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Kjære rhodovenner!

Takk for sist alle sammen, og takk for et fantastisk
blomsterrikt rhododendronår. Den eneste bekym-
ringen her vest, er at nedbøren kunne vært litt
bedre fordelt gjennom seongen. For tredje året på
rad hadde vi en plagsom tørke i vekstsesongen,
denne gang i juni-juli. Senere ble det motsatt, mye
regn.

Det er gledelig at medlemsmassen ser ut til å øke
i løpet av året. Pr. 28. september hadde vi fått 45
nye medlemmer. Den nye lokalavdelingen,
SørVest, står for den største økningen, men det
har òg vært en økning over hele landet. Midt-
Norge har hatt en fordobling, fra 4 til 8 medlem-
mer. Rhodo Øst har passert gledelige 100 med-
lemmer! Jeg vil takke lokalavdeligene og det
enkelte medlem for den positive utviklingen. Stor
takk også til redaksjonen for et godt medlems-
blad. Det samme gjelder de ulike forfatterne som
bidrar med mye interessant stoff til bladet.

En gang i året pleier vi å liste opp de personene
som har åpne hager rundt om i landet. At disse

medlemmene er villig til å dele sin viten og vise
sine hager og planter til oss andre, er et svært vik-
tig bidrag. Det settes ingen krav til antall planter
og størrelse på hagen for å stå på listen. Det vik-
tigste er at en stiller opp og er villig til å dele sin
hageglede med andre. Dersom det er nye med-
lemmer som ønsker å stå på listen, er vi takknem-
lig for det. Det kan òg være at noen besøkshager
har endret seg og trenger en oppdatering, eller at
en rett og slett ikke ønsker å stå på listen lenger.
Alt dette ønsker vi å fange opp, og jeg viser til en
egen notis i bladet.

På grunn av tidligere leder, Torbjørn Gjesteland,
sin alvorlige sykdom, ble det ikke en felles plan-
teimport dette året. Vi ønsker å komme i gang
igjen med det, og satser på at nye spennende
planter ankommer fra Scotland til våren.
Undertegnede og Jan Rune Hesjedal vil stå for
dette arbeidet denne gangen. Interesserte bør gå
inn på Glendoick Garden sine hjemmesider og for-
håpentligvis finne sine ønskeplanter der. Jeg viser
til egen notis i bladet for bestilling.

Medlemmene ønskes til slutt et nytt spennende
rhodo- og planteår.

Harald Kårtveit
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Mørkblomstrete rhododendron

Det er merkelig hvordan menneskene streber etter å
få til det naturen ikke har klart innen planteverdenen.
Mest kjent er vel blå roser og svarte tulipaner. De fles-
te ville rhododendron har lyse blomsterfarger i et
bredt spektrum, og det er neppe noen som har hørt
om en svartblomstrende rhododendron – selv om det
faktisk finnes en i naturen: den lave, relativt småblom-
strete Rh. sanguineum var. haemaleum som til og med
har klart seg på Milde, og blomstret rikelig i år (fig.1).
Men naturligvis har gartnerne forsøkt å skape noen
nye blant de større hagesortene. På 1800-tallets slutt
fikk man faktisk frem flere mørkblomstrete sorter, jo
mørkere jo bedre (skjønt ingen er riktig svarte). Disse
er etter hvert gått av moten, også fordi nesten alle
ikke var gode hageplanter, da de enten hadde en ten-
dens til å bli lange og skranglete med dårlig bladverk,
eller var vanskelige å få til å trives. Slik er det ofte med
det ekstraordinære.

I den historiske samlingen på Milde har vi samlet noen 
av disse som også viste sin spesielle blomsterprakt i vår
da vi hadde en uvanlig rikelig blomstring i samlingene.
Det kan derfor være av interesse å påminne om disse
aparte sortene som holder på å forsvinne, selv om
dette mest er noe for de særlig interesserte og de med
spesiell smak.

’Frank Galsworthy’ er nok den mest spesielle, fordi
de mørkt purpur blomstene med en grønngul gane-
flekk ikke er av denne verden - de ser nesten kunstige
ut (fig.2). Utrolig nok er det en Rh. ponticum -krysning
som ble laget av en av pionerene på området, Anthony
Waterer (1849-1924), antagelig straks før 1900, på den
tiden da han var spesielt opptatt av slike mørke
skjønnheter. Den gikk først under det svært passende
navnet ’Purple and Gold’, men da den ble registrert så
sent som i 1958 av firmaet Slocock, ble den omdøpt

Fig.1 Rhododendron sanguineum var. haemaleum. Foto: Terhi Pousi

Tekst: av Per M. Jørgensen

- eldre sorter og noen av deres moderne etterkommere
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etter en bror av den engelske nobelprisvinneren i lit-
teratur, John Galsworthy. Han var maler, kjent for sine
blomsterbilder. Dette er den laveste av de sortene vi
har på Milde, men den ble likevel ikke særlig populær
da busken ikke ser trivelig ut og produserer de spesielle
blomstene nokså sparsomt. Vi har aldri sett så mange
som i år, og selv da var planten ikke dekket i et blom-
sterflor - det er nesten
uoppnåelig på en plante
som er så ”løs” i veksten.
Man har forsøkt å forbedre
den, med heller dårlig resul-
tat, men Hachmann har en
nyhet, ’Midnight Beauty’,
under introduksjon som vir-
ker lovende med forbedret
bladverk og noe tettere
vekst, men selv den har ikke
klart å bevare den spesielle
fargekombinasjonen i blom-
stene som er så slående og
unik i hele rhododendron-
sortementet. 

’Lee’s Dark Purple’ var
standarden for de mørkfio-
lette i lang tid, selv om den
ikke er riktig så mørkt farget
som de andre (fig.3). Den er
faktisk fremdeles en av de

bedre sortene som har holdt seg godt i vårt relativt
tøffe klima, bl.a. på Gamlehaugen i Bergen og Ole
Bulls Lysøen. Den er en av de eldste Rh. catawbiense -
krysningene som ble gjort i det kjente gartneriet til
Lee & Kennedy i Hammersmith ved London ca.1850,
eller tidligere, og man mistenker at også Rh. maximum
er innblandet. Denne sorten har med hell vært brukt

Fig.2 ’Frank Galsworthy’. Foto: Terhi Pousi

Fig.3 ’Lee’s Dark Purple’. Foto: Gerd Jørgensen
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til å lage nye mørkfiolette sorter, for eksempel den
flotte amerikanske ’Edith Boseley’ som virker lovende
på Milde (fig.4).

’Monsieur Marcel Ménard’ er noe så sjeldent som en
fransk sort som er laget omkring første verdenskrig
(registrert i 1924) av den lite kjente foredler Gustave
Croux,  som ifølge Rhododendronregistret i RHS gjorde
mange sorter (første registrert i 1902), men i dag kun
er kjent for denne. Opphavet forøvrig er ukjent, men
den skal ifølge foredlerens sønnesønn, som Daniel

Ducrocq har oppsport, være oppkalt til minne om en
av hans skolekamerater. Den hører også til de lavere
sortene, men i motsetning til ’Frank Galsworthy’ er
den mer tettvokst, ganske livlig og blomstervillig og
ser ut til å få en renessanse på grunn av de svært mørkt
fiolette blomstene (fig.5) på en velformet busk med
bra bladverk, og den er utvilsomt en av de beste i sitt
slag. Den ser merkelig nok ikke ut til å ha vært brukt i
senere foredlingsarbeid, antakelig fordi den har vært
så lite kjent.

‘Moser’s Maroon’ er mer av en rarietet enn en
skjønnhet (fig.6) som oppstod i en fransk planteskole,
Moser et fils, omkring århundreskiftet 1900, antakelig
ganske tilfeldig og muligens som en Rh. maximum -
krysning. Siden den får et spesielt kopperfarget blad-
verk på nye skudd, har det vært gjettet på at det er en
såkalt sport (muligens en knoppmutasjon). Veksten er
dessverre spesielt ulenkelig, men blomstene har en
særpreget, mørkt brunrød farge med svarte ganeflek-
ker og de kommer sent i sesongen. Navnet fikk den av
den engelske rhododendronbaronen Lionel de
Rothschild (1882-1942) som fikk øye på den i Mosers
planteskole nær Paris og tok den i bruk i sitt krys-
ningsprogram for å få frem sorter med iøynefallende
mørkerøde blomster. Dessverre lyktes han ikke bra da
de fleste beholdt den skranglete veksten, også fordi
han uheldigvis ofte brukte lite hardføre rødblomstrete
arter som mødre. Selv ’Impi’, der moren er den lave Rh.
sanguineum var. didymum, har ulenkelig lange skudd,
men de små blomstene er nok de mørkeste som er
skapt av en foredler, nærmest svarte. Dessverre har vi
ikke klart å skaffe sistnevnte til Milde hvor den neppe
ville ha trivdes om man skal dømme av rapporter fra
andre steder. ’Moser’s Maroon’ selv er heller ikke noen
villig plante, og den likte seg så dårlig på Milde at den
døde etter få år, altså ikke en plante å anbefale for
andre enn entusiaster som våger å ta utfordringer. 

