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L ederen har ordet
Kjære hagevenner!
Når dette skrives, er datoen blitt 4. april, og våren er
kommet på Vestlandet. Vi har lagt bak oss en tre
måneder lang vinter med stabilt snødekke og en ikke
ubetydelig kulde. Dette har ført til en god del mer
vinterskader enn vanlig, og en må tenke gjennom
om en skal senke ambisjonsnivået noe, eller prøve på
nytt med planter som ligger litt i ”grenseområdet”
herdighetsmessig. Rent stastistisk vil det gå lang tid
før en tilsvarende vinter kommer tilbake, men dette
vet en ikke sikkert.
I min hage ser Rh. sinogrande og Rh. montroseanum
døde ut. Det er også store sviskader på Rh. arboreum
(div. arter og sorter), Rh. macabeanum, Arbutus
unedo (jordbærtre) og Eucalyptus. Slekten Pieris ser
også litt medtatt ut. Ellers er Cupressus sempervirens
og cashmeriana etter all sannsynlighet døde.
Cupressus arisonica ’Glauca’ ser ut til å greie seg bra.
En typisk klimavar plante som Erica arborea – trelyng, ser ut til å være helt frostsprengt. Den kommer
forhåpentligvis igjen fra basis. Vi får se utover våren
og sommeren hva som går ut og hva som lever
videre.
Ellers må oppfordringen gå til våre medlemmer om å
være på vakt mot farlige plantesykdommer, og da
spesielt Phytophthora ramorum. Får en mistanke om
syke planter, så kan planteprøver sendes til

Mattilsynet for analyse. Det er òg viktig å brenne
syke planter. Planter som ved anskaffelsen ser friske
ut, kan likevel ha smitten i seg. Så vær på vakt!
Jeg vil vise til listen over besøkshager i Lapprosen nr. 1.
La det bli en vane å bruke besøkshagene til å utvide
plantekjennskapen og treffe nye plantevenner.
Spesielt nye medlemmer vil ha mye å hente på dette.
Det samme gjelder å delta aktivt på turene som
lokalavdelingene arrangerer i løpet av sesongen.
Dette er både sosialt og berikende rent kunnskapsmessig. Nyttig kan det også være å benytte seg av
frøtilbudet som vi hadde i Lapprosen nr. 1. Her kan
en selv lage sine egne spennende planter.
Undertegnede og Terhi Pousi, nestleder i DnR, skal
sammen med Per Harald Salvesen, direktør ved
Stiftelsen Det norske arboret, til Sikkim i India i tiden
21. april - 1. mai. Vi er invitert til å delta på Sikkim
International Rhododendron Festival 2010. Der vil
være deltakere fra mange land til stede. Vi gleder oss
mye til turen og vil forhåpentligvis kunne dele våre
opplevelser med leserne av Lapprosen i et senere
nummer. Ellers er det sikkert også muligheter ennå
for å melde seg på International Rhododendron
Symposium 18. - 20. mai 2010 i Bremen. Det samme
gjelder Rhodo 2010 i Westerstede, også i Tyskland, i
tiden 15. - 24. mai 2010.
Til sist håper jeg at flest mulig av medlemmene tar
turen til vårt årsmøte 29. mai 2010 i Grimstad. Det vil
bli mange aktiviteter både denne dagen, kvelden før
og dagen etter. Se egen annonse i bladet.
Harald Kårtveit

Styrets sammensetning

Leder:
Harald Kårtveit, Kårtveit,
5363 Ågotnes
tlf. 56 33 47 88 / 97 77 60 50
haraldkartveit@hotmail.com
Nestleder:
Terhi Pousi, Mildev. 116,
5259 Hjellestad
tlf. 55 22 95 08
terhi.pousi@bm.uib.no
Sekretær:
Lin Didriksen, Slettebakksveien 44,
5093 Bergen
tlf. 99 02 72 72
ldidrik@gmail.com

2

- Lapprosen 2-2010-

Kasserer og medlemsregister:
Bjørg S. Rasmussen, Storhilderen 42,
Postboks 35, 5341 Straume
tlf. 56 33 09 65 / 93 21 35 79
bjorgvar@online.no
Styremedlem:
Torstein Borg, Tveit,
5694 Onarheim
tlf. 53 43 50 77 / 91 18 38 34
torstein@rhodomania.no

Varamedlemmer:
Leder Rhododendron Øst:
Øyvind S. Aasheim,
Maridalsveien 84, 0458 Oslo
tlf. 22 37 75 15
oyvind7aasheim@gmail.com
Leder Rhododendron Sør:
Audun Arne, Eikevn.3,
4824 Bjorbekk
tlf. 37 09 49 40 / 97 54 00 21
auduarne@frisurf.no
Leder Rhododendron SørVest:
Reidar Vigrestad, Rundveien 17,
4362 Vigrestad tlf. 95 03 60 58
reidar.vigrestad@lyse.net

Frøforvaltere:
Torstein Borg, Tveit,
5694 Onarheim
tlf. 53 43 50 77 / 91 18 38 34
torstein@rhodomania.no
Jan Valle, Espeland,
5912 Seim
tlf. 56 35 17 82
jankvalle@yahoo.no
Internettredaktør:
Vidar Winsnes, e-post :
viwins@online.no

INNHOLD

Per M. Jørgensen:
Vinterskader på fire antatt følsomme Rhododendron sorter på Milde . . .4
Planteimporten fra Skottland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ebba Holmboe: Noen rhododendron-favoritter i min lille hageflekk . . . .7
Ebba Holmboe: Mine primulagleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
J.C. Birck: Roxieanum’s mange ansigter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Jan Valle: Min favoritt – Rhododendon oreodoxa var. fargesii . . . . . . . . .15
Ole Jonny Larsen: Rhododendronarter i kultur i Norge – Del 1 . . . . . . .16
Svein Petter Kveim: Noen kritiske betraktninger fra en tidligere rodoman 20
Lin Didriksen: ”På siden” – Rhododendron for begynnere. . . . . . . . . . .22
Ole Jonny Larsen: Gode årbøker om rhododendron . . . . . . . . . . . . . . .24
Informasjon fra DnR (hovedforeningen)
- Innkalling til årsmøte på Dømmesmoen 29. mai 2010 . . . . . . . . . . . . .25
- Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
- Årsmelding for 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
- Regnskap for 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Informasjon fra DnR avd. SørVest:
- Protokoll fra årsmøte 24. februar 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Informasjon fra DnR avd. Sør:
- Protokoll fra årsmøte 11. mars 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
- Årsprogram 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Informasjon fra DnR avd. Vest:
Protokoll fra årsmøte 17. mars 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

FORSIDEFOTO: Rh. roxieanum, nyvekst. Foto: J. C. Birck.
BAKSIDEFOTO: Rh. roxieanum, nyvekst. Foto: J. C. Birck.

Lapprosen

Redaksjon

Neste nummer

utgis av Den norske
Rhododendronforening
Postboks 1325, 5811 BERGEN

Redaktør Jan Rune Hesjedal
tlf. 56 30 61 19
jan.rune.hesjedal@online.no

av Lapprosen kommer i november 2010. Stoff
til bladet må være redaksjonen i hende innen
10. oktober, og kan sendes til Jan Rune
Hesjedal, Lepsøyneset 106 , 5216 Lepsøy.
Bruk gjerne e-post til redaksjonen, se adresser
til venstre. Bilder sendes i høyeste oppløsning,
og helst på CD, eller etter avtale

www.rhododendron.no

Sekretær Kirsten Marie Storheim
tlf. 56 37 11 87
kimasto@online.no

- Lapprosen 2-2010-

3

Vinterskader

på fire antatt følsomme Rhododendron sorter på Milde
Tekst: Per M. Jørgensen
Foto: Terhi Pousi
I Arboretet på Milde har vi et lite område i furuskogen
i nærheten av administrasjons-bygningen, som jeg
engang (Jørgensen 2006) kom til å kalle ”indrefileten”, men som nå offisielt heter Skattekammeret.
Der har vi plassert en del Rhododendron - som vi på
grunn av angivelser i litteraturen har ansett for litt
usikre klimatisk sett - til observasjon, så å si. Disse har
hittil klart seg meget bra, men ble utsatt for en riktig
alvorlig test i vinter med temperaturer flere ganger
ned mot -15 grader, og vel så det (absolutt minimum
-16,7 på den nærliggende, åpnere Flaggstanghaugen).
Dette var en skikkelig test som kan si noe om deres
evne til å tåle frost. Det er nettopp den slags vi kan
registrere i våre samlinger. Og her er resultatet og litt
om de sortene som ble testet, i alfabetisk rekkefølge:
Sortene
’Etta Burrows’ er en amerikansk Rh. strigillosumkrysning som også har Rh. griersonianum og Rh. elliotii
blant foreldrene, og dette indikerte at den nok ikke er
så sterk, men siden den er en av de mest klarrøde i
blomst (fig.1 ), tenkte vi at den burde prøves, spesielt
siden den hadde klart seg rimelig godt i Skottland. I sin
oversikt av slekten gir Kenneth Cox (2005) den verdien
H4, hvilket normalt betyr at den burde kunne gå bra
på Vestlandet. Og den gledelige nyheten er at denne
praktfulle sorten har klart seg godt gjennom vinteren
(fig. 2), bare litt ”svidd” på den mest eksponerte

Fig.2 ’Etta Burrows’, fremdeles i god vigør etter en tøff vinter.

siden, der dog knoppene er intakte. Dette strider med
opplysninger fra USA der Greer (1992) setter -16 som
dens nedre overlevelsesgrense, men så er dette med
hardførhet ikke ren tallkunst. Det avhenger også av
andre faktorer, som hvor ofte den lave temperaturen
inntreffer (og den var hyppig lav på Milde) og hvor
lenge den varer (langvarig i vinter!) og om planten står
åpent til eller står beskyttet (det gjorde denne
planten).
Etter vinterens tøffe test, kan vi nå trygt anbefale ’Etta
Burrows’ for norske vestkysthager der den vil kunne bli
et fargerikt innslag om våren.
’Lem’s Cameo’ er en annen amerikansk drøm.
Riktignok ble den laget av Halfdan Lem som var født i
Ålesund, men utvandret som gutt til USA. Dette er nok
hans mest kjente sort som har vært sammenliknet med
bilindustriens Cadillac. De store, vakre blomstene
(fig.3) er en arv fra den lite hardføre Rh. griffithianum
som så vel faren som moren inneholder, et dårlig
varsel for hardførhetsgraden, men den orange fargen
er en arv fra Rh. dichroanthum som tåler adskillig når
det gjelder frost. Og ganske riktig, ’Lem’s Cameo’ klarte
seg ganske godt med noen frostskader på de eldste
bladene, men med intakte knopper og omgivende
blad (fig.4). Igjen motsier vårt resultat det Greer angir,
-15 grader, og bekrefter Cox’s H4, men den ser ut til å

Fig.1 ’Etta Burrows’ i fullt flor.
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at de sorter som har sistnevnte blant foreldrene,
sjelden er sterke nok hos oss. Dette slo ikke til for ’Etta
Burrows’ (se ovenfor), men dessverre her. Denne fikk
omgående brune blad i toppen (fig.5) etter en hard
frostnatt, men ser ut til å ha overlevd lenger ned der
snøen beskyttet greinene for den verste kulden, og vi
håper at den vil skyte igjen. Kenneth Cox angir at den
er H3-H4 og sier at den klarer seg dårlig på østkysten
av Skottland.
Etter vår vintererfaring vil jeg si at den åpenbart er H3
og bare egner seg for de beste steder langs
Vestlandskysten.

