primula elatior
Lupinus
Dicentra
spectabilis
Narcissus poeticus
Polygonatum
multiflorum
Aquilegia vulgaris

Fra ca. 1865:
Georginer
Rabarbra
Tusenfryd

Dahlia
Rheum
Bellis perennis

Daglilje
Germaniris
Hagenøkleblom
Lupiner
Løytnantshjerte
Pinseliljer
Storkonvall

Fra ca. 1880:
Bergblom
Båndgress
Dagfiol
Kjærminne
Krokus
Murtorskemunn
Orientvalmue
Parkslirekne
Prydrabarbra
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Bergenia
Phalaris
arundinacea
’Picta’
Hesperis
matronalis
Omphalodes
Crocus
Cymbalaria
muralis
Papaver orientale
Fallopia cuspidata
Rheum palmatum

Påskeliljer

Narcissus
pseudonarcissus
Rutelilje
Fritillaria
meleagris
Sibirblåstjerne
Scilla siberica
Sibirvalmue
Papaver nudicaule
Skogskjegg
Aruncus dioicus
Skyggesildre
Saxifraga
umbrosa
Snøklokker
Galanthus
Sverdlilje
Iris pseudacorus
Vanlig torskemunn Linaria vulgaris
Villtulipan
Tulipa sylvestris
Vårakeleie
Aquilegia
glandulosa
Fra ca. 1900:
Aksveronika
Veronica spicata
Blåveis
Hepatica nobilis
Englenderiris
Iris latifolia
Fylt nyseryllik
Achillea ptarmica
’Flore pleno’
Gullkorg
Doronicum
Liljekonvall
Convallaria
majalis
Rundbladsildre
Saxifraga
rotundifolia
Sibiriris
Iris sibirica
Snøstjerne
Chionodoxa
Fra ca. 1920:
Bjørnerot
Honningknoppurt
Lungeurt
Småhjerte
Toppklokke

Meum
athamanticum
Centaurea
montana
Pulmonaria
Dicentra formosa
Campanula
glomerata

forrättad 1821. Lund.

Forfatteren:
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Fagenhet for botanikk, Tromsø
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Tollkasserer Mejers hage
Erfaringer fra restaurering av gammel byhage i Tromsø
Sveinulf Hegstad
Artikkelen tar for seg ulike stadier i prosessen
med restaureringa av en gammel hage. Både det praktiske arbeidet og
mere prinsipielle forhold vil bli omtalt. Utgangspunktet for prosjektet som vi her blir
bedre kjent med, var en snart 170-årig nedgrodd
hage i Tromsø sentrum.
a de første husene reiste seg i den
nye byen Tromsø på slutten av
1700-tallet, ble også de første hagene
anlagt. Å ha hage i tilknytning til sin
bygård var en etablert og statusfremmende del av borgerskapets kultur.
Selv etter at bebyggelsen begynte å
danne kvartalmessige strukturer, ble det
anlagt hager ut mot og langs gateløpet.
Det er få holdepunkt for å kunne si noe
sikkert om når denne praksisen
opphørte. Vi har en bevart «gatehage»
fra 1850-tallet i Vestregata 28, men vi
må anta at det på denne tida var blitt
vanlig å ha eventuelle hageflekker i
bakgårdene, skjult fra offentlig innsyn.
Presset på areal i sentrum medførte at
hagene som lå ut mot gategrunn tidlig
på 1800-tallet, relativt raskt ble bebygd.