Fig.4 ’Edith Boseley’. Foto: Terhi Pousi Fig.5 ’Monsieur Marcel Ménard’. Foto: Terhi Pousi

Fig.6 ’Moser’s Maroon’. Foto: Terhi Pousi
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’Purple Splendour’ er nok den mest kjente av disse
og med rette høyt verdsatt til tross for sin tendens til
ulenkelig vekst. Blomstene er noe av de mørkeste som
noensinne er produsert og de er dessuten krusete i
kanten, hvilket gir de relativt store og tette blomster-
standene et helt spesielt preg (fig.7). Den er nok den
beste av forsøkene til Anthony Waterer på å få frem
slike mørke skjønnheter straks før 1900, og man vet
ikke sikkert hva han anvendte som foreldre, men plan-
tene har en typisk Rh. ponticum vekst, så den arten er
nok innblandet på en eller annen måte. Men den blir
dessverre litt ulenkelig og ser lett utrivelig ut i veksten,
så Kenneth Cox faktisk mener at den burde miste sin
premierte status (AGM), også fordi den blir så lett
offer for meldugg (noe vi ikke har sett her hos oss
foreløpig). Det har naturligvis vært gjort mange forsøk
på å forbedre ’Purple Splendour’, men de har sjelden

lyktes. Den beste er nok Hachmanns ’Azurro’ (fig.8),
skjønt hans ’Polarnacht’ har mørkest blomster, og
overgås i så henseende bare av den amerikanske ’Olin
O.Dobbs’ som dessverre er blitt nokså skranglete med
årene, som sin mor. Best av de ganske mange nye
mørkblomstrete amerikanske ’Purple Splendour’ -krys-
ningene synes jeg at ’Peter Alan’ (fig.9) er på Milde,
men ’Azurro’ er nok den av de nyere sortene som kom-
mer opphavet nærmest i blomstene, og som dessuten
er en god, mer tettvokst hageplante.

Takksigelser: Takk til Terhi Pousi og min kone Gerd som
alltid velvillig stiller opp som fotografer, og spesielt til
Daniel Ducrocq som gjennom sine franske kontakter
klarte å oppklare en fransk sort som ingen syntes å vite
noe om, samt Alan Leslie, Wisley, som har sjekket i det
offisielle Rhododendronregistret. 

Fig. 8 ’Azurro’. Foto: Terhi Pousi Fig. 9 ’Peter Alan’. Foto: Terhi Pousi

Fig. 7 ’Purple Splendour’. Foto: Terhi Pousi
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Sjelden,gammel rhododendronsort funnet i Sunndalen

Tekst: Kari Schøyen & Per M. Jørgensen

Under inventering i Phillipshagen i Sunndalen fant
Kari Schøyen en meget merkelig, nesten krypende,
smalbladet rhododendron som hadde noen særprege-
te, sommerfuglaktige blomster (fig. 1). Dette har vist
seg å være den eldgamle sorten ’Multimaculatum’
(også kalt ’Tondelayo’, verifisert av Kenneth Cox) som
oppstod i planteskolen til Waterer før 1850 og antake-
lig er krysset frem av den eldre John Waterer (1784-
1868). Den skal ha vært svært populær på de britiske
øyer på slutten av 1800-tallet, men synes ikke å ha
vært brukt i gamle norske hager (i alle fall har den ikke
overlevd der). Dette er jo ganske merkelig siden den
var kjent for sin hardførhet. Den ser ut til helt å ha for-

svunnet fra kataloger, og omhandles ikke i flere stan-
dardverk om slekten. Imidlertid finnes den kort omtalt
i Cox & Cox ’Encyclopedia of Rhododendron hybrids’
fra 1988. Der lærer vi at den var en av den berømte
hagearkitekten Gertrude Jekylls favoritter, hvilket er
forståelig siden hun var tiltrukket av enkle former og
rene farger. Det er all grunn til å tro at dette er en
plante hagens grunnleggere (se nedenfor) har hatt
med seg hjemmefra. Den må være plantet like etter
1894 og virker fremdeles å være i god form, siden den
fremdeles blomstrer, om enn noe beskjedent. Den har
vært kjent for det, og det er kanskje grunnen til at den
er forsvunnet, til tross for særpreget.

Figur 1. Rh. ‘Multimaculatum’.  Foto: Rolv Hjelmstad, 1982. 
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Kort om Phillipshagens historie og dens skaper.
Phillipshagen har fått sitt navn etter opphavsmannen,
briten Ethelbert Lort-Phillips (1857-1944), som i likhet

med mange av
sine landsmenn,
de britiske ”lakse-
lordene”, kom til
Møre og Romsdal
på 1800-tallet. 

Ethelbert Lort-
Philips vokste opp
på familiesetet
” L a w r e n n y ”
Milford Haven i
Wales. Inspirert av
sin nære slektning
John Lort Stokes
(1812 -1855), som
hadde seilt i hele

18 år, han var med
Charles Darwin
(1809 - 1882) på

HMS Beagle, satte Lort-Phillips selv seil og utforsket
fremmede farvann. Før han kom til Sunndal hadde han
utforsket både det indre Etiopia og Somaliland. Med
sin bakgrunn som naturhistoriker, samlet han informa-
sjon og skrev sine feltrapporter i Darwins ånd. Vi skal
ikke her utdype alle hans meritter, men noe bør nev-
nes for at vi skal kunne danne oss et bilde av hvem
denne herren fra Wales var. Han startet sin karriere
som løytnant i det frivillige Pembroke Yeomanry, en
enhet under den britiske hær. En periode var han
direktør for ”The East
Africa Syndicate”. Her var
han engasjert i innførsel av
sauer fra Australia til Øst-
Afrika. Han var visefor-
mann i ærverdige ”Salmon
and Trout Association” i
London, og i en periode
var han borgermester av
Dartmouth i Devon (fig. 2).
Altså en kunnskapsrik og
engasjert velstående herre
med mange jern i ilden.

Lort-Phillips aller første
møte med dalen i 1886
førte til en livslang binding
til distriktet. Som forret-
ningsmann så han raskt
muligheter i dalen. Han
kjøpte opp jakt- og fiske-
rettigheter, konstruerte
flere kunstige “Pools”, og
fikk bygget flere bekvem-
me og vakkert møblerte
gjestehus for sine godt
vante engelske venner. 

I 1892 inngikk Lort-Phillips en livslang leieavtale for
tomten der vi i dag finner Phillipshagen, og i 1894 sto
hans aller første hus, ”Hvilested”, ferdig oppført.
Dette huset skal ha vært hans aller kjæreste, og sann-
synligvis det mest private, av hans gjestehus. Det lå
vakkert til på et platå over elven Driva. Her ble
rhododendron plantet inn blant den naturlige skogs-
vegetasjonen. Huset brant dessverre ned i 1906, og
etter dette skal Lort-Phillips etter sigende ikke ha satt
sine ben på tomten. Hagen vokste vill.

Slik lå Phillipshagen urørt frem til 2. verdenskrig. Da
utstyrte tyskerne den med kanoner, og vi skal ha liten
fantasi for ikke å tenke oss hva dette har medført av
slitasje på vegetasjonen. Etter krigen sto hagen igjen

Figur 2. Ethelbert Lort-Phillips, borger-
mester av Dartmouth i Devon, England
1910 -1911.

Figur 3. Før den første dugnaden. Foto: Oddmund Torvik, 1963.

Figur 4. Plan over Phillipshagen 2009. Ill. Kari Schøyen.
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mer eller mindre urørt helt frem til 1963 da noen
hageentusiaster fra Sunndal hagelag satte fokus på
Phillipshagen med de vakre rhododendronplantene. I
1966 ble ”Komitéen for bevaring av Phillipshagen”
konstituert, og et aktivt oppryddingsarbeide basert på
frivillighet ble satt i sving. (fig. 3) På midten av 1980-
tallet ble ny innplanting foretatt med kommunegart-
ner Oddmund Torvik og fagfolk fra Svinviks arboret
som rådgivere. Hagelaget utførte mye av arbeidet på
dugnad i tillegg til at parkvesenet stilte med folk på
sysselsettingstiltak. 

I dag ligger skjøtsel av hagen inn under Leikvin byg-
demuseum. Eiendommen eies fremdeles av en brite -
den siste ”lakselord”, og kommunens ønske om å få
ekspropriert eiendommen har ikke ført frem. Til tross
for dette er hagens eier interessert i at hagen skal
ivaretas på beste måte og Phillipshagen er åpen til
glede for allmennheten. Det eldste rhododendronfeltet
finner vi i dag ved den store blodbøken, syd mot elven
(fig. 4 + 5 + 6). 

Om vi betrakter Phillipshagen, er det kombinasjonen
rhododendron plantet i skog som preger uttrykket.
Lort-Phillips bakgrunn er vesentlig i denne sammen-

hengen, og vi kan ut fra dette trekke en
parallell til de tendensene som utspilte

seg i hagekunstens England i
samtiden 1870 -1914. Darwin er
allerede nevnt, hvor vi ut av

historien leser at naturvi-
tenskapen åpnet opp for
nye tanker og ideer

gjennom evolusjonstankens
gjennombrudd. I kjøl-
vannet av dette dukket
et nytt formspråk opp i

den engelske hagekunsten. En aktiv debatt
foregikk med motpolene Den Naturlige vs. Den

Formale Hagen. Arts and Crafts-bevegelsens til-
hengere ble talsmenn for det naturlige uttrykket,

hvor blant annet to fremtredende hagekunstperson-
ligheter var representert; gartneren og skribenten
William Robinson og hagekunstneren Gertrude Jekyll.
Phillipshagen bærer de samme grunnleggende kvalite-
ter som Robinson´s ”Wild Garden” uttrykker, noe som
i utgangspunktet også preget Jekylls formspråk.

