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L ederen har ordet
Kjære hagevenner!
Godt nytt rhodoår til dere alle!
11. januar gikk vårt kjære medlem, Torstein Borg,
bort etter en lengre sykdomsperiode (se bilde på
baksiden av bladet). Det var en lungebetennelse
som til slutt fikk livet til å ebbe ut. Torstein var en av
grunnleggerne av rhododendronforeningen og det er
ikke få medlemmer som har rhodoer som stammer
fra ham. Han var en lidenskapelig planteforedler
og var på flere turer til Østen for å samle frø og
oppleve plantene i sitt opprinnelige element. Sine
kunnskaper og opplevelser delte han villig med
oss andre gjennom både foredrag og reportasjer i
Lapprosen. Han vil bli sårt savnet i foreningen.
Til høsten er det planen at vi skal utgi en ny bok med
tittelen ”Min rhododendronhage”. Ole Jonny Larsen
er redaktør, og hageeierne skriver selv om hagene
sine. Inntektene fra boken vil gå til Den norske
Rhododendronforening. Utgiftene vil bli delt mellom
de deltakende hageeierne og foreningen. I boken
vil ca. 30 ulike hager bli presentert i tekst og bilder.
Et spennende prosjekt som jeg har stor tro på! All
ære til Ole Jonny for hans iherdige engasjement for
rhodosaken.

Jeg vil denne gangen slå et slag for de ”storbladede”
rhododendronene. Selv har jeg en betydelig samling
i denne gruppen, og prøver stadig nye arter. De
kan jo ikke plantes overalt, men er et ”majestetisk”
innslag der klimaet tillater det. Om en må vente
en del år på den første blomsten, så er bladene
i seg selv så fine å se på at blomstringen blir en
ekstra bonus. Bruk gjerne Ole Jonnys eller Cox
sin herdighetsskala for å se hvilke planter som kan
plantes i ditt klima. En annen ting er at et godt
mikroklima i den enkelte hage gjerne kan endre
grensene en del. Arter det er naturlig å starte med
er Rh. rex og calophytum, ”kongen” og ”dronningen”
blant de storbladede. Ellers kan nevnes hodgsonii,
kesangiae, pudorosum, praestans, watsonii,
galactinum, balangense, sutchuenense, auriculatum
og uvariifolium. Husk bare at disse plantene gjerne
må skjermes mer for vind enn en mer småbladet
plante. Lykke til!
I slutten av mars har Glendoick Gardens lovet
å sende oss 359 nye småplanter. Disse skal
videresendes til 30 av våre medlemmer rundt om i
landet. Spennende!
God vinter og vår alle sammen!
Harald Kårtveit
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Rhododendron og hybridisering i naturen
- Del 2

Tekst: Ole Jonny Larsen

“Without taking natural hybrids into consideration, one cannot possibly
expect to come to a good understanding of the complexity of the taxonomy
of the genus Rhododendron.” Peter and Kenneth Cox (1997)
KJENTE HYBRIDER I KULTUR
Mange opprinnelig villinnsamlete hybrider er i kultur. De fleste har tidligere vært beskrevet som egne arter, mens de i dag
av de aller fleste er anerkjent som hybrider. Her er en liste over noen kjente hybrider som har vært i kultur lenge og det
antatte foreldreparet i parentes. Flere av dem har aldri vært sett i naturen, men er kommet opp når villinnsamlet frø av
andre arter har blitt sådd. Det sier sitt om måten en tenkte på før når disse avvikende frøplantene ble definert som nye
arter og fikk egne navn! Noen av dem er flotte planter som absolutt har prydverdi i en hage, men for artssamlere har de
kanskje mindre interesse.
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

bathyphyllum 		
comisteum			
detonsum			
erythrocalyx			
inopinum			
paradoxum			
planetum			
eurysiphon 			
esetulosum			
wongii				

(R.
(R.
(R.
(R.
(R.
(R.
(R.
(R.
(R.
(R.

aganniphum x proteoides)
proteoides x sanguineum)
adenogynum x ?)
selense x wardii)
wasonii x ?)
paradoxum x pachytrichum?)
sutchuenense x oreodoxa)
stewartianum x martinianum)
selense x vernicosum?)
ambiguum x flavidum)

La oss se på hvordan ulike autoriteter har vurdert plantene som er nevnt ovenfor:

Hybridnavn
R x bathyphyllum
R x comisteum
R x detonsum
R x inopinum
R x paradoxum
R x planetum
R x erythrocalyx
R x esetulosum
R x eurysiphon
R x wongii

Flora of China
Antatt hybrid
Art
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Antatt hybrid
Hybrid
Art
Art
Art

Cox & Cox
Hybrid
Antatt hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Antatt hybrid
Hybrid
Antatt hybrid
Antatt hybrid
Antatt hybrid

H.H. Davidian
Art
Art
Art
Art (litt forbehold)
Mulig hybrid
Art (litt forbehold)
Art
Art
Art
Art

Som vi ser av tabellen er autoritetene ikke enige. Davidian har beskrevet det meste som arter, og han bygger stort sett
på tidligere forfattere som har arbeidet med herbarieark og planter i kultur, slik som han selv. Cox & Cox, som på sin side
bygger mest på feltstudier, heller mot at det meste av planter det kan være tvil om er hybrider, mens forfatterne bak Flora
of China står i en slags mellomstilling og definerer noen av Cox’ antatte hybrider som rene arter. Det er ellers verdt å merke
seg McGuire & Robinson som i 2009 ga ut en ny guidebok om rhododendronarter. Denne boka bygger på et uavslutta
arbeid av Davidian, men de har tilpasset seg nyere synspunkt på arter og hybrider og er i sin bok mer på linje med Cox &
Cox og/eller Flora of China i omtalen av de plantene som er nevnt i tabellen ovenfor.
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ANTATTE HYBRIDER I KULTUR
Jeg skal nå se på noen diskutable planter som mange sikkert kjenner fra sin egen og andres hager her i Norge. Vi er vant
til å tenke på disse som rene arter, men ved nærmere øyesyn kan det hende vi må endre standpunkt. De artene som bør
vekke en viss mistanke, er de som bare har blitt samla inn en gang. Hvis det innebærer at de aldri har blitt gjenfunnet i
naturen, kan det være en sterk indikasjon på at de er hybrider. Det motsatte kan bare bevises med å finne dem igjen i
felten. Dette er bare et lite utvalg, langt flere arter kunne ha vært nevnt.
Rhododendron nigroglandulosum er et typisk eksempel på dette. Den ble samla inn i 1934 av svensken Harry Smith.
Det beste kjennetegnet på arten er at den har smale blad med svarte (nigro) kjertelhår (glandulosum) på midtribbe og
bladstilk. Planten har aldri blitt funnet igjen i naturen. Det viser seg imidlertid at planter av R. phaeochrysum samla inn i
samme område også har disse kjennetegna. Cox & Cox mener dette peker mot at R. nigroglandulosum er en naturhybrid
der den nevnte forma av R. phaeochrysum er innblanda. Nye funn i naturen kan bevise eller motbevise dette.
Selv har jeg gjort en slags undersøkelse av dette. Mitt eksemplar av R. nigroglandulosum blomstra i 2009, og jeg pollinerte
en blomst med pollen fra samme plante. Teoretisk skulle da avkommet bli identisk med morplanten, men det skjedde
ikke. Småplantene er i dag ca 15-20 cm høye. Noen ligner mer og mindre på opphavet, mens andre er helt ulike. Dette
kan bety to ting, enten at jeg har gjort en dårlig jobb og at pollen fra andre arter har fått blande seg inn, eller at planten
i utgangspunktet har gener fra flere arter og at dette spalter seg ut ved selvpollinering. Jeg tør ikke å trekke en endelig
konklusjon, men vil gjenta forsøket til våren med størst mulig nøyaktighet.
Rhododendron spilotum hører til underseksjon Glischra. Den er ikke samla inn på mange år, og planter som er i kultur
i dag har ikke kjent opphav i naturen. R. spilotum er mest sannsynlig en hybrid.
Rhododendron recurvoides er en favoritt for mange samlere med sin kompakte vekstform og særdeles tykke indument.
Den ble samla inn én gang i 1926 av Frank Kingdon Ward og har aldri blitt funnet siden. Hjemland for denne arten og R.
spilotum er Burma som har vært utilgjengelig for innsamlere i lang tid, så det er ikke umulig at det finnes bestander av
begge artene i naturen. Men før det er påvist, er det ikke mulig å fastslå om det er en art eller en naturhybrid.
Rhododendron roxieanum
og
Rhododendron
proteoides vokser tett
sammen i naturen. Der er
beskrevet en variant av
den første som kalles R.
roxieanum var. parvum. Den
ser ut som en mellomting
mellom artene roxieanum
og proteoides, og mest
sannsynlig er det også det
den er.

