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Mange holmer og skjær langs kysten byr på spennende blomster- 
prakt, men få kan måle seg med sommeridyllen Risholmen ytterst  
i Oslofjorden.  TEKST OG FOTO HEGE KRISTIN RØNNING

 Godt skjermet for vinden bak furu, sypress og 
varianter av tuja, byr denne lille øya på noe 
helt utenom det vanlige. I løpet av de siste 60 
årene er det plantet mer enn 130 forskjellige 

rododendron og asalea her. Det sier seg selv at blom-
stringen i månedsskiftet mai/juni er overveldende. 

Heddys hage
Da familien Astrup kjøpte Risholmen i 1952, bestemte 
Heddy Astrup seg raskt for at hun ville lage et helt 
spesielt arboret. Målet var å utforske mulighetene for 
å dyrke eksotiske vekster i det tøffe vinterklimaet i 

Oslofjorden. Mammuttrær fra Amerika, tempeltrær og 
rododendron fra Kina – Heddy var en ivrig samler og 
ville prøve ut alt. Dette skulle gjøres ved å etablere store 
forsøksfelt i samarbeid med Norges landbrukshøyskole. 

For Heddy var det svært viktig at arboretet på Rishol-
men skulle være en skjønnhetsopplevelse til inspirasjon 
for besøkende. Derfor er plantefeltene etablert i vakkert 
samspill med den naturlige vegetasjonen på øya, med 
svaberg, sandstrender og myrområder som bakteppe. 
Her er åpne lysninger, gjemte stier og skjulte plante-
skatter i samspill med overveldende samplantinger som 
formelig roper på oppmerksomhet.

Blomsterøya

1 Heddy Astrup (1904-
1978) – ildsjelen bak 
beplantningen på 
Risholmen var en 
engasjert filantrop 
med lidenskap for 
eksotiske vekster. 
2 Den vakre rododen-
dronen ‘Percy 
Wiseman’ skifter farge 
fra lys rosa til kremhvit 
utover våren.
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En kombinasjon av åpne plasser og frodig 
vegetasjon lokker de besøkende inn i hagen.
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– Det er arbeidskrevende å ta seg av mer enn 2500 
planter, men vi har tatt noen grep for å forenkle ved-
likeholdet, forteller han. 

– Under buskene er det lagt duk og bark og vi har 
vært nødt til å sprøyte blant annet den forbudte tromsø- 
palmen (Heracleum tromsoensis). Se Hagerømlinger på hage-
selskapet.no.

– Rododendron tåler beskjæring godt, så her bruker 
vi rett og slett hekksaksa på de mindre plantene. 

Likevel, bare det å fjerne alle visne rododendron-
blomster i løpet av sommeren krever sin innsats. 

– Min erfaring er at det blir flere nye skudd og rikere 
blomstring når frøstandene fjernes, sier Bjørke. 

De visne frøstandene kastes under buskene og kom-
posteres der. Ellers gis hver plante en neve kunstgjødsel 
i løpet av sesongen og vannes ved behov.

Mot alle odds
I samarbeid med Oddvin Reisæter ved Institutt for den-
drologi og planteskoledrift, ble Heddys drøm oppfylt. 
Over årene ble det etablert fire store forsøksfelt på de 
luneste og mest beskyttede stedene på øya. 

Før planting måtte grunnvannet ledes bort og skjell-
sandjorden forbedres for å legge til rette for rododen-
drondyrking. Mye ble plantet i opphøyde bed, som 
igjen førte til utfordringer med vanning i tørre somre. 
Vind og saltmettet havluft ga heller ikke ideelle forhold. 

Besøker man Risholmen i dag er det likevel ingen 
tvil om at forsøkene har vært vellykkede. Rododendron 
store som trær vitner om den lange historien, mens 
stadig nye innplantinger gjør at anlegget er oppdatert 
på nye sorter og kultivarer. I tillegg til rododendron er 
det et stort mangfold av vintergrønne vekster, eksotiske 
trær, stauder og roser.

Rododendronstell
Det løpende vedlikeholdet på øya er det Bjørn Bjørke 
som har ansvaret for. 