Gledelig er det at ‘Multimaculatum’ har fått sitt navn
og opprinnelse fastslått. Kanskje finnes det flere skat-
ter her i Sunndalens gamle “Wild Garden” som Lort-
Phillips grunnla etter W. Robinsons ideer. En dag vil vi
kanskje også få se stedets kvaliteter utviklet optimalt i
Robinson og Lort-Phillips ånd, og vi kan tillate oss å
drømme om en velskjøttet hage i en historisk kultur-
park.

”Phillipshagen” ligger i forbindelse med Leikvin kul-
turminnepark på Løykja, ca. 7 kilometer fra
Sunndalsøra. På parkeringsplassen utenfor bygdemu-
seet finner man henvisning til hagen. Spesielt om
våren under blomstringen er hagen et skue og vel verd
et besøk. 

Figur 5. Rh.‘Multimaculatum’ ser vi lengst til høyre i bildet. 
Foto: Kari Schøyen, 2009

Figur 6. En skog av Rhododendron. Foto: Kari Schøyen, 2009
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Tekst: Ole Jonny Larsen
Foto:   Siegmar-W. Breckle, Afghanistan 1969

Der er ikke mange norske plantejegere. Både Sverige
og Danmark overgår oss der, tenk bare på Linnés såkal-
te ”apostler” og Nathaniel Wallich. Dette er navn som
er kjent over hele verden. Men som rhododendron-
samlere er det likevel én mann vi burde kjenne til på
grunn av hans viktige bidrag til å bringe to sjeldne
rhododendronarter tilbake i kultur etter at de hadde
gått tapt. Det er Per Wendelbo (1927-1981).
Wendelbos karriere er svært uvanlig for en nordmann.
Han var spesialist på floraen i Sørvest-Asia, og på bak-
grunn av dette var han i to år, fra 1974 til 1976, tilsatt
som sjef for Ariamehr botaniske hage i Teheran! Trolig
ikke en fristende jobbmulighet for en vestlig person i
våre dager, men dette var før den islamske revolusjo-
nen og ayatollastyret. 

Per Wendelbo studerte kjemi, historie, geologi og
botanikk ved universitetet i Oslo. (Tar noen en slik fag-
krets nå til dags?). I 1950, da han holdt på med hoved-
fagsoppgaven, fikk han tilbud om å delta på Arne
Ness’ Tirich Mir-ekspedisjon til de nordlige delene av
Pakistan, noe han slo til på. Hovedfagsoppgaven fikk
senere tittelen ”Planter fra Tirich Mir”. Fra da av og
livet ut hadde Wendelbo en brennende interesse for
floraen i den nære Orienten. Han reiste på kryss og
tvers i området i over 20 år og beskrev alene, eller
sammen med andre, over 130 plantearter og to slekter,
alle nye for vitenskapen. Han var en meget dyktig
taksonom og reviderte planteslekter som Dionysia,
Eremurus og Allium. Han har også gitt bidrag til verket
Flora Iranica. 34 planter har wendelboi som en del av
det latinske navnet og slekten Wendelboa er kalt opp
etter han. Yrkeskarrieren startet han i Bergen ved den
botaniske hagen, og i 16 år var han direktør ved
Gøteborg botaniske hage. 

Først og fremst var Per Wendelbo botaniker, men han
var også en klassisk plantejeger, den desidert største i
Norge på 1900-tallet. Hans mest betydningsfulle intro-
duksjon er i følge Jimmi Persson ved Gøteborg bota-
niske hage irisarten Iris cycloglossa, men  Fritillaria
acmopetala ssp. wendelboi og Fritillaria sibthorpiana
er også ettertraktet blant løksamlere. 
Primula edelbergii er en annen Wendelbo-
introduksjon, og han har også samlet inn flere
Dionysia-arter. Wendelbo hadde stor respekt for ama-
tørsamlere, og delte ofte noen av introduksjonene
sine med noen utvalgte slike for på den måten å få tes-
tet dem ut under ulike forhold. 

For Lapprosens lesere er det nok likevel reintroduk-

sjonene av de to sjeldne rhododendronartene
Rhododendron afghanicum Aitch. & Hemsl. og
Rhododendron collettianum Aitch. & Hemsl. som er av
størst interesse. Disse ble innsamlet på en ekspedisjon
i 1969 der han var sammen med skotten Ian Hedge,
tyskeren Siegmar-W. Breckle og Wendelbo’s svenske
assistent Lars Ekberg. Den afghanske studenten
Mohammad Reshad Amani spilte også en viktig rolle
fordi han kunne snakke med de lokale innbyggerne.
Uten ham hadde trolig ikke Rhododendron afghan-
icum blitt funnet i det hele tatt pga svært begrenset
utbredelse.

Per Wendelbo, Afganistan, Sikaram, 1969. 

- og reintroduksjonen av to sjeldne rhododendronarter
Per Wendelbo - en norsk plantejeger
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Afghanistan er ikke et land vi tenker på som rhodo-
dendronområde. Når vi har sett nyheter fra krig-
føringen der i de senere år, virker landskapet tørt og
goldt og nesten uten vegetasjon, men i de østlige
delene av landet gir monsunvindene godt med ned-
bør. Mange Himalayaplanter har sin vestligste utbre-
delse i disse områdene.  Og det er også her de to rho-
dodendronartene ble funnet. Begge artene var først
beskrevet og innsamlet i Kurrumdalen i 1879 av J.E.T.
Atchison. R. collettianum blomstret for første gang i
Kew i 1888. Både den arten og R. afghanicum ble dyr-
ket i flere engelske hager fram til den andre verdens-
krigen. Men i løpet av krigen ser det ut til at begge
artene var tapt i kultur. 

Wendelbos ekspedisjon besøkte Safed Kuh-området i
Afghanistan i juni 1969. Det var ikke først og fremst en
ekspedisjon for å samle inn rhododendron, men siden
Wendelbo var tilknyttet Gøteborg botaniske hage og
Ian Hedge arbeidet for Royal Botanic Garden i
Edinburgh, begge institusjoner kjent for rhodo-
dendronsamlingene sine, var det nok nærliggende for
begge å lete spesielt etter disse plantene siden de
hadde vært ute av kultur i Vesten i over 25 år.

Rhododendron collettianum fant de raskt da de
begynte å lete. Plantene vokste på en nordvendt skrå-
ning, for det meste på kalkgrunn, og de dannet et
meget tett, vel meterhøyt kratt. Bestanden var stor der
de fant den, men den var tydelig avgrenset.
Mohammad Reshad viste så noen lokale nomader grei-
ner av R. collettianum og spurte om de kjente andre
lignende planter i området. Dette bekreftet de og
lovte å komme tilbake med materiale, noe de også
raskt gjorde.  

Og dette viste seg å være Rhododendron afghanicum,

men akk, den vokste på den pakistanske siden av gren-
sen som Wendelbos gruppe ikke hadde tillatelse til å
krysse. Så nær – og dog så fjernt! Men så blandet en
annen av nomadene seg inn og hevdet at han visste
om en bestand av den samme planten på den afghan-
ske siden. Ekspedisjonsdeltakerne dro av sted, ledsaget
av  væpnete vakter . (De som har Peter og Kenneth
Cox’ bok “The Encyclopedia of Rhododendron
Species”, kan se et av Per Wendelbo’s foto av de væp-
nete vaktene med en rhododendron-plante på s. 234.)
Senere på samme ekspedisjon fant Wendelbos assis-
tant, Lars Ekberg, Rhododendron afghanicum på enda
en lokalitet, til da ukjent, i Laghamprovinsen, nordøst
for Kabul. Ingen av plantene de fant hadde frø fra året
før, men levende planter ble med mye strev gravd opp
og tatt med til Gøteborg og Edinburgh hvor de senere
ble etablert i samlingene.

Rhododendron collettianum og R. afghanicum er ikke
blant de mest spektakulære artene i rhododendron-
slekta. R. collettianum kan være ganske fin om den tri-
ves godt, men er regnet for vanskelig i kultur, blom-
strer lite og får ofte gulgrønt bladverk. Et voksent
eksemplar kan sees i Edinburgh botaniske hage (med
Wendelbos navn på skiltet), og den finnes også i noen
andre større samlinger. Den er sjelden i private sam-
linger, og frø blir aldri tilbudt på de store frølistene.
Jeg har hatt denne arten i hagen noen år på en tørr og
varm plass, og den blomstret med en blomst våren
2009. Den er sentvoksende, men ser ut til å trives bra.
Jeg har tatt stiklinger og har noen nye småplanter på
gang. Jeg har også pollinert den med eget pollen og
håper også at den setter frø i år. Min plante ble inn-
kjøpt fra Glendoick Gardens, de har den på salgslistene
nå og da i lite antall. Alle planter i kultur er så vidt jeg
vet fra Hedge og Wendelbos innsamling i 1969 (W
8975).   

Rhododendron afghanicum er svært sjelden i kultur,
selv i botaniske hager. Rhododendron Species
Foundation (RSF) dyrker den i sin samling i staten
Washington på den amerikanske vestkysten, og de sel-
ger også planter enkelte år, men import til Norge fra
USA er bortimot umulig. Trolig er dette verdens enes-
te produsent som selger planter av R. afghanicum.
Deres planter er også fra 1969-innsamlingen til Per
Wendelbo (W 9706). Gøteborg botaniske hage hadde
arten fra originalinnsamlingene i kultur opp til for få
år siden, men de er nå gått ut. Selv Edinburgh har bare
ett enkelt eksemplar. Deres plante kom fra Gøteborg i
1985 som en selvpollinert frøplante.  

