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Alle sivilisasjoner som har vært til opp gjennom tidene, har hatt en form for hager. Snorres beretning om
dronning Ragnhilds drøm, der hun stod i sin hage ("grasgard") og dro en torn ut av serken, er gjerne blitt tolket
som et bevis på at det fantes hager i Norge i det niende århundre. De beskjedne norske hagene når ikke fram i
internasjonale presentasjoner av emnet. Men på tross av dette har vi mange eksempler på at våre enkle og
borgerlige hager var skapt med en formsikkerhet som går langt ut over det provinsielle nivå. Forfatteren
presenterer norske hager fra alle deler av landet, fra flere sosiale lag og fra ulike historiske epoker. Her vises
slotts- og herregårdshager, klosterhager, kysthager, prestegårdshager, byhager, nordlandske hager og
offentlige parker. Dette er en hagebok for alle historie-, arkitektur- og hageinteresserte. Boken er illustrert med
mer enn 500 bilder. Det er ikke utgitt en tilsvarende bok om norske hager siden Schnitlers verk Norske haver
fra 1916.
Landets største hagemagasin. Norsk Hagetidend har kommet ut i 130 år, - alltid med fokus på hager for norske
forhold og vårt klima. Humle Humulus lupulus er en gammel kulturplante som har vært dyrket i Norge siden
vikingtiden. Den er blant de første plantene som omtales skriftlig i Norge. På 1940-tallet rapporterte en
anerkjent professor i botanikk at han hadde funnet flere planter på øya Rum som ikke tidligere var observert i
Storbritannia. Kulturformidling Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle
hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsnivå Hva truer våtmarkene? Grøfting, drenering og
oppdyrking til jordbruksformål og skogplanting, uttak til brensel og torv til hager, og nedbygging til veier
eller.
Utflukter. Kom tettere på og få enda mer ut reisen din med aktive og lærerike opplevelser utenfor skipene
våre. Vi har et stort utvalg av utflukter på alle. som ligner på min metode. Den består i å grave en to fot (65
cm) bred grøft i midten av et fire fot (130 cm) bredt bed og fylle grøften med råtnende halm. Gruppereiser.
Som tittelen henspeiler på, så er ofte gruppetur den beste løsningen. Når man blir flere til å dele kostnadene,
blir prisen for hver deltaker. Prosti Sogn/menigheter Medlemmer Innbyggere; Totalt 198877 251040; Bergen
domprosti: Domkirken (omfatter også Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken) 17 753

