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Kjære rhododendronvenner!
Jeg har vært ute og reist igjen. 
Våren 2018 var jeg i embeds 
medfør i Bremen i Tyskland. I 
mars dette året gikk reisa halve 
jorda rundt, til storbyen Van-
couver, Canada, hovedstaden i 
den vestligste provinsen, Brit-
ish Columbia, og til Vancouver 
Island, ei kjempestor øy som 
ligger halvannen time med 

ferge utenfor kysten. Det var også denne gangen et oppdrag 
i rhododendronsakens tjeneste som var foranledning til turen. 
Jeg var invitert som såkalt «speaker of the year», det vil si en 
utenfor deres indre rekker som holder ei foredragsrekke på 
seinvinteren, gjerne en som er langvegsfarende. Jeg holdt til 
sammen seks ganger to foredrag i like mange avdelinger, såkalte 
chapters, i The American Rhododendron Society (ARS). Flest 
avdelinger besøkte jeg på Vancouver Island. 
Vestkysten av Canada, og særlig Vancouver Island, har det de-
sidert beste klimaet for dyrking av rhododendron i det enorme 
landet. Innlandet er for varmt om sommeren og for kaldt om 
vinteren, og østkysten som er en forlengelse av USAs østkyst, 
har alltid vært et smertensbarn for rhododendronelskere pga. 
et meget krevende klima og lite nedbør. Den amerikanske staten 
Washington, rett sør for grensa til British Columbia, har også 
et meget godt klima for rhododendrondyrking. Mange kjenner 
kanskje til den berømte hagen til Rhododendron Species Foun-
dation som ligger i Federal Way, tre timers kjøretur rett sør for 
Seattle. Hagen har trolig verdens største samling av rhododen-
dronarter, i alle fall om en ser bort fra de tropiske Vireya-artene. 
Jeg besøkte denne hagen i 2014 og ble meget imponert.
 Vancouver Island har hele fem avdelinger av ARS og er det om-
rådet i Nord-Amerika med størst medlemstetthet. Avdelingene 
er veldig aktive med mange ulike aktiviteter, svært mange er 
dyktige på å formere planter, og de har et stort «indre marked» 
for dette blant medlemmene. Både på øya og på fastlandet er 
det mange flotte hager, både private og offentlige parker og 
botaniske hager. Jeg fikk se både samlerhager og hager der den 
estetiske helheten var viktigere. Interessen for rhododendronarter 
er stor, men det er også mange hager med store hybridsam-
linger. 