Ved Logan botaniske hage på vestkysten av Skottland
har de en plante som er merket med R. afghanicum.
Denne ble samlet inn av tyskeren Werner Brockmann i
Swat -Tal i Kalamregionen i Pakistan i 1999. Han var
sikker på at planten var riktig bestemt, men i et privat
brev fra mars 2009, og i en artikkel, skriver han at plan-
tene viste seg å være R. collettianum og ikke afghan-
icum da de blomstret i hans hage i 2004. Planten ble da
vist til en botaniker ved Rhododendronparken i
Bremen som også bekreftet dette.

Afganistan 1969. Teltleiren 3300 m.o.h. 
Pashtun-guidene, Ian Hedge (til høyre) og studenten Mohammad
Reshad Amani (med ryggen mot), spør lokale folk etter rhododendron-
forekomster.
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Hva med amatørsamlere? Til min store overraskelse
har jeg fått vite at rhododendronsamleren Kurt
Hansen i Danmark har Rhododendron afghanicum i sin
hage. Den ble kjøpt fra USA (RSF) for rundt 15 år siden
og vokser på et beskyttet sted i hagen. Planten blom-
strer nå hvert år i slutten av juni og setter frø. Jeg har
fått frø fra Hansen (åpenpollinert) som jeg har sådd.
Jeg har nå 11 små planter hvorav ni ser helt like ut,
mens to skiller seg ut med langt kraftigere vekst, ofte
et tegn på hybridisering. Håpet er selvsagt at de ni er
”ekte vare”. Kurt Hansen er kanskje den eneste priva-
te samler i Europa som har et voksent eksemplar av R.
afghanicum!

Vil Rhododendron collettianum og R. afghanicum bli
samlet inn fra naturen i framtida? Så lenge dagens
politiske situasjon rår i området, er det svært lite sann-
synlig. Å ferdes i naturen der nå for personer fra
Vesten er nok både farlig og bortimot umulig å arran-
gere. Dette gjelder trolig både på den afghanske og
den pakistanske siden av grensen da talibansoldater
etter all sannsynlighet oppholder seg på begge sider. 

Men der er også et annet problem som kan hindre en
ny innsamling. Så sent som i 2007 skrev Siegmar-W.
Breckle, en av deltagerne på Wendelbos 1969-ekspedi-
sjon, en artikkel der han antar at arten er utryddet i
området nå. Han skriver i en privat e-post (mars 2009)
at både avskoging og avbrenning forekom i området,
og siden der var ytterst få eksemplar av R. afghanicum
alt i 1969, er han overbevist om at alle er borte nå. Om
dette er riktig, er det desto større grunn til å ta vare på
de få plantene som finnes i kultur, oppformere dem og
spre dem blant samlere for å hindre en total utryd-
delse. Når det gjelder statusen til R. collettianum i
naturen, er han mer optimistisk siden den var spredt
over et større område. 

Rhododendron-samlere har mye å takke Per Wendelbo
og resten av teamet for. Uten deres innsamlinger i
Afghanistan i 1969 kunne begge disse sjeldne rhodo-
dendronartene ha vært utenfor rekkevidde både for
dem og for vitenskapen. Jeg håper artssamlerne som
leser dette nå prøver å få tak i disse artene og prøver

dem ut i hagene sine. Å dyrke dem på flere steder, vil
minske risikoen for at de blir utryddet. 

I 1981 ble Per Wendelbo kallet til et gaveprofessorat
ved Universitetet i Bergen. Han skulle også fungere
som leder ved Milde arboretum. Han gledet seg til å
komme tilbake til Bergen og hadde store planer for
utvikling av hagen og samlingene. Slik skulle det imid-
lertid ikke gå. Kun tre uker etter at han hadde startet
i jobben omkom han i en bilulykke, trolig fordi han
fikk et hjerteanfall under vegs. Han ble bare 53 år
gammel. Norge hadde mistet sin tids største botaniker
og plantejeger.    
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Rh. collettianum, Afganistan, Sikaram, ca 3600 m.o.h. Rh. afghanicum.
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Reisebrev fra USA - Callaway Gardens

Tekst og foto: Ole Petter Vik, Asker

På det store nordamerikanske kontinentet finnes det
mange steder som kan være av interesse for surjords-
entusiaster. Callaway Gardens i Georgia er ett av dem.

Min kone og jeg er ofte i USA og har mange ganger
vært i delstaten Georgia, men det har alltid vært på
høsten, som jo er utenfor den normale blomstrings-
tiden for rododendron. Men i år skulle vi besøke slekt
i Virginia og Florida til påske, og benyttet anledningen
til en avstikker til Georgia.

Callaway Gardens (www.callawaygardens.com) er en

meget stor park på hele 52 km2. Parken ligger i Pine
Mountain, Georgia, en drøy times kjøretur sydvestover
fra storbyen Atlanta. Den ble åpnet allerede i 1952 og
har blitt videreutviklet i flere omganger etter dette.
Parken er nok mest kjent for sin enorme samling av

azaleaer (3 400), spesielt amerikanske arter og hybri-
der. Etter hvert har området blitt et helårs utfluktsmål
for befolkningen i Atlanta, med aktiviteter for hele
familien. 

Parken ligger i USDA herdighetssone 7b/8a, noe som
kuldemessig tilsvarer sone H2/H3 i Norge. Her er det
faktisk de varme somrene som er utfordringen for
mange planter, ikke kulden om vinteren. Dette sydøst-
lige hjørnet av USA har naturlig mye surjordsvekster,
og i særdeleshet azalea. Rhododendron prunifolium
(plommebladazalea) har sitt hjemstedsområde i denne
delen av USA, men den blomstrer først i juli. Man har
også planter fra den vår- og høstblomstrende azalea-
hybridfamilien Encore, som er en kryssing av vår-
blomstrende azalea med den sommerblomstrende
Rhododendron oldhamii fra Taiwan. 

Rhododendron indicum 'Coral Bells', en Kurume-hybrid, er USAs mest solgte azalea, og finnes på mange steder i parken.
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Store deler av parken fremstår som en vanlig norsk
skog, med ganske store trær og vanlig undervegeta-
sjon. Men dette er USA og derfor er det selvsagt asfal-
terte bilveier overalt i parken, noe som kanskje er litt
uvant for oss. Biltrafikken er ikke plagsom, selv om det
er nesten en million besøkende hvert år. Man kan
mange steder parkere langs veien og gå en tur i sko-
gen, eller sykle på de mange flotte sykkelveiene. Siden
området ligger langt fra nærmeste by, har de bygd
opp flere muligheter for overnatting, fra det enkle til
det mest sofistikerte.
Parken er delt opp i forskjellige områder, som har fått
egne navn. Her nevner jeg de som er av interesse for
oss.

Overlook Garden
Her finnes om lag 700 forskjellige arter og hybrider
plantet i et slags parklignende område med brede
stier, bekker, broer og innsjøer. Dette området er det
første som ble anlagt og har et forbløffende fargespill
på våren, for det meste med amerikansk azalea. Om
høsten er området preget av japansk lønn med sine
spektakulære høstfarger. Langs bilveiene er det plan-
tet blomsterløk, som her blomstrer i februar og mars.
For å se alt her, går man dagstur langs barkdekkede
skogsstier, ofte langt fra bilveien.

Callaway Brothers Azalea Bowl
Dette området er mye nyere enn Overlook Garden og
har asfalterte stier som gjør at familier med barnevog-
ner og personer i rullestol kan bevege seg rundt i sko-
gen. I tillegg til den naturlige vegetasjonen er det
plantet inn mange forskjellige typer busker og trær for
å skape variasjon og vekke publikums interesse
gjennom hele året.

Meadowlark Gardens
Dette er et område hvor floraen fra hele Georgia er

representert. Det er også egne
områder med eviggrønn rododen-
dron (som her har sitt sydligste vok-
seområde i USA), kristtorn, kamelia,
blomsterkornell og koreakornell. På
grunn av den omtalte sommervar-
men, er det bare de mest varme-
tålende eviggrønne rododendrone-
ne som klarer seg her.

I tillegg til dette, finnes det to
gigantiske golfbaner (det verdens-
kjente firmaet Callaway Golf ble
startet av et søskenbarn av parkens
stifter i nærheten, men holder nå til
i California), et sommerfuglsenter
(som er svært populært blant barn),
en TV-hage kjent fra 70-tallets
amerikanske grønnsakdyrkings-
boom, et stort drivhus med alle
slags eksotiske planter, badestrender,
picnicområder. Ja, alt man kan
tenkes å ha behov for.

Parken er som sagt veldig stor og man må gjøre noen
valg. Vi var der i to fulle dager i april, og fikk sett det
vi var der for, nemlig vårblomstringen. Vi trasket og
gikk mesteparten av tiden, men tok bilen fatt noen
ganger for å komme raskere til de forskjellige delene
av parken. Området parken ligger i er veldig fint for
ferierende som liker landsbygd, det USA faktisk har
mest av. For de historisk interesserte kan det opplyses
at president Roosevelt hadde sitt sommerhus i fjellene
like ved, og dette stedet er nå selvsagt museum. Og vi
er ikke langt unna peanøtt- og pecan-farmene på de
store slettene i Georgia.

Som alltid er det hyggelige mennesker overalt, og har
man tid, er det bare å slå av en prat. De fleste vet fak-
tisk hvor Norge er. God reise!

Overlook Garden

Callaway Brothers Azalea Bowl
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En reise til Yunnan og Sichuan
- Fra Torstein Borgs dagbok 3. – 22. juni 2009  

Fire norske reiste til Kastrup og møtte der 14 dansker,
så vi var 18 til sammen med kurs for Kina. Dansker er
grei å reise sammen med!
Vi fløy til Beijing. Det er ikke lett å få sove på et fly,
sånne flyturer kan være et traume. Det ble å vente to
timer på flyplassen i Beijing, så fløy vi til Kunming. Vi
kom til samme hotellet som tre av oss bodde på i fjor.
Det er klasse over kinesiske hotell og frokosten var rik-
holdig.

