
Et lærings- og opplevelsesgalleri for eteriske oljer 
av terapeutisk kvalitet. 

 

HVA?  

  

Et interaktivt museum for den aromaterapeutiske delen av den kulturelle 
verdensarven som holistisk plantemedisin er. 

7 gjennomsiktige geodesiske kupler spredd utover i et Fibonacci-spiralmønster. Hver 
kuppel er utstyrt med en forstøvningsdyse som fyller luften med essensielle oljer av 
terapeutisk kvalitet fra Young Living. Sammen med botanisk, biokjemisk, historisk, 
kulturell og medisinsk informasjon og eksemplarer av planten vil dette kunne skape 
et enestående levende, oppløftende og naturlig interaktivt rom der hvem som helst 
trygt kan oppleve et spekter av eteriske høykvalitetsoljer som for eksempel rose, 
helichrysum, sandeltre og melisse. 

En strategisk plassert solnedgangslounge laget i miljøvennlig Thermowood vil 
utgjøre et naturlig møtepunkt for galleriets besøkende. Tematisk beplantning 
bestående av lokale og eksotiske vekster vil skape en unik mikro-jungel midt i Oslo 
sentrum – nok et aspekt av galleriet som vil kunne bidra til å gjøre det til en 
kjærkommen oase av ro og avkobling for reisende, så vel som et rom for inspirasjon, 
fordypning og ettertanke for byens innbyggere. 

 

Forstøvningsdyse er den mest effektive metoden for å spre eteriske oljer. Som i en 
parfymeflaske brukes trykkluft til å bryte ned oljen til en fin spraytåke. Dysene finnes 
programmerbare, noe som glør at de gir maksimal effekt med minialt behov for 
ettersyn.. 

Thermowood er en avansert kjemikaliefri varmebehandlingsmetode for treverk. Når 
treverket utsettes for høy varme fjernes stoffer, som for eksempel glykose og syre, 
som forkorter treets levetid mens resten krystalliseres. Dette gjør treverket mer 
slitesterkt, vannbestandig, mer brann- og skadedyrbestandig samt gir en utsøkt 
farge. 

 

  

 

 



 
 

HVEM? 

 

Eteriske oljer av terapeutisk kvalitet fra Young Living er laget av råvarer fra gårder 
som velges ut fra hensynet til lokalsamfunnet og økosystemet og produseres i 
henhold til etiske produksjonsmetoder, fri for forurensninger, fyllstoffer og syntetiske 
tilsetninger. Med sin banebrytende Seed to Seal®-prosess og sitt 
verdensomspennende nettverk av gårder åpne for publikum har Young Living 
markert seg som en markedsleder med høy produktkvalitet og høy samfunns- og 
miljømessig integritet. www.youngliving.com  

Institutt for biovitenskap ved UiO/Botanisk Hage vil på sikt være en aktuell 
samarbeidspartner for bruken og videreutviklingen av konseptet. Eksempelvis kunne 
denne helårs vinterhagen integreres i relevante studieprogrammer samt brukes til 
workshops innen natur, miljø og botanikk for byens ungdom. 

 

HVORFOR? 

  

Galleriet vil også fungere som en plattform for å lære om eteriske oljers kraft og 
virkning, og hvordan de kan brukes på en ansvarlig og trygg måte. Aromaterapi er et 
spennende felt det forskes stadig mer på, noe som bl.a. har resultert i at land som 
Frankrike og Tyskland nå klassifiserer aromaterapi som medisinsk behandling. Et 
kunnskapssenter vil kunne være med på å bidra til at flest mulig vil kunne dra best 
mulig nytte av de eteriske oljenes gunstige virkninger. 
 
Vitenskapelig forskning viser at en tur i skogen balanserer hjerterytmen og senker 
blodtrykket. Å være omgitt av planter hjelper oss å fokusere, hjelper mot angst, 
stress og nedstemthet og styrker kreativiteten. Fra barnsben av lærte min mor meg 
respekt for eteriske oljer og jeg bruker dem daglig til alt fra å rense sår til 
komplementær behandling av forskjellige sykdommer og følelsesmessige 
påkjenninger. Dette har inspirert mitt ønske om å forme et rom der alle kan oppdage 
eteriske oljer på en trygg måte og få veiledning og opplæring i riktig og effektiv bruk, 
samt anspore til videre personlig utforskning. Jeg ønsker på lang sikt å integrere 
aromaterapi inn i et større utvalg forskjellige offentlige rom for den umiddelbare 
effekten på omgivelsene samt for å øke bevisstheten rundt forskning på og bruk av 
aromaterapi som medisinsk behandling. 

http://www.youngliving.com/


 
 

 

 

 

 

 
 

 