Fig.3 ´Lem’s Cameo’ viser sin prakt i fjor vår.

Fig.4 ´Lem’s Cameo’, noe medtatt etter vinterens herjinger, men med
velbevarte knopper.

’Vanessa Pastel’ er en av mine favoritter med sine
elegante, pastellfargete, ujålete klokker (fig.6). Den
har dessverre Rh. griersonianum blant foreldrene, og
ganske riktig fikk den alvorlige skader (fig.7), men den

Fig.6 ’Vanessa Pastel’ i full blomst.

være på grensen til H3.
Dette er imidlertid en vanskelig plante av andre grunner,
idet den har høye krav til jordkvaliteten, god drenering og rikelig med næring for å kunne bli fin. Men
forutsatt at den kan få det, vil den nok klare seg godt
på beskyttete steder langs kysten.
’Medusa’ er en av Lord Aberconways mest praktfulle
oransje-blomstrende krysninger, mellom Rh. dichroanthum og Rh. griersonianum. En tommelfingerregel er

Fig.7 ´Vanessa Pastel’, et sørgelig syn etter vinterens herjinger.

Fig.5 ´Medusa’ med totalt døde blad i toppen, men grønne blad på de
nederste greinene som har ligget under snøen.

kan kanskje skyte nedenfra, selv om vi også har sett
kambieskader på noen steder. Man bør forøvrig ikke
være for rask med å gi opp håpet om at slike tilsynelatende døde planter kan komme nedenfra. Vi har
erfaring fra at de plutselig kan skyte igjen om våren
blir god.
Mens Greer igjen setter det absolutte nullpunktet til
-15, mener Kenneth Cox at den er H3-H4, men tillegger
at den ikke er spesielt hardfør og lett får barkoppsplitting (noe vi ikke har sett enda). Denne ser også ut
til å være i H3 gruppen og passer kun på de luneste
steder langs kysten.
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Konklusjon
Årets vinter ga en god test på disse sortene som vi har
vært usikre på. Svakest er nok ’Medusa’ og ’Vanessa
Pastel’ som begge har Rh. griersonianum blant foreldrene. De hører bestemt hjemme i H3 gruppen som
behøver en beskyttet plass for å overleve hos oss, og
må helst ikke oppleve under -15 grader. Derimot viste
’Etta Burrows’ seg overraskende hardfør (også den
med Rh. griersonianum blant foreldrene) og er H4, og
den bør taes mer i bruk, selv om den hardføreste av de
røde Rh. strigillosum-sortene jeg skrev om her i fjor
(Jørgensen 2009) er ’Grace Seabrook’ og dens halvbror
’Taurus’ (begge nærmest uten skader). Den sagnomsuste ’Lem’s Cameo’ er mer av et grensetilfelle, men
fikk gledeligvis ikke alvorlige frostskader.
Det viser seg også, ikke uventet, at erfaringene fra
Skottland passet best med våre funn, mens amerikanske
angivelser gjennomgående virker å være for beskjedne.
Tillegg
For sikkerhets skyld vil jeg tillegge at der er flere andre
typer vinterskader, og at det ikke bare er lave vintertemperaturer som virker inn. Vanligst er det at noe
vårfrost fryser vannet i jordoverflaten der rotsystemet
finnes, og da gjør det vanskelig for dårlig plasserte
planter (som gjerne står åpent mot øst) som da ikke får

Planteimporten fra
Skottland 2010
Når Lapprosen kommer ut til medlemmene, så har de som
bestilte planter for lengst mottatt disse. Undertegnede vil
beklage at kvaliteten på forsendelsen dessverre ikke var slik
som forventet. Grunnen til dette var en uakseptabel treg
postgang, der plantene faktisk var 16 dager i postens
besittelse før de kom hjem til undertegnede. Alt annet enn
rhododendron hadde vel tatt sin død av dette. Plantene ble
luftet, vannet og sortert hjemme hos meg før de ble pakket igjen og videresendt.
Dersom det er planter som ikke overlever, eller blir for svekket, så ta kontakt med undertegnede.
Neste år vil en benytte seg av andre transportører ved en
eventuell forsendelse. Det er mulig at dette vil falle litt
dyrere, men jeg velger å tro at kjøperne foretrekker en slik
løsning.
Harald Kårtveit, leder
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vann når vårsola steker. Det gir stygge sviskader på
bladene, i likhet med de man får ved barfrost om
vinteren, og som ikke har så meget med den enkelte
sorts hardførhet å gjøre. Langs Bergens veier (og
særlig i Fritz Riebers vei) ser man i år en annen type
sviskader som heller egentlig ikke har noe med lav
temperatur å gjøre, men som skyldes veisalt som har
skvettet opp fra veien.

Litteratur
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Noen rhododendron-favoritter
i min lille hageflekk
Tekst og foto: Ebba Holmboe

Aller først vil jeg fortelle litt om hagen, vi bor i et atriumhus i Ås hvor hagen er på hele 140 kvadratmeter.
Da vi flyttet hit i 1995 fra Spydeberg i Østfold, var
hagen bare en såkalt gressplen med fire ripsbusker og
et kjempestort bambuskratt. Den første sommeren ble
tiden mest brukt til å finne ut hva vi ville. Jeg tegnet,
hadde mengder av ideer, var i villrede, var sikker på
mine planer osv. Men det ble hurtig til at vi ville bygge
opp noen av bedene med torvblokker for å skape litt
variasjon og få plass til mest mulig. Jeg har alltid vært
opptatt av rhododendron og planter som går sammen
med dem, så hagen kan vel kalles en surjordshage.
Jeg må bare tilstå at jeg er blitt plantesamler og har
rundt 1000 planteslag, blant annet ca. 140 rhododendroner. Som oversiktsbildet viser, er hele hagen bed,

bortsett fra gangen rundt, en liten morgenplass og
terrassen.
Jeg er så heldig at jeg har en kjempesnill familie, som
alltid har stått på når jeg har hatt lyst på forandringer,
og da har det skjedd raskt og effektivt (noen jobber og
noen sørger for mat og drikke). Om det er gresset i
hagegangen som må vekk så den kan bli hellelagt,
eller en syv år gammel Nothofagus antarctica som må
flyttes for å gjøre plass til en vannkule med en hengende Cercidiphyllum japonicum ved siden av, ja så får
jeg det gjort (noen ganger har de nok rystet litt oppgitt på hodet av meg!).
Jeg klarer vel heller ikke fremover å la være med å få
nye ideer, selv om hagen i store trekk har grunnlinjene
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jeg ønsker meg. Men med denne lille hagen må vi av
og til ta store beslutninger, som for eksempel at trær
blir for store, og da er det godt å ha Jens, mannen min,
som stiller som arbeidsmann. I tillegg er han flink som
oppslagsmann i bøker og på Internett når jeg har jord
til opp over begge ørene, og også som den som legger
plantene inn i vårt plantekartotek.
Men nå til noen av mine rhododendroner som jeg er
ekstra glad i, et kjempevanskelig valg, da jeg er svært
glad i de aller fleste av mine rhododendroner.
Rhododendron wardii ’Goldbukett’ (Hachmann-hybrid
fra 1980) har fulgt oss gjennom mange år, den hadde
det grusomt i Østfolds kalde vintrer, men tok seg veldig opp med flyttingen til Ås. Planten har nydelig
fasong, bladverket er veldig pent, og blomstene er
bare praktfulle. De siste årene har den blomstret svært
dårlig og har ikke hatt det godt, men normalt har den
stått som en gul sky ved en nordvegg og delvis under
en Nothofagus antarctica, så det har vært svært viktig

med mengder av vann i knoppsettingen, men ellers er
den blomsterrik, frodig og lettvint og tåler veldig godt
min hagesaks! Men i fjor sommer tok vi den store
beslutningen, vår Nothofagus antarctica måtte bare
ned, i en så liten hage er det viktig å tenke på naboene og de andre planters trivsel. Etter at vi hadde felt
den, så vi på Rhododendron wardii ’Goldbukett’ og sa
til hverandre, denne har det ikke godt. Jens gikk med
på å flytte den ennå en gang! (Sist den ble flyttet, sa
han: Den skal aldri (tror jeg) flyttes mer…). Men rhododendronen satt bare fast, men sta som Jens er, gravde og gravde han, og hva kom frem? Jo en kjemperot
fra sydbøken gikk tvers gjennom rhododendronroten… Kjempejobb, men den ble befridd for den fremmede roten, ble beskåret kraftig og også flyttet. Vi
håper så at den vil komme seg og kvittere med å bli
like frodig som tidligere.
Rhododendron edgarianum er en plante jeg har fordi
jeg falt for dens sjarmerende vekst der den sto i planteskolen, og det var et navn som var helt ukjent for meg,
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noe som alltid er ekstra fristende. Planten er nå godt
en halv meter høy, bladene er vel fem millimeter lange
og friskt grønne, og blomstene er små og mørkeblå
over mot det lilla. For meg ligner den et kjempestort
parktre i mini-, miniformat. Jeg kjøpte planten i 2004,
og da våren kom etter en grusom vinter, så hele
planten ganske så trist ut, men jeg fikk lov å få gleden
av at den frisknet til og blomstret. Den har vokst godt
siden og er nå en virkelig skjønnhet når den står i
blomst. Da den var vel anbrakt i hagen, sto det igjen å
finne ut av hva dette var. Først fant vi ikke
Rhododendron edgarianum i våre mange bøker, men
ved hjelp av Internett fant vi den i Cox’ bok om rhododendronarter. Der er den beskrevet som en naturlig
hybrid av Rhododendron nivale ssp. boreale. Den vokser i det nordvestlige og sentrale Yunnan, Tibet og
Sichuan i 3000–4000 meters høyde.
Rhododendron pemakoense er en annen av mine små
favoritter som kom med hjem på grunn av at jeg på
det tidspunktet ikke kjente navnet. Den blir en liten,
nesten krypende busk, med friskt mørkegrønne blader
og virker hos meg som en sunn og lettvint liten plante
som tåler vinteren godt. Jeg er nok ganske flink til å
dekke om vinteren, når ikke snøen gjør jobben! Hver
vår gleder den meg med store blomster, i hvert fall i

forhold til plantens størrelse, på ca. fem centimeter i
diameter i sart lyslilla, bare nydelig! Den hører hjemme
i det sydøstlige Tibet i rundt 3500 meters høyde og
liker å vokse i mye torv og ganske åpent.
Rhododendron vaseyi er også en av mine favoritter.
Den hadde jeg lenge hatt lyst på, og endelig klarte jeg
for en del år siden å skaffe meg den, og det har bare
blitt en større glede gjennom de årene jeg har hatt
den. Hos meg har den trivdes fra første stund, aldri har
den frossent tilbake, alltid vært frisk og blomstrer bare
mer og mer år for år. Jeg liker veldig godt dens lette
vekst, de pileaktige bladene som nesten gir en ekstra
”blomstring” med de fantastiske høstfargene, og så er
det umulig å stå for de sart rosa yndefulle blomstene
som dekker hele planten i slutten av mai innen løvspring. Rhododendron vaseyi kommer fra North
kjøpte den i 2009 og håper det blir noe å glede seg til
når vinteren en gang tar slutt. Min erfaring her er at
de alle trives og gir god blomstring på de små fine
plantene. Men det er helt klart at de har det best med
snødekke som i vinter, men ellers er det dekking med
granbar. Slike små planter har lett for å fange min
interesse, da de passer fint i min lille hage. Arten kommer fra grenseområdene mellom Kina og India og det
nordlige Burma, hvor de vokser i myrlandskap i
2500–5000 meters høyde.