Vi besøkte The Golden Tempel. Etterpå besøkte vi den
botaniske hagen i Kunming. Vi skulle se Camellia, men
skulpturene i parken gjorde større inntrykk, for de var
300 år gamle. Om ettermiddagen besøkte vi Western
Hills. 
I Kunming møtte vi også Guan Kaiyun, professor ved
Kunming Institute of Botany, som skulle være med oss
på turen.
Vi skulle spise ute den kvelden. Datteren til Guan var
sammen med innehaveren av det stedet vi skulle spise

Torstein noterer i dagboka. Foto: Jan Valle.



på. Vi traff fruen til Guan med
stor gjensynsglede. Vi fikk to net-
ter i Kunming.

Etter frokost går reisen til Dali,
det er ca 370 km mellom
Kunming og Dali. Vel fremme
oppdager vi at vi skal bo på
samme sjarmerende hotellet som
vi bodde på i 2008. Vi skal ”gjøre”
byen. Vi møter mange skopus-
sere, det er de samme som i fjor.
Jeg fikk et nytt oppladbart batte-
ri til kameraet mitt, de er billig i
Kina.

Etter en god natts søvn og god
frokost skal vi bestige Cangshan.
Bussen kjører oss opp til 3800 m,
vi skal gå til 4200 m. To nord-
menn, to dansker og en kineser
klarte å nå toppen. Kineseren er
studenten til Guan. Her oppe fins
det mange rhododendron: nerii-
florum, trichocladum, cyanocar-
pum, fictolacteum, haematodes, lacteum, taliense, fas-
tigiatum, campylogynum, roxieanum var. cucullatum
……
Flere av disse plantene, så som cyanocarpum, vokser
bare her. Dette er et unikt område og flott miljø for
planter og rhododendroninteresserte.
Jeg hadde visse problem da jeg skulle gå ned igjen,
lendevirvlene hovnet opp, og det var vondt å gå. Da
var studenten til Guan god å ha, han støttet meg ned. 

Vi høstet en del frø, men det var lite frø i kapslene, det
var for langt ut på året.

Det er søndag og vi er klar for avreise til Lijiang. Vi er
fremdeles i Yunnan.  På veien støter vi på et marked i
landsbyen Niujie. Vi forlater bussen. Det er fullstendig
kaos hvor vi går, der er folk overalt. Vi vet ikke hvor
bussen er, for den har kjørt fra oss, ikke så langt, men
den var vanskelig å oppdage i mengden. Det var mye
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Til venstre: Rh. fastigiatum. Øverst til høyre: Jan på stien. Nederst til høyre: Rh. haematodes. Foto: Torstein Borg.

Vilt og vakkert. Foto: Torstein Borg.
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å se på, det var jo et marked. Der er alt hva hjertet
begjærer; fra levende dyr som kyllinger og griser til
husgeråd; og til og med en tannlege som sitter under
parasoll.

Lunsjen skulle vi innta i annen landsby. Her var det et
treskjæreverksted og de tryllet fram de lekreste motiv
i tre. Jeg kjøpte en buddha, 30 cm høy. 
Vi spiste på hotellet denne kvelden. Sammen med
Guan skulle vi se en scenisk oppsetning med 16
etniske grupper fra Yunnan som skulle vise sine danser
og folkedrakter. Det ble en flott kveld.

Neste dag skulle vi se gamlebyen i Lijiang. Det var
svært mye å se. Guan var gaid. Det var bekker i gate-
løpene og der var fisk i bekkene.

Der går veier over alle fjell i Kina. Neste by ligger
bakom fjellet. Der er få tuneller, så veiene måtte gå
over fjellet. Dette gir oss en unik mulighet til å komme
tett på planter. Vi vil få se mye rhododendron, men òg
andre planter. Danskene våre kunne mye om andre
planter, og de var ”helt gal” når de oppdaget noe nytt.
Men de har òg greie på rhododendron, de hadde stor
faglighet. Jan og jeg kom litt bakpå her.

Vi kjørte opp i fjellet og gikk innover et dalsøkk. Her
stølte folk, og dyr gikk på beite. Her fant vi blå
Meconopsis, og en som skar litt i rødt, mange primula
og Rh. wardii som var litt lysere i blomsten, men der
var røde flekker på utsiden av klokkene.
Litt etter så vi en hel dalside med Rh. oreotrepes. Den
første vi så var grønn i bladene og ikke blå som i kul-
tur.

Vi reiser fra Lijiang til Zhongdian ( Shangri-la). Vi bota-
niserer på veien og finner Rh. decorum, yunnannese,
racemosum og blå lapponicum. Alle folk vi ser er av
tibetansk opphav. Vi konstaterer at dansker lar seg
imponere av fjell, nordmenn er litt mer blaserte. 

Et av medlemmene i bussen hadde et uhell, han stikker
seg med kinesisk tannpirker og begynner å blø mellom
tennene. Han fikk infeksjon i underkjeven. Da var
Guan god å ha, han kjøpte medisin, og pasienten ble
frisk igjen i løpet av noen dager. Guan var som en god
far.
Kinesere er uhøytidelige. Guan kan for eksempel dele
ut spisepinner til oss.
Vi fikk ikke det hotellet vi hadde booket i Zhongdian,
og måtte nøye oss med ett med lavere standard.

Transport med muldyr. Foto: Jan Valle.
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Neste dag skulle vi ut og botanisere. Vi fant en plante
med en mørk fiolett blomst, den het Thermopsis. Litt
seinere fant vi et gult eksemplar av samme plante.  Det
hadde vært lite regn i området og Rh. racemosum var
tørkeskadet.
Byggeskikken endrer seg, i områder med lite nedbør
bygger de flate tak.
Vi har møtt noen innbyggere her og der. De er flotte
og flittige folk, de står på fra morgen til kveld. De har
flere daglige oppgaver en oss, for der er litt mer pri-
mitivt, især ute på landsbygda. I et område med bøn-
neflagg fant vi Rh. sphaeroblastum. Den høster vi frø
fra. Vi fant flere planter av samme art, og Jan fant frø
på Rh. rupicola.
Vi kommer opp i et annet pass på 4200 m høyde. Her
finner vi mange planter som hører til i Taliense-serien;
bl.a. Rh. balfourianum og Rh. phaeochrysum, begge
plantene har vi høstet frø fra.

Vi forlater Zhondiang for å reise mot byen
Xiangcheng. Vi skal botanisere på veien, og finner
noen Rh. vernicosum x decorum. Guan fortalte at disse
artene krysser lett. I samme området fant vi hustufter,
det kan være gamle støler. Vi fikk mange fotostopp.
Med bussen kom vi opp i 4175 m høyde. På veien opp
fant vi Rh. primuliflorum. Alt som er blått ser ut som
Rh. impeditum, men er det ikke. 

Neste dag skal vi kjøre fra Xiangcheng til Daocheng.
Denne byen ligger på 3900 m. Vi botaniserer på veien,
og vi har støtte i Guan. Han har med Feng Guomei sine
bøker, som han har oversatt til engelsk, og andre
bøker som viste urteaktige planter. Vi var oppe på
4650 m - vi merket lite på pusten. Gruppen som gikk

var fra 55 år til langt opp i 70-årene. Vi gjorde mange
stopp underveis og i ulike høyder fant vi ulike planter,
bl.a. Rh. nitidulum og Rh. sphaeroblastum. Da vi kom
over passet, fant vi Rh. intricatum med lys blomst med
røde støvdragere og rød griffel, en ganske dekorativ
plante som kan bli 80 cm høy. Vi fant òg Rh. cephalan-
thum som er rosa i blomsten. Det var flott å oppdage
så mange planter på stort sett samme plass. Vi fant òg
frø på en gul primula. Vi har et tett program, ingen-
ting er overlatt til tilfeldigheten, regien er god, og alle
ser ut til trives med det de får se eller overvære. Vi prø-
ver å finne frø på alle rhododendronene vi finner. De
småbladete er verst å finne frø på.

I dag har vi igjen vært oppe i 4600 m. Her er store
kampesteiner midt oppå snaufjellet. Innimellom stei-
nene vokser det rhododendron. Det gikk i blått, fra
lyst blått til mørk blått, men det var ikke godt å si hva
det var. Plutselig fant Jan og Ingolf fra Danmark en
rosa Rh. intricatum. Det hadde vi aldri sett før, så vi
stod lenge og betraktet planten. Vi er vant til denne
planten med lyse kronblad og med røde støvdragere
og rød griffel. Denne rager høyere enn mange andre i
Lapponica-serien, men er allikevel småbladet.

Vi er kommet til en by som heter Litang. Denne byen
ligger på 4000 m og er tibetansk.  Det var et spartansk
hotell vi kom til og sengetøyet var grått. Her skulle vi
bare bo en natt. Det var et par rom som fikk besøk av
politiet, vi andre sov. Vi lider ingen nød.

Vi er kommet til en sideelv til Yangse. Vi fant en ny
plante, den ble bestemt av Guan og ble hetende Rh.
aganniphum. Vi er oppe i 4600 m. I veiskråningene er

Til venstre: Rh. oreotrepes. Øverst til høyre: Rh. faberi. Nederst til høyre: Rh. vernicosum. Foto: Jan Valle.
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der ikke særlig tykt humuslag, det varierer mellom 5
og 10 cm, og under er det grus eller skredmasser, vi ser
røttene på rhododendron forsvinne ned i grusen. Jan
og jeg har filosofert litt om der fins flere rhododen-
dronplanter enn folk i Kina.

