
 

OSLOS SISTE ASPARGESBED 

Stephen Barstow, Februar 2014 

 

I 2009 startet undertegnede et innsamlingsprosjekt for gamle typer av asparges. Annonser 

og opprop var publisert i forskjellige nettfora, og blant tipsene som kom var opplysninger 

om en bemerkelsesverdig og særdeles innholdsrik hage på Nedre Bekkelaget i Oslo. 

Men først litt om starten. Asparges eldre enn 50 år ble etterlyst i Nytteveksforeningens blad Sopp 

og Nyttevekster, gjennom Planteklubben for Grønnsaker og via nettartikler publisert hos 

Genressurssenteret. De fleste tipsene kom fra Sør-Norge, men det var ett fra Trøndelag på Tautra 

hvor Jan Lein (87 år i 2010) hadde vært førstemann med aspargesdyrking nordafjells på 1960-

tallet. Han hadde til og med dyrket asparges økologisk med tang som gjødsel. Han hadde også 

tatt vare på noen planter som vi fikk en rot av! 

 
Figur 1  Jan Lein – Asparges-pioner på Tautra på 1960-tallet! 

I Norge har asparges naturalisert seg fra tidligere tiders dyrking og finnes "på tørr-sand og grus-

bakke langs med sjøen og på grunt jorddekt berg" (Lid og Lid, 2005) og spesielt omkring 

Oslofjorden og sørover mot Kristiansand (se utbredelsen i kartet). 

Jeg fikk inn flere tips om de ville bestandene rundt Oslofjorden, deriblant følgende fra 

Planteklubbens medlem Geir Flatabø:  

Eg er kjent med vill asparges rundt oslofjorden, særleg Ekebergskråningen, Ormøya - Malmøya - samt Oksenøya... 

Den største plante eg nokon gong har sett var på Oksenøya   (> 2 m høg). Eg snakka med ein > 80 år gammel 

snekker som meinte at disse var forvilla eksemplar av dyrking av asparges på Ormøya i Oslo ca 1920 - 1940.   

Eg har sjølv henta heim planter, ei av disse står i hagen på Ekeberg den er vel omlag 40 år gml. 

 
 

 

 



 

Figur 2  Utbredelsen av ”forvillet” asparges i Norge (se http://tinyurl.com/conh9kq) (fra Artskart) 

I slutten av september 2010 besøkte jeg Ormøya og Malmøya for å se med egne øyer og samle 

inn frø fra de ville bestandene. Under et kort 3 timers besøk, guidet av informasjon fra Artskart ( 

Figur 3) og fra botanikeren Jan Wesenberg (gjennom websiden Spør en Biolog) fant jeg planter 

på 4 lokaliteter, alle på havstrand (Figur 4). Lokalitetene er videre dokumentert med bilder i 

Figur 5 til Figur 9. Figur 21 til Figur 23 viser andre spiselige planter jeg fant under mitt besøk. 

 

 
Figur 3  Funn av asparges i Oslofjorden (se  https://tinyurl.com/y7q3bwny) (fra Artskart; NB! lokalitetene er ikke alle 

like nøyaktig) 

 

 
Figur 4  Funn av asparges under undertegnedes besøk i slutten av september 2010. 



 

 
Figur 5   Utsikt fra Bekkelaget mot Malmøya og Ormøya 

 

 

Figur 6  Lokalitet #1 på Ormøya (se Figur 4); asparges-bær til høyre. 

 



 

Figur 7  Lokalitet #2 på Malmøya på havstrand (se Figur 4) 

  

 
Figur 8  Lokalitet #3 på Malmøya på havstrand (se Figur 4); rikelige med bær!  