Området har milde vintrer. Normalt er våren godt i gang i 
overgangen mellom februar og mars. Ved kystene har de 
sjelden mange kuldegrader, og på vestkysten av Vancouver 
Island er det hager som mange vintrer ikke har under null 
grader overhodet. Vekstsesongen er lang, men de har ett 
stort problem, nemlig sommervarme og tørke. En skulle tro 
at et land med en vestkyst til et osean hadde mye nedbør 
året rundt slik vi vestlendinger i Norge er vant til, men slik er 
det ikke. Det blir lett restriksjoner på vanning, og mange har 
derfor investert i brønner som fylles opp av grunnvann fra 
dype og kostbare boringer langt ned i grunnen. De som ikke 
har mulighet til det, har en stor og krevende oppgave hver 
sommer med å vanne mer og mindre manuelt med begrensa 
mengder vann. 
Og her er jeg ved kjerna for hvor jeg vil med denne teksten. 
Jeg har gjennom åra besøkt et utall hager i mange land. 
Mange ser ut til å ha bedre forhold enn jeg selv har i egen 
hage. Men min erfaring er at det alltid er minst ett skjær i 
sjøen. I Vancouver og på Vancouver Island er det altså som-
mervarmen som skaper problem. Noe av det samme ble 
nevnt da jeg var i Bremen, og de klaget også på mye kul-
de enkelte vintrer. England og Skottland har til nå vært de 
områdene der nye sykdommer som Powdery Mildew og 
Phytophthora ramorum har slått til først og hardest, og år 
om annet har noen områder opplevd svært kraftige storm-
er som har rasert gamle hager. Danmark har for mye vind 
som i kombinasjon med kulde også kan være ganske ødeleg-
gende for plantene. Finland har altfor kalde vintrer og har 
måttet utvikle sine egne hardføre hybrider for i det tatt å 
ha en rhododendron i hagene. Og slik kan vi fortsette, noe 
er det alle steder.  Selv kunne jeg godt tenke meg mer som-
mervarme, men kanskje jeg da tenker mer som menneske 
enn som rhododendron? Jeg har en mistanke om at mine 
kjære rhodobusker er langt mer glad i regnværsdager i juli 
enn jeg er. Finnes det forresten et sted på jorda med perfekt 
klima for rhododendron? Kenneth Cox skrev en gang at det 
beste stedet han har opplevd og der flest arter kunne dyrkes, 
var Tasmania, den store øya som ligger sør for Australia. 
Der har jeg aldri vært og kommer vel heller ikke dit noen 
gang. Men tilbake til Vancouver, Vancouver Island, Seattle 
og Federal Way kunne jeg godt ha tenkt meg å dra. Sjelden 
får en se så mange flotte rhododendronhager på kort tid. I 
alle fall ikke på den nordlige halvkule. Og når jeg tar med at 
kanadiere er utrolig hyggelige mennesker, så skjønner nok 
alle at jeg hadde svært stor glede av turen til det vestlige 
Canada i mars.
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FORSIDEFOTO: Fullt utsprunget Rhododendron quinquefolium i Arboretet på  Milde. 
 I bakgrunnen Rhododendron albrechtii  Foto: Terhi Pousi

BAKSIDEFOTO: En kraftig og vid Rhododendron hodgsonii i Arboretet på Milde. 
 Dette eksemplaret har svært mørke blader og en gylden, glatt bark på eldre stammer.    
 Foto: Per Anker Pedersen
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I mars fikk Japan ny keiser. Hans eneste barn, en datter Aiko, 
prinsesse Toshi (Fig. 1) har som sin symbolblomst valgt Rho-
dodendron quinquefolium. Et godt valg, er det fristende å si. 
Den er beskrevet fra Japan så sent som i 1877 og har et elegant 
japansk preg med lett etasjeaktig vokseform, opptil meteren 
høy, med delikate, rødrandete blad i femtallige kranser og klok-
keformete hvite blomster som likner en sverm hvite sommer-
fugler når busken er i full blomst (se forsiden). Bladverket blir 
vakkert rødfarget om høsten, noe japanerne setter særlig pris 
på. Haruto Kobayashi, arkitekten for Japanhagen på Milde, var 
spesielt opptatt av at der skulle være gode høstfarger. Dette 
er en skogsart som heldigvis har en ganske nordlig utbredelse 
til forskjell fra andre japanske arter i denne gruppen. Den har 
klart seg bra på flere steder på Milde, men vårt materiale er 
fra ganske store høyder, fra 1400 m på fjellet Odaigahara-san 
på Honshu, samlet av Magne Sandvik i 1976 på den nordiske 

arboretekspedisjonen til Ja-
pan. Vi har faktisk sådd frø 
fra våre planter som har gitt 
småplanter som jeg håper 
nå vil kunne bli plantet ut 
i Japanhagen som en gest 
til prinsessen, som for 
øvrig ikke vil kunne bes-
tige tronen etter sin far 
uten en grunnlovsen-
dring som tillater kvin-
nelig arvefølge. Hun 
er døpt Aiko, men 
hennes offisielle 
tittel er nå HKH 
Prinsesse Toshi.