1 Rododendron ‘Germania’ blomstrer i månedsskiftet mai/juni og er et syn med sine runde blomsterklaser i dyp rosa. 2 Rododendron, bartrær og løvfellende 
vegetasjon i variert samspill. 3 Svabergene magasinerer varme slik at de eksotiske plantene trives godt. I tillegg gir svaberg og fjellvegger god beskyttelse mot 
vind. 4 Rododendron ‘Azurro’ utmerker seg med blomster i ren purpur. De mørkerøde flekkene inn mot midten gir klokkene en særegen dybde. 5 Den bladfellende 
asaleaen ‘Glowing Embers’ ble plantet i 1987 og lyser opp med sine oransje blomster med innslag av gull.
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Innplanting av vintergrønt som ikke blomstrer gir ro for øyet. 
På Risholmen finnes for eksempel 14 ulike sorter tuja.



· Lang erfaring med etablering av nye,  
  restaurering av gamle og vedlikehold  
  av hager
· Bredt utvalg av planter 
  - spesielt vintergrønne og roser 
· Alt innenfor steinlegging, oppsetting 
  av murer og legging av skifer
· Trefelling

Ta kontakt:
Lars Erik Ødegården 908 60 707

Hagesenter: 37 04 31 02
www.odegardens.no

Planteskole
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En åpen hage
Familien Astrup har videreført Heddys ønske om at 
hagen skal være åpen for alle. Heddy Astrup (1904–
1978) var svært engasjert i humanitær virksomhet og 
etablerte blant annet Casas Heddy på Lanzarote. I 
hennes ånd er mennesker med psykiske eller fysiske 
utfordringer spesielt velkomne til å utforske denne helt 
spesielle hagen.

Her gjelder fri ferdsel og Bjørke forteller at de besø-
kende er flinke til å ta hensyn til den særegne beplant-
ningen på øya, blant annet ved at man selvfølgelig ikke 
forsøpler eller tenner åpen ild.  

– Med mer enn 700 organiserte besøkende per år, i 
tillegg til alle båtturistene, er det klart at slitasjen kan bli 

stor dersom man ikke utviser varsomhet, påpeker Bjørke. 
Da vi besøkte Risholmen en tidlig morgen traff vi 

Synnøve Johansen og Ingunn Hildrum. – Jeg har vært 
her mange ganger, forteller Synnøve. 

– Å komme hit er en del av sommeropplevelsen for 
oss som bor i nærheten, sier Synnøve, som har tatt med 
seg venninnen Ingunn, bosatt langt i nord i landet. 

– Jeg er rett og slett overveldet, sier Ingunn der vi 
treffer henne heftig og begeistret på det første plante-
feltet. 

– Jeg ante rett og slett ikke at det fantes noe slikt 
som dette. 

Vi kan bare forsikre henne om at det blir enda vakrere 
hvis hun følger den slyngende stien videre innover øya n

1 Rhododendron  
luteum er alet opp  
som frøplante og ble  
plantet allerede i 1955. 
2 De mange besøkende 
på Risholmen lar seg 
begeistre over farge-
prakten på våren.

Vi produserer klassiske gjerder, porter, levegger 
og støyskjermer i trykkimpregnert og overflate-
behandlet furu. Vi drøfter løsning og tilpasser 
produktene til dine ønsker og behov. Stakitten 
produseres i 2,0 m elementer som grunnes og 
sprøytebeises med toppstrøk. Kan tilby kom-
plett leveranse med montering.
 

Se vår hjemmeside for inspirasjon 
og ideer. 

www.treko.noHvalsmoen 125, 3514 Hønefoss
Telefon: 32 12 92 48
E-post: post@treko.no

Stakittgjerde og hage-
porter i klassisk stil.

Rotorveien 28, Eggemoen
3514 Hønefoss, Tlf 32 12 92 48
post@treko.no - www.treko.no

Vi produserer et utvalg stakittgjerder, porter og 
levegger i trykkimpregnert og overflatebehandlet furu. 

Vi drøfter løsning og tilpasser produktene til dine ønsker 
og behov. Stakitten produseres i 2,0 m elementer som 
grunnes og sprøytebeises med toppstrøk. Se også vårt 
utvalg av støyskjermer til private og offentlige anlegg. 
Kan tilby komplett leveranse med montering.

Klassiske hagegjerder 
og porter i massivt tre
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Fine turveier binder de 
fire, store plantefeltene 
sammen og gjør det 
lett å komme seg frem 
for alle.
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