 

Figur 9   Lokalitet #4 på Malmøya på havstrand innerst i Skinnerbukta (se Figur 4) 

 

 

Frukthagen og asparges bed  

 

Sommeren 2012 fikk jeg en spennende email fra Lars Mjøset. Han kunne fortelle at i et av de 

siste frukthagene i Oslo 1, på Nedre Bekkelaget ut mot Ormøya og Ulvøya, hadde de et ca 40 

meter langt aspargesbed som de hadde høstet av så lenge han kunne huske (rundt 50 år, men kan 

hende 100 år!). Han fortalte videre at de hadde i år begynt å erstatte noen av de plantene som ga 

dårligst avling, men at ca 80% av plantene var fortsatt de samme gamle, og at de ga slett ikke 

dårlig avling! Asparges kunne normalt høstes fra 1. mai til 20. juni.  

 

Et av mine aspargesfunn fra Ormøya i 2010 var faktisk ikke lenger enn 50m fra Lars Mjøsets 

eiendom! (se Figur 6 og Figur 10).  

 

 

Figur 10  Et av mine aspargesfunn fra Ormøya i 2010 var faktisk ikke lenger enn 50m fra Lars Mjøsets eiendom 

(Dalheim)! Det over 40 meter langt aspargesbedet er godt synlig i dette bildet. 



 

Lars tilbød oss noen asparges røtter som han hadde gravd opp samme våren og jeg brukte 

anledningen til å hente røttene selv tidlig i september 2012.  Jeg ble møtt av både Lars og hans 

far Tryggve Mjøset (88) (Figur 11). Lars ga meg etterpå en hagevandring rundt resten av 

eiendommen.  

 

Spiselig ugress 

Hagen kan beskrives som et lite hagebruk. Lars fortalte at familien over lang tid har samarbeidet 

med Byantikvaren i Oslo om spesialregulering av eiendommen, kombinert med skånsom 

utbygging med to nye boliger for å videreføre stedet som et flergenerasjons bomiljø. Det er 

Byantikvarens vurdering at dette kanskje er det eneste gjenværende hagebruket i Oslo 1. Han vil 

svært gjerne ta vare på den verdifulle plantearven som finnes i denne hagen (det er mye mer enn 

asparges som vi vil se) og er nå også medlem av Planteklubben for Grønnsaker. Han var også 

veldig interessert i å lære mer om spiselige ugressplanter så vi snakket også en del om dette og vi 

fant en virkelig godbit i at ugressportulakk vokste som ugress i aspargesbedet (se Figur 13).  Lars 

vil kunne slutte å luke den og spise den istedet! En annen spiselig ugressplante vi fant var 

haredylle (Figur 15). Både den og portulakk er stappfull av antioksidanter.  

 

Skogshagen 

Jeg la merke til et område av hagen med litt vill preg like innenfor aspargesbedet. Her vokste 

flerårige grønnsaker/urter som jordskokk og løpstikke under epletrær sammen med  andre 

spiselige planter og ugress. Permakultur-folk ville ha kalt dette for en skogshage, noe som har 

blitt populær de siste årene blant unge permakulturister! Lars hadde uten å vite det og sikkert litt 

tilfeldig adoptert en ganske så moderne dyrkingssystem...han syntes at dette var artig! 

 

Frukthagen 

Frukthagen ble anlagt i 1888 av stedets andre eier (1888-1927), J. Anton Larssen, en grosserer 

med eiendommer i Oslo sentrum. Hans hovedinteresse i livet var fruktdyrking, og sysselsatte 

flere gartnere på stedet. Han førte regelmessig logg over utplantingen av frukttrær og var i flere 

perioder styremedlem i Det Norske Hageselskap. På et tidspunkt hadde han 280 frukttrær på det 

7 mål store området og høstet enkelte år 9000 kg frukt (mest epler, men også pærer og plommer). 

Et nærmere oversikt finnes i Grete og Tryggve Mjøsets artikkel ”Dalheim” fra 1988. I hagen gror 

det ennå i dag et mangfold av gamle fruktrær og det er nesten utrolig at de har overlevd kun 15 

minutter med buss fra Oslo sentrum! Det er 33 epletrær, fordelt på 16 sorter, 12 plommetrær 

fordelt på 7 sorter, 7 pæretrær fordelt på 4 sorter, 3 kirsebærtrær fordelt på 2 sorter og et 

ferskentre. Familien søkte i 2011 støtte fra Norsk Kulturminnefond, og fikk innvilget støtte til et 

prosjekt for å fornye frukthagen. Høsten 2012 ble det plantet ut 60 stammer med podede grener 

fra de gamle frukttrærne, framfor alt for å erstatte de gamle trærne holder på å dø.  



 

 

 
                  Lars og Tryggve Mjøset                                                     Ytterst mot Bunnefjorden 

   
                 En 185m tørrmur grenser mot havet                                         Ormøya i bakgrunnen 

 
                       Malmøya i bakgrunnen                                          Ormøya der det skal også ha vært dyrket asparges før nær kirken 

Figur 11  Bilder fra Mjøsets aspargesbed på Dalheim; Lars mener at grunnen til at plantene er så produktiv er at røttene 

søker ned i saltvannet. 

 

 



 

Figur 12  (Til venstre) Bildet tatt over sundet fra Dalheim til lokalitet nr. 1 hvor jeg fant villasparges i 2010;  (Til høyre) 

Asparges hadde forvillet seg i et sted blant epletrærne 

 

 

Figur 13  Ugressportulakk i aspargesbedet var et spennende og sjeldent funn som Mjøset vil kunne ta vare på som spiselig 

ugress! 

 

Figur 14 En flott artiskokk hadde Mjøset frøformert i år og viser til gode klimatologiske forhold i hagen. 



 

Figur 15  Haredylle (Sonchus oleraceus) er en fantastisk godt spiselig ugressplante som vi fant under hagevandringen 

(Barstow, 2006) 

 

Blomster og urtebed 

Det har vært store blomsterbed, særlig i området fra sjøen og opp til hovedhuset og langs 

inngangspartiet ved hovedhuset. Disse har ikke vært vedlikeholdt de siste 10 årene, bortsett fra 

noe luking (Figur 18). Hageganger, espalier, sitteplasser og plener har i stor grad vært uforandret 

gjennom hele etterkrigstiden. En urtehage ble anlagt på 1970-tallet av Grete Mjøset, inspirert av 

Norges mest kjente urtebok, Annemarta Borgens Urtehagen på Knatten fra 1974. Noen av urtene 

fortsatt holder stand (Figur 19). 

 

Trær 

Mot sundet er det gressplener og tre majestetiske trær (kastanje, blodbøk og eik; se flyfoto, Figur 

10). I tillegg er det en gammel valnøtt (Figur 20). Mange av trærne kan være rundt 100 år gamle. 

 

Takk til Lars Mjøset for omvisningen og tilleggsinformasjonen. Denne hagen er etter min 

mening en viktig kulturminne med flere spennende elementer og kan bevares bare gjennom bruk. 

Heldigvis er de nåværende beboerne, Lars Mjøset med familie og hans søster, Kari Mjøset, med 

familie, entusiastiske og vil gjerne bidra til bevaring av frukthagen og vegetasjonen. Men som 

Mjøset skriver selv: ”Sjefs-hagebrukeren eller bonden har de siste 40 årene vært eldste eier, 

altså først Kjell Meinich-Olsen (som døde tidlig på 1970-tallet), deretter Tryggve Mjøset (som i 

2011 er 87 år). Disse har hatt den overordnede styringen, har sittet med tilstrekkelig 

hagebrukskunnskap til at hagen er blitt vedlikeholdt. De har gjort svært mye selv, dels hatt 

midler til å leie inn folk, dels har de organisert resten av familien til dugnad. Disse to har brukt 

mesteparten av sin pensjonisttid på dette.” Det er ikke sikkert at de nåværende eierne har 

kapasitet til å satse så mye tid og ressurser på dette. Men de planene de har pr. 2012 er å legge til 

rette for at neste generasjon – Tryggve Mjøsets seks barnebarn – alle i prinsippet skal få en 

anledning (noen nå, flere etter hvert) til å bosette seg på stedet og drive det videre på 

dugnadsbasis.  
 

 

 

 



Referanser 

Barstow, Stephen. 2006. Dylle: Gratis mat på alle kontinenter. Sopp og Nyttevekster. 1/2006. 10-

18 (se http://www.soppognyttevekster.no/media/PDF/Sopp%20og%20Nyttevekster %201-

2006.pdf) 

Mjøset, Grete og Tryggve. 1988. Dalheim. Gnr. 197/bnr. 6 – Bekkelaget. Sør i Aker. Søndre 

Aker Historielag: Årbok, s. 60-78. 

Mjøset, Lars. 2011. Frukthagen: tilstandsrapport. Utdrag fra memo til Byantikvaren.  

Tande Lid, Johannes og Dagny. 2005. Norsk Flora. 7. utg. (Red. Reidar Elven)



 

 

 

Figur 16 Skogshagen: her vokste jordskokk, løpstikke, bondebønner og andre spiselige planter sammen med epletrær. 

 

Figur 17  Frukthagen er kanskje den siste gjenværende av denne størrelsen i Oslo! 



 

  

  

Figur 18  Prydhagen er ikke vedlikeholdt de siste 10 årene, men det er fortsatt en del spennende planter igjen og blant de 

spiselige en kratt med Rhus triloba (hjortesumak), midterste rekke, til høyre. 

 



   

 

Figur 19  En urtehage ble anlagt på 1970-tallet inspirert av Annemarta Borgens Urtehagen på Knatten; Isop, Bergmynte, 

pepperot og sitronmelisse 

 

 

Figur 20 Gammel valnøtt 

 



 
 

 

 

Figur 21  Humle (Humulus lupulus) på Ormøya (ungskudd brukes som grønnsak om våren) 

 

Figur 22  Strandsmelle (Silene uniflora) på Malmøya (ung vekst brukes om våren som grønnsak) 



 

Figur 23  Både gressløk (Allium schoenoprasum) og gulrot (Daucus carota) har naturalisert på strandeng på Malmøya. 

 

  



 

Vedlegg. Frukttrær på Dalheim 
 

Tre nr. Sort Frukt 

1 Nærums pære 

2 Mateple eple 

3 Gravenstein eple 

4 Rød Torstein eple 

5 Gravenstein eple 

6 Gravenstein eple 

7 Filippa eple 

8 Ripston eple 

9 Ripston eple 

10 Ripston eple 

11 Ripston eple 

12 Cox Orange eple 

13 Clara Friis eple 

14 Pidgeon eple 

15 Skyggekirsebær kirsebær 

16 Mateple eple 

17 Gravenstein eple 

18 Jeffersen plomme 

19 Mateple eple 

20 Bonne Louise pære 

21 Søteple eple 

22 Torstein eple 

23 Victoria plomme 

24 James Grieve eple 

25 Astrakan hvit eple 

26 Helleriis plomme 

27 Gravenstein eple 

28 Helleris plomme 

29 Søteple eple 

30 Gravenstein eple 

31 Svensk Rosenhegger eple 

32 Gravenstein eple 

33 Cox Pomona eple 

34 Helleriis plomme 

35 Inger Marie eple 

36 Skyggekirsebær kirsebær 

37 Gravenstein eple 

38 Victoria plomme 

39 Søtkirsebær kirsebær 

40 Reine Claude Altans plomme 

41 Rød Gravenstein eple 

42 Pidgeon eple 

43 Ungarsk sviskeplomme plomme 

44 Reine Claude grønn plomme 



45 Doyenne de Commiss pære 

46 Ripston eple 

47 Amber plomme 

48 Astrakan eple 

49 Reine Claude Altans plomme 

50 Doyenne de Commiss pære 

51 Beorre plomme 

52 Sommerpære pære 

53 Doyenne de Commiss pære 

54 Beauty of the West eple 

55 Duches d'Angoleme pære 

56 Amsden fersken 

 