Tekst Per M. Jørgensen

Royale asaleaer på Milde

Fig. 2 Rhododendron quinquefolium slik busken fremstår på Milde.  Foto: Terhi Pousi

Les mer i den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.
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Studietur  
til norske rhododendronentusiaster del 1 

Tekst og foto: Per Anker Pedersen, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU

Viktige private samlinger
Private samlinger av ulike slag 
utgjør et stort og viktig sup-
plement til offentlige samlin-
ger. Samlere bidrar med spe-
sialkompetanse som i mange 
tilfeller overgår den formelle 
akademiske kompetansen. 
Entusiaster som på hobby-
basis går inn i tema, kan ge-
nerere svært mye kunnskap. 
Plantesamlinger av levende 
planter er særlig verdifulle 
fordi de danner et nettverk av 
teststeder med ulike dyrkings-
betingelser. Selv om plantin-
gene ikke er etablert under 
forsøksmessige betingelser, 
og mange faktorer kan varie-
re, kan ingen betvile positive 
resultater. Et negativt resultat 
kan en alltid diskutere, det 
kan være mange årsaker til at 
en ikke lykkes med et planteslag. Men har ei plante greid seg 

godt i en årrekke, ja så har den det. Det kan ikke bortforklares, 
og det er et resultat som også er interessant for andre. 

I begynnelsen av mai 2018 dro jeg på befaring i norske rhododendronhager. Målet var å lære mer om denne 
planteslekten som mange har et forhold til, men som de færreste har særlig gode kunnskaper om. Det ble en 
vellykket tur med stort faglig utbytte og møter med hyggelige mennesker. Inspirasjonen til å dra på denne 
turen fikk jeg i boka Min rhododendronhage. Jeg hadde en lang liste med aktuelle steder å besøke, men den 
måtte av praktiske og uforutsette årsaker kuttes noe ned. Det er derfor flere flotte hager i min reiserute som 
jeg dessverre ikke rakk å besøke. 

Les mer i den trykte 
versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.
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Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:

Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:

Gimle Planteskule
Vikøy,

5600 Norheimsund

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87

gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

02  
Logo

Den nye logoen til Hageland består av  
et merke og et navnetrekk. I startfasen
skal logoen eksponeres som illustrert.

på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn 
flate eller bilder.   

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

www.hageland.no

Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra

www.hageland.no

Ta turen innom oss

SOTRA
GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME 

Her finner du et godt utvalg av:
- Rhododendron
- Surjordsplanter
- Stauder
- Roser
- Sommerblomster
- Granitt
- m.m

TLF. 56 32 12 52

Har allsidig planteutval

Spesialområde:
Stauder og roser

Kontaktinformasjon:

Nautesund Plantesalg

5986 Hosteland

Tel.: 56 36 52 19

plantesalg@nautesund.no

www.nautesund.no
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Billeder fra Himalayas natur:  
Fra landet mellem de to elve, Salween og Mekong

Fra de blå bjerges grænse

Vårt danske medlem Ruddi Perriard har med stor 
generøsitet stilt et omfattende utvalg av sine 
fotografier til disposisjon for Lapprosen. Disse vil vi 
videreformidle til våre lesere i flere numre av bladet 
framover.

Se de flotte bildene i 
den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
"Lapprosen"
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Billeder fra Himalayas natur:  
Fra landet mellem de to elve, Salween og Mekong

Villingstadparken besøkshage  
Tekst: Tor Jan Ropeidet Foto: Marius Foss.

Vestlendinger kan undertiden ha en tendens til å tro at suksess 
med rhododendron er noe som i særlig grad er mulig for dem 
som bor vest for Langfjella. Lapprosen har imidlertid satt seg 
som mål å vise at dyrking av rhododendron er mulig over sto-

re deler av landet. Vi kan f.eks. vise til Kristian Nyvolls artikkel 
«Rhododendron i nord» (Lapprosen 2–2017). I dette nummeret 
av Lapprosen står norske rhododendronhager i sentrum for in-
teressen. 