D

Hagen i Skippergata 11
Merkelig nok har hagen i Skippergata 11
overlevd i sentrum av Tromsø helt fra
da tollkasserer Mejer fikk anlagt den i
tilknytning til sin nyoppførte bolig først
på 1830-tallet.
Gårdsanlegget består også av stabbur
og fjøs og ble fredet i 1942. Den eldste
omtalen vi har av hagen er fra 1844.
Tyskeren Theodor Mügge omtaler med
begeistring blomstrende reseda,
gyllenlakk og riddersporer i hagen til
«den originale gamle herre» tollkasserer
Mejer. Mejer døde i 1845, og gården
hadde flere eiere fram mot århundreskiftet. Vi vet ikke noe om hvordan disse
har videreført hagen. Familien til
nåværende eier, Liv Knudsen, tok over
eiendommen først på forrige århundre,
og hun har gitt oss beskrivelser av
hagen på 1930-tallet. Da planleggingen

av restaureringsprosjektet startet opp i
1998, hadde hagen ikke vært vedlikeholdt de siste tiårene og bar preg av
gjengroddhet. Hagen er plassert i
sørgavlen av hovedbygningen og er
avgrenset av et stakittgjerde som
sannsynligvis også angir den opprinnelige hagens utstrekning (ca 180
kvm). Terrengformen avslørte tydelige
strukturer etter en gangvei, og enkelte
steinsettinger langs tidligere bed var
synlige. Ellers var andre spor nedgrodde, og en balsampoppel hadde via
rotskudd spredt seg til det meste av
hagen. Av trær og planter for øvrig var
det en hagtornhekk mot sør og vest, et
grantre, og en rosebusk mot husveggen.
Staudene var med unntak av noen
akeleier og scillaer helt borte. Tidligere
hadde hagen bl. a. også en eksotisk
mandelbusk som blomstret årlig og var
en gjenganger i byens aviser. Ved
spadestikking ble ytterligere steinsettinger og en hellelagt sitteplass
avdekket. Dette var utgangspunktet for
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Restaureringsprosessen
En forenklet oversikt over de viktigste
stadiene i en restaureringsprosess kan
se slik ut:
1. Oppmåling og registrering
2. Hagens historie
3. Bevaringsstrategi
4. Restaureringsplan
5. Arbeidet
6. Vedlikehold
7. Eventuell formidling

Foto: Brandt 1960. Tromsø Museum.

vårt arbeide med hagen. Før en
begynner restaureringa er det imidlertid
nødvendig med grundig forarbeide og
planlegging.

Øverst: Hagen har utrolig nok
overlevd i sentrum av byen helt fra da
hovedbygninga i empirestil ble oppført
for over 160 år siden. Langs stakittgjerdet er det en hagtornhekk.
Nederst: Plantegning over
gårdsanlegget som ble anlagt på 1830tallet.
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Tegning: Ernst Høgtun, Tromsø Museum.

Når det gjelder formidling er det
nødvendigvis ikke noe som kan komme
inn først når hagen er ferdig. I vårt
prosjekt har vi hatt mange
presseoppslag under hele arbeidet.

Oppmåling og
registering
Starten på et slikt restaureringsprosjekt
må være en oppmåling og registrering
av hagen. Hvis det finnes et reguleringskart over området, er det et godt utgangspunkt for arbeidet, men det må da
forstørres opp til høvelig målestokk
(f. eks. 1:100). På kartet må alt av faste
installasjoner, gangveier og terrengformer tegnes inn, og planter og trær
angis med plassering og navn. Også
hagens nære omgivelser med bygninger
og det som måtte være av spennende
vegetasjon taes med. Alle inntegninger
må nummereres, og en liste lages hvor
hver enkelt ting beskrives nærmere, som
for eksempel høyde og diameter på trær,
tilstand på vegetasjon, murer og gjerder.
En helt nødvendig del av registreringa
av den eksisterende hagen er å
fotografere – husk å ta både oversiktsog detaljbilder. Det er også viktig å
dokumentere underveis i restaureringsarbeidet med foto og notater.

vanskelig når det gjelder mindre og
anonyme hager som har vært i privat
eie. Gamle kart og plantegninger kan
være detaljerte nok til å gi informasjon
om tidligere utforming. Skriftlige kilder
som regnskap og branntakster kan også
brukes. I tilfellet med Skippergata 11
kunne vi blant annet ved hjelp av
branntakster konstatere at stakittgjerde
allerede på 1850-tallet hadde sin
nåværende utstrekning. Trykte
beretninger om hagen kan også dukke
opp. I vårt prosjekt fant vi en avisartikkel fra 1844 der hagen omtales.
Fotografier og muntlig informasjon
burde det være gode sjanser å få tak i,
men til syvende og sist er det hagen som

Første fase i arbeidet med opprydding
var mer tidkrevende enn beregnet.