Vi skal reise til Yajiang. Denne byen ligger i en fjell-
kløft, det er litt utrolig at det kan ligge en by her. Vi
botaniserer på veien og finner Rh. selense og litt
høyere oppe Rh. rupicola var. chryseum. Vi fant også
Rh. aganniphum med frø på.
Vi har lunsjen i høyden med kaffe, bananer, noen flate
kaker som vi får honning på, epler og tørre riskaker
med peanøtter i. Vi fotograferte et hus som så pent ut.
Det var dekorert på vinduer og dører. Her fikk vi lov å
komme inn. Det var et enkelt bygg. Sentralt stod ved-
komfyren, men skilleveggene var bare presenning.
Først kom det ei mølle, der malte de maismel; innenfor
var en smie, der stod en mann og laget en sag. 

Vi kjørte over fjellet til landsbyen. Da vi hadde kjørt
gjennom byen, ble vi stoppet av politi og militæret.
Det var bom stopp i 4 timer. Da gikk vi tilbake til lands-
byen og så på folkelivet. Flertallet tok en drosje tilba-
ke til bussen. Drosjen var bare en motorsykkel med
plan på og passasjerene satt på planet. Jeg ble igjen i
byen, til slutt labbet jeg også tilbake. Snart fikk vi for-
sere sperringen, og vi kjørte 4,5 time på anleggsvei. Vi
kom opp på en topp og der var det vanskelig med
møtende trafikk. Det oppstod en del dramatikk da vi
bare så billysene i mørket. Vi var ikke på hotellet før kl
21.30, og vi var alle trøtte den kvelden.

Dette er den siste dagen med botanisering.  Vi har sett
mye i Sichuan. I dag har vi kjørt opp i liene fra hotel-
let. Det første vi støtte på var Rh. concinnum. Guan

trodde det var Rh. rubigi-
nosum. Vi kjørte høyere
opp, og da fant vi Rh.
faberi ssp. prattii. Denne
planten stod ute i et elve-
løp. Vi nådde planten fra
elvebredden og vi høsta
frø. Litt lengre opp fant vi
noe som lignet Rh. talien-
se. Det ble en disputt om
denne planten, men det
var en taliense, men en
ganske annen Rh. taliense
enn den vi fant i
Cangshan, den hadde
tykt flekkete indument.
Den som vi fant her,
hadde litt mindre indu-
ment. Vi er så langt ikke
klar over hvilken vi har
tatt frø fra.
Så kjørte vi opp til toppen
av fjellet. Der blåste det
litt, og der var blått i blått.
Vi fant en klon av taliense
helt oppe på toppen.

Vi kjørte over fjellet og kommer ned i lien på den
andre siden.  Her inntar vi lunsjen vår. Det er litt skod-
de og kjølig. Lengre ned møter vi Rh. ambiguum. Det
var mengder av ambiguum litt lenger nede og Rh.
prattii med grått indument. Det var litt dissens om
denne planten, det var Guan som ikke var enig. De
som hadde denne planten i sin hage, sa det var Rh.
prattii. Vi fant en oransje Rh. ambiguum, men den sto

Budeier på stølen. Foto: Jan Valle.

Diskusjon om plantenavn. F.v.: Jørgen Nielsen Terndrup, studenten til
Guan og Guan Kaiyun. Foto: Jan Valle.
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så uveisomt, så vi har bare bilde av denne planten.

Nå er det slutt på feltarbeid og botanisering, og vi er
på reise til Chengdu. Det er 40 mil å kjøre. På veien spi-
ser vi lunsj på et utested ved sideelven Yangse. Etter
hvert kommer vi ned i lavlandet. Her gror bananpal-
mer og kaktus. En plass vi stoppet stod der en Rh.
arborerum. Guan sa hvilken det var, men vi oppfattet
det ikke. Det var ikke så interessant, for denne planten
vokste ca 300 m.o.h.
På veien til Chengdu ble vi stoppet. Det var en bil som
hadde forsvunnet i elva. Der stod en stor mobilkran
midt i veien og vi kom ikke forbi. Bussen måtte kjøre
en omvei på smale veier. Litt etter kjørte vi gjennom en
landsby, og Jan, som den oppvakte, så mange fotomo-
tiv her utenfor allfarvei.

I Chengdu besøkte vi pandaparken. Vi fikk se den store
pandaen, den som er svart og kvit. Vi så også den røde
pandaen, den er liten, men det er desto flere av dem.
Etterpå kjørte vi til den gamle bydelen i Chengdu. Vi
bodde der i 2 netter, og det var et flott hotell. Vi spiste
ute begge kveldene på et spisested der de hadde
maten i akvarium og de hadde skilpadder òg. Den

andre kvelden hadde vi to unge studenter med oss ved
bordet vårt. De var i Chengdu for å lære engelsk. Den
ene studenten var fra indre Mongolia og den andre
var fra Shanghai. 

Vi returnerte til Beijing. Der besøkte vi den forbudte
byen, sommerpalasset og den kinesiske muren som går
mellom Kina og Mongolia. Det var mye folk alle plas-
sene vi besøkte, og det fryktelig varmt, - og tenk på
den slitasjen alle disse stedene får.

Vel hjemme har jeg sådd frøene jeg fant.  Nå spirer de,
og det er utrolig kjekt å følge med.

Flere bilder fra turen til Kina finner du på
http://www.per-bangsgaard.dk/udenlandsture.htm

Hele reisefølget. 
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Mine favoritter

På oppfordring vil jeg prøve å få i gang igjen denne
populære artikkelserien. Jeg vil samtidig utfordre en
annen av våre medlemmer til å bidra i neste nummer
av Lapprosen.
Når jeg nå skal velge ut en plante til min favoritt, så vil
dette gjerne være urettferdig ovenfor andre fine
rhododendron. Derfor har jeg valgt tre forskjellige
planter, som igjen representerer hver sine retninger
innenfor gruppen

Først vil jeg velge meg arten mucronulatum. Denne
har jeg flere eksemplarer av rundt om i hagen, og det
er ikke uten grunn. Den lyser opp med sin rosalilla
farge i april. Blomstene kommer på bar kvist, da dette
er en løvfellende plante. Blomstene kommer da også
helt til sin rett. Selve planten er forholdsvis kompakt
og seintvoksende. Blomstene tåler godt frost. Det står
at bladverket kan bli skadet av frost, men at det repa-
rerer seg utover sommeren. Dette er en plante som
hører med i enhver rhodosamling.

Den neste planten er den lepidote kultivaren ’Dora
Amateis’. Dette er en krysning mellom minus var.
carolinianum og ciliatum. Den har svakt rosa knopper
og hvite blomster i midten av mai. De er 4,5-5 cm i dia-
meter, og planten er oppgitt til å tåle minus 20 grader.
Gimle Planteskule gir den herdighet sone 5. Det som er
så spesielt med denne planten, er at den hvert år er
overdekket med blomster. Alle skudd danner blomster-
knopp! Min eldste plante er ca 20 år, og er ca 1 m høy
og dobbelt så brei.

Min siste favoritt er den storblomstrete ’Grace
Seabrook’. Dette er en krysning mellom ’The
Honorable Jean Marie de Montague’ og strigillosum.
Den blomstrer i rødt i slutten av april. Planten er stor
og plasskrevende, og kan godt stå solitært. Den for-
melig lyser imot en på litt avstand. Den har forøvrig et
nært slektskap til “Taurus”. Er litt usikker på alderen,
men rundt 25 år er den nok blitt. Størrelsen er 3 m høy
og 4,5 m brei. Det opplyses at den tåler ned mot 23
minusgrader.

Dette var mine favoritter, og jeg oppfordrer Roger
H. Karlsen fra Rhodo Øst til å overta stafettpinnen i
neste nummer!

Tekst: Harald Kårtveit
Bilder: Terhi Pousi

Rh. mucronulatum

Rh.’Grace Seabrook’Rh. ’Dora Amateis’
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Min favoritt

Jeg har registrert at mange har presentert sin favoritt
i Lapprosen. Så har jeg tenkt at jeg kan vel også prøve
meg på dette. Mest for å se om jeg kan få det til. Jeg
har nemlig mange favoritter. Hver gang jeg har fordy-
pet meg i en, så lyser andre mot meg med sitt ”hva
med meg” uttrykk. Så blir jeg hjemsøkt av dårlig sam-
vittighet overfor de forsmådde. Men det er et par sne-
dige som tar tak i meg på en måte som ligger utenfor
bevissthet og vurdering. Jeg har en mistanke om at
min kone kan ha gitt dem noen tips. For å skli av pro-
blemer med samvittigheten kan jeg da si at ”en av
disse” er for eksempel Rh. smirnowii.

Rh. smirnowii kommer fra Tyrkia og Georgia, der den
vokser i kanten av barskog fra 800 m.o.h. og helt opp
til 2300 m.o.h. Den blir 1 - 3 m høy og tettvokst dersom
den får stå lyst. Bladene er avlange, konvekse, mørke-
grønne og med tykk hvit filt under. Det anbefales at

den holdes borte fra alle rødbomstrende busker pga.
fargekollisjon. Mitt eksemplar er tett og mørkegrønt i
bladverket, og blomstrer iøynefallende vakkert og rikt
nærmere 3 uker i mai/juni, med rosa til purpur-fiolette
blomster. Den har ingen konkurranse i sine omgivelser
med hensyn til farge. Vi kommuniserer daglig, og jeg
kommer aldri unna en liten hilsen på vei til andre gjø-
remål i hagen. Den er forresten grei å stikke. Jeg har
mange i barnehagen.
Litt interessant ved mitt eksemplar er at flere kompe-
tente personer i foreningen har tillatt seg å betenke
om dette egentlig kan være en Rh. smirnowii. Det dreier
seg også om personer som var til stede under et plante-
salg i forkant av et årsmøte i DnR på Arboretet, hvor
jeg var så heldig å tilegne meg den utvalgte fra Jan
Runes assortiment. Kanskje det bare er et spesielt
vellykket eksemplar.

Tekst og foto: Audun Arne

Rh. smirnowii
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Ny Rhododendronbok!

J F McQuire and M L A Robinson
“Pocket Guide to Rhododendron Species, based on the
descriptions by H.H. Davidian”

Kew Publishing, 2009 ISBN 9781842461488 

704 sider 215 x 122 mm. Mer enn 700 fargebilder.
Innbundet.
Boka kan bestilles direkte fra Kew Gardens, 
Pris: 59 GBP + porto.

Dette er en ny type rhododendronbok. Den er mindre
av format enn de tradisjonelle bøkene til Cox og
Davidian. Som navnet antyder er den tenkt som en
lommeguide til bruk i felten eller i botaniske hager og
større samlinger (men med sine 980 gram vil den nok
bli tung å gå med i lomma over lang tid).

H. H. Davidian rakk som kjent å gi ut sitt kjempeverk
på fire bind om rhododendron-slekta før han døde 90
år gammel. Han skjønte nok at dette ikke var et verk
for feltarbeideren, og jobbet videre med å lage en for-
kortet utgave i ett bind der hver art skulle få en kort,
men presis omtale. Dette arbeidet rakk han ikke å full-
føre, men nå har John McQuire og Mike Robinson tatt
det fram igjen og fullført verket. Davidian hadde fak-
tisk skrevet det meste ferdig selv, McQuire og
Robinson har kun ført på nye arter som er beskrevet
etter Davidians død, samt organisert artene etter
moderne systematikk. Alle omtalte planter er avbildet.
De aller fleste bildene er tatt av John McQuire i hans
egen samling i Deer Dell i Surrey, England. Han har en
av Englands mest komplette samlinger av rhodo-
dendronarter og har fotografert planter i over 35 år. 

Så å si alle rhododendronarter og underarter som er i
kultur i tempererte hager er omtalt. Bildene er stort
sett veldig gode og teksten er meget konkret og
poengtert. Ei ordliste bak i boka forklarer de botaniske
termene på en lettfattelig måte. Ingen opplysninger om
plantenes hageverdi er med, dette er bare botanikk. 

Det er forvirrende for oss som er vant til å bruke Cox-
enes bøker, at forfatterne benytter en annen hardfør-
hetsskala. De opererer med en rangering fra 1 til 4 og
bruker sjelden mellomverdier (f. eks 2-3). Jeg synes
dette er for unyansert. Sekken med arter som får hard-
førhetsrangering 3 er svært stor, og alle med erfaring
fra å dyrke disse artene vet at de har ulik herdighet. 
Frustrerende eller spennende, her får en velge selv, er
det også at forfatterne har gitt noen underarter arts-

status og ellers endret noen oppleste ”sannheter”. For
eksempel omtaler de R. citriniflorum var. horaeum
som egen art: R. horaeum. De bruker også det eldre
navnet R. vellereum på den planten vi har vært vant til
å kalle R. principis. Her er flere eksempler på dette. De
prøver for eksempel å rydde opp i forvirringen rundt
artene roxieanum med alle underarter og alutaceum
med underarter. Om en blir klokere av det, får den
enkelte avgjøre.

Jeg har blitt veldig glad i denne boka etter noen ukers
bruk. Jeg synes den er klargjørende på mange vanske-
lige områder, jeg synes bildene stort sett er gode og
nyttige og etter å ha repetert de botaniske faguttryk-
ka synes jeg også teksten er lettfattelig og veldig kon-
kret. For en artssamler en denne absolutt nødvendig.

Bokmelding ved Ole Jonny Larsen
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Mot Alle Odds – R. griersonianum

Tekst og foto: Jan Rune Hesjedal

R. griersonianum kom opprinnelig fra Glendoick i
Skottland, men ble bestilt og innkjøpt fra Gimle
Planteskule i 1998. Selgeren mente at planta hadde
små muligheter for å klare seg, så jeg måtte regne
med at den ville takke for seg allerede første vinteren.
Jeg var for så vidt forberedt på at dette var et forsøk,
uten gode odds. Jeg hadde også lest at planten hadde
problemer med vinterskade i Skottland, men at den
tok seg greit opp igjen hver vår.

Her på Lepsøy i Os har den overlevd uten vinterskade
så langt. De første blomstene kom overraskende tidlig,
allerede et par år etter planting. I dag er planten en
god meter høy og et par meter vid. Den blomstrer
hvert år med sine røde trompetformede blomster sent
i juni. Blomsterklokkene har særdeles lang tube og
sitter i åpne klaser på fire til syv klokker i hver knopp.
På grunn av den sene blomstringen, kommer til-
veksten tilsvarende sent, men med Vestlandets milde
høster klarer planten fint å avmodne nye skudd før

frosten kommer. Den har smale blad med lang blad-
stilk, er tett forgreinet og litt slengete i veksten, slik at
mange greiner ligger helt ned til marken.
Helhetsinntrykket er en tett plante som ser tiltalende
ut hele året. 
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Rhododendron niveum
Tekst og foto: Håkon Vangsnes

Opp gjennom åra har eg hatt glede av å få fram rho-
dodendronartar og krysningar frå frø, deriblandt også
Rhododendron niveum. Planten eg har, vart sådd i
1991 av frø frå Den amerikanske rhododendronfor-
eninga. Frøa var innsamla i Sikkim der Rhododendron
niveum veks vilt, men visstnok er sjeldan og utryd-
ningstruga. Den veks også i Bhutan.
Den einaste planten eg fekk til av desse frøa, blomstra
for første gong i 2008. Fargen på denne arten er heller
ulik andre rhododendronartar. Røykblå er ein beskri-
velse av fargen, blålilla vil eg kanskje kalle den. Den
blomstra også i år.

Eg trudde at niveum kanskje var lite hardfør, men har
aldri sett skader her.
I The Encyclopedia of Rhododendron Species av Cox
står den omtala som lettdyrka og vanleg. Så heilt van-
leg kan den ikkje vera. Eg har besøkt ein del plante-

samlingar i
Storbritannia
opp gjennom
åra utan at
eg kan hugse
å ha sett R.
niveum, men eg
har treft på den
nært beslekta
Rhododendron lani-
gerum eit par gonger.
Folk eg har snakka med, som har
sett den i hagar og plantesamlingar, beskriv veksemå-
ten som ikkje alltid like god.
Dette er vel kanskje den arten i samlinga mi med den
mest spesielle fargen.
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Høst i Sør

Årets program er bortimot fullført. Alle tiltak har vært
vellykket, og med tildels god oppslutning.
Rhododendron Sør har totalt et beskjedent antall
medlemmer, som er spredt over et stort geografisk
område – fra Telemark til Rogaland. Det sier seg selv at
begrepet ”lokallag” blir noe misvisende, og det er ikke
mulig å opprettholde nærkontakt med alle medlem-
mene. Når vi antyder ”god oppslutning”, så er det
relatert til en konsentrasjon av aktiviteter og delta-
kelse rundt Arendal og Kristiansand, dvs. der styret
”sitter”. Det som i praksis skjer er at rhodomane møtes
og dyrker felles interesse, går rundt i hagene til hver-
andre, får idéer, bytter stiklinger og lærer av hveran-
dre, etc.  Det skal egentlig ikke mer enn 4 - 5 aktive til
for å gjøre det samme i sitt nærmiljø nær sagt hvor
som helst. Dette som en oppfordring til medlemmer
og lesere som kan føle avstand til organisasjonen og
lokallaget. Styremedlemmer kan tilkalles og bidra med
foredrag, veiledning og ideer etter behov.

Vi besøkte hagen til Ulf Petterson i Høvåg 15.
august. Vi gjorde det samme i 2008, men den dagen
høljeregnet det. Likevel var det en stor opplevelse. Ulf
har gjennom 30 år utviklet 3,5 mål hage med stor kre-
ativitet og imponerende mangfold. Nå ville vi ha en ny
opplevelse, og med godvær i perioden var forvent-
ningene store. Men akkurat lørdag 15. høljeregnet
det. 

Ole Jonny Larsen besøkte oss 29. september med to
foredrag. Gjennom ord og bilder berettet han om de
store oppdagerne og om det han og andre rhodomane
driver med på NordVestlandet. Et 20-talls frammøtte

ble holdt i ånde med entusiasme, begeistring og
kompetent fremføring. Det var lunsj og suppelapskaus
og omfattende utlodning underveis. Til slutt fulgte det
årlige hektiske opplegget med stikking og bytte av
stiklinger.   

Samarbeid med Dømmesmoen.
Det som gjenstår i høst kan bli svært interessant. Styret
skal ha omvisning på Dømmesmoen, i et område hvor
det er ønskelig at Rhododendron Sør kan organisere
plantevalg og utplanting av rhodoer.  Det dreier seg
om et velegnet skogsfelt tilknyttet turvei og populært
rekreasjonsområde. Vi får ta den tid vi trenger, og
behøver ikke slite med fysisk anleggsarbeid.
Utfordringen blir å produsere planter og organisere
beplantningen.
Forøvrig planlegger vi å legge DnR årsmøtearrange-
ment 2010 nettopp til Dømmesmoen. Vi har tilgang
til både møtelokaler og overnatting. Da kan de dele-
gerte få selvsyn, og vi i Sør kan konsultere den ypper-
ste kompetanse for råd og veiledning i det videre sam-
arbeidet.