Rhododendron yakushimanum ‘Hoppy’

Les mer i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Hvordan skille de tre europeiske rhododendron-
artene i underseksjon Rhododendron fra hverandre

R. ferrugineum  Foto: Ole Jonny Larsen

I fjellområdene i Sentraleuropa, fra Pyreneene i vest til 
Karpatene i øst, finner vi de tre representantene for underseksjon 
Rhododendron. Ole Jonny Larsen gir her en kortfattet beskrivelse 
av hvordan de kan skilles fra hverandre.

Les mer i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Hvordan skille de tre europeiske rhododendron-
artene i underseksjon Rhododendron fra hverandre Erstatningsplante ?? 

I mars sende Oddbjørn Fosse frå Bryne denne trivelege e-postmeldinga til Per Magnus Jørgensen og 
redaktøren i Lapprosen.

Les mer, og se de flotte 
bildenei den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Spørsmål og svar
Sigrun Grayston Isachsen har skrevet til Lapprosen og bedt om hjelp 
til identifisering av en gul rhododendron. Hun skriver at hun maler 
botanisk akvarell i regi av Vestlandske Folkekunstlag, og da skal man 
helst ha rett navn på arket. Vi sendte Sigruns spørsmål videre til noen 
av foreningens potensielt mest skarpskodde medlemmer.

Sigrun opplyser at planten er over 2 m høy, og at den vokser inni en del 
andre busker. Et første tips var at det kanskje kunne dreie seg om R. 
ambiguum, en vakker gulblomstrende art. Men da Sigrun sendte oss et 
bilde av en kvist med blomster som hadde åpnet seg, etter at den var 
blitt tatt inn i hennes stue, måtte selv ekspertisen gi tapt. Med en viss 
resignasjon skriver Ole Jonny Larsen: «Jeg må nok melde pass. Den ligner 
ikke helt på noen av de relativt få gulblomstrende villartene. Og hvis det 
er en hybrid (menneskeskapt krysning), finnes det svært mange å velge 
mellom.»

Vi trykker likevel Sigruns fotografier og vakre akvarell og ber leserne om 
tips om hvilken hybrid det kan dreie seg om.
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Velkommen til en ny 
og blomstrende sesong!

• Spennende plantesortiment

• Alt du trenger til hagen. Krukker, espalier m.m.

• God jord i sekk og bulk

• Faglig kunnskap

• Kafe med hyggelig uteområde

• En atmosfære som må oppleves!

Velkommen til en hyggelig handel

Helleheia – 4810 Eydehavn
Telefon 37 03 03 11

post@lundbergs-planteskole.no
www.lundbergs-planteskole.no

Følg oss på Facebook og Instagram

Fra Kirsten Marie og Guttorm Storheims hage på Radøy: R ‘Han-
sel’ x  bureavii med "polert" bladverk! Foto: Per Anker Pedersen
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Det viser seg at rhodoene med årene har det med å vokse mer 
enn det var tanken i utgangspunktet da de små søte ble plantet. 
Behovet for klipping blir etter hvert påtrengende. Vi har vært 
både usikre og engstelige for hvordan dette skal gjøres riktig. 
Det har blitt utsatt og utsatt. Kanskje har vi dristet oss til å ta 
litt av tuppene her og der, men fortsatt produserer flere rho-

doer meterlange grener 
som blomstrer og vok-
ser frodig i ytterkant, 
og sørger for at vi ikke 
lenger kommer fram 
med trillebåra.

Klippe, klippe …
Tekst og foto: Audun Arne

Les mer i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Rhododendron menziesii (syn. Menziesia ferruginea)

Archibald Menzies ble født i Perthshire i Skottland i 1754. 
Nesten alle menn i familien var gartnere eller botanikere, de 
fleste var ansatt på store gods i området rundt byen Perth på 
østkysten. Archibald fulgte familietradisjonen og tok først ar-
beid i hagene ved Menzies-godset i nærheten, men flytta snart 
over til Edinburgh botaniske hage der også broren arbeidet, 
nøye overvåket av professor i botanikk, John Hope.  Plante-
kunnskap og medisin hang den gang nært sammen på grunn 
av den betydningen de la på legende urter, og Hope oppmuntra 
han til å ta fatt på medisinstudiet. Det gjorde han også, men 
fortsatte samtidig å studere botanikk ved siden av.

Archibald Menzies     
(1754–1842) og Menziesia-artene
Tekst og foto: Ole Jonny Larsen

Les mer i den 
trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Den norske Rhododendronforening har fire lokalavdelinger:
 Rhododendron Sør med sete i Arendal/Kristiansand
 Rhododendron Øst med sete i Oslo
 Rhododendron Vest med sete i Bergen
 Rhododendron Sør-Vest med sete i Stavanger/Jærregionen
Lokalavdelingene har sine egne styrer. De arrangerer medlemsmøter med foredrag, kurs, fellesturer og utflukter til kjente rhododen-
dronhager med hagevandringer plantebytte og salg av rhododendron. Lokallagene fungerer godt, og har mange ulike tilbud og aktivi-
teter. 
Foreningens årsmøte holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene. I 2018 var det Rhodo Sør som hadde ansvaret, og årsmøtehelgen ble 
holdt i Grimstad den 25. – 27. mai. Se referatet i Lapprosen 3/2018.
Valg:
Styrets sammensetning etter årsmøtet 26.05.2018:
Ole Jonny Larsen   leder
Harald Olav Aksnes  nestleder
Harald Kårtveit   sekretær
Terhi Pousi   kasserer
Tor Frostestad   styremedlem - leder Rhododendron Sør-Vest
Audun Arne   varamedlem - leder Rhododendron Sør
Tor Jan Ropeid   varamedlem - leder Rhododendron Vest
Haavard Østhagen   varamedlem - leder Rhododendron Øst
Olaf Hammersland ble valgt som revisor, og Gunnar Breivik, Anne Brit G. Evensen og Reidar Vigrestad utgjør valgkomite fram til neste 
årsmøte.
Kirsten Marie Storheim fortsatte som medlemsregisteransvarlig utover juni. Inger-Lise Fonneland overtok ansvaret for medlemsregis-
teret i november 2018.
Styrets arbeid: 
Det har vært avholdt to styremøter, hvorav fellesstyremøtet 21. februar også hadde med representanter for lokalavdelingene. Styret 
har ellers hatt tett kontakt gjennom året via e-poster og telefonsamtaler. Redaksjonen av Lapprosen har vært representert på alle 
møtene. 37 saker har vært til behandling. Det har blant annet vært diskutert hvordan vi skal kunne skaffe gode foredragsholdere til 
møtene. Det ble høsten 2018 inngått avtale med Jens Nielsen om en foredragsturne i alle lokalavdelinger vinteren 2019.
Planteimport: 
Planteimporten fra Glendoick Gardens, Skottland ble gjenopptatt etter at planteskolen ble friskmeldt for Phythophthora ramorum. 44 
medlemmer bestilte planter. I alt ble det importert 474 planter. Planteimporten ble administrert av Harald Kårtveit.
Informasjon fra Kenneth Cox tyder imidlertid på at importene vil bli avslutta i løpet av noen få år da de av ulike årsaker har måttet 
redusere produksjonen kraftig. Harald Kårtveit meldte på styremøtet i september at han ikke lenger ønsket å stå som ansvarlig for 
fellesimporter for hele DnR. Medlemmer som vil arbeide med dette, er velkommen til å ta kontakt med styret.
Johnny Engen, medlem i Rhodo Øst, administrerte planteimport fra Rhododendronhaven i Danmark. 48 medlemmer bestilte planter. I 
alt ble det importert 645 planter.
Bokimport:
Det ble arrangert felles import av Kenneth Cox’ nye bok Woodland Gardening. 
52 bøker ble bestilt og fordelt blant medlemmene.
Frøformidling: Frøformidlingen har ikke vært aktiv dette året. Jan Valle har gjort et godt arbeid i mange år, helt siden 2004, men har 
etter hvert fått svært lite frø inn fra medlemmene. Det er ønskelig at frøformidlingen blir mer aktiv, og medlemmer som vil arbeide med 
dette, er velkommen til å ta kontakt med styret.
Lapprosen:
Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året. Bladet har 32 sider. Det er god tilgang på stoff, og stadig nye forfattere debuterer i spaltene. Det 
ble trykket 28 artikler og 196 bilder. Disse ble levert av 15 forfattere, og 29 fotografer, både medlemmer og andre. Alle som har lyst 
å skrive eller sende inn bilder til bladet, er velkommen til det. Lapprosen kunne leses i noe forkortet versjon på hjemmesiden, www.
rhododendron.no   
Redaksjonen besto av Tor Jan Ropeid. Medlemmer som vil gjøre en innsats for Lapprosen med å gå inn i redaksjonen, er hjertelig 
velkommen! 
Nettsidene: Besøkstallene på www.rhododendron.no er stabile, og viser at siden er viktig for foreningens arbeid. Redaktør for nettsi-
dene er Vidar Winsnes.
Økonomi: Foreningen har god økonomi og kostnadskontroll. Egenkapitalen pr. 31.12. 2018 var 179 060,81 kr. 
Boksalg Det ble solgt 4 bøker av Min rhododendronhage i 2018.  
Medlemstall: Pr. 31.12. 2018 hadde vi 384 medlemmer, fordelt på 288 enkeltmedlemmer og 96 familiemedlemmer, en reell nedgang 
på 6 fra året før. Øst hadde 95, Sør 52, Sør-Vest 66, Vest 135 og landet for øvrig 25 medlemmer. I tillegg hadde vi 11 utenlandsmedlem-
mer.
Samarbeid: 
Foreningen deltar i bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger. Personer fra både Norden og England har også skrevet ar-
tikler i Lapprosen. 
Foreningstur 
Den norske Rhododendronforening har arbeidet med å arrangere medlemstur til Danmark våren 2019. Denne gangen har vi fått nok 
påmeldte til at turen kan gjennomføres. Flere lokalavdelinger har iblant egne turer, og det er en tendens til at hovedforeningens turer 
har fallende påmelding. Styret har dette oppe til fortløpende vurdering. Det er mye arbeid med å planlegge fellesturer, og de blir lett gan-
ske dyre når en skal bruke ekstern operatør. 
TAKK
En stor takk til alle som i løpet av året har bidratt med og utført oppgaver for å ivareta og utvikle foreningen til glede for alle medlem-
mene i Den norske Rhododendronforening.

Den norske Rhododendronforening
ÅRSBERETNING 2018
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Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Daiga Ebrahimian Klomreheia 7 4885 GRIMSTAD
Nils Erik Hansen Solbergbakken 3 1672 KRÅKERØY
Sylva Hermansen Andeveien 2 4847 ARENDAL
Liv Rose og Øyvind Jensen Midtstølveien 74 4848 ARENDAL
Siri Kjøllberg Roberglia 25 3123 TØNSBERG
Kristin Moldestad Strøget 206 4760 BIRKELAND
Sten Nørkjær Brunsøvej 22 DK-3500 VÆRLØSE DANMARK
Per Anker Pedersen  
Lillian Øygarden Kringerudåsen 20 1445 DRØBAK
Svein Ramung
Signy Børsheim Nordåsgrenda 98 5235 RÅDAL
Sven Erik Tønnesen Hobdalsveien 6 4370 EGERSUND
John Haldor Wiik Harald Skjoldsvei 35 B 5236 RÅDAL
Tone Merete Aanerud Spiksetsvingen 30 2100 SKARNES
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