Carolina i USA, og noe morsomt med denne arten er at
den ikke krysser seg med andre, så frøplanter vil alltid
være den ”rene” arten. Og jeg har faktisk en frøplante som jeg for et par år siden fant under den, gleder
meg til den blomstrer første gang.
Rhododendron campylogynum var. myrtilloides
‘Select’ er en av mine toppfavoritter. Disse små herlige
blomstene som liksom rekker tunge til meg, er bare så
sjarmerende sett med mine øyne. Jeg har arten
Rhododendron campylogynum og fem sorter og varieteter av Rhododendron campylogynum, den nevnte
pluss Rhododendron campylogynum ‘Salmon Pink’,
Rhododendron campylogynum ‘Black Form’ og
Rhododendron campylogynum cremastum ‘Greer
Form’. Rhododendron campylogynum var. leucanthum
med hvite blomster er siste skudd på stammen. Jeg

Dette er noen av mine rhododendroner. Jeg synes disse
plantene har en utrolig fin årsrytme: våren med svulmende knopper som kan være et spennende syn, så
blomstringen med sarte eller mer slående farger, ny tilvekst, som jeg synes kan kalles en ny blomstring hos
mange rhododendroner, sensommeren hvor jeg går og
titter etter knoppsettingen (og vanner), høsten hvor
de løvfellende rhododendronene får flotte farger, og
endelig plantenes evne til å gjenspeile været ved å
rulle sammen bladene og la dem henge ned når
temperaturen synker. Men jeg har også mengder av
barvekster, stauder og løker som passer inn i surjordshagen min, så det er svært vanskelig å si at dette er
den eller de beste plantene, for alle planter jo har sin
”høysesong”, da jeg sier at nå er den den aller fineste,
men det synes jeg er vi ”plantegales” privilegium.

På de neste sidene
forteller Ebba Holmboe
videre om
sine primulagleder

- Lapprosen 2-2010-
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Mine primulagleder !
Tekst og foto: Ebba Holmboe

bedet/woodlandhagen. Selv om jeg er ivrig plantesamler,
er jeg veldig opptatt av det estetiske. Hagen skal også
være en fryd for øyet – og målet mitt er blomstring 12
måneder i året, men det avhenger av snømengdene,
og er ikke alltid mulig.
Jeg må erkjenne at jeg ikke har full oversikt over alle
mine planter, men mener å ha rundt 1000 ulike planteslag her i hagen, full oversikt får jeg først når alle plantene er kommet inn i vårt plantekartotek på PC-en. I
mitt plantearkiv er det 43 ulike primulaer, men jeg vet
at ikke alle er registrert der, og vi er ved å se en ende
på en vinter, og det går alltid en del planter til i løpet
av vinteren.
Når vi kommer hjem etter en plantejakt, starter registeringen som også omfatter fotografering og jakt i
vårt ”bibliotek” (som har vokst veldig mye) og på
Internett. Her er Jens den store hjelpemannen, som
slår opp både her og der og legger plantene inn i kartoteket. Så er det bare å finne det perfekte stedet i
hagen til dem og håpe på at de vil trives og klare de
forholdene jeg kan tilby dem her!

Jeg er opprinnelig dansk, men flyttet til Norge i 1983
da jeg giftet meg med min norske Jens. Jeg vokste opp
i store hager, ved Lillebælt og i Vestjylland, så hagegleden har jeg fått inn fra helt liten av. Men jeg må
innrømme at det å tippe fra å være hageglad til hagegal, skjedde i 1986 eller 1987 (hukommelsen!!!), hvor
jeg som leder av et lokalt hagelag arrangerte en
utflukt, og et av målene var Røyse planteskole (drevet
av et dansk ektepar!). Her var det så mye spennende
planter, så jeg bare gikk langs bedene og plukket med
meg den ene ukjente planten etter den andre. Vel
hjemme begynte jeg å lete i mine få hagebøker og
gamle norske og danske hageblader etter informasjon
om de plantene jeg hadde med meg hjem, og dermed
tok hagegleden min altså et stort steg i retningen galskap!
Primula er en planteslekt jeg alltid har vært glad i. Som
liten var det en kjempestor glede å plukke store buketter
av kodriver (på norsk: marianøkleblom) i skrentene
ned mot Lillebælt. I mine barndomshager var primula
også rikt representert, og da jeg startet med egen
hage i Spydeberg i Østfold, sto primula høyt på ønskelisten og jeg sådde en god del. Men i 1995 flyttet vi til
Ås i Akershus med mye bedre klima enn i Spydeberg,
men det betød også å skifte fra hage på 3000 kvadratmeter til et atriumhus med hage på 140 kvadratmeter
pluss en liten forhage på rundt 20 kvadratmeter.
Denne lille hageflekken har jeg anlagt med surjordsbed, og hele hagen er bed, bortsett fra en hellelagt
gangsti. Som det sees av oversiktsbildet fra hagen, er
den også bygget opp med torvblokker, hvilket gir plass
til mange flere planter, og jeg steller mye med saks, så
småtrær og busker blir oppstammet og dermed gir
plass for andre planter under. Jeg har stor glede av å
samle på litt spesielle planter og har per i dag ca. 140
ulike rhododendroner, en del barvekster, småtrær/busker
og masser av stauder som passer i surbunds-
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Dette var litt generelt om min hage og mitt forhold til
primula, og nå vil jeg trekke frem noen av dem som
jeg er særlig glad i:
Primula vialii
Dette var en av de første primulaene jeg selv sådde, og
det er en primula jeg alltid har i min hage. Jeg hadde
nok ennå større hell med dem i min første hage, hvor
det var leirjord (ganske så blå) som jeg forbedret med
hestemøkk, torv osv. Der hadde jeg flere år 30–35
blomster på en gang, et utrolig syn. Nå må jeg kjøpe
nye planter med ujevne mellomrom, for her hvor hele
hagen er bygget opp med torvjord, som jeg hele tiden
forbedrer med tilføring av kompostkutt og torv, er
plantene ikke så langlivede.

Primula yargongensis
Jeg har kjøpe denne
primulaen
under
dette navnet, men
ser at den også heter
Primula involucrata
ssp.
yargongensis.
Dette er en relativt
ny kjærlighet, men
de sart lilla, lette
blomstene gikk rett
inn hos meg. Den
står hos meg ved vår
vannkule og utviklet
seg veldig fint etter
planting, så det er
bare å håpe at jeg ser
den igjen til våren.

Primula villosa
Her har vi også en liten sjarmerende primula, som har
sitt hjemsted i Østerrike. Den er relativ ny i min samling. Den bare sto
i en planteskole
og måtte med
meg hjem, og så
har jeg satt meg
litt inn i dens
krav til voksestedet, og det ser
ut til å gå godt.
Jeg har også
Primula villosa
var. commutata
og setter også
den veldig høyt
for dens sarte
sjarme.
Primula capitata mooreana
Ja, dette er et deilig problembarn, men uansett så er
den en så flott plante at den bare må innkjøpes hver
gang den dør. Jeg har stor sans for primula med denne
formen på blomsterstanden, og de gir også fine muligheter til å leke med fotoapparatet!

Primula recubariensis
Denne lille blå-lilla
primulaen er så langt
jeg har funnet ut, en
relativ ny art som kommer fra Carega-massivet i Italia. Primula
recubariensis er veldig
lik Primula hirsuta, men den er jo mye mer rosa i fargen.
Jeg kunne ha fortsatt med mange av mine primulaer,
for eksempel Primula alpicola med varianter (jeg har
Primula alpicola var. alba(se bilde under), Primula alpicola var. violacea og Primula alpicola var. luna),
Primula sikkimensis (i tillegg har jeg planter fra en
frøinnsamling som er betegnet Primula sikkimensis
SSSE 199 og Primula sikkimensis var. hopeana) og
Primula sieboldii, som jeg har flere forskjellige av (jeg
har blant annet de to navnesortene ’Galaxy’og
’Dancing Ladies’), men nei, jeg må bare slutte og konkludere med at jeg er utrolig glad i primulaer og alltid
kommer til å kjøpe nye og uprøvde primulaer jeg kommer over. Jeg var en gang så heldig å få oppleve å
være på Chelsea Flower Show i London, og det var veldig spennende å se alle disse showprimulaene, men
det er nok ikke noe å satse på i en liten hage med
norsk vinter.

- Lapprosen 2-2010-
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Roxieanum’s mange ansigter
Tekst og foto: J.C. Birck.

Rh. roxieanum må nok betragtes som en art der ikke er helt færdig udviklet da den optræder i så mange udgaver. Fra
den smalbladede varietet oreonastes til den bredbladede cucullatum samt alle overgange derimellem. Den der ligger
halvvejs i bladbrede kalder man varietet roxieanum. Det som benævnes som varietet globigerum eller Rh. globigerum
må måske nok anses som værende en art, da det har vist sig at den er den eneste af de roxieanum lignende, der hver
gang kommer ud som ”true to mother”. Altså virkelig ligner moderen ved såning af vildt indsamlet frø.
Her følger en billed kavalkade der prøver at vise nogle af de forskelligheder der optræder inden for arten Rh. roxieanum.

Her varieteten oreonastes med de af og til nåletynde
blade, bladbreden afhænger i nogen grad af vækstforholderne under bladudspringet. Ved et meget tørt
forår/forsommer vil bredden kunne mindskes til
omkring 50% fra normalen.

Her er vist tre års vækst, fra samme plante. På det
smalleste blad er bredden reduceret yderlig med ca.
20% på grund af indtørring.

I det hele taget betragtes Rh. roxieanum som en ikke blomstrende art, men det er en skrøne hvilket vises her. Det er
et spørgsmål om alder og placering, og nok en del held.
Det er forholdsvis nemt at se om det er varieteten oreonastes man har frem for sig, det er betydelig vanskeliggere når
det kommer til at adskille de to andre varitioner, roxieanum og cucullatum, det må ende med et ”skud fra hoften”
Diverse revisioner og nøgler giver faktisk ingen god løsning på adskillelsen. Hvis der er nogen!
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Her først et eksempel på hvad der kaldes variation
cucullatum -

- og en almindelig variation roxieanum.

En blomst der kunne være
fra begge varieteterne,
cucullatum og roxieanum.
Der er ikke så meget spræl
i dem som varietet oreonastes.

Her en som helt sikkert er
en variation cucullatum,
det mystiske er at det er en
selvsået frøplante. På tidspunktet hvor jeg opdagede
den, havde jeg ikke haft
nogen variation cucullatum
i blomst. Så hvordan den er
kommet til at se sådan ud,
mangler en virkelig god
forklaring. At dette ikke var
et tilfælde, opdagede jeg
året efter da jeg fandt én til
absolut mage 5 meter væk
fra den første!
Senere krydsninger mellem
Rh. taliense, Rh. proteoides
og mange flere af Taliense
serien har ikke vist noget
der ligner. Er i dag, 15 år+
senere, 20 cm i diameter og
15 cm høj.