Fotos: Sveinulf Hegstad.

Historikk
Gamle hager er en del av vår kulturarv.
Gleden med en slik hage øker med
kunnskapen om dens historie.
Historikken er av stor betydning i
forarbeidet til et restaureringsprosjekt,
men å finne opplysninger kan ofte være

Gangveien er stukket. Våre erfaringer
med å gjøre arbeidet som et
dugnadsprosjekt er udelt positive.
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Stilhistorie
Hus og hage hører sammen. Det er
derfor nødvendig å nærme seg en
historisk hage med en helhetstenkning i
forhold til bebyggelsen. Hovedbygningen i Skippergata 11 er i
empirestil med en stramt oppbygd
symmetrisk fasade og en flott
inngangsportal. Det er vanskelig å
trekke stilmessige paralleller mellom
hus og hage slik vi kjenner hagen i dag.
Kanskje har sammenhengen aldri vært
særlig framtredende, men slik hagen nå
framstår kan den stilmessig mest

knyttes til nyformalismen som i Norge
hadde sin utbredelse i mellomkrigstida.
Lange, brede staudebed, gjerne med
blanding av stauder og nyttevekster,
innrammet av hekker kjennetegner blant
annet stilen. Tar vi også med grusganger, roser mot husveggen og åpne
gressplener, ser vi at likheten med hagen
i Skippergata er påfallende. Det er
imidlertid sjelden at en hage er rendyrket i forhold til en stil. Som oftest
finnes det trekk fra flere tidsepoker. Det
er derfor viktig å ha et bevisst forhold til
at hele historien er interessant når en
velger bevaringsstrategi.

Valg av bevaringsstrategi
Det må, som nevnt, foretaes nøye
vurderinger av hagen før en starter opp.
Har vi mangelfull kunnskap om den
hagen vi ønsker å gjenskape, kan vi
foreta valg som ødelegger verdifulle
element. Hagens grad av opprinnelighet
vil være bestemmende for bevaringsmåte. Hvis ingen data er kjent eller
bevart, åpner det for fri fornyelse, men
da selvfølgelig i forhold til en tidsepoke
og lokale tradisjoner. I tilfeller hvor alle
opplysninger er tilgjengelige muliggjør
det en rekonstruksjon av hagen slik den
har vært. Men vanligvis har en
ufullstendig kunnskap om hagens fortid,
og da er valget å rekonstruere det en
kjenner til og fornye det andre slik at det
hele framstår som en sannsynlig helhet.
Det ble tidlig klart at den informasjonen
vi hadde om den eldste hagen, ikke var
tilstrekkelig til å kunne foreta noen
rekonstruksjon. Valget ble derfor en
kombinasjon av rekonstruksjon og
fornyelse av hagens utforming slik den
kunne ha vært i mellomkrigstida. Til det
hadde vi sikre holdepunkt i gjenværende
strukturer og i muntlige overleveringer
fra nåværende eier. I forhold til plantemateriale manglet vi dokumentasjon av
alle artene, men god kunnskap om hva
som var vanlig i andre tromsøhager,
gjorde at problemet heller ble å begrense

I botn av gangveien ble det lagt
glassfiberduk for å hindre ugressvekst. Her ser vi også at de første
staudene er utplantet.
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Foto: Sveinulf Hegstad.

ligger der, som er beste kilde og som bør
være referansen som andre opplysninger
kontrolleres mot.