Rhododendron roxieanum var. parvum. Foto: Ole Jonny Larsen.

Rhododendron alutaceum er en av de vanskeligste artene å bli klok på overhodet. Mange tidligere arter (iodes,
russotinctum, triplonaevium, tritifolium, globigerum) har blitt innlemmet i Rhododendron alutaceum. Alle de nevnte artene,
som av de fleste nå regnes for underarter, varianter eller synonym under R. alutaceum, er flotte hageplanter, og de har
vært og er spesielt populære i Danmark. Cox og Cox skriver at det er vanskelig å finne stabile bestander av noen av
formene i naturen. De har trukket den konklusjonen at Rhododendron alutaceum ikke er en egen art, men en stor gruppe
hybrider der arter som roxieanum, phaeochrysum, beesianum og aganniphum er representert, men dette er slett ikke alle
enig i!

Lapprosen 1 - 2013 -

5

Bent Ernebjerg ved en antatt R. alutaceum i Yunnan, men er det det? Foto: Ole Jonny Larsen.

Rhododendron chamaethomsonii er en plante som ligner på R. forrestii, men den er mer opprettvoksende. I naturen
finner man den gjerne nær bestander av R. forrestii, men oftest som enkeltstående individer. Jeg har selv funnet slike
enkelteksemplarer i Yunnan, og de vokste da nær grupper av forrestii og sanguineum som begge var i blomst. Dette kan
indikere at R. chamaethomsonii, i alle fall i dette tilfellet, har oppstått som en hybrid mellom de to nevnte artene. Denne
mistanken er også nevnt i flere nyere bøker.
Blant de storblada artene i underseksjonene Grandia og Falconera er det trolig mange arter som på et eller annet stadium
i utviklingen har vært gjennom en eller flere hybridiseringer.
Noen er åpenbare, der krysninger foregår ofte, mens hos andre må det ha skjedd langt tilbake slik at plantene i dag
fremstår som stabile og gir avkom som ligner foreldrene. (Se mer om artsdannelse i forrige nummer av Lapprosen.) Her
en kort oppsummering:
Rhododendron x decipiens er anerkjent som en hybrid mellom hodgsonii og falconeri.
Rhododendron x wattii er antatt å være en hybrid mellom macabeanum og arboreum.
Begge disse er sjeldne i kultur. Kun den første finnes i Norge.
Rhododendron preptum antas å være en hybrid mellom coriaceum og arizelum (eller rex ssp. fictolacteum). Planter i
kultur er ofte ganske ulike.
Rhododendron rotschildii har trolig oppstått som en hybrid mellom arizelum og praestans der den har arvet den flate
bladstilken fra den siste. Det antas at denne prosessen har foregått over svært lang tid. Arten danner i dag stabile
populasjoner isolert fra andre storbladete arter.
Rhododendron semnoides er etter all sannsynlighet et produkt av krysning mellom praestans og arizelum. Alle
mellomformer mellom disse kan finnes i naturen. Det er ennå ikke observert stabile populasjoner der plantene produserer
artstypisk avkom.
Rhododendron balangense er omtalt i del 1. Se Lapprosen nr. 3/2012.
Og til slutt et eksempel på det motsatte:
Rhododendron insigne ble samla inn i 1910 av Ernest H. Wilson på fjellet Wa Shan i Sichuan. Siden har ingen
innsamlere vært der, så dette er eneste innsamling av arten, og alle planter i kultur stammer fra denne innsamlingen. Det
kan da reises spørsmål om R. insigne kan være en naturhybrid. Jens Nielsen besøkte imidlertid Wa Shan våren 2012 og
fant en ens bestand av Rhododendron insigne. Da er det uomtvistelig bevist at denne arten ikke er en hybrid!
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HVOR VANLIG ER HYBRIDISERING I NATUREN?
Før 1980, da Kina igjen lot vestlige botanikere få slippe inn og gjøre feltstudier, var hybridisering i naturen svært lite
kjent, av mange autoriteter ble det rett og slett benektet. H.H. Davidian, den siste store av den gamle garde, nevner det
noen få ganger, men vier lite oppmerksomhet til naturhybrider på tross av at hans store verk om rhododendronarter fyller
mer enn 1500 sider. Det er for så vidt ikke så rart. Botanikere som satt i England og Skottland i hele sitt yrkesliv, hadde
ingen mulighet til å forestille seg den store naturlige variasjonen innen arter, og at åpenbare hybrider ofte kan finnes
som mellomformer mellom to foreldrearter på samme lokalitet. De hadde et begrenset antall herbarieark og en enda mer
begrenset levende samling å støtte seg på, og skrev så sine bøker ut fra det. Det var ingen måte å skille en hybrid fra en
art på dersom man kun hadde et enkelt presset eksemplar foran seg, og det var ofte tilfellet. Planten ble da beskrevet som
en art, og misforståelsen kunne bli stående som sannheten i mange tiår.
Rhododendron wightii er et godt eksempel på dette. Den ble innført i 1850 av Joseph D. Hooker, beskrevet og navnsatt, og
alle godtok dette, for de hadde ingen mulighet til noe annet. Først i 1971, 120 år senere, ble det endelig klart at den planten
som har vært dyrket siden 1850 er en naturhybrid. Da først ble den ekte Rhododendron wightii innsamlet og beskrevet.
Et annet godt eksempel er Rhododendron uniflorum. Arten ble innsamlet og beskrevet i 1924 ut fra ett eneste herbarieark
(presset eksemplar) av dårlig kvalitet. En nærstående plante, Rhododendron imperator, ble beskrevet samtidig som
en variant av R. uniflorum. Og slik var ”sannheten” nesten opp til vår tid. Nyere feltstudier har imidlertid avslørt at R.
imperator har stor utbredelse mens R. uniflorum ikke er funnet igjen i det hele tatt, trass i at to ekspedisjoner har lett etter
den. En nærliggende konklusjon er da at den egentlige arten i dette komplekset er Rhododendron imperator, og at R.
uniflorum enten er en hybrid av denne eller en variant som er svært sjelden i naturen. Dette eksemplet viser også til fulle
at studier av herbarieark må kombineres med feltstudier for at en skal kunne danne seg et så riktig bilde som mulig om
utbredelse, slektskap og variasjon innen og mellom arter. (Flora of China opprettholder den opprinnelige taksonomien med
Rhododendron uniflorum var. uniflorum og Rhododendron uniflorum var. imperator, men skriver samtidlig at den siste er
”langt vanligere i området enn den første.”)
Det viser seg også at hybrider oppstår langt lettere der naturen er blitt påvirket av mennesker, for eksempel ved avskoging.
Da blir store områder forstyrret og blottlagt, og frøplanter får en sjelden mulighet til å etablere seg og vokse opp uten særlig
konkurranse. Dette er observert f.eks i et område i Zhongdian i Yunnan. Her har arter som wardii, vernicosum, selense,
phaeochrysum og roxieanum etablert seg sammen med alle tenkelige hybrider mellom disse artene. Det er grunn til å tro
at dette ikke ville skjedd i samme grad i en naturlig setting.
Rhododendronslekta er veldig stor og har mange nærstående arter. I kjerneområdene i Himalaya vokser mange arter tett
sammen. Når en vet at de aller fleste rhododendronarter (med noen forbehold) kan krysse seg med hverandre, er det
nok ikke veldig galt å anta at hybridisering har spilt en rolle i utvikling av artene slik vi ser dem i dag. Hvor stor rolle er
vanskelig å si, men Peter og Kenneth Cox skriver i forordet til sin Encyclopedia of Rhododendron Species at så mange
som 25 % av alle arter kan være hybrider, eller at hybridisering kan ha spilt en rolle i utviklinga. Dette er selvsagt kun
kvalifisert gjetting, men de er tross alt noen av dem som har studert dette mest inngående i naturen gjennom mer enn 30
år, så de har et visst grunnlag for sine antagelser. Men som nevnt innledningsvis, er dette et høyst omdiskutert emne med
mange ulike syn. De aller fleste forskere er enige om at rhododendron hybridiserer i naturen, men i hvor stor grad dette
kan settes i sammenheng med artsdannelse, er det stor uenighet om. Fasitsvaret er det ingen som sitter med i dag, og
det vil kanskje aldri foreligge fullstendig, men forståelsen for fenomenet naturhybrider er klart økende. Forhåpentligvis vil
den nyere forskningen som bygger mest på genstudier, kunne gi oss ny viten om emnet, men en fullstendig og korrekt
taksonomi for Rhododendron-slekta som alle kan enes om, vil vi nok aldri få.
Litteratur:
-H. H. Davidian, Rhododendron Species vol 1, 2 og 3 (Timber Press 1982, 1989, 1992)
-Cox & Cox, The Encyclopedia of Rhododendron Species (Glendoick Publishing 1997)
-Flora of China, bind 14 (Missouri Botanical garden Press 2005) http://www.efloras.org/
-J. F. J. McQuire and M. L. A. Robinson, Pocket Guide to Rhododendron Species (RBG Kew, 2009)
-Notes From the Royal Botanic Garden, Edinburg vol. 39, nr 2, 1982
-Gibbs, Chamberlain, Argent, The Red List of Rhododendrons, Botanical Gardens Conservation International,
Edinburgh, 2011
Nettsteder:
http://www.biology-online.org/dictionary/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_speciation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_(biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_swarm
http://en.wikipedia.org/wiki/Speciation
http://www.ucl.ac.uk/taxome/jim/pap/mallet07_hybspn_Nature.pdf
http://www.rhododendron.dk/sochadzeae.html
http://www.rhododendron.dk/vanhoeffeni.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heterosis
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Erythronium