- Lapprosen 2-2010-
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Nyvæksten på de to sidst nævnte variationer er meget spændende, er faktisk bedre end blomstringen i de fleste
tilfælde. Forskellighederne er utallige fra rent hvid til ræve rødt, vredne skud – som opfører sig normalt når de er
fuldt udviklede:

Nyvekst

Fuldt udviklede

Nyvekst

Fuldt udviklede

Til sidst igen nogle flere beviser på ”At jo, de blomstre faktisk ” (af og til):

Som det altså fremstår helt tydeligt: Det er ikke nok at have bare en Rh. roxieanum i sin samling.
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Min favoritt

- Rhododendron oreodoxa var. fargesii
Tekst og foto: Jan Valle

Rhododendron oreodoxa var. fargesii er en kjent plante
blant rhododendron-interesserte. Kanskje fordi den
kommer tidlig i blomst med sine rosa klokker som lyser
godt opp her i min plantesamling i løpet av april.
Bladene har en matt grønnfarge med blålig underside
og litt lang rødfiolett bladstilk. Bladene ruller seg raskt
sammen i frost eller tørke. De er litt kortere og mer
avrundet enn Rh.oreodoxa.

Min favoritt kan endre seg etter sinnsstemning, årstid,
nyvekst og bladvariasjoner, men her får det bli Rh. oreodoxa var. fargesii.
Den kan bli litt åpen i veksten med årene, men
stammen er fin med lys grå bark. Greinene er elastiske,
så det blir lite snøbrekk. Det kom godt med sist vinter.
Passer godt i ytterkanten inntil annen buskvegetasjon.
Den har en opprett vekst og kan bli 3-5 m høy, alt etter
plassering og trivsel.
Planten har stor utbredelse i Sørvestlige Kina på 2- 3000
moh. Herdighet H5. Hører til subseksjon Fortunea.
Varietet fargesii er nok den mest brukte. På grunn av
vanskelig stiklingsformering, er den lettest for oss
hobbydyrkere å formere med frø. Da blir det også en
del variasjoner, men det kan jo være interessant.
Frøplanter blomstrer etter ca 4-5 år.
Planten kan gjerne også bestilles i hagesentrene, eller
kan være mulig å få tak i som bytteplante når
Rhododendronforeningen har samlinger og hagebesøk.
Bestilling via foreningen for import fra Glendoick
Gardens i Skottland kan også være et alternativ.

Blad av Rh. oreodoxa til venstre og Rh. oreodoxa var. fargesii til høyre

Blomsterklokkene har ingen markert ganeflekk, men
små flekker eller prikker. De 8-10 rosa klokkene, som
kan variere i fargenyansen og er samlet i litt løse
klaser, står en tid i posestadiet før de åpner seg. Det er
lurt å ha planten stående litt i halvskygge (treskygge),
da blir blomstringen litt senere, med tanke på sen vårfrost.

En liten sluttkommentar: De fleste rhododendronplanter
er finest i lett regnvær med sol innimellom. Da får bladene
en fin glans og blomstene vannperler på klokkene. Rh.
bureavii er ett av unntakene. Den gyldenbrune fargen
med de lodne nyskuddene kommer best fram i tørt vær.
Jeg sender stafettpinnen videre til
Reidar Vigrestad, Rhodo Sør-Vest.

- Lapprosen 2-2010-
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Rhododendronarter
i kultur i Norge - del 1
Tekst: Ole Jonny Larsen

(Artikkelen sto først på trykk i 2010-årboka for
Rhododendron Species Foundation i USA. Den er noe
omarbeidet for norske lesere.)
For bare noen tiår tilbake var rhododendronarter så å
si ukjent i norske hager. Rhododendron var for så vidt
populære hagebusker, men gartneriene hadde lite
annet å tilby enn gamle travere som ‘Grandiflorum’,
‘Cunningham’s White’, ‘English Roseum’ og lignende
velprøvde hybrider. Kun svært få produsenter formerte
arter for salg, og de få dette gjaldt, solgte det meste
lokalt, hovedsakelig i Bergensområdet.
Men mot slutten av forrige århundre begynte dette
langsomt å endre seg, og åpninga av Det norske
Arboret på Milde i 1971 var en viktig milepæl. Der ble
det bygget opp en samling av hybrider og arter, og
dette var første gang rhododendronarter ble presentert
i større omfang for et norsk publikum. Den ledende
autoriteten i dette arbeidet var, og er fremdeles,
professor Per Magnus Jørgensen, Norges fremste og
vel også eneste ekspert på slekten Rhododendron.
På begynnelsen av nittitallet ble det for første gang
gitt ut rhododendronbøker på norsk, og det hele tre
stykker.
Forfatterne
var
Gunnar
Gilberg:
”Rhododendron for alle”, Knut Lønø og Arnulf
Ringstad: ”Rhododendron – dyrking av lave og hardføre
sorter”
og
Per
Magnus
Jørgensen:
”Rhododendron i Det norske arboret på Milde”. Disse
bøkene ga mye inspirasjon og var sterkt medvirkende
til at interessen for rhododendronarter begynte å ta
seg opp. Den norske Rhododendronforening ble
startet i 1997 og har siden den gang vokst til over 300
medlemmer. Tidsskriftet Lapprosen er med å spre
kunnskap om både arter og hybrider. Den store rhododendronkonferansen - Nordisk Rhododendronsymposium - i Bergen i 2003 med mange internasjonale
autoriteter var også en viktig begivenhet som styrket
interessen for slekten Rhododendron ytterligere.
Pionerer
Noen personer og institusjoner har spilt en særlig
viktig rolle for å utbre interessen for å dyrke rhododendronarter. Her skal noen av de viktigste nevnes.
Den egentlige starten for å dyrke rhododendronarter i
Norge fant sted på 1930-tallet da professor Rolf
Nordhagen (1884-1979) reorganiserte samlingene ved
Muséhagen, tidligere Bergen Botaniske Hage, sentralt
i Bergen. Han hadde vært mye i England og var blitt
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inspirert av de store rhododendronhagene han hadde
sett der. Han skaffet til veie mange arter fra
Himalayaområdet som ble plantet ut i Muséhagen der
publikum kunne beundre dem. Nordhagen ble en
viktig misjonær for saken. Han skrev artikler om rhododendronarter både i aviser og tidsskrift, og han
holdt foredrag for hageentusiaster for å spre interessen
for disse plantene. Men tida var nok ikke moden ennå,
og noe stort gjennomslag for artsdyrking ble det ikke
foreløpig utenom en svært liten krets. Det skulle ennå
ta førti år før rhododendronarter skulle bli plantet i
særlig omfang i Norge, men Nordhagens innsats
hadde vist at den norske vestkysten var svært velegnet
for rhododendronkultur, og han hadde skaffet seg selv
og de andre ansatte ved Muséhagen viktige erfaringer
i å dyrke disse plantene i Norge. Arbeidet han satte i
gang ble senere fulgt opp da den botaniske hagen ble
flytta til Milde utenfor byen til sårt tiltrengt større
areal i 1971.
Svinviks arboret er en berømt rhododendronhage
innerst i en fjord i bygda Svinvik på Nord-Møre. Halvor
Svinvik (1894-1976) var opprinnelig fruktdyrker, men
med en sterk interesse for planter, særlig slekten
Rhododendron og nåletrær. Dette førte til at han i
stedet for epledyrking gjorde om gården til en liten
botanisk hage. Hagen ble etter hvert åpen for publikum og ble mye besøkt, særlig om våren da rhododendronene blomstra. Svinvik døde i 1976, og hagen blir
nå drevet som en offentlig institusjon. Rhododendronarter var nærmest ukjent i Norge da Halvor
Svinvik startet sitt arbeid, og i alle fall i området der
han bodde. Han skaffa seg de fleste plantene ved å så
frø han fikk fra utenlandske forbindelser. En av artene
han har introdusert i Norge er den ekstremt herdige
Rhododendron brachycarpum Tigerstedtii Group.
Denne trives så godt i Svinvika at frøplanter spirer opp
i stort antall på trestubber og mosekledde steiner i
hagen. Det har faktisk vært nødvendig å luke dem
bort der det har blitt for mange!
En annen viktig person som må nevnes er Arnulf
Ringstad, i dag pensjonist, men som i mange år drev
planteskole på Gjøvik. Han la ned mye arbeid i å prøve
ut rhododendronarter og -hybrider i det vinterkalde
Indre Østlandsområdet. Før han begynte med dette
var det nærmest en vedtatt sannhet at disse plantene
ikke kunne dyrkes i innlandet. Men Ringstad mente at
de burde kunne klare seg under det årlige tjukke snødekket de har på de kanter, akkurat slik de gjør i alpine
områder i Kina og Himalaya-regionen. Det viste seg
etter hvert at Ringstad hadde rett i sine antakelser, og

han bygget opp en stor samling i et område av landet
der temperaturen nesten årlig kryper ned til minus 25
grader og lavere. Han hadde dermed flytta grensene
for hvilke deler av landet som kunne egne seg for rhododendrondyrking. Arnulf Ringstad startet også
Norges første postordresalg av rhododendron. På den
måten fikk nye samlere endelig tilgang til arter i et
større omfang. De årlige sendingene fra Ringstad på
Gjøvik har vært starten på mang en norsk rhododendronsamling.
Før Ringstad startet postordresalg, måtte de få norske
samlerne bestille plantene sine fra Glendoick Gardens
i Skottland eller fra Hachmann’s Baumschule i
Tyskland. Dette var imidlertid både dyrt og tungvint
med mye papirarbeid ved hver bestilling, så noe fart i
det ble det aldri. En av disse tidlige pionerene som
skaffa seg mange planter fra utlandet var Pål Skagseth
som har en stor hage utenfor Bergen. Skagseth har en
av de fineste samlingene av velvoksne lepidote rhododendronarter i Norge og har vært en stor inspirasjonskilde til yngre og ”nyfrelste” rhododendronfolk i
Bergensområdet.
Og så må vi selvsagt ikke glemme Olav Tjore (19301998) og hans vakre og svært personlige hage et stykke
utenfor Bergen. Han var den første som fikk til å dyrke
de storbladete artene (Subseksjonene Grandia og
Falconera) i et visst omfang. Til da hadde disse vært
ansett som umulige under norske forhold. Tjore var en
stor entusiast. Det blir fortalt at han i blant jobbet så
hardt og lenge at han rett og slett sovna ute i hagen,
for så å ta spaden fatt igjen når han ble vekket av sola.
Tjorehagen er i dag drevet som en offentlig park og
blir vedlikeholdt av lokale entusiaster.
Arktisk-alpin Botanisk hage ligger i Tromsø. Der har
også grenser blitt flytta. Det var tidligere antatt at
Rhododendron ikke kunne dyrkes så langt nord, men
dette har Arktisk-alpin Botanisk hage motbevist med
sine vellykka utplantinger i Tromsø. Arbeidet var i
mange år leda av Finn Haugli.
Den danske Rhododendronforeningen kom i gang
mange år før vi fikk vår egen norske forening og har
gjennom tidene hatt noen av Nordens fremste rhododendronkjennere som medlemmer. Tidlige entusiaster i
Norge fikk mye kunnskap gjennom medlemskap i den
danske foreningen og tidsskriftet Rhodo-Nyt og andre
skrift som våre danske venner har gitt ut. Noen av dem
har også vært medlemmer i rhododendronforeninger i
Sverige, England, Skottland og USA.
Nå har mange nordmenn bygget opp egne samlinger
av rhododendronarter og tilgangen på planter har
vært voksende. Den norske Rhododendronforening
har i flere år drevet import fra Skottland som en
service for medlemmene. Mange medlemmer driver
med stiklings- og frøformering og sprer planter til
venner og kjente. Dessverre har ikke hagesentrene
skjønt mye av denne nye interessen, men bare fortsatt
med å selge nye og gamle hybrider i stort antall. En og
annen art kan en kanskje finne inn i mellom, men det er

gjerne de samme artene som går igjen (ofte med galt
navn!) i alle hagesentrene. Annonsene i siste nummer
av Lapprosen, nr 1/ 2010, kan imidlertid gi grobunn for
en forsiktig optimisme. Det kan se ut som at noen få
produsenter nå har tenkt å satse mer på artsproduksjon for det norske markedet. La oss håpe det!
Hvordan blir framtida?
Først og fremst tror jeg interessen for å dyrke rhododendronarter er kommet for å bli. Opprettelsen av
foreninga og utgivelsen av Lapprosen med mye informasjon om arter har definitivt satt fart i dette arbeidet
og inspirert mange til å bli artssamlere. Nå plantes
hundrevis av rhododendronarter ut hvert år i norske
hager, og i løpet av noen tiår vil flotte samlinger med
velvoksne planter kunne beskues. Mange nordmenn er
også medlemmer i utenlandske rhododendronforeninger, og mange reiser årlig ut i Europa, særlig til
England og Skottland, for å se gamle samlinger med
rhododendronarter. Noen få reiser også til Kina og
andre land i regionen for å se artene i sitt naturlige
element.
Dessverre er hagesenterkjedene blinde og døve for
denne økende interessen. De fortsetter i samme sporet
med hovedfokus på gamle og nye hybrider. Norske
samlere har heldigvis tatt ansvar selv, og mange selger
nå rhododendronarter lokalt og pr postordre. Trolig vil
dette salget øke i åra framover. Import fra utlandet
fortsetter, særlig fra Skottland, men også fra Danmark
der medlemmene i Rhodo Sør ofte reiser i flokk og
følge. Men faren for å etablere sykdommer som
Phythopthora ramorum og Phythopthora kernovia er
alltid til stede, så innenlandsk produksjon er alltid å
foretrekke. Så langt har ingen norske gartnerier
startet produksjon av rhododendronarter i stor stil, og
det tror jeg heller ikke vil skje, rett og slett fordi det
ikke er nok etterspørsel. Likevel tror jeg det alt i alt er
et bra tilbud i Norge nå. Samlere kjøper ikke planter
tilfeldig, de planlegger innkjøpa, og de vet hvor de
skal henvende seg. Og mange lager som nevnt sine
egne planter.
De siste tiåra har vist at vestkysten av Norge er det
beste området for rhododendrondyrking i hele
Skandinavia. Likevel er det mye som er uprøvd, både
på Vestlandet og ellers. Store områder av landet er nok
bedre egnet enn en har trodd tidligere, for eksempel
Oslofjord-området der sommertørke nok er et større
problem enn vinterkulde. Den nye interessen for de
storblada artene i underseksjonene Grandia og
Falconera er veldig spennende. Forsøka de siste åra har
allerede endret synet på disse ”umulige” plantene. Og
her er det først og fremst de entusiastiske amatørene
som har gått i spissen.
Er der så faresignal i rhododendron-horisonten?
Phytophthora ramorum har allerede blitt nevnt. Dette
er en alvorlig sykdom som dessverre står helt på
terskelen til å etablere seg i Norge, slik Powdery mildew
(mjøldogg på rhododendron) har gjort. Jeg har likevel
en følelse av at ”alle” skriker opp i starten, og så etter

- Lapprosen 2-2010-

17

noen år hører en ikke mer om det. Enten har nye
sprøytemidler kommet til, eller vi har lært oss å leve
med sykdommen. Det er mulig jeg er for optimistisk
her, den som lever får se.
Men en ting bekymrer meg. Å samle på rhododendronarter ser ut til, med få men hederlige unntak,
å være en sport for godt voksne menn og noen færre
kvinner. Det er sjelden en ser noen under 35 år på
møta. Det samme problemet er omtalt både i
Danmark, Skottland og USA. Og siden jeg er 57 selv,
passer jeg jo godt inn i dette bildet. På den andre siden
har Norge to unge menn som har begynt på en innsamlerkarriere. Remi Alexander Nielsen har allerede
vært to turer i Kina for å samle inn frø, siste gang
sammen med Jens Nielsen fra Danmark på oppdrag for
den amerikanske rhododendronforeninga og the
Royal Horticultural Society. På den første turen reiste
han sammen med Bård Ranheim. Og begge disse gutta
er ennå i starten av 30-åra!
Jeg har ett stort ønske for framtida: ei ny bok om
Rhododendron på norsk, med beskrivelse av arter og
alle erfaringene vi har samla gjennom de siste tiåra.
Den siste boka kom i 1996. Så vidt jeg vet jobber ingen
med dette i øyeblikket. Kanskje jeg må gjøre det selv?
Hvilke arter kan dyrkes i Norge?
Dette spørsmålet finnes det ikke noe definitivt svar på
ennå. Kort og godt fordi det ennå ikke er prøvd nok
arter av gode provenienser på et stort nok antall
steder med ulike klimatyper. Dette kan virke frustrerende, men først og fremst er det spennende! Det
gir oss muligheten til å være med å skyve grensene og
etablere nye sannheter.
Det største arbeidet til nå er uten tvil utført av
Arboretet på Milde. Svært mange arter har der vært
utprøvd i snart 40 år, og det er høstet viktige erfaringer.
Samlingene på Milde er de viktigste og mest omfattende i Norden. Erfaringene fra Milde ble i 1996 publisert i Jørgensens bok som er nevnt ovenfor, en uvurderlig bok for alle med interesse for Rhododendron i
Norge. Men den er i dag 14 år gammel, og mye nytt er
kommet til på de åra, samt at klimaet er i endring, så
det er kanskje snart på tide med en ny utgave?
Men Milde er bare ett sted. Det finnes helt sikkert
store og små områder med bedre forhold enn på
Milde. Kombinasjonen av kystnære områder, først og
fremst på Vestlandet, ly for vind, skrånende terreng
slik at kulden renner av, beskyttende trekroner samt
gode jordbunnsforhold er i utgangspunktet det beste
en kan finne for rhododendrondyrking. Jeg har selv,
sammen med Trond Jordal, samlet planter på et slikt
gunstig sted noen år. Selv om vi ikke har holdt på
lenge nok til å kunne trekke sikre konklusjoner, har vi
allerede flyttet mange mentale grenser for hva vi vil
prøve ut under så gode forhold. Planter vi ikke ville
drømt om å dyrke i Ålesund, har klart seg overraskende godt. Og slike områder med bortimot
optimale forhold finnes det sikkert mange av.
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Gjennom de siste tiåra har mange norske entusiaster
gjort svært mye for å øke kunnskapen om grensene for
rhododendronkultur i Norge. Dette har de gjort ved å
plante ut stadig nye arter og ved å prøve arter på nye
steder der de ikke har vært dyrket før. Blant noen av
artssamlerne har det oppstått et slags nettverk der
erfaringer, kunnskaper og plantemateriale deles. Det
beste med slike amatører er at de ikke tror på grenser.
De planter ut det de kan komme over, selv om de mer
erfarne bare rister på hodet over slik toskeskap. Stort
sett får de erfarne rett og planten havner i komposten
neste vår, men i blant lykkes amatøren mot alle odds!
Og gradvis blir nye sannheter etablert om hva vi kan
dyrke i Norge.
Der er to hovedkilder for de som vil anskaffe rhododendronarter i Norge, import fra utlandet (hovedsakelig Glendoick Gardens i Skottland) og egenproduksjon fra frø og stiklinger. Artsfrø er relativt lett tilgjengelig gjennom internasjonale frølister, og mange
norske amatører har blitt flinke til å trekke opp
Rhododendron fra frø. Det er ikke spesielt vanskelig,
de fleste kan lære det om en har plass og tid, for det
tar noen år fra frøet er sådd til den første blomsten
viser seg. Dessuten er det billig, og en får mange planter av hver art. Andre har slått seg på stiklingsformering og skaffer seg selv og andre nye planter på den
måten. Noen av oss, artikkelforfatteren inkludert, har
startet et visst salg av arter via postorde. Alt i alt er det
i dag ikke spesielt vanskelig å skaffe seg et relativt
stort utvalg av rhododendronarter i Norge. Nye
samlere har det mye lettere enn de som begynte på
70- eller 80-tallet.
I de neste avsnitta vil jeg gå gjennom alle underseksjonene av slekta Rhododendron og prøve på en
oppsummering av erfaringene her til lands så langt.
Jeg har lest alt som er skrevet på norsk om emnet, jeg
har gode kontakter med mange andre samlere i Norge
og jeg har selv en av de største private artssamlingene
i landet. Likevel kan det være mye jeg ikke kjenner til,
så denne fremstillinga må leses med det for øyet.
Andre kan ellers supplere med sine erfaringer i innlegg
i Lapprosen framover.
Når en leser dette, må en også ha i mente at erfaringene ikke strekker seg over lang tid. Mye har blitt
plantet ut i de to siste tiåra som har vært de mildeste i
moderne tid. Det vil helt sikket komme et tilbakeslag.
Engelskmenn snakker om ”a bottleneck year”, et spesielt ”smalt” år som bare lar noen planter komme helskinnet gjennom vinteren. Vinteren 2009 – 2010 har på
mange måter vært et slikt år med uvanlig langvarig
kulde. De fleste steder har heldigvis hatt godt snødekke. Det hadde vært enda verre om vi fikk en slik
kuldeperiode uten at det hadde snødd på forhånd. Et
slikt år kommer før eller siden, men kanskje bare et
par ganger pr århundre. Skal vi planlegge hagene
etter dem, eller skal vi replante det vi har mistet og
fortsette som før? Peter Cox har skrevet om nettopp
dette. Han mener at et slikt flaskehalsår kan sammenlignes med en orkan. Da rydder vi opp i nedblåste trær
og går på med nytt mot. Det samme bør vi vel gjøre

om vi et år mister en stor prosent av plantene våre
også. Hvis en art blomstrer i 40 år i hagen for så å dø i
en ekstremvinter, vil vi da si at den ikke er egnet for
norske forhold? Jeg mener motsatt, at den er velegnet, men døde i et ekstremår.
I gjennomgangen bruker jeg uttrykket ”spesielt milde
hager”. Jeg tenker da på de absolutt beste hagene i
Norge, de som ligger på de mildeste plassene og er
skjermet for vind. Ofte ligger disse på øyer utenfor
kysten. Her i Ålesundsområdet er det Egil Valderhaugs
hage på Valderøya som har de desidert beste forholda.
Slike hager finnes det sikkert flere av langs
Vestlandskysten.

Noen av artene som er nevnt er meget sjeldne og
finnes kanskje bare i noen få eksemplar i Norge. Ordet
klon betyr klimarase. Det sikter til at hver art vokser i
ulike klimaområder (eller på ulik breddegrad, ulik
høyde over havet) og er derved mer eller mindre
herdige alt etter hvor de kommer fra.

Gjennomgang av underseksjonene av slekta
Rhododendron, med oppsummering av
erfaringer så langt, kommer i Lapprosen nr.
3/2010.

Når jeg skriver “alle arter” mener jeg alle de artene
som er nevnt innen en underseksjon i Peter og
Kenneth Cox’s The Encyclopedia of Rhododendron
Species. Med “mye plantet” eller ”lette å dyrke”
tenker jeg på samlere i mildere områder (grovt sett
kyststrøk på Vestlandet og deler av Sørlandet), ikke
vanlige hageeiere eller hager i innlandet eller langt
nord. Med ”ikke utprøvd” mener jeg at jeg ikke
kjenner til at denne arten er dyrket i noen hager i vårt
land. Men her vil jeg svært gjerne høre at jeg tar feil!

Rhododendronarter for salg 2010
Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter

R. cinnabarinum
Mange nye spennende arter på lista:
anthosphaerum, chamaethomsonii, adenogynum
hyperythrum, neriiflorum, pachytrichum, uvarifolium,
montroseanum, sinofalconeri, viscosum,
edgeworthii m.m.

Salgsliste kan bestilles pr e-post eller vanlig post.
Kan også leses på www.lapponicum.com

Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund
Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 Ålesund
Tlf: 70 14 02 51 – 41 58 86 30
olejonnylarsen@hotmail.com
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Noen kritiske betraktninger

fra en tidligere rodoman…. Det er konteksten som avgjør!
Tekst: Svein Petter R. Kveim

Undertegnede var i 15 år superentusiastisk
”rodo-pusher” på et hagesenter, men er som
nyutdannet landskapsarkitekt betenkt til hvordan idealene utvikler seg: Tilbudsinnskytelser,
samlerideal og glossy, løgnaktige bilder resulterer
i hager uten stil og mening, eller et ekte personlig uttrykk.

Det er på to plan jeg er kritisk og mener det er rom for
diskusjon: Den konkrete bruken av planter i hagen, og
konseptene som ligger bak. Min kritikk gjelder for en
stor del hageplanter generelt og ikke bare rododendron.
Men Lapprosen og Rhododendronforeningen er typiske
eksponenter som er lett å beskrive. Etter å ha lest
Lapprosen siden foreningen startet opp, fremstår den
nesten som en ren botanisk forening. Og karakteristisk
ved botanisk interesse er en heller snever fokus på
objektet, - planten. Jeg mener ikke dette alltid er kritikkverdig. Men rododendron og planteglede er så mye
mer enn fine bilder, botanikk og faktakunnskap. Det
er snakk om mange følelsesmessige aspekter, - som er
reelle, men vanskelige å beskrive i magasiner. Aspekter
som er vanskelig å benytte for å vekke den begeistring
for slekten som dedikerte rodomane ønsker å formidle.
Eller på en rask måte kan skape kjøpelyst i reklame.…
En må allikevel prøve å formidle dette helhetlige ved
hage. Med hensyn til fokus på
objektet versus helhetlig opplevelse, kan en gjøre en banal
sammenligning med kunst:
Det er for eksempel ikke den
røde streken i et kunstmaleri
som skaper kunstverket, selv
om den fremstår som vakker.
Men det er strekens form,
tekstur og farge i relasjon til
det som er utenfor: Avstand
til andre objekter, til ramme,
forhold til andre farger,
dimensjoner, mengder osv..
Det er i høy grad det som er
utenfor som er kunsten, ikke
nødvendigvis den iøynefallende streken. Objektets kontekst kan skape kunst!

slik at en plante ikke kan oppfylle sin potensielle ”finhet” før den står i en optimal kontekst, en kontekst
som fremhever og løfter opp-levelsen. Det er snakk om
”rett vekst på rett plass”, - i visuell betydning. Og det
sier seg selv at det er så godt som umulig i en liten
hage å skape gode sammenhenger og naboskap
mellom planter, om en samler en mengde ulike sorter
og arter ut ifra andre kriterier enn det visuelle. Ekstra
utfordrende er det i dagens typiske boligsituasjoner,
med små tomter. Eller der en ikke har en spennende
kontekst å spille imot fordi den opprinnelige landskapsform er rasert for å gi størst mulig lettbebyggelig
grunn og flat plen. Det blir heller ikke enklere med
årene når vi erfarer at typiske ”0,7m/10 år” i virkeligheten kan bli til volumer som små hytter.
I og med dette overdrevne fokuset på botanikk, får en
inntrykk av at det gjelder å ha flest mulig ”trofèer”:
Sjeldenheter, nyheter og ”plantesæringer”. Vi blir i
alle fall inspirert i den retning… Og det er ikke nok
med det visuelle uttrykk, en må ha tilhørende faktakunnskap om herkomst og foredling for å vekke
begeistring. Foreningene blir elitistiske, som ved siden
av vanlige hageblader og reklame lett forleder uerfarne hagere til anskaffelse av planter de ikke er tjent
med å ha, og som ikke nødvendigvis gjør hagelykken
større. Det oppstår problemer med å finne god plassering til nyanskaffede planter, for ikke å snakke om å

Overført til hage så blir det
Exbury Garden. Foto: Jan Rune Hesjedal.
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opprettholde en plassbalanse gjennom tiårene som
kommer. Slik oppstår de typiske hager for ”innfallsmetoden”. Eller mer nyansert: Samler-, sensasjons-,
nyhets- eller tilbudshage. Litt stygt sagt kanskje, men
de er på sitt verste blottet for stil og stedstilpasning, er
uten luft og proporsjoner og er visuelt rotete eller bråkete. Planter kan lett drepe hverandre visuelt i all sin
fortreffelighet.
Så kan man diskutere om det er ”kunst” vi holder på
med i hagene. Det er det for de fleste hageeiere ikke,
- ikke bevisst. Men innfallsmetoden representerer samtidig en form for folkelig, litt ”harry” kunst, - på
samme måte som fotball er en reell kultur. Kunst er
ikke nødvendigvis noe konkret som kan defineres.
Kunst er individuelt, den oppstår inne i personen som
opplever noe i det han ser på. Den som legger en
spesiell tanke bak et grep i hagen, om det er aldri så
lite, har også en kunstnerisk opplevelse av det. Slik blir
det en mulighet for å uttrykke seg, utvikle egen
personlighet og bearbeide egne lengsler. Dette er et
utrolig sjarmerende og demokratisk forhold ved
hagedyrking. Men det blir snevre og feilslåtte uttrykk
hvis man er så påvirket av hageblader, reklame og
botaniske spissfindigheter at en mister fokuset på sin
personlige uttrykksform. At en nærmest blir overkjørt
med et hageideal som sier: ”så mye forskjellig, - så
eksotisk, - så nytt, - så sært som mulig”. Særlig er nye

hageeiere utsatt. Det burde være obligatorisk for dem
å lese for eksempel Nils Gaarders ”40 elleville hager”,
for å bli bevisst at hage er en unik mulighet for personlig uttrykk, i faktisk mye mer enn 40 former.
Til tross for denne kanskje surmagete kritikken, så
anerkjenner og respekterer jeg samlerhagen, for
noen. Men det blir lett skeivt når dette blir gjeldende
ideal for norske hager og man ikke klarer å formidle
helhet på en balansert måte. Her ligger utfordringen:
Å formidle mer av det en faktisk opplever og ikke bare
det en vet. Det starter kanskje ute i hagen ved å bli
mer bevisst opplevelsen, og tillate seg å glemme litt av
vitenskapen? Det er ikke noe mindreverdig å oppleve
noe fint ved planter som en ikke vet noe om.
Angående kunst, vil jeg til slutt bare poengtere at
hager har enestående potensial til visuelle kunstneriske
uttrykk. Uttrykk som kan være langt mer avanserte
enn noen andre kunstformer, ved å ha i seg den fjerde
dimensjon: Tid. Tid i uendelige skalaer: Vårskala,
gjennom-året-skala, etter ti år, etter 100 år. Kanskje
noe å strekke seg etter for noen? Det er mulig for
rodomane også, med hardhendt og nyansert utvalg av
”trofèer”.
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Rhododendron for
begynnere
ved Lin Didriksen

“

Ut og inn igjen - med Ole Rambjør!
”Jeg melder meg med dette ut av Den norske
Rhododrendronforening. ...Tenkte at som
grønn amatør kunne jeg lære litt om stell og
pleie av disse plantene. Men deres forening er
nok for viderekomne, slik at jeg heller får tilegne meg nybegynnerkunnskap på andre
arenaer,”
Slik lød meldingen vi fikk fra Kristiansund.
Tar vi nok hensyn til alle våre medlemmer? Klarer vi å
formidle informasjon om Rhododendron i Lapprosen,
slik at alle våre medlemmer føler de har utbytte og
stor glede av bladet? Det vil vi gjerne!

Et rosetre.
De fleste vekster får sine navn på latin
eller gresk. Rhododendron er gresk og satt
sammen av ”Rhodon” – som betyr ”rose”
og ”dendron” som betyr ”tre”.

På denne siden vil vi søke å bringe fakta og tips for
begynnere og andre rhodoelskere. For å ”sikre” nivået,
tar jeg som absolutt er blant de glade amatører,
ansvaret for innholdet her i en periode. Ole Rambjør
har også gitt gode innspill til hvilke temaer vi gjerne
kan ta opp. Takk til deg - som valgte å: ….” Til slutt
vil jeg si at på bakgrunn av de positive tilbakemeldingene jeg har fått fra dere i forbindelse med
min utmelding: Send meg ny innbetalingsblankett,
jeg ønsker å bli med igjen!”
Alle medlemmer og lesere av Lapprosen inviteres til å dele sine beste tips og nyttig eller
morsom informasjon om dette vakre rosetreet.

Parti fra hagen til Jan Valle i Seim
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Nå blomstrer det!
De første rhododendroner begynner å blomstre alt i
februar (i år ble det mars på Vestlandet) og det fortsetter fram til begynnelsen av juni. Hovedtyngden av
artenes blomstring ligger rundt mars – april, kultivarenes rundt midten til slutten av mai.
Hagebesøk,
Jeg anbefaler dere å besøke så mange hager som
dere bare får tid til. Det å se andre sine hager gir
utrolig glede og inspirasjon.

I fjor klarte jeg bare ikke å få nok. ”Nei nå”, gispet
min kjære, ”har jeg ikke tid til flere hagebesøk. Du
får gå alene!”… og det gjorde jeg. Helst vil jeg besøke
alle steder både to og tre ganger, for å få med meg
blomstringen til flest mulig sorter,
Plantetips
Skal du plante ut rhodo i naturlige omgivelser, er det
lurt å forberede grunnen.
Ta vekk gress, røtter og andre vekster. Står det for
mye gress rundt stammen trives de ikke, og i verste
fall dør de unge plantene. Større planter vinner gjerne
kampen – men hvorfor i det hele tatt la dem kjempe?