Tegning: Ingebjørg Hage, 14.02.2001.

antallet. En viktig kilde for hva som
kunne dyrkes i Tromsø rundt forrige
århundreskifte, var de omfattende
plantelistene fra apoteker Svendsens
hage i Sjøgata (ca. år 1900). I hagen i
Skippergata har vi valgt å vise de artene
som var mest brukt i Tromsø på denne
tida, så antallet vil nok bli høyere enn
det gjennomsnittshagen hadde.

steinsettinger og sitteplass
4. Reparasjon av steinsettinger, sitteplass og anleggelse av skjellsandgang
5. Anleggelse av plen og utplanting av
stauder

6. Nye hagemøbler
7. Formidling
Arbeidet var et dugnadsprosjekt initiert
av Fortidsminneforeningen. Tidsbruken

Igjen må viktigheten av å ha et bevisst
forhold til at hagen har en lang historie
og ofte har gjennomgått mange
endringer, understrekes. En må ikke ved
å tilbakeføre hagen til en bestemt
periode, fjerne verdifulle trekk fra andre
tider. En hages historiske verdi vil
nesten alltid være større ved å vise
utviklingstrekk fra flere epoker, enn en
kunstig rekonstruert tilstand som hagen
kan ha hatt en gang. Dette er en
vanskelig avveining, for alt av
utviklingsspor i hagen oppleves ikke
som like verdifullt. I Skippergata dukket
det opp et restaureringsetisk «problem»
i forhold til ei gran som var plantet etter
krigen. Ut fra vurderinger som gikk på
tilkomsttid, størrelse, skygge og estetikk
var det ikke vanskelig å finne
argumenter for å fjerne den. For eier
knyttet det seg imidlertid spesielle
minner til grana, noe som fullt ut
legitimerte at den kunne stå.

Restaureringsplan
En plan for arbeidet ble laget. I
hovedtrekk så den slik ut:
1. Berging av eksisterende stauder
2. Felling av trær og fjerning av røtter
3. Avdekking av tilgrodd gangvei,
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var vanskelig å stipulere på forhånd.
Den avhang av for mange usikre
forhold, blant annet knyttet til
oppslutning og ikke minst det forhold at
selv om mange hadde lang hageerfaring,
så hadde vi aldri beregnet tida på
hagesyslene våre. Våre erfaringer med å
gjøre dette som et dugnadsprosjekt er

bare positive. Selv om det høljet ned
møtte folk opp. Det er trivelig å gjøre et
slikt arbeide sammen med entusiastiske
hage- og historieinteresserte.
Finansieringa av reelle utgifter ble sikret
med kulturvernmidler fra Tromsø
kommune.

Stauder som er plantet og planlagt plantet i Skippergata 11
Akeleier:
Vanlig akeleie
Vårakeleie
Akeleiefrøstjerne
Aurikler
Balsam
Bergblom
Bjørnerot
Brannlilje
Båndgras
Dagfiol
Gul daglilje
Gullknapp
Gullkorg
Hjelm:
Storhjelm
Prakthjelm
Honningknoppurt
Hvite dupper
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Kosakkveronika
Aquilegia vulgaris
A. glandulosa
Thalictrum
aquilegifolium
Primula x
pubescens
Balsamita major
Bergenia cordifolia
Meum
athamanticum
Lilium bulbiferum
Phalaris
arundinacea ’Picta’
Hesperis
matronalis
Hemerocallis
lilioasphodelus
Ranunculus acris
’Flore pleno’
Doronicum
Aconitum napellus
A. x stoerkianum
A. x stoerkianum
’Bicolor’
Centaurea montana
Ranunculus
aconitifolius ’Flore
pleno’

Veronica
gentianoides
’Variegata’
Krusbladet reinfann Tanacetum
vulgare f. crispum
Lupin
Lupinus
polyphyllus
Martagonlilje
Lilium martagon
Fylt martago.
L. martagon ’Flore
pleno’
Mjødurt (rosa)
Filipendula
Ormerot
Bistorta major
Pinseliljer
Narcissus poeticus
Rabarbra
Rheum
Reinfann
Tanacetum
vulgare
Riddersporer
Delphinium
Rundbladsildre
Saxifraga
rotundifolia
Sibirgressløk
Allium sibiricum
Sibirlerkespore
Corydalis nobilis
Sibirstjerne
Scilla siberica
Sibirvalmue
Papaver nudicaule
Skyggesildre
Saxifraga umbrosa
Stjerneskjerm
Astrantia major
Sverdlilje
Iris pseudacorus
Svineblom
Senecio cordatus
Tusenfryd
Bellis perennis

Arbeidet
Oppmåling og registrering av hagen bør
skje aller først. For vårt vedkommende
var dette gjort noen år tidligere i en
annen sammenheng. Arbeidet startet
med en dugnad i 1998 hvor eksisterende
stauder ble berget og poppeltrær fjernet.
Året etter gjennomførte vi åtte
dugnadskvelder, men vi ble likevel ikke
mer enn ferdig med oppryddings- og
avdekkingsarbeidet. Stubber og røtter
på kryss og tvers var en møysommelig
jobb å få fjernet, og mengden av
skvallerkål og annet ugress var også
stor. Under arbeidet dukket det opp en
rekke gjenstander; fra bruddstykker av
1800-talls porselen til en lekebil fra 1950tallet. Alle sakene ble tatt vare på som
en del av hagens historie. En av
dugnadsdeltakerne er arkeolog. Hun
grov en prøvesjakt hvor det ble
konstatert at det i en dybde på omkring
30 cm dukket opp tettpakket skjellsand.
Det var strandlinja fra omkring år 1000
som lå under hagen. Poenget med å
fortelle om disse funnene er at man ved
graving i et område med lange
kulturhistoriske aktiviteter, må være
observant på ting som dukker opp. Ved
dybdegraving (20–30 cm) i grunn hvor
det er kjent middelalderbosetning må
kulturvernmyndighetene kontaktes.
I 2000 startet en mer spennende fase av
arbeidet med oppbygging og rekonstruksjon av hagen. Spor etter den
gamle gangveien vistes fortsatt godt.
Etter å ha stukket veien med påler og
hyssing, ble massen fjernet i en dybde
på 15–20 cm. I bunnen og opp langs
kantene mot bed og plen ble det lagt en

glassfiberduk som skal stoppe ugressvokster i skjellsanden. Kantsteinene
langs bedene ble deretter lagt. Dette var
mye godt vanlig fjærestein i ulike
størrelser og fasonger. I arbeidet med
reparasjon av disse kantene og der vi
måtte lage nye, var det et poeng for oss
å beholde den litt uvørne steinsettinga.
En bør ikke falle for fristelsen til å gjøre
det «penere» enn det opprinnelig har
vært. Dette er en problemstilling som
går igjen i de fleste restaureringsprosjekt – enten det gjelder gamle hus,
veteranbåter eller historiske hager. Etter
hvert som steinsettinga ble ferdig, ble
det trillet på skjellsand. Denne var ikke
av særlig god kvalitet, så til neste år må
vi legge et topplag med hvitere sand.

Vedlikehold og
skjøtsel

Det eneste staudematerialet vi hadde
igjen fra den gamle hagen var, som
tidligere nevnt, noen akeleier og scillaer.
Vi hadde derfor en lang ønskeliste med
planter som vi visste hadde vært brukt i
tromsøhager. Vår målsetting var å
skaffe plantemateriale med lokal
opprinnelse. Erfaringsmessig visste vi at
det fortsatt fantes en del av de gamle
staudene i byen. Via kontaktnett og
etterlysning i media strømmet det
planter til, og vi fikk mange av de artene
vi ønsket. Men fortsatt mangler en del,
blant annet en viktig karakterplante
som aurikler. Hagemøbler hører med til
en slik hage. Benker og bord laget som
kopi av en type som ble brukt i Tromsø
på begynnelsen av forrige århundre er
derfor under produksjon og vil være
ferdig til sommeren.

Formidling

Ved istandsetting/nyanleggelse må en
ha tanke for at hagen også skal vedlikeholdes. For vårt prosjekt vil vedlikeholdet måtte baseres på dugnader, og
det ble derfor ekstra viktig å legge opp
til en rasjonell skjøtsel. Tett beplantning
demper ugresset. Det samme gjør
fiberduken vi la i botn på gangveien. Vi
valgte også ikke å ha beplantninger i
plenfeltet for å lette klippinga. Ut fra
dette regner vi med at det er tilstrekkelig
med et par vedlikeholdsdugnader i
sesongen.
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Vi har hele tiden ønsket at dette skulle
være et formidlingsprosjekt. Avisene
har, som nevnt, vært flittig brukt under
arbeidet. Når restaureringa er ferdig til
sommeren vil det være satt opp navneskilt på plantene, og vi har også et håp
på litt lengre sikt å få produsert en
folder som omhandler hagen og dens
historie. Hagen vil da i samråd med eier
være åpen med omvisning en kveld i
uka på sommeren. Interessen for
gammel hagekultur er økende, og vi
håper at det arbeidet vi har gjort vil
inspirere andre ved at det gies tilgang til
hagen. l
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Bevaring for fremtiden
Brynhild Mørkved
I alle kommuner bør det settes i gang tiltak for
å ta vare på gammelt plantemateriale. Gamle hageanlegg
bør også behandles med stor pietet.
landsdelen finnes det fortsatt mange
gamle hager. I bynære områder er de
mest truet. Byfortetting er kommet inn i
byplanene. I gamle, store hager blir det
tegnet inn nye hus. Dette fører
selvfølgelig til en rasering av det gamle
hageanlegget. Nye eiere av gamle hus
har heller ikke alltid pietet for den gamle
hagen. Det handler mye om å ha tid til
hagestell. Flere som er intervjuet har
fortalt om flotte gamle hager som
plutselig er forvandlet til en plen. En
kjent lærer på Norges Landbrukshøgskole sa det så sterkt at den største
trusselen mot gamle hager var
motorgressklipperen. Den dagen den ble
tatt i bruk, forsvant mye pietet. De
gamle hagene ble erstattet av store
plenflater med gruppeplantinger.

I

En annen trussel mot de gamle
staudene, er alle de nye spennende
plantene som er å få tak i. Forsøkstrangen, det å prøve noe nytt, er
innebygget i mange av oss. Det blir
gjerne en enkel sak å spa ut det gamle
for å få plass til de nye artene.
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Bevaringshistorikk
Det å ta vare på gamle hager har røtter
langt tilbake. På slutten av 1920-tallet
registrerte Signe Fransrud gamle
bondehager på Ringerike. Mange arter
var allerede da i tilbakegang. Her i vår
landsdel var det professor ved Norges
Landbrukshøgskole, Oddvin Reisæter,
som registrerte prydplanter i gamle
hager i Nordland på 1930–40 tallet. I
perioden 1958–63 ble det gjennomført en
registrering av historiske hager i
Nordland under ledelse av Magne Bruun
ved Norges Landbrukshøgskole.
Fylkesgartner i Nordland, Oddlaug
Brunvold og fylkesgartner i Troms,
Johan Auranaune la ned et stort arbeid
for hagesaken i de to fylkene.
Auranaune samlet blant annet inn en del
gammelt staudemateriale som finnes
ved gartnerskolen på Rå i Kvæfjord.
I 1983 gjennomførte student Nina Wang
Bjørsvik registreringer av gamle hager
ved handelssteder og væreieranlegg i
Nordland. Dette var blant annet en
oppfølging av undersøkelsene vel 20 år
tidligere.

Kulturvernavdelingene i Troms og
Finnmark fulgte så opp dette med
registreringer i de to fylkene i perioden
1986–88. Ingebjørg Hage hadde ansvaret
for registreringene i Troms, og
resultatene ligger til grunn for hennes
artikkel i dette heftet.
Leif Molberg ved Gartnerhallens
Stamplantestasjon i Ervik ved Harstad
har i de siste 10–15 årene samlet inn
godt klimatilpasset materiale av busker
og trær. Noe av dette materialet er også
av gammelt opphav.
I 1995 innledet Botanisk hage i Tromsø
et samarbeidende prøveprosjekt med
gartnerskolen på Rå med arbeidstittel
«Gamle hageplanter i Troms».
Prosjektet ble i 1997 omdøpt til «Gamle
hageplanter i Nord-Norge» og ledes av
meg. Med støtte fra alle tre fylkene har
jeg registrert hager i alle tre fylkene.
Mye av tidligere arbeid har gått på en
nøye dokumentasjon av hagestrukturen.
Jeg har lagt hovedvekten på artsmangfoldet i hagene. Intervjuer og
registreringsskjemaer er brukt i dette
arbeidet. Spesielt verdifullt materiale er

samlet inn og finnes i tradisjonshagen i
Botanisk hage i Tromsø.
Det er meningen at dette materialet skal
fungere som en slags «genbank» for
gammelt staudemateriale i landsdelen,
og på sikt vil det bli oppformert slik at
det vil være mulig å få tak i gammelt
materiale ved restaureringsprosjekter
for gamle hager.

Staudebevaring i
kommunene

Foto: Brynhild Mørkved, 2000.

Det finnes trolig mye verdifullt gammelt
staudemateriale rundt om i kommunene.
Det er innlysende at registreringene som
er foretatt ikke fanger opp alt som er
bevaringsverdig. Det er heller ikke
mulig å bevare alt materialet i Botanisk
hage. Staudebevaring og innsamling av
informasjon om staudenes historie i den
enkelte kommune vil derfor være både
spennende og nyttige prosjekter for
hagelag, historielag eller andre
interessegrupper. Drar man i gang et
slikt prosjekt får man samtidig
bevisstgjort folk om at gammelt
staudemateriale også er et interessant og
verdifullt kulturhistorisk materiale.

har besøkt en del av disse. Store, vakre
plenarealer preger de fleste. Når det
gjelder plantematerialet ved de gamle
husene finner vi alle varianter; fra
arbeidskrevende anlegg med skjellsandganger og frittliggende bed, til enkle bed
ved husene eller ganske enkelt estetisk
brukte enkeltarter. Det kan være så
enkelt som å la humle dekke en vegg,
eller plante reinfann ved ei trapp. I Bodø
har for eksempel Bodø hagelag gått
sammen med Nordlandsmuseet om
beplantning ved våningshuset på
Bodøsjøen bygdetun. Dette er et enkelt
anlegg, men vakkert. Vedlikeholdet blir
gjort ved dugnad.
Ved et av husene på Hamarøy bygdetun
er det laget en vakker, liten hage. Denne
er nok ganske arbeidskrevende.

Gamle hus og gamle stauder hører
sammen. Flere og flere innser også dette,
og det er nye prosjekter på gang flere
steder i landsdelen. Det som da er veldig
viktig, er at det staudematerialet som
brukes har en tradisjon og historie i
kommunen. På noen av anleggene jeg
har besøkt, har jeg observert arter som
kom til vår landsdel for 10–20 år siden.
Å bruke nye arter i det som skal være en
historisk hage, blir like feil som å sette
husmorvinduer inn i gamle hus. Ved å
samle gammelt staudemateriale i en
kommune, får man både samlet inn,
dokumentert, bevart og formidlet denne
delen av kulturhistorien. Og gammelt
materiale fra kommunen vil være tilgjengelig for oppformering i forbindelse
med senere restaureringsprosjekter.

Stauder på museum
Det finnes mange bygdetun og andre
museumsbygninger i vår landsdel. Jeg
Staudebeplantning ved Bodøsjøen
bygdetun, Bodø.
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Vedlikehold
Først på nittitallet ble det gitt en del
tilskudd til hagerestaurering og til noen
nyanlegg. Ikke alle prosjektene har vært
fulgt opp med vedlikeholds- eller
skjøtselsmidler. Noen prosjekter har
vært for arbeidskrevende og bærer preg
av det.
Drømmen er selvsagt et historisk riktig
anlegg med de riktige plantene. Før man
setter i gang med planer, er det viktig at
man er klar over hvor arbeidskrevende
vedlikeholdet vil være. Mitt syn er at det
er bedre å satse på det helt enkle slik at
prosjektet er overkommelig. Å ta vare
på gammelt plantemateriale, er fullt
mulig.
Et prosjekt kan være i rent privat regi,
knyttet til et museum, til et eldresenter,
til en skole eller til et annet gammelt
hus, som for eksempel vårt prosjekt i
Skippergata 11 i Tromsø.

Nasjonale tiltak
Det norske hageselskap i samarbeid
med Institutt for plantefag og Institutt
for landskapsplanlegging ved
Landbrukshøgskolen på Ås tok ved
årsskiftet 1994–95 initiativ til å opprette
en arbeidsgruppe for å utarbeide en
rapport om bevaring av gamle prydplanter i Norge. Denne forelå i 1999. Her
er mye nyttig informasjon.
Men det som er viktigst nå, er at alle vi
som er allment interessert i gamle
hager, setter i gang tiltak for i alle fall å
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redde det biologiske staudemangfoldet
som fremdeles finnes i de gamle hagene
i landsdelen. Den dagen materialet er
borte, har vi mistet en viktig del av vår
kulturarv. l
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En kjent barnesang lyder «Lerka jubler høyt i sky», men hvor mange kjenner lerkas sang?
Fuglesang er vanskelig å gjengi skriftlig, og kan være vanskelig å lære seg. Lettere er det
når en kan høre opptak av sangen. Tromsø Museum – Universitetsmuseet har laget CD
som omfatter sang og lyder fra fugler som er vanlige i Nord-Norge, og som treffes i en
stor del av vår landsdel. Hele 67 fugler er med på CD-en: «Fuglesang i Nord-Norge».
Dessverre er ikke alt skriftlig materiale om fugler (fuglebøker o.l.) korrekt for NordNorge; dette gjelder særlig for utbredelse. Vi presenterer derfor også utbredelseskart og
noe informasjon for de artene som finnes på vår CD i et eget hefte: «Fugler i NordNorge».
Alle kan ha glede og nytte av CD og hefte. De vil også egne seg til skolebruk.
Vakker fuglesang kan gjøre mørketida kortere. …
Vi bestiller herved:

…… eks. CD «Fuglesang i Nord-Norge»
…… eks. hefte «Fugler i Nord-Norge»

á kr. 150,á kr. 50,-

Navn: ……………………………………………………………………...

Adresse:…………………………………………………………………....

Postnr.:…………………………………………………………………......

Poststed:........................................................................................................
Tromsø Museum – Universitetsmuseet,
Formidlingsenheten, 9037 Tromsø Museum
tlf. 77 64 50 00
fax 77 64 55 20
E-post: shop@imv.uit.no
www.imv.uit.no
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Gamle hager i Nord-Norge

inspirasjonskilde for folk, og mange
steder ble det drevet en spennende og
nyttig forsøksdrift for hagevekster. Like
viktige har alle de små fiskerbondehagene vært, de såkalte stuehagene. Her
har mye av det gamle plantematerialet

blitt bevart i generasjoner.
Bevaringsaspektet i vid forstand er en
utfordring for oss alle. Gamle hager er
en viktig del av vår kulturarv.
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Landsdelen har hatt og har et mangfold av
gamle hageanlegg. De store handelsstedene hadde flotte hager på 1800-tallet.
I byene var det både småhager og landskapshager på borgerskapets landsteder.
Prestegårdshagene var en viktig