-hundetann-elsket og kanskje litt hatet

Tekst og foto: Ebba Holmboe

Bilde 1: Erythronium elegans.

Erythronium er en planteslekt med ca. 25 arter og mange
hybrider som vokser på den nordlige halvkulen med
hovedvekt på Nord-Amerika. Det norske navnet hundetann er nok oppstått fordi roten ligner på en hunds
hjørnetann. Erythronium passer veldig fint inn i woodlandhager, da de er skogbunnsplanter i naturen. Men de
minste artene/hybridene passer nok aller best i fjellhager
eller opphøyde bed. Kjøper du dem som knoller, er det
viktig å få dem raskt i bakken, da de ikke liker å tørre ut.
Det er absolutt lettvinte planter, og deres lette eleganse
gjør sammen med deres frodighet – meget flotte blader,
mange sterkt marmorert – og det at de blomstrer på våren
(i april/mai her på Ås) når vi trenger det aller mest etter
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vinteren, at det er planter jeg samler på og må ha enda
flere av!!
Grunnen til at jeg skriver ”elsket og kanskje litt hatet”, er
at ekspertene ikke er helt enige om navngivningen; er det
egne arter eller er det underarter av andre arter osv, men
det skal ikke la deg stoppe i å anskaffe dem til hagen.
Navningen og feil navning av plantene kan nesten sette
grå hår i hodet på den som gjerne vil vite hvilke arter og
hybrider som er blitt med hjem fra planteskolene! I flere
tilfeller har jeg kjøpt planter som viste seg å være noe
helt annet en planteskiltet sa, men da er det bare å jakte
i bøkene og på Internett for å finne ut hvilken skjønnhet
jeg har kjøpt…

Min siste store jakt i bøkene var etter en tur til Wales i
2011, hvor jeg tok dette bildet av en virkelig flott og elegant Erythronium, men hvilken? Når jeg sitter og skriver
denne artikkelen, satte jeg atter i gang med å lete i bøkene mine og på Internett, og det er nok en Erythronium
elegans som sto der i all sin ynde.

Bilde 2: Erythronium dens-canis.

Jeg tror Erythronium dens-canis er den aller første hundetannen jeg fikk i hagen. Blomstene kan variere fra nesten
hvit over rosa til purpur med lange, mørkere støvdragere,
og det er bare én blomst på hver stengel. Planten blir ikke
mer en ca. 10 cm høy og passer godt i opphøyde bed.

Begge disse plantene (hybrider) er kjøpt som Erythronium
dens-canis ’White Splendour’, men jeg tror den på bilde
3 er ekte vare, mens den på bilde 4 nok er selve arten.
Derfor sier bildene 2 og 4 noe om hvor mye artene kan
varierer i fargen!

Bilde 5: Erythronium sibiricum, Erythronium sibiricum
ssp. altaicum og Erythronium sibiricum ’Olya’.

Arten Erythronium sibiricum i midten med hybriden
Erythronium sibiricum ’Olya’ til venstre og en hvit utgave av underarten Erythronium sibiricum ssp. altaicum til
høyre. Disse kommer som navnet sier fra Sibir og er virkelige tøffinger, og blir 10–15 cm høye. Sibirhundetenner
er gode til å forville seg, spesielt selve arten, de setter
masser av frø som så etter noen år er store nok til å blomstre – en ekstra glede!

Bilde 3: Erythronium dens-canis ’White Splendour’.
Bilde 6: Erythronium sibiricum
ssp. altaicum.

Bilde 4: Erythronium dens-canis ’White Splendour’.

Her er underarten
Erythronium sibiricum
ssp. altaicum i ”normal
farge”, litt av en skjønnhet. Mange botanikere
sier at Erythronium sibiricum er en variant av
Erythronium dens-canis, dette er ikke lett for
oss vanlige fotfolk! Jeg
må bare si at jeg som
oftes navner mine planter med det som jeg har
kjøpt dem som, men
her kommer et eksempel som det ikke går
med…

Bilde 7: Erythronium hendersonii.
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Bilde 8: Erythronium hendersonii.

Denne helt fantastiske planten har
jeg – som skiltet
viser – kjøpt som
Erythronium revolutum. Men da jeg
skulle finner bilder frem til mine
skriblerier, så jeg
jo at dette jo helt
klart må være en
Erythronium hendersonii.
Måtte
sjekke litt – bilde og
beskrivelse i bøkene og på Internett
er enige med meg,
så da har jeg to
Erythronium hendersonii og ingen
Erythronium revolutum. Erythronium
hendersonii kommer
fra
NordAmerika, blir ca. 20
cm høy, har kraftig
marmorerte blader,
en veldig spesiell
farge – nærmest
støvet purpur med
enda mørkere støvdragere – og den
blomstrer lenge,
virkelig en å satse
på.

Bilde 11: Erythronium tuolumnense.

Jeg har lenge jaktet på selve arten og på Hagedagene på
Ramme Gaard her i september fikk jeg den, så nå er det
bare å glede seg til våren og håpe på en enkelt blomst!
Bildet er tatt i Göteborgs botaniske hage, hvor jeg har nytt
å se den i blomst. De to bildene viser helt klart forskjellen
i bladfargen, i tillegg til at arten er spinklere i alle delene.
Den siste Erythronium jeg vil presentere, er Erythronium
helenae. Det er en av drømmeplantene mine. Jeg synes
den er så usigelig skjønn med sine lysgule, nesten hvite
blomster med flott gult svelg. Det kommer flere blomster
på hver stilk, bladene er marmorerte, og den blir opp til
ca. 20 cm høy – denne kommer også fra Nord-Amerika.
Da er det bare å kaste seg ut i plantejakten etter disse
deilige plantene, og jeg tror jeg tør love dere at dere vil
nyte å ha dem i hagen, lykke til!

Erythronium tuolumnense ’Pagoda’ er en av de kraftigere
hundetenner og er derfor virkelig god å sette i skogbunnsbedet, gjerne mellom litt større rhododendron. ’Pagoda’
har som arten gule blomster – 3–4 på hver stengel, bladene er lett marmorerte (artens blader er ensfarget grønne),
og den kan bli opp til 50 cm høy. Den blomstrer også litt
senere en de andre Erythronium, altså i mai.

Bilde 10: Erythronium tuolumnense ’Pagoda’.
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Bilde 12: Erythronium helenae.

Hvordan man ble Rhodoholiker
Tekst og foto: Torill S Sæter

Et apropos til Ole Jonny Larsens artikkel om Rauma
Planteskule og Sigmund Moen.
Da vi for drøyt tretti år siden ble hus- og hageeiere, var
vi helt uten erfaring på noen av områdene, oppvokst som
vi var i leiligheter i byen. Men ”lykken står den kjekke bi
…….”: Den forrige eieren hadde plantet to magnoliatrær,
to R. ’Grandiflorum’, to ’Cunninghams White’ og en ’Nova
Zembla’. Den gangen var det vel det som var mulig å få på
hagesentrene i Oslo-området. Det ble nødvendig å melde
seg inn i Hageselskapet, og det var der vi fant en annonse
fra Rauma Planteskule i Molde. Det var jo ganske langt å
bile fra Oslo, men vi ringte og avtalte tid for et søndagsbesøk. Planteskulen var stengt, men vi ble vel mottatt
med servering av kaffe og hjemmebakt kake av Ellen og
Sigmund Moen. Spennende å få se alle de forskjellige

rhodoene som vi aldri hadde hørt om eller sett før, og
vi reiste hjem med fem nye ”bekjentskaper”: ’Edward S.
Rand’ (catawbiense-hybrid), ’Goldika’ og ’Blueshine Girl’
(begge wardii-hybrider) og to ’Blinklicht’. De to siste levde
ikke så lenge, noe vi får føre på nybegynnerkontoen.
Dette var i 1988, og de øvrige har nå vokst seg store og
praktfulle, og de har fått selskap av flere etter hvert som
utvalget på Østlandet er blitt større.
Vi tok Sigmund Moen på ordet: ”Bli rhodoholiker du og!”
Gjennom medlemskapet i Rhododendronforeningen har
vi lært hvilken bragd de tidligste plantejegerne og senere
ildsjeler har betydd for den prakten vi i dag opplever når
blomstringen pågår. Og når temperatursvingningene fører
til stadig forandring i bladenes oppførsel, virker det beroligende, - for der det er liv, er det håp!

’Edward S. Rand’ (rød til høyre) (catawbiense x ukjent) fra H. Waterer, England.
Oppe til høyre ’Blueshine Girl’ (’Soulkew Group’ x wardii (blågreina)).
Nede til høyre: ’Goldika’ (wardii x ’Adriaan Koster’) - begge fra Hobbie, Tyskland.
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Diphylleia cymosa
Tekst og foto: Ebba Holmboe

Diphylleia cymosa oppdaget jeg på en tur i Göteborgs
botaniske hage, det var et ganske stort felt av den
under noen store trær, der de store, flotte, hvite
blomsterskjermene over de store, friskgrønne, dyptflikede
bladene strålte mot meg – dette var et fantastisk syn. Da
var det bare å finne ut mer om denne planten da jeg kom
hjem til bøker og Internett, og også å jakte på den så jeg
kunne få den i hagen min, noe som lyktes i 2002, da jeg
kjøpte den i Göteborgs botaniske hage.
Det er en virkelig woodlandplante som det finnes bare
en art av i det østlige Nord-Amerika, men med varieteten
Diphylleia cymosa var. grayi som vokser i Japan og Kina.
Dette er en litt spennende ting, for arten og varieteten er
nesten helt like bortsett fra at alt er litt mindre på varieteten og
at den blomstrer mindre.
Mange
planteslekter
som finnes i det østlige
Nord-Amerika, har sitt
motstykke i Øst-Asia,
med arter som er svært
like tross den store
avstanden det er mellom
disse to kontinentene.
I
naturen
vokser
de i fuktige kjølige
fjellområder i skygge
og også gjerne langs
steinede fjellbekker.
Amerikanske indianere
har brukt planten som
medisin. I de senere
årene har man ved
forskning
oppdaget
at Diphylleia cymosa
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inneholder en antikreft-komponent, som man forsker
videre på for å fremstille stoffet syntetisk.
Som det sees over, har jeg hatt planten i ni år, og den har
fra første dag vært svært lett å ha med å gjøre. Hos meg
står den ved en nordvegg, så den får bare litt morgensol
midt på sommeren. Om våren når de store bladene
velter opp, er det et herlig, livsbekreftende syn, og så
kommer de store flotte blomsterskjermene som en hvit
sky. På sensommeren kommer de mattblå fruktene (ligner
på blåbær), som i seg selv er som en ny blomstring.
Fruktene sitter på stenglene i blomsterskjermen som nå
er rødoransje, dette er alltid et blikkfang i hagen på denne
tiden - så sent på høsten som i dag (16. oktober) holder
de ennå...

Min favoritt -

Rh. ’Midnight Mystique’

Tekst og foto: Inga Olsen

Det var ikke helt lett å velge ut en favoritt blant så mange
vakre rhododendron.
Valget falt på en relativt lite kjent amerikansk hybrid fra
1995 med det spennende navn; ’Midnight Mystique’.
Planten er en krysning mellom ’Midnight’ og ’One
Thousand Butterflies’ (lett å finne frem familiegenene
i ARS-database.) Listen viser at i generasjonen før
disse to, var både ’Lems Cameo’ og ’Purple Splendour’
innblandet.
Jeg kjøpte planten fra Glendoick Garden etter å ha sett den
i ARS sitt medlemsblad for noen år siden. Nå er planten
blitt ca. 6 år, og blomstene vekker oppsikt med sin lyse
purpurfarge og de brede, mørkt purpurfargede stripene
langs ytterkanten av kronbladene. Bladverket er mørkt
grønt, og bladene 10 - 12 cm lange. I slutten av mai
kommer blomstene i store klaser med åpen klokkeform.
Planten er opprettvoksende og kan bli ca. 1 meter høy.

Jeg har
plassert den i
et av mine opphøyde
bed sammen med Trillium, Meconopsis og Glaucidium.
Disse er gode naboplanter og liker også den porøse, lett
fuktige torvjorden. Planten trives i sol og halvskygge.
Den har vist seg hardfør og har aldri fått vinterskader.
Jeg sender stafettpinnen videre til Frode Harnes.

’Midnight Mystique’
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Planteskilt
Tekst og foto: Kenneth Ingebretsen

De fleste som driver litt med planter har erfart det, etikettene på plantene våre knekker, skriften blir borte,
fuglene tar dem og når du skal ta opp etiketten for å se
hva planten heter, får du den ikke ned igjen for den er for
myk. I det hele tatt er det mye frustrasjon ute og går når
det gjelder planteetiketter!
Vi har prøvd mye forskjellig fra tynne kobberlapper som
du rasper inn navnet, tynne plastetiketter, tykke plastetiketter, treetiketter, med tusj, med blyant, laminat, kartonger og rømmebegere alt mer eller mindre mislykket i
det lange løp. For noen er ikke navn på plantene viktig,
men jeg har funnet ut at gjennom årenes løp, er ikke
hukommelsen til å stole på når det gjelder navn på planter. Det er også fint med skikkelig navn på plantene, slik
at du ikke kjøper samme sort flere ganger. Når du kjøper
en plante, følger det ofte med en planteetikett med plantens navn og det er jo greit nok, men disse etikettene blir
sprøe etter noen år. På våren, før plantene har vokst seg
til, kan man se i bedet masse mindre pene etiketter som
stikker opp av jorden.

Vi har vært på jakt
etter planteetiketter
som varer i mange
år, som er stive nok
til at vi kan ta dem
opp og ned som vi
vil og som går mer i
ett med plantene og
jorden rundt. Etter
10 år med etikettjakt
i inn- og utland, var løsningen rett foran nesen på oss.
Vi har noen gode hagevenner som har kommet på denne
løsningen og som har justert og testet dette ut over
mange år. Så vi vet at disse planteetikettene holder. Jeg
har undersøkt litt rundt kobber, siden kobber i utgangspunktet er giftig, men slike etiketter utsondrer minimalt
med kobber og plantene tar ikke skade av dem.

Slik gjør vi det:
Vi har bestilt kobberremser på en meter, 1-2 mm
tykkelse og ca 1,5 cm brede hos en blikkenslager.
Disse remsene klipper vi opp i 10 cm lange biter med en blikksaks.
Vi bruker en Brother merkemaskin med tape som har svart skrift på klar bakgrunn.
Ferdig skrevet teip festes på kobberetiketten, skarpe kanter kuttes av.
Ferdig og klar til bruk!
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Ta turen innom oss
på BoGrønt Sotra
Hagesenter
Her finner du et godt utvalg av:
-

Rhododendron
Surjordsplanter
Stauder
Roser
Sommerblomster
Granitt
m.m

Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund
Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

GJERTRUDVEGEN 3
5353 STRAUME

TLF. 5 6 3 2 1 2 5 2
bogront.no/sotra

Nye medlemmer

Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:
Rolf Sæther

Theodor Løvstadsvei 46

0286 Oslo

Bjørg Espeland

Sveene 9

5416 Stord

Ella Kjosavik

Kjosavikvn

4308 Sandnes

Johnny Engen

Grøtvedt Gård

1593 Svinndal

Geir Torma

Hageveien 71

5268 Haukeland

Tore Storm-Hexeberg

Texneslia 52

1591 Sperrebotn

Eva Irgens

Wolffsgt. 12

5006 Bergen

Tone Bretteville-Jensen

Opalveien 18

1784 Halden

Kurt Ove Husby

Bokfinkveien 15

1621 Gressvik

Conny og Marianne Assarsson

Forsbackevägen 6

51170 Rydal, Sverige
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Rhododendron for
begynnere
ved Lin Didriksen

Noen følgeplanter
for
Rhododendron

Planter som trives i jord med lav pH-verdi lik rhododendron, kalles gjerne følgeplanter eller surjordsplanter.
Rhododendronslekten er den største innen den omfangsrike lyngfamilien som består av rundt 100 planteslekter.
Ulike typer lyng vil alltid være en naturlig følgeplante for rhododendron.
Det finnes mange flere surjordsplanter enn dem jeg omtaler i denne artikkelen. Kanskje våre medlemmer og lesere
har andre følgeplanter eller tema som dere ønsker vi skal skrive om. Send gjerne e-post med spørsmål eller forslag
til ldidrik@gmail.com.
Fargerik og hardfør lyng
Et lyngbed eller større partier med lyng i hagen gir
intenst vakre fargespill med sin blomsterrikdom og
spennende bladfarger. Lyng er lett å dyrke om den
har gode lysforhold og jevn fukttilgang. Den er meget
hardfør og nøysom. Du kan satse på vår- eller høstblomstrende lyng eller gjerne en blanding av begge.
Arboretet på Milde fikk lynghage av sine venner i 1996
til sitt 25-årsjubileum. Den kan særlig om våren, gi
et gnistrende fargerikt inntrykk på en vinterforet sjel.
Ute på Sæle i Øygarden, 6 mil vest for Bergen, har Egil
Sæle bygget opp en vidunderlig kysthage med 130 ulike
lyngsorter og andre planter. Han har og en stor samling
rhododendron. Kysthagen blir omtalt som Norges største
lynghage og er vel verdt et besøk.

utfordring i vårt klima. Vi startet med en gruppe på
fem Meconopsis grandis, som vi dekket pent til med
en glassplate store deler av året. Jeg regner med det
var for å verne dem mot for mye nedbør. Dette gjør
vi absolutt ikke lenger. Vi har nå store grupper rundt
om i ulike bed. Den største utfordringen for denne
planten er vind. Den gruppen som står mest vind-

Blåbær for hagen
Amerikanske blåbær (Vaccinium corymbosum) er foredlet
fram som hagekultivarer med store bær, som smaker
godt, om enn ikke helt på høyden med de norske viltvoksende. Det jeg setter særlig pris på med disse buskene, er den flotte røde høstfargen bladene får. Her får
du søt lyngblomstring, gode bær og et flott dekorativt
høstinnslag i hagen - i en og samme plante. Den kan ikke
stå ensom, da den trenger en annen sort som bestøver.
Dette er det informasjon om på etiketten.
Den utfordrende Gentiana
Gentiana er en nydelig slekt, med vanligst vakre blå
blomster. Vi har prøvd ulike sorter i vår hage her i Bergen,
uten hell. Så kanskje noen av våre lesere kan fortelle mer
om hvordan man kan lykkes med dem?
Vakre valmuesøstre
En annen plante som har vidunderlige blå nyanser er den blå valmuesøster (Meconopsis betonicifolia). Meconopsis finnes også i andre farger enn
blå, som den hvite Meconopsis betonicifolia ’Alba’
eller Meconopsis betonicifolia ’Hensol Violet’.
Dette er en planteslekt vi ble fortalt ville bli en stor
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Meconopsis i hagen til Synneva og Magne Hus. Foto: Kirsten
M Storheim.

utsatt hos oss, får ofte veldig stygge svarte blader.
Meconopsis er lett å frøformere og vi har samlet oss
en del ulike planter. Den hvite er den mest krevende,
mens ´Hensol Violet´ gjerne formerer seg selv og kommer opp i de underligste lilla nyanser eller blandingsfarger. En annen variant som sprer seg villig utover i
bedet er klokkevalmuen, Meconopsis quintuplinervia.
Ulempen med Meconopsis, er at den har en forholdsvis
kort blomstring. Klokkevalmuen har du lenger om du kniper jevnt de utblomstrede. Denne vakre blomsten med
sin unike farge er likevel verd å satse på.
Den mangfoldige slekten Primula
En plante som derimot har lang og god blomstring er
etasjeprimula (Candelabra). Disse finnes i mange vakre
fargevarianter. De er så morsomme når de springer ut
på nivå etter nivå. Blomstene sitter i kranser, den ene
over den andre på 30 – 100 cm høye stengler. De trives
godt i vandrende skygge og liker en jordbunn som gjerne
holder på fuktighet. Den lille orkideprimlen (Primula vialii) er sjarmerende og særlig spennende, fordi den ikke
er så lett å få til. Den må gjerne fornyes etter noen år.
Primulaslekten er rikholdig. Det er funnet over 550 ulike
arter. Dette er en av mine yndlingsplanter. Jeg liker vel så
godt den norske villarten (Primula vulgaris), som mange
av de importerte eller kultiverte. Da jeg var liten og vi kjørte gamleveien til hytten, stoppet vi hver vår ved en liten
bakke som var dekket av gule primula. Jeg elsket disse
øyeblikkene av ren estetisk lykke.
Dyrking av surjordsplanter
De fleste surjordsplanter er i likhet med rhododendron
lette å dyrke om man bare er nøye på mediet man planter
dem i. Vekstmediet må ha lav pH-verdi mellom 4,5 – 5,5

Primula japonica. Foto: Lin Didriksen.

er ideelt. De trenger tilgang til egnet næring for å kunne
gro. Jorden må være godt drenert og porøs fordi røttene
krever luft. Samtidig må den også kunne ta opp og holde
på store mengder vann, der det ikke regner jevnt som i
Bergen og som jeg skrev i nr. 2/2012: Legger du et godt
porøst bunnlag og fyller på med et næringsrikt topplag,
kan du plante rhododendron i det meste. Grus, leire,
sandjord – nærmest i hva som helst. Slik kan man også
tilrettelegge hele bed med formål å dyrke surjordsplanter.
Lager man bedet i tørre omgivelser eller med nærgående
røtter av større trær, er det lurt å fore med plast og legge
sand nederst, før man fyller opp med vekstmediet.
Mange fakta i denne artikkelen er hentet fra boken
Rhododendron og andre surbundsplanter – utgitt i 1990
av Det Danske Haveselskab.

Jordkjellertaket hos Egil Sæle med purpurlyng, Erica cinerea. Sorten som dominerer er ’Mrs. E. A. Mitchell’. Til høyre ’C. D. Eason’. Nede til
høyre er det en vill purpurlyngplante fra Sæle. Ellers er det sorter av Erica darleyensis, Erica carnea, Erica tetralix, Calluna vulgaris, Andromeda,
Daboecia og japanasalea. Foto: Torolf Juvik.
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Besøkshager

Ta denne listen med når dere tar sommerturer i år!
Det vi er glade i, det liker vi også å vise fram! Felles interesser gir grunnlag
for god prat - så ikke nøl med å ta kontakt med hageeierne under, det setter de pris på!
”Jo flere som stikker innom og rusler rundt, jo hyggeligere”, for å sitere en av dem. Så håper vi at dere som
ikke står på listen, men som kan tenke dere å få besøk, gir oss et ord. Vi henstiller også til dere som står på listen, å skrive litt utfyllende om
hagen deres, og/eller melde inn endringer. Oversikt over besøkshager finner du også på: www.rhododendron.no
NB! Kontakt alltid hageeieren på forhånd om det passer med besøk.

Lars Solbu Bevanger, Viggjaøra, 7354 Viggja.
Tlf. 72 86 78 73, mobil 970 21 297. laso-be@online.no
Nordvendt 1,5 mål stor hage på Viggja, 35 km fra
Trondheim.
Mest rhododendronarter og en del hybrider. Plantene er
fra 25 år gamle og yngre. En del mindre vanlige stauder.		
			
Olderviks Rododendronhage, Magnar Oldervik,
6693 Mjosundet, Aure.
Tlf: 71 64 47 96 / 472 55 096.
www.olderviks-rhododendronhage.no
Hagen ligger i en bratt skråning vendt mot sydøst/øst,
i ei lita bygd med navnet Mjosundet i Aure kommune
på Nordmøre. Eiendommen på ca. 2,5 mål naturtomt,
har naturlig furu- og lauvtreskog med blåbær, tyttebær,
blakkbær og røsslyng, men også noe plen innimellom.
Det er brukt en del naturstein og tømmerstokker for
å bygge opp bed. Hagen inneholder i dag ca. 250
forskjellige rhododendron. I tillegg er det innslag av
stauder, hovedsakelig av primula, men også noen
prydtrær og busker. Salg av planter.			

planter, rhododendron og diverse busker og trær. Har
dessuten kjøkkenhage med poteter, grønnsaker, bær og
urter. Driften er økologisk.
Britt og Olaf Hammersland, Hammerslandgrenda 62,
5251 Søreidgrend.
Tlf. 55 12 06 81 olafhammersland@yahoo.no
Hagen er ca 2 mål og utviklet og endret gjennom 25 år.
Den inneholder et variert utvalg av til dels sjeldne busker,
trær, stauder og mange sorter rhododendron. Hagen har
en dam med et flott vannfall. Flere små hus i hagen.		
Randi og Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796,
5363 Ågotnes
Tlf. 56334788/99508035 Haraldkartveit@hotmail.com
15 mål hageanlegg/naturpark på vestsiden av Sotra.
Påbegynt 1977 og har vært i stadig utvikling. Flere ”rom”
i hagen, høydenivåer, trapper, sitteplasser og 3 naturlige
dammer m.m.
Planter: ca 1000 rhododendron, forskjellige typer bar- og
lauvtre, vintergrønt, busker, stauder, lyng, fuksia m.m.
Det beregnes ca 2-3 timer i anlegget. Inngangspenger kr
50. Gode parkeringsmuligheter.
Hjertelig velkommen til en fin opplevelse.

Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 Ålesund.
(Bydel: Spjelkavik, 12 km fra sentrum).
Tlf: 70 14 02 51 / 41588630. www.lapponicum.com
Anna Karin og Gunnar Breivik, Davanger,
2 mål stor hage i Ålesund. Stor samling av
5310 Hauglandshella.Tlf. 56 14 53 38. gu-brei@online.no
rhododendronarter, nåletrær og vintergrønne bladplanter.
Hagen vår ligger i en furuskog, tidligere utmark, med
Har alltid mange rhododendronarter for salg. Besøk etter
myr og fjellknauser, einer, røsslyng og bærlyng og er
avtale, også grupper.						
på ca. 2 mål. I 1975 begynte vi å planlegge hagen, og
fant etter hvert ut at vi måtte satse på surjordsvekster.
Ingvald Austrheim, Kyrkjebø, Sogn. Tlf. 57 71 11 71.
Vi har samlet ca 300 rhodoer med stort og smått,
Stor samling rhododendron i skog (4 - 5 mål) og
både arter og sorter. Vi har også asiatiske lønnetrær,
mark. Flott hage på ca 1 mål i tilknytning til huset med
magnolia, camellia og stewartia. Pieris, skimmia og
vårstauder, trær og busker. Stor samling rhodoer, arter
lyng. Dvergvokste nåletrær, clematis, juleroser og hosta,
og hybrider (Se Lapprosen nr. 3/2005).			
stauder og løkvekster. I en normal vestlandsvinter har vi
noe i blomst nesten hele året.
Britt Godske Bjørklund, Birkelundsbakken 56,
5231 Paradis.
Tjorehagen på Radøy, 5938 Sæbøvågen.
Tlf. 55 91 17 13. britgobj@tele2.no
Tlf. 951 58 756 (56 37 10 40 - kveld). www.tjorehagen.no
1,3 mål hage på skrinn forblåst haug. Overtatt i 1986
Ca. 1 times bilkjøring nord for Bergen. 25 da naturhage
som delvis gjengrodd hage, samt udyrket mark. Lite
med stort utvalg av rhododendronarter og kultivarer og
jordsmonn (”råtefjell”). Har tilført utallige lass jord og
andre busker og trær. I hagen finnes en rekke storbladede
noe sand (båret i bøtter) samt en mengde stein til
rhododendron (rex, fictolacteum, macabeanum,
oppbygging, tråkk og installasjoner. Har litt etter litt
auriculatum, barbatum, fulgens og mange flere) i god
spadd opp, ryddet og laget områder med ulike temaer
trivsel.
hvor komposisjon, spenning og estetikk er viktig. Jeg har
samlet på spennende stauder, lyng og andre vintergrønne
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Hjørdis og Torolf Juvik, Midtskogv. 30a, 5200 Os.
Tlf. 56 30 07 03. thjuvik@online.no
En liten hage, 650m2, i nærheten av Os sentrum, med
ca.150 forskjellige rhododendron, mest små, lave sorter,
en blanding av arter og hybrider. Stein er brukt for å
utnytte plantenes og tomtens egenart. Der er også to
dammer med en liten bekk i mellom.			
				
Elna og Jan Rune Hesjedal, Lepsøyneset 106,
5216 Lepsøy.
Tlf. 56 30 61 19 / 411 29 510. jan.rune.hesjedal@online.no
Hage på 1,5 mål med vekt på rhododendron, mest arter.
Noen Camellia og diverse andre planter. Damanlegg
under utvikling. Mest blomstring i april og mai. Lager en
del egne kryss og har småplanter av rhododendron for
salg. 		
Kjellaug Guddal Sæbø, Tverrgardsveien 11,
5416 Stord. Tlf. 53 41 01 50.
Særprega hage der det er lagt vekt på miljø, form, farge
og kunstneriske opplevingar. Ca. 200 rhododendron,
klematis, bregner, juleroser – stor løkbløming på våren,
naturstein m.m.						
Ida og Jørund Flesland, Enge, 5590 Etne.
Tlf. 53 75 62 78.
1 mål hage anlagt fra 1978. Asalea, rhododendron,
stauder, fuksia m.m. Besøk etter avtale, fortrinnsvis vår/
forsommer.					
Oddbjørn Fosse, Malmvegen 16, Lye, 4340 Bryne.
Tlf. 51 48 82 68. Oddbjorn.Fosse@gjesdal.kommune.no
Hobbygartner med rhododendron som spesialitet. Ett mål
hage, ca. 3000 planter, mest azalea og frøplanter. Fint å
kombinere med et besøk på Rogaland Arboret.
							
Kjell Kristoffersen, Lutsiveien 240, 4309 Sandnes.
Tlf. 51 62 07 52 / 403 35 115 / 995 08 275.
Ca. 5 km fra Sandnes ligger den 1400 m2 store hagen
med ca 300 rhododendron fordelt på 120 forskjellige
sorter. Også et stort utvalg av vintergrønne trær.
Reidar Vigrestad, Rundvegen 17, 362 Vigrestad.
Mobil 95 03 60 58. reidar.vigrestad@lyse.net
Hagen ligger i slak sydskråning, på kulturjord i forbindelse
med gårdsbruk, nær Vigrestad sentrum på Jæren.
Den er på ca 2 dekar og er oppbygd i flere ”rom”.
Her finnes oppbygd fjellhageavdeling, en liten dam,
opphøyde torvbed m.m. Hovedinntrykket er imidlertid
Rhododendron. Driver formering av Rhododendron,
vesentlig arter. Ca 300 varianter. Plantingen er ellers
variert, med blanding av busker, trær og stauder. Er
selvfølgelig på topp under rhododendronblomstringen i
mai-juni, men kan også være grei resten av sesongen.
							
Inga Olsen, Roligheden 5, Klodeborg, 4825 Arendal.
Tlf. 992 34 426. inga.olsen@online.no
Variert hage som har ca 1200 m2 med steinbed, stauder
og rundt 200 ulike rhododendronarter og -hybrider.
Mange forskjellige primula og surjordsplanter. Driver med
planteformering og noe salg. Åpent fra 13.05.

Mona Klemmetsen, Nævisdal, 4821 Rykene.
Tlf. 37 09 39 60 el. mob. 481 45 161.
monaklem@online.no
Stor naturtomt med mye fjell, naturlige bekker og dam.
Hagen er bygd opp med naturens egne materialer.
Her dyrkes og prøves mange sjeldne vekster. Det
gjelder bl.a. trær, busker, stauder, løk og surjordsvekster.
Rhodosamlingen består av mange hundre arter og
hybrider. Hagen er på sitt vakreste i mai – juni, men ellers
besøk hele året etter avtale.				
Hans-Petter Foss, Hurumveien 11, 3440 Røyken.
Tlf. 31 28 49 56. http://villingstadparken.no
6000 m2 med opparbeidet parkanlegg. Rikelig utvalg av
planter med over 600 ulike sorter. Hagen har hovedvekt
på Rhododendron med over 100 forskjellige sorter.
Villingstadparken ligger sentralt plassert i Røyken
kommune hos BoGrønt Foss Hagesenter, ca 30 minutter
fra Oslo. Parken holder åpent i hagesenterets åpningstider
www.fosshagesenter.no 					
Ebba og Jens Holmboe, Grusveien 20 B, 1430 Ås.
Mobiltelefon: 950 43 279, telefon: 64 94 49 96.
ebbajens@gmail.com
Liten samlerhage på 140 kvadratmeter med mange
Rhododendron (ca. 200 arter og hybrider) og masser
av følgeplanter som trives i rhododendronenes selskap.
Her er mange stauder, barvekster (inkl. heksekoster),
løvtrær (godt med Magnolia) og -busker, løker og knoller.
Planteslekter som er godt representert her er for eksempel
Cypripedium, Erythronium, Hepatica, Gentiana og masser
av løker. Hagen er bygget opp med torvblokker og
tørrmur og rommer også en svært liten dam!
Roger H. Karlsen, Ekelundv. 3, 1545 Hvitsten.
Tlf. 64 95 53 31.
4 dekar tomt med rhododendronarter og -hybrider plantet
blant furu og eiketrær.
Mange andre prydtrær, som rundt 70 ulike magnolia.
Blomstring begynner i april.
								
Ringstad Planteskole & Hagesenter,
Vestre Totenvei 377, 2817 Gjøvik.
Åpent i hagesenterets vanlige åpningstider.
Besøk avtales i tlf. 61 14 62 50.
Mer enn 250 arter og hybrider for Østlandsforhold.

Spennende reisemål!

Kaarel Voitk, et mangeårig medlem av DnR, har en
stor rhododendronhage på sitt sommersted på Dagö
(Hiiumaa), en øy i Østersjøen som tilhører Estland.
Voitk er særlig opptatt av å så egne frø. Han dyrker fram
egne planter ved krysning (hybridisering) med fokus på
vakre blad og annet som gjør planten attraktiv utover
blomstringstiden.
Han ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen. Han
bor i Sverige, men drar tidlig på våren til Dagö for å stelle
med sin store hage.
Meld ifra på e-post om dere kommer: kaarelv@tele2.se		
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Den norske Rhododendronforening
Informasjon fra

Årsmøtehelg på Sørmarka ved Oslo 24.–25. mai 2013

Program:
Fredag

kl. 18.00 Rhodo-Øst arrangerer grillparty hos Ebba og Jens Holmboe,
Grusveien 20 B, 1430 Ås (mobil 950 43 279 / 995 85 954).
Ta med mat og drikke. Her er griller, engangsservise, brød, salat,
kaffe og kaker og fint vær – håper vi!
Plantesalg: Rhododendron, stauder med mer.
Ved transportbehov Sørmarka – Ås, kontakt Ebba eller Jens!

Lørdag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

		
		

09.30
13.00
14.30
16.00
19.00

Busstur til Botanisk hage i Oslo, omvisning ved Tommy Tønsberg.
Lunsj – suppe med godt brød.
Årsmøte.
Foredrag ved Kenneth Cox.
Årsmøtefest med kulturelt innslag ved Anne Igsi.

Det tas forbehold om endringer i tidspunktene for lørdagens program.
Innkvartering:
Vi har reservert rom på Sørmarka (www.sormarka.no) hvor alt foregår, unntatt fredagens grillparty!
Det er gratis parkering på Sørmarka, også mulig under turen til Sverige og Danmark. Bindende påmelding
– innen 11. mars 2013 til Ebba Holmboe: ebbajens@gmail.com, mobil 950 43 279, Grusveien 20 B, 1430 Ås.
Forhåndspåmelding gjelder alle, også de som ikke ønsker innkvartering.
Betalingsinfo sendes til hver deltaker, betalingsfristen er 19. april 2013.
Jeg/vi ønsker å delta i årsmøtehelgen på Sørmarka
Navn…………………………………………………………………e-postadresse….……………….………………………..
Grillparty hos Ebba og Jens Holmboe, Grusveien 20 B, 1430 Ås

Antall personer……….

Busstur til Botanisk hage i Oslo, omvisning ved Tommy Tønsberg

Antall personer……….

To overnattinger med frokost, dagpakke lørdag (lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag, koldtbord på årsmøtefesten) per person i dobbeltrom kr. 1505,00 (fredag-søndag)

Antall personer……….

To overnattinger med frokost, dagpakke lørdag (lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag, koldtbord på årsmøtefesten) per person i enkeltrom kr. 2060,00 (fredag–søndag)

Antall personer……….

Dagpakke lørdag (lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag, koldtbord på
årsmøtefesten) og én overnatting med frokost per person i dobbeltrom kr. 950,00
(lørdag–søndag)

Antall personer……….

Dagpakke lørdag (lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag, koldtbord på
årsmøtefesten) og én overnatting med frokost per person i enkeltrom kr. 1250,00
(lørdag–søndag)

Antall personer……….

Dagpakke (lørdag) med lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag, koldtbord
på årsmøtefesten per person kr. 630,00

Antall personer……….

Dagpakke (lørdag) med lunsj, frukt og kaffe/te under årsmøtet/foredrag per person
kr. 330,00

Antall personer……….

Ønsker parkering (gratis) på Sørmarka under turen til Sverige/Danmark
Årsmøtekomiteen i Rhodo-Øst ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtehelgen!
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Frøliste
Frø innsamlet på Arboretet på Milde (2010). Åpen pollinering - men frøene er rimelig sikre
1. Rhododendron dauricum L. 1977.1810 - Japan, Hokkaido, Dairoku, 250 m, 43°21’ N, 142°54’ E, 1976. Coll:
Magne Sandvik innsaml.dato: 23.11.2010
2. Rhododendron mucronulatum Turcz. 1979.127 South Korea, Cheju-do, Halla san, 33°22’ N, 126°31’E, 1700 m,
1976 innsaml.dato: 15.12.2010
3. Rhododendron nipponicum Matsumura 1977.1878 Japan, Honshu, Tateyama, 1200 m, 1976. Coll:
Magne Sandvik innsaml.dato: 22.11.2010
4. Rhododendron quinquefolium Bisset & Moore 1979.41 Japan, Honshu, Odaigahara, 34°10’ N, 136°07’E, 1400 m,
1976. Coll: Magne Sandvik innsaml.dato: 22.11.2010
5. Rhododendron albrechtii Maxim. 1977.1246 Japan, Honshu, Tateyama, 1600 m, 1976. Coll: Rune Bengtsson
innsaml.dato: 25.10.2010
6. Rhododendron schlippenbachii Maxim. 1977.2435 South Korea, Doekyu-san, 35°51’N, 127°45’ E, 1500 m, 1976
innsaml.dato: 16.12.2010
7. Rhododendron vaseyi A.Gray, 1972.1647 innsaml.dato: 08.11.2010
8. Therorhodion camtschaticum Small, 1972.110 innsaml.dato: 26.09.2010
Det er ca 40 frø i hver pakke. Prisen er kr 30 pr pakke + porto.
Vi kan ikke garantere at frøene spirer, men dersom spiring uteblir vil vi gjerne få tilbakemelding.
Kontakt: Frøforvalter Jan Valle - Se side 2 i Lapprosen

Kjære medlem
Sammen med denne utgaven av Lapprosen finner du giro for innbetaling av kontingent for 2013.
Betaler du via nettbank ber vi om at du markerer for melding til mottaker, dersom betaler er annen person enn
medlemmet, må vi få oppgitt navnet på medlemmet.
Dette vil lette arbeidet med å få registrert innbetalingene korrekt i DnRs medlemsregister.
Vi ber om at våre medlemmer underretter oss om ny adresse ved flytting, slik at vi til enhver tid har et oppdatert medlemsregister. Du vil da få Lapprosen og andre meldinger tilsendt uten forsinkelser. Husk også å sende oss melding
dersom du får ny e-postadresse.
Har du e-postadresse, men ikke sendt den til foreningen, send den snarest til bjorgvar@online.no
Vi kan da gi dere en påminnelse i forkant av møter og aktiviteter, uansett hvor i landet man har sin lokalforening.
Ha en fin rhodovår!
Hilsen
Bjørg S Rasmussen
Kasserer / medlemsregisteransvarlig
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Informasjon fra DnR avdeling Sør
Innkalling til Årsmøte

Tid:
Sted:

13. mars 2013 kl. 19.00.
Stinta skole, Arendal.

Program:
1 Årsmøteformalia, valg av referent, møteleder, to til å underskrive protokoll.
2 Årsmøtesaker: Årsberetning, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valg,
		
fastsettelse av tidspunkt for neste årsmøte.
3 Enkel bevertning – utlodning.
4 Audun holder bildeforedrag fra tur til Grenland m.m.
5 Gjennomgang av årsprogrammet for 2013.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest en uke før møtet.
Audun Arne, leder.

Årsberetning 2012
Det sittende styret ble valgt på årsmøtet i Arendal 15. mars 2012.
Styret har bestått av:
Audun Arne		
leder
Vidar Olsen		
kasserer
Lis Herlofsen		
styremedlem
Kathrine Lyngstad
styremedlem
Varamedlemmer:
Nina Gjermundsen
			Frode Harnes
Valgkomite:		
Gudrun Arne
			Inga Olsen
Revisor:		
Knut Gjermundsen
Gudrun Arne har fungert som styrets sekretær.
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. 18 saker har vært til behandling.
Avdelingen har pr. 31.12.2012. 52 medlemmer.
Aktiviteter gjennomført i 2012:
Alle aktiviteter i årsprogrammet til Rhododendron Sør ble gjennomført slik det ble presentert
i Lapprosen 1 og 2. Det var god oppslutning på alle punkter. Særlig vellykket var turen til Grenland/Vestfold. Stor
takk til planlegger Tove Hansèn og alle som tok imot oss.
Samarbeid: Samarbeid med Dømmesmoen/Norsk hagemuseum ble videreført i løpet av
året. Vi har fortsatt utplanting i arboretet, og har mange planter på vent i hagene våre. Tilskudd vi har fått fra DnR
er fortsatt meget viktig i denne sammenheng.
Vi hadde stand hos Lundberg hagesenter i pinsen, sammen med andre foreninger og firmaer.
For styret i Rhododendron Sør: Audun Arne, leder.
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Årsprogram 2013
13.03.

Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19.00.
Se innkalling og program annet sted i Lapprosen.

16.04.

Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18.00. Utplanting av et antall rhodoer.

23.04.

Dugnad hos Brit Marit Knudsen, Haumyrvn. 36, Kristiansand, fra kl. 18.00. Tlf. 47633367 / 38046231.

18.05.

Vårmarked på Dømmesmoen. Stand med info/salg fra kl. 12.00.

24.–25/5.

Årsmøte DnR i Øst. Se info annet sted i Lapprosen. Vi planlegger fellestur/samkjøring for 			
interesserte. Ta evt. kontakt med Audun Arne. Tlf. 37 09 49 40. auduarne@frisurf.no

23.05.

Hagebesøk hos Frode Harnes og Nina og Knut Gjermundsen. Start hos Frode, Furutoppen 1, 		
Arendal, kl. 18.00. Tlf. 95 17 83 19. Frode har naturtomt som ramme rundt et spennende mangfold 		
av rhodoarter. Videre til Nina og Knut, Høyvn. 58, Arendal. Tlf. 90 51 33 93.
Vakker og innholdsrik hage i spennende utvikling.
		
25.-26/5. Stand hos Lundberg Hagesenter. Vi informerer og veileder om rhodoens anvendelighet og fortreffelighet.
06.06.

Hagebesøk hos Vigdis og Per Reidar Spiegeler, Nygårdsv. 3, Arendal. Tlf. 90848735. En hage i stadig
og kreativ utvikling, både når det gjelder design og artsmangfold, altså spennende for alle som kjenner
seg igjen i beskrivelsen.

14.09.

Høstmøte. Stinta skole, Arendal, kl. 11.00. Stikking, bytting av stiklinger, poding. Opplæring og repetisjon
etter behov. Vi legger også opp til produksjon av merkelapper, bl.a. laminering. Ta med: Stiklinger
(de som har), potter/kasser, plastposer, skarp kniv, tusj, merkepinner. Foreningen sørger for så-/		
stikkemedium. Lunsj. Utlodning.

R

hododendronarter for salg
2013

Rhododendron citriniflorum
Mange nye spennende arter på lista:
yaoshanense, fulvoides, morii, insigne, ririei,
ungernii, citriniflorum, yuefengense, etc.
Salgsliste kan bestilles pr e-post eller vanlig post.
Kan også leses på www.lapponicum.com
Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 Ålesund
Tlf: 70 14 02 51 – 41 58 86 30
olejonnylarsen@hotmail.com
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Informasjon fra DnR avdeling Sør-Vest
Innkalling til Årsmøte

Tid:
Sted:

Onsdag 27. februar 2013 kl. 19.00
Rogaland Arboret.

Sakliste:
1. Årsmøtesaker: Konstituering av møtet, årsberetning og regnskap 2012, budsjett 2013, innkomne forslag.
Valg. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.
			
Etter årsmøtet har vi fornøyelsen av å ha besøk av lederen i Den norske Rhododendronforening: Harald Kårtveit.
Han vil fortelle litt om arbeidet sentralt, og vise bilder fra sin egen hage/park.
Vi har som vanlig servering og plantelotteri.
Vel møtt!
Hilsen Styret.

Årsprogram 2013
27. februar:		
Årsmøte og medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00.
			
Program: Årsmøtesaker etter innkalling.
			
Foredrag av leder i DnR: Harald Kårtveit.
			Servering og plantelotteri.
10. april:		
			
			
			
			
			
			

Medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00.
Vi får besøk av Ruddi Perriard fra Danmark.
Han vil holde foredrag og vise bilder fra sine omfattende
reiser i flere land for å samle frø.
Fra kl 18.00 har vi omvisning i Arboretet, spesielt i vår
artssamling hvor Ruddi har levert plantene.
Servering og plantelotteri. Inngangspenger kr. 50,-.

Lørdag 8. juni:		
Hagevandringer. Tur til Farsund.
			
Vi besøker hage og planteskole til Per Kjær.
			
På turen stopper vi på Sira og studerer magnoliasamlingen
			til Olav Kalleberg.
25. september:		
			
			

Medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00.
Billedkavalkade fra turer og anlegg i inneværende år.
Servering og plantelotteri. Plantebytte.

20. november:		
Medlemsmøte. Rogaland Arboret kl.19.00.
			
Program: Hageplanlegging, med hovedvekt på
			surjordsplanter.
			Foredragsholder ikke bestemt.
			
Servering og utlodning. Inngangspenger kr. 50,00.
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Årsmelding 2012
Styret som ble valgt på åsmøtet 23. mars 2012 har bestått av:
Reidar Vigrestad		
leder
Olga Nese			sekr.
Oddbjørn Fosse		
styremedlem
Tone Fosse Ulvøy		
«
Tor Frostestad			«
Thomas Larsen			
varamedlem, kasserer
Gunvor Eide			varamedlem.
Varamedlemmene blir fast innkalt til styremøtene.
Valgkomite:			

Magnus Simonsen

Revisor:			 Kurt Meisland.
Styret har hatt 6 møter.
Aktivitetene i året har vært gjennomført i henhold til det oppsatte årsprogrammet.
23. mars:
Årsmøte med etterfølgende medlemsmøte.
		
Vanlige annonserte årsmøtesaker ble programmessig gjennomført.
		
I det etterfølgende medlemsmøte hadde vi vært heldig å få besøk av Ole Jonny Larsen som holdt et
		
inspirert foredrag med tittelen: «Rhododendron ved Atlanterhavet» med mange vakre bilder.
		32 fremmøtte.
08. mai:
Plantebytte og omvisning i Arboretet.
		Dette var et utearrangement. Men været var elendig med pøsregn og kaldt. Fremmøte var derfor
		under normalt.
3.-5. mai:
Årsmøte i DnR i Bergen.
		Noen av styret deltok på møtet og turer i samband med årsmøtet.
2.-3. juni:
Det var annonsert tur til Ryfylke over 2 dager. Få var påmeldt slik at turen ble gjennomført med 		
privatbil. Deltakerne fikk en minneverdig tur og besøkte hagene til Karl Lalid og Jakob Roalkvam i
		
		Suldal.
19. september: Medlemsmøte med tema stiklingsformering.
		Oddbjørn og Reidar demonstrerte teknikker ved stiklingsformering.
		
Magnus Simonsen synte et utvalg av bilder fra en tur til Kina som han og Reidar var på i mai.
		16 fremmøtte.
21. november: Medlemsmøte. Ebba Holmboe holdt foredrag «Hagen min».
		Inspirerende foredrag med mange fremmøtