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En myldrende flora, enten det dreier seg om usynlig sopp under jorden eller ulike 

eplesorter tilpasset stedet vi bor på, er viktig for vår framtid. Genetisk mangfold er en 

kilde for forskernes arbeid, og avgjørende for vår tilpasningsevne til klimaendringer. Man 

trenger derimot ikke å være ekspert for å holde dette mangfoldet i live, det kan like gjerne 

skje i din egen hage.   

 

I forbindelse med utstillingen Back to basics har kunstner Frøydis Lindén, som også er 

agroøkolog, invitert Åsmund Asdal fra Norsk Genressurssenter og eple-og ciderprodusent 

Asbjørn Børsheim til Hordaland kunstsenter. De vil snakke om hvordan vi kan hjelpe til 

med å bevare et mangfold i våre egne hager, med et spesielt fokus på eplet.  

 

Asdal vil i sin presentasjon fortelle om hvordan og hvorfor det arbeides med å bevare frø og 

levende plantemateriale av gamle plantesorter i Norge. Børsheim vil fortelle om bruk av 

historiske eplesorter fra Vestlandet i sin jus-og ciderproduksjon på Hakastad gård i 

Hardanger. Han vil også fortelle hvordan man kan forberede en kvist fra et eldre tre til 

ompoding på ny grunnstamme. Kanskje ditt favoritt-epletre fra barndommen kan fornyes?   

 

Hageeiere som har et gammelt tre de ønsker å fornye kan melde sin interesse til 

hks@kunstsenter.no. De interesserte får veiledning tilsendt før foredraget, slik at de kan ta 

med friske kvister for å lage en felles innsending til poding på Hjeltnes videregående skole i 

Hardanger. Podingen vil koste 350 kroner. Kvister kan også sendes på egen hånd til Hjeltnes 

VGS. 

  

Åsmund Asdal er seniorrådgiver ved Norsk genressurssenter (ved Norsk institutt for skog og 

landskap), og jobber med strategier og tiltak for å bevare Plantearven og det norske 

plantemangfoldet. Nettstedene www.genressurser.no og www.plantearven.no inneholder mer 

informasjon om plantene og om arbeidet for å bevare og bruke dem mer. 

 

Asbjørn Børsheim har lang erfaring som gartnar, både som fruktbonde på Hakastad gård i Ulivk og 

som lærer og tidligere rektor ved Hjeltnes videregående skole (Hjeltnes gartnerskole) i Hardanger.  

Skolen har en av de største samlingene av eplesorter i Norge, med over hundre gamle og nye 

sorter. Noen av disse sortene har Børsheim brukt i sin egen bedrift ”Ulvik frukt & cideri”, som gir unik 

smak og robuste frukthager. 

 

Frøydis Lindén (1973) har en Master i kunst (2011) og en Bachelor i keramikk (2006) fra 

Kunsthøgskolen i Bergen, med utvekslingsopphold på Hochschule Niederrhein i Krefeld, Tyskland, og 

på Glas- og keramikskolen på Bornholm. Lindén har dessuten en mastergrad i agroøkologi (2002) fra 

Universitetet for Miljø-og Biovitenskap på Ås, som også er viktig i hennes kunstneriske virke.  

 

---------- 

Livsmylder i eplahagen arrangeres i forbindelse med Back to basics, en utstilling med verk av 

kunstnerne Frøydis Lindén, Inger Wold Lund, Tore Reisch og Anngjerd Rustand. Utstillingen er 

kuratert av Eva Rem Hansen, og vises på Hordaland kunstsenter i perioden 13.01 – 11.03.  