Remonterende rhodoer
Det er unektelig litt snodig å se til dels frodig blomst-
ring i oktober. Blant annet en Rh. ferrugineum og en
’Better Half’ har ikke oppført seg slik tidligere. Jeg har
lite kunnskap om slike tildragelser, og jeg får også fra
tid til annen spørsmål om remontering, uten at jeg kan
gi tilfredsstillende svar utover at det ”er slikt som
skjer”. Er det kanskje noe mer å si?

Tekst og foto: Audun Arne

Fuktig hos Ulf Petterson

Rh. ‘Better Half’blomstrer i oktober



Søndag 24. mai var vi 25-30 personer som møttes hos
Hans Kjell Johansen på Fitjar. Været var fint, men tem-
peraturen såpass lav at det var godt å ha på seg ei eks-
tra jakke. 
Hagen til Hans Kjell var i fin stand og mange gledet
seg over de flotte rhododendronene, som stod godt
og lunt plassert inne blant furuene på oversiden av
huset. Det var nå 7 år siden sist jeg besøkte hagen, og

tilvekst og kvalitet viste at hagen blir stelt godt med. 
I plantekassene var det mange godbiter å finne, og
flere benyttet anledningen til å få med noen nye plan-
ter hjem. Da alle handler var i boks, var det tid for en
lett lunsj i godt selskap.
Neste stopp var Bjarne Sandvik sin hage. Vi lot bilene
stå og brukte beina mellom de to hagene. Her var det
også rhododendron som var den dominerende plan-
ten. De fleste av artene var avblomstret, men fortsatt
var det noen som viste seg fra sin beste side. `Lem’s
Monarch` var et syn man ikke lett glemmer, med sine
lysende røde og hvite blomster var den et flott skue (se
forsidefoto). 
Etter de to hagebesøkene på Fitjar, gikk turen videre
til Stord. Nærmere bestemt til Fjellgarane og Kari Grov
Eskeland.  Kari har sådd mye rhododendron i mange
år. Noe frø er kommet fra ulike innsamlinger i Asia,
men Kari lager også egne frø og krysser rhodo-
dendron. Vi fant da også mange spennende planter,
mye var avblomstret, men fortsatt var der mye tilbake
å glede seg over. En plante med doble blomster vakte
stor interesse, det er svært uvanlig at slike blomster er
å finne blant rhododendron. Planten er et kryss av
’Fantastica’ x ’Candle Gleam’ og Kari sådde frøet for
omtrent 10 år siden. 

Vi takker for en vellykket dag, i godt selskap med
hyggelige mennesker. Ikke minst; stor takk til dere som
åpner hagen og tar imot oss!
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Vårtur i Rhodo-Vest  - Hagevandring på Stord og Fitjar.

Tekst og foto: Jan Rune Hesjedal

I hagen til Hans Kjell Johansen. Foto: Kirsten Marie Storheim.

Til venstre: Kryss av ’Fantastica’ x ’Candle Gleam’. Foto: Jan Rune Hesjedal. Øverst til høyre: I hagen til Bjarne Bjarne Sandvik. Foto: Kirsten
Marie Storheim. Nederst til høyre: I hagen til Kari Grov Eskeland. Foto: Kirsten Marie Storheim.
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Søndag 30. august reiste vi i Rhodo-Vest på tur til
Kvinnherad. 20 personer møtte på Hatvik og tok fer-
gen over til Fusa. Vi samlet oss i privatbiler, kjørte til
Gjermundshavn og videre med ferge til Løfallstrand.

Første stopp var Steinparken i Rosendal der vi fikk en
interessant og lærerik omvisning ved Øystein Skaala.

En flott opplevelse fikk vi da vi besøkte Eli og Håkon
Uppheim på Seim. En stor og fin samling rhododen-

dron, men også mange andre vekster. Husets frue ser-
verte kaffe og nystekte boller. 

Deretter gikk turen til Baroniet i Rosendal, der fikk vi
omvisning inne i slottet. I kafeen fikk vi kjøpt nydelig
potetsuppe, kaffe og kaker. Ellers gikk vi og så oss om
i Baronihagen, blant urter og roser. Før vi dro hjem-
over fikk vi kjøpt planter som noen av medlemmene
hadde for salg, det meste var rhododendron. En fin og
opplevelsesrik tur på tross av været som ikke var det
beste.

Høsttur til Rosendal
Tekst: Ragnhild Koldal og Laila Haugland

Fra hagen til Eli og Håkon Uppheim. Foto Terhi Pousi. Baroniet. Foto: Terhi Pousi.

Omvisning i Steinparken. Foto: Kirsten Marie Storheim
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Rhododendrons of China, Vol. II
Edited by Feng Guomei

Torstein Borg har noen ekstra eksemplarer av denne boka for salg.
Boka er på 234 sider med engelsk språk 
og innbunden med mange foto.

Prisen er kr. 736 
+ eventuelle fraktkostnader.

Henvendelse: torstein@rhodomania.no
tlf 53 43 50 77 / 91 18 38 34

Besøkshager
Styret arbeider med å oppjustere listen over besøkshager. I den forbindelsen ønsker vi å få vite hvem som
ønsker å stå på listen, og om innholdet i den aktuelle hagen har endret seg vesentlig siden sist. Dersom

eventuelle nye medlemmer vil åpne hagen sin for andre rhodo-interesserte, er vi takknemlig for det. 

Kontaktperson for dette arbeidet er Lin Didriksen: ldidrik@gmail.com Tlf. 99 02 72 72

Ny liste over besøkshager kommer i Lapprosen nr. 1/2010.   

Kommende aktiviteter i Rhodo-Vest
Medlemsmøte den 17. november 2009. Naturhistorisk Museums kantine, Musèplass 3, Bergen, kl 18.30.
”En reise til Yunnan og Sichuan i Kina”. Billedforedrag v/Torstein Borg.
Inngangspenger 30 kr.  Kaffe, plantelotteri og auksjon. 

Medlemsmøte den 9. februar 2010
Naturhistorisk Museums kantine, Musèplass 3, Bergen, kl 19.00.
”De store plantejegerne”. Billedforedrag v/Ole Jonny Larsen.
Inngangspenger 30 kr. Kaffe og plantelotteri.
Boken “De store plantejegerne” vil ligge ute for salg på møtet. 
280 sider, illustrert. Pris: 250 kr
www.lapponicum.com/ Bokanmeldelsene finner du i Lapprosen nr 1/2009

med støtte fra  
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Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Steinar Handeland Høgskoleveien 33 1430 Ås Øst

Rita Lunden Drolsum Kjøbmannsvigheia 1 4770 Høvåg Sør

Elinor Ervik Ervika 7270 Dyrvik Midt-Norge

Tove og Gunnar Sætre Rebnord 5943 Austrheim Vest

Peder Skotner Lysaker Brygge 15 1366 Lysaker Øst

Arild Johan Carlsen Trosavikveien 86 4375 Hellvik Sørvest

Anne Margrethe Haugsland Gaupeveien 33 4323 Sandnes Sørvest

Sissel (Bjørn) Bugge Kvernahaugen 22 5519 Haugesund Sørvest

Kjersti Lien 5960 Dalsøyra Vest

Otto Raum Eide Myrvang 7243 Kvenvær Midt-Norge

Kirsten Husebø Lunde Strand 7170 Åfjord Midt-Norge

Ove Foldøy Rektor Berentsensgt. 11 A 4022 Stavanger Sørvest

Håkon Uppheim Seimshamrana 11 5472 Seimsfoss Vest

Rudin Aarre Myklebust Melsheiveien 145 4308 Sandnes Sørvest

Erling Gjein Tungenesveien 73 4070 Randaberg Sørvest

Wenche Krokstad Konsul Lorcks gt 21 7044 Trondheim Midt-Norge

Thomas Larsen Prestveien 39 4312 Sandnes Sørvest

Ben Roy Oftedal Myrhaugveien 5 4330 Ålgård Sørvest

- I N F O R M A S J O N -

Planteimport fra Skottland 2010
I 2009 ble det ikke noen planteimport da Torbjørn, vår primus motor for denne
aktiviteten, gled på en issvull og skadet seg. Torbjørn driver nå med opptrening og

overlater oppgaven til andre.

Plantene må bestilles i høst og blir levert til Bergen rundt påsketider. Harald
Kårtveit og Jan Rune Hesjedal organiserer bestillingene, og sender
plantene til din hjemmeadresse. Medlemmene betaler en pris som til-
svarer faktiske utgifter + 10% påslag for å dekke administrasjonsutgifter

for DnR.

Vi bestiller plantene fra Glendoick Garden i Skottland. Har du plantekata-
logen deres, finner du sikkert noen spennende nye planter som kan passe i
din hage. Du finner også samme informasjonen på deres nettsider:
http://www.glendoick.com/ - her kan du også bestille katalogen deres. Har

du ikke tilgang på internett, kan du bestille de plantene du ønsker og håpe at
de finnes i utvalget deres. Utvalget er stort, men med relativt lite antall av hver plante,

det medfører at de iblant er utsolgt for enkelte arter.

Bestillingsfrist er satt til 31.12.2009
Bestillingen sendes til: Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796. 5363 Ågotnes e-post: haraldkartveit@hotmail.com
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