Om jorden for plantene.
Rhododendron liker ”sur jord” Ph 4,5 - 5,5.
Plantehullet til en middels rhododendron - 60 cm
bredt og 40-50 cm dypt.
Hovedregel - luftig, porøst voksemedium.
Tre eksempler på jordblanding:
1. 50% torv - 50% hagejord.
2. 60% torv - 20% støypesand - 20% barnåler.
På besøk i hagen til Valle

Oversikt besøkshager
I første nummer av Lapprosen 2010, og på hjemmesiden vår, står det en oversikt over besøkshager. Ta
kontakt! Det er ikke bare mye vakkert å se, men og
mange hyggelige mennesker å møte. Hvis det ikke er
noen hager i din nærhet på listen – kan du undersøke
med ditt rhodolag om det er noen fine hager i
området.
Jeg har aldri opplevd at noen har sagt nei - når jeg
har spurt om å få titte. Vi er jo ofte stolte av det vi får
til. En entusiastisk ”rosemann” jeg hørte et foredrag
av, sa at han gjerne klatret over gjerdet til de hagene
han ville se. Det gikk alltid bra for ham, men det er
vel gjerne hyggeligst om man spør først.

3. Som nr. 2, men med leirjord i stedet for sand.
Det er viktig å blande leirjorden godt med resten.
Plantes aldri dypt!

Om en plante ikke trives der du har satt den, flytt den
til et annet sted. Om den ikke trives noen steder, ja da
er det noe som er helt feil. Det kan være jorden,
dårlig drenering, for lite vann eller kanskje solforholdene? I naturen vokser mange arter som underskog.
Rhododendron trives med å ha det litt rotete på
bakken rundt stammen, la det ligge litt igjen når du
steller, men ikke for tett inntil barken.

God drenering og næring!
Jan Valle pleier å ta greiner/kvister av nåletrær,
kutte dem opp med hagesaksen og legge dem
som et bol nede i hullet han graver for å plante i.
Dette gir god drenering og jevn tilgang av næring
som plantene elsker. Ikke grav for dype hull.
Røttene skal dekkes med jord, ikke begraves i
den.
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Gode årbøker om rhododendron
Bokmelding ved Ole Jonny Larsen

Det finnes to gode engelskspråklige årbøker om rhododendron som interesserte kan bestille på en enkel
måte. Den ene kommer ut i USA og er utgitt av
Rhododendron Species Foundation. Den andre gis ut
av The Rhododendron, Magnolia and Camellia Group
of the Royal Horticultural Society i England. Som
navnet sier omtaler den engelske årboka både
Rhododendron, Camellia og Magnolia, mens den
amerikanske er en rein rhododendron-publikasjon.
Begge har gode artikler med ulik innfallsvinkel, artsbeskrivelser, ekspedisjoner, historiske artikler om plantejegere og kjente hager og mye annet innen fagfeltet.
Begge bøkene har gode bilder. Årbøkene er på mellom
100 – 140 sider. De er skrevet for et generelt publikum
på grei engelsk. Begge anbefales.

for ikke-medlemmer). Siste nummer (2010) har blant
annet en spennende artikkel om nyere introduksjoner
av rhododendronarter i kultur.
Årboka til The Rhododendron, Magnolia and Camellia
Group of the Royal Horticultural Society er også
inkludert i medlemsskapet. Her får bare medlemmer
kjøpe frø. Om en vil kjøpe årboka uten å være medlem, koster den £14.45 inkludert forsendelse til Norge.
Flere tidligere årganger er tilgjengelige. Hjemmesida
til RCM-gruppa er: www.rhodogroup-rhs.org
Informasjon om årboka finnes under ”Services”. Den
kan betales med kort eller via PayPal.
Denne boka er finere ustyrt med bedre layout og
glanset papir. De fleste rhododendronfolk har vel ikke
noe i mot å lese litt om Camellia og Magnolia heller?
I tillegg til disse to har den Skotske Rhododendronforeningen ennå et lite opplag av jubileumsårboka
som ble utgitt til foreningens jubileum i 2008. Den er
på 144 sider spekket med gode artikler og bilder. Den
kan bestilles fra william.campbellwj@btinternet.com
og prisen er bare £ 3.00 pluss porto.

Årboka til Rhododendron Species Foundation koster
bare $ 10.00 USD pluss frakt. Den ble første gang gitt
ut i 2006, og bortsett fra denne første, kan alle
årgangene ennå kjøpes. Hjemmesida til RSF er
www.rhodygarden.org Den har for øvrig mange gode
rhododendronbilder. Det kan være litt vanskelig å
finne fram til hvordan en skal bestille, siden er litt lite
oversiktlig. Prøv rsf@rhodygarden.org så kommer nok
bestillinga til rett person. En betaler trygt med kredittkort. Om en er medlem, får en årboka inkludert i medlemsskapet, pluss at en får redusert pris på frø fra den
gode frølista til RSF (som for øvrig også er tilgjengelig
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Inkalling til årsmøte i

Den norske Rhododendronforening
Tid:

Lørdag 29. mai 2010 kl 12.00

Sted:

Dømmesmoen, Grimstad

Dagsorden:
1. Valg av dirigent
2. Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning 2009
4. Regnskap 2009
5. Fastsettelse av kontingent for 2011 (styret foreslår en økning på kr 25,- på årskontingenten)
6. Budsjettforslag 2010
7. Innkomne saker
8. Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2011 (styret foreslår uforandret kr 50 per medlem)
9. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av to revisorer
11. Valg av valgkomité
12. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Forslag til saker som ønskes tatt opp, må være innkommet til styret (kontaktinfo se side 2) senest
en uke før årsmøtet - innen 22. mai.
Kaffeservering.
Lunsj etter møtet - ”Gudruns gryte”.
Omvisning på Dømmesmoen m.m.
Fullstendig årsmøteprogram: Se Lapprosen 1/2010, side 19.
NB! Innkvartering. Endret til Grimstad Vertshus, da internatet på Dømmesmoen dessverre ikke er tilgjengelig, pga dobbeltbooking.
Priser pr. natt inkl. frokost: Enkeltrom kr 595,-, dobbeltrom kr 825,-.
De som ønsker innkvartering på Grimstad Vertshus ordner dette gjennom oss ved påmelding.
Kontakt vedr. arrangementet: Audun Arne, Eikevn. 3, 4824 Bjorbekk, tlf. 37 09 49 40
epost: auduarne@frisurf.no
Hjertelig velkommen!
Styret i DnR

Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:
Reidun Bergan

Meheiaveien 724

3614 Kongsberg

Torild Krogstad

Løkenåsfaret 4

1473 Lørenskog

Trude Espeland

Skarpeteigen 4

5416 Stord

Brynjulv Litlere

Apeltunhaugene 147

5238 Rådal

Nils Morvik

Kollbudalen 57

5124 Morvik

Liv Aasne Frostrud

Ellingsrudveien 56

1400 Ski

Sigrid Halland

Solendvegen 50

5936 Manger

Erik Vanvik

Sigrid Undsetsv. 8

7023 Trondheim

Anfin Johan Nystrøm

Mosebakken 25

1352 Kolsås
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Årsmelding 2009 for

Den norske Rhododendronforening
Årsmøtet 2009 ble avholdt på Ramme Gaard, Hvitsten, den 9.5.2009. En meget vellykket årsmøtehelg ble
arrangert av Rhodo Øst. Se referatet i Lapprosen nr. 2/2009.
Det var 39 fremmøtte hvorav 27 var stemmeberettigede.
Audun Arne ble valgt til møteleder og ledet oss gjennom de forskjellige bolker. Årsmelding, regnskap og
budsjett ble enstemmig godkjent. Vedtektene ble justert med mindre endringer. Valgkomiteens innstilling ble
enstemmig godkjent. Harald Kårtveit tok gjenvalg som leder. Lin Didriksen og Torstein Borg ble nye i styret.
Det ble vedtatt å opprette en ny lokalavdeling, avdeling SørVest.
Den norske Rhododendronforening har nå 4 lokalavdelinger:
Rhododendron-Sør med sete i Arendal/ Kristiansand
Rhododendron-Øst med sete i Oslo
Rhododendron-Vest med sete i Bergen
Rhododendron-SørVest med sete i Stavanger
Lokalavdelingene har sine egne styrer. Det blir arrangert medlemsmøter med foredrag, kurs, fellesturer og
utflukter etc. til kjente rhodohager, med plantebytte, og kjøp og salg av rhododendron.
Lokalavdelingene får overført en del av medlemskontingenten fra hovedforeningen. Foreningens årsmøte
holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene. I 2009 ble det tillaget 5 møteklubber av rhododendronved fra
Anne Riebers hage: en til hovedforeningen DnR, og en til hvert av lokallagene.
Lokallagene fungerer godt og aktiviteten er høy. Se årsmeldingene i Lapprosen nr. 1/2010.
Styrets sammensetning etter årsmøtet 9.5.09, og etter konstituering 30.6.09:
Harald Kårtveit, leder
Terhi Pousi, nestleder
Bjørg Rasmussen, kasserer
Lin Didriksen, sekretær
Torstein Borg, styremedlem
Audun Arne, varamedlem
Øyvind S. Aasheim, varamedlem
Reidar Vigrestad, varamedlem
Revisorer:
Kim Lingjærde og Ole B. Vikøren
Valgkomité:
Anne Rieber, Jan Rune Hesjedal og Frode Harnes
Styrets arbeid: Det ble avholdt 5 styremøter, hvorav møtet 17.1. var et fellesstyremøte der lokallagslederne
også møtte. 59 saker har vært til behandling.
Turer: Fellestur til Uddevalla og Gøteborg 5.-8.5. Vi var samlet 36 medlemmer og hadde en hyggelig tur med
Olav Hammersland som reiseleder. Flere interessante hager, pluss den fine botaniske hagen i Gøteborg.
Lapprosen: Redaksjonen var den samme som forrige år og bestod av Jan Rune Hesjedal, Kirsten Marie
Storheim og Bente Borghild Hauge. Mange positive tilbakemeldinger på et godt blad. Redaksjonen ønsker å
rette en stor takk til alle som har levert tekst og bilder til bladet.
Nettsider: Nettportalen brukes flittig av våre medlemmer. Takk til Vidar Winsnes for arbeidet som han utfører som redaktør for våre nettsider.
Økonomi: Laget har god økonomi og kostnadskontroll. Egenkapitalen var pr. 31.12.09 kr.168872,60.
Medlemstall: Pr. 31.12.09 er det registrert 371 medlemmer. Dette er en gledelig økning på over 12%. En del
av økningen kan tilskrives den nye lokalavdelingen SørVest, men hele landet har positive tall. Øst hadde 98
medlemmer, Sør 46 medlemmer, SørVest 43 medlemmer, Vest 151 medlemmer og landet for øvrig 26 medlemmer.
I tillegg hadde vi 7 utenlandsmedlemmer.
Samarbeid: Bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger.
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Regnskap for 2009 for

Den norske Rhododendronforening
INNTEKTER
Kontingenter
Diverse inntekter

2008
79885,00

2009
90890,00
1950,00

Budsjett 2009
83000,00

7969,00

8610,00

8600,00

37499,67
10850,00

1109,50
4500,00

11148,71
147352,38

1109,50
1400,00
13928,31
3525,61
121413,42

2008
3400,00
4250,00
7000,00
14587,37
2610,00
1264,00
5200,39
8129,00
3053,76
45900,00

2009
3200,00
4650,00
7000,00
17376,92
5013,00
1264,00
15043,50
9241,00
2975,00
55650,00

Utgifter plantekjøp i Skottland
Diverse utgifter
Utgifter skriftserie
Sum

37467,45
6039,00
8451,41
147352,38

0,00
0,00
121413,42

Eiendeler:
Innestående i bank , foliokonto
Innestående i bank , sparekonto
Fastrenteinnskudd
Sum

2008
467,37
71 930,84
100 000,00
172 398,21

2009
1 093,26
60 898,34
106 881,00
168 872,60

2008
183546,92

2009
172398,21

-11148,71
172398,21

-3525,61
168872,60

Renteinntekter
Medlemssalg plantekjøp Skottland
Diverse inntekter Skriftserie
Overskudd tur til Syd Sverige
Underskudd
Sum
UTGIFTER
Kontingent andel Rh Sør
Kontingent andel Rh Øst
Kontingent andel Rh Vest
Porto og gebyr
Rekvisita og kontorutgifter
Utgifter til Web side
Møter/arrangementer
Reiseutgifter
Gaver og oppmerksomheter
Medlemsblad

Gjeld/Egenkapital:
Egenkapital 01.01.
overskudd
underskudd
Sum

13818,50
111028,00
Budsjett 2009
3200,00
4650,00
7000,00
16000,00
2000,00
1264,00
7000,00
16614,00
47300,00

6000,00
111028,00

Bergen 31.12.2009 / 10.03.2010

Harald Kårtveit (sign.)
leder

Bjørg S. Rasmussen (sign.)
kasserer

Kim Lingjærde (sign.)
revisor

Ole B. Vikøren (sign.)
revisor
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Protokoll fra årsmøte i
Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør-Vest
I henhold til innkalling ble det avholdt årsmøte i tilknytning til medlemsmøte den 24. februar 2010. Dette var det første
ordinære årsmøtet for avdelingen. I tøft vintervær møtte 11 medlemmer til møtet.
Lederen av interimsstyret orienterte om mulighetene for å få inn plantene som vi har på vent i Danmark, og om tilgjengelige frølister for Rhododendron, Camellia etc. på Internett for de som er interesserte.
Det er scanna opp kartutsnitt over området vi har til disposisjon i Arboretet for planting av Rhododendron-arter. Styret har
i oppgave å få lagt en planteplan. Prinsippene ble diskutert. Styret tar kontakt med fagmiljøer og -personer i utformingen.
Årsmøte:
Innkalling til årsmøte og tilsendte sakliste ble godkjent.
Sak 1. Valg av dirigent.
Thomas Larsen ble valgt.
Sak 2. Valg av referent, og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
Til referent ble valgt nåværende sekretær Olga Nese.
Til å underskrive protokollen ble valgt Oddbjørn Fosse og Åslaug Meisland.
Sak 3. Årsberetning.
Årsberetningen ble gjennomgått, og enstemmig godkjent.
Sak 4. Regnskap og budsjett for 2010.
Regnskapet for 2009 ble godkjent. Budsjett for 2010 er svært usikkert på grunn av importrestriksjoner på planter
som vi har på vent. Det ble derfor besluttet at det nye styret skulle forelegge medlemsmøtet et oppdatert budsjett innen 2. halvår 2010.
Sak 5. Innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen.
Sak 6. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
Følgende valg ble vedtatt:
Reidar Vigrestad
leder
valgt for 1 år
Oddbjørn Fosse
styremedl.
” ” 1 år
Olga Nese
”
”
” 1 år
Thomas Larsen
”
”
” 2 år
Magnus Simonsen
”
”
” 2 år
Varamedlemmer:
Tone V. Fosse
Aslaug Meisland

”
”

” 1 år
” 1 år

Sak 7. Valg av revisor.
Kurt Meisland ble valgt for 1 år.
Sak 8. Valgkomite.
Tor Frostestad ble valgt for 1 år.
Sak 9. Godkjenning av vedtekter.
Det var utarbeidet forslag til vedtekter etter samme standard som de andre
underavdelingene til Den norske Rhododendronforening. Disse var kun
tilpasset for Rhododendron Sør-Vest.
Vedtektene for Rhododendron Sør-Vest ble vedtatt.
Alle valg var enstemmige.
Etter årsmøtet synte Oddbjørn Fosse lysbilder og fortalte fra en trekkingtur til Burma i oktober 2009.
Som vanlig på møtene hadde vi kaffe og noe å bite i. Utlodningen på møtet var viet kamelia, så flere medlemmer får
nye kamelia i hagen til våren.
Olga Nese
referent
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Protokoll fra årsmøtet
i Den norske Rhododendronforening avd. Sør, 11. mars 2010
Leder Audun Arne ønsket velkommen og foresto årsmøteformalia.
Frode Harnes ble valgt til møteleder. Gudrun Arne ble valgt til referent. Nina og Knut Gjermundsen ble valgt
til å underskrive protokoll.
Årsmøtesaker:
1 Innkalling til årsmøtet.
Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.
2

Årsmelding.
Leder leste styrets årsmelding, som også sto i Lapprosen 1/2010.
Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent.

3

Regnskap.
Kasserer Vidar Olsen gjennomgikk revidert regnskap for 2009.
Vedtak: Avdelingens regnskap for 2009 enstemmig godkjent.

4

Budsjett. Vidar Olsen presenterte forslag til budsjett for 2010.
Vedtak: Forslag til budsjett for 2010 enstemmig godkjent.

5

Valg. Gudrun Arne presenterte valgkomiteens forslag:
Styremedlemmer:
Audun Arne og Kathrine Lyngstad sitter til årsmøtet i 2011.
Vidar Olsen Gjenvalg for 2 år, sitter til årsmøtet i 2012.
Lis Herlofsen
Gjenvalg for 2 år, sitter til årsmøtet i 2012.
Leder for 1 år:
Audun Arne.
Varamedlemmer:
Frode Harnes
Sitter til årsmøtet i 2011.
Nina Gjermundsen Gjenvalg for 2 år, sitter til årsmøtet i 2012.
Valgkomite:
Gudrun Arne
Sitter til årsmøtet i 2011.
Inga Olsen
Gjenvalg for 2 år, sitter til årsmøtet i 2012.

6

Revisor: Knut Gjermundsen, gjenvalg for 1 år, til årsmøtet i 2011.
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble i sin helhet vedtatt med akklamasjon.

7

Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.

8

Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte:
Vedtak: Neste årsmøte fastsatt til 10. mars 2011, Stinta skole, Arendal.

Etter det formelle var det kaffe og kaker og utlodning.
Blomsterprakt ble det også, i form av CD med bilder fra DnR-tur til Danmark og Tyskland i 2007. Fotograf og
produsent – Arne Vatten. Han har vært så grei å forære oss bildemateriell fra dette og hint.
Arendal 17. mars 2010.
Gudrun Arne, referent.

Nina Gjermundsen

Knut Gjermundsen
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Årsprogram 2010 for
Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør
19.05.

Hagevandring hos Gudrun og Audun, Eikeveien 3 på Rannekleiv, Arendal, kl. 18.00. Tlf. 37 09 49 40.

29.05.

Årsmøte DnR på Dømmesmoen, Grimstad.

11.06.

Hagevandring hos Lis Herlofsen, Vardåsveien 8, Kristiansand, kl. 18.00.
Grillparty, ta med mat og drikke. Påmelding senest 9. juni, tlf. 47 88 16 67.

21.-22.08 Høstvandring på Evje. Odden Camping og Steinsenteret.
Frammøte på Odden Camping lørdag 21.08. kl. 14.00. Hagevandring og middag ca. kr. 250,-.
Steinsenteret besøkes søndag 22. Overnatting i hytte for de som ønsker det, frokostmat medbringes.
Påmelding innen 1. august, m/beskjed om overnatting, til Gudrun Arne, tlf. 45 44 70 01

18.09.

Høstmøte. Stinta skole, Arendal, kl. 11.00. Stikking, bytting av stiklinger.
Ta med: Stiklinger (de som har), potter, plastposer, skarp kniv, merkepinner, tusj.
Foreningen sørger for stikkemedium og strikker. Lunsj serveres.

På utkikk etter det sjeldne?
Et planteutsalg som satser på det litt mer uvanlige av stauder, busker og trær.
Vi kan blant annet tilby:
• 150-200 forskjellige Rhododendron arter
• Stort utvalg av Rhododendron hybrider
• Meget stort utvalg av sjeldne sorter vintergrønne busker og trær
• Stort utvalg av stauder for woodland og steinbed
• Og mye, mye mer
Sørvest Planter starter utsalget 17. april 2010 på Vikeså
v/Felleskjøpet
Åpningstider: torsdag-søndag 12-18
Thomas Larsen – 90867400
Reidar Vigrestad - 95036058
Svein Erik Tønnesen – 95238947
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Protokoll fra årsmøte i
Den norske Rhododendronforening, avdeling Vest (Rhodo Vest)
Naturhistorisk Museum, Muséplass 3, Bergen, onsdag 17. mars 2010
39 frammøtte, hvorav 25 stemmeberettigede. Thorolf Juvik ønsket velkommen til årsmøtet. Leder i Den norske
Rhododendronforening Harald Kårtveit overleverte en møteklubbe til Rhodo Vest til odel og eie (det er tillaget 5 møteklubber av rhododendronved fra Anne Riebers hage: en til hovedforeningen DnR, og en til hver av lokallagene).
Det var ingen merknader til hverken innkallingen eller til sakslisten.
Sak 1: Valg av møteleder
Olaf Hammersland ble valgt til møteleder.
Sak 2: Valg av referent
Terhi Pousi ble valgt til referent.
Sak 3: Valg av tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Anne Rieber og Per M. Jørgensen ble valgt til tellekorps og til å underskrive protokollen.
Sak 4: Årsmelding
Årsmeldingen (se Lapprosen 1/2010) ble presentert av Thorolf Juvik. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Sak 5: Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2009 ble gjennomgått av Terhi Pousi. Olaf Hammersland leste opp revisjonsmeldingen fra Sølvi
Søfteland. Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent.
Terhi Pousi presenterte styrets forslag til budsjett for 2010. Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.
Sak 6: Innkomne forslag
Det var ingen innkomne saker.
Sak 7: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Bjarte A. Synnevåg la frem valgkomiteens forslag, som ble enstemmig godkjent.
Styret for Den norske Rhododendronforening, avd Vest for 2010 er følgende:
Thorolf Juvik
1 år
leder
- gjenvalg, ny som leder
Torstein Borg
2 år
styremedlem
- gjenvalg
Egil A. Sæle
2 år
styremedlem
- gjenvalg
Frøydis Oen
1 år
varamedlem
- gjenvalg
Jan Valle
1 år
varamedlem
- gjenvalg
Maria Fett
1 år
varamedlem
- ny
Håkon Morvik
1 år
styremedlem
- ikke på valg
Terhi Pousi
1 år
styremedlem
- ikke på valg
Sak 8: Valg av revisor
Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. Revisor for 2010:
Sølvi Søfteland
- gjenvalg
Sak 9: Valg av valgkomité
Styrets forslag ble enstemmig godkjent. Valgkomité for 2010:
Randi Valen Fessl
- gjenvalg
Bjarte A. Synnevåg
- gjenvalg
Etter årsmøtet var det foredrag v/ Bård Ranheim: ”På rhododendronjakt i Yunnan” fra Bård Ranheim og Remi A.
Nielsen sin frøekspedisjon til Nordvest-Yunnan i 2008. Foredraget var et fellesarrangement med Arboretets Venner. 57
frammøtte.
Bergen, 23. mars 2010
Terhi Pousi
referent

Anne Rieber
underskriver

Per M. Jørgensen
underskriver

- Lapprosen 2-2010-

31

ISSN 1504-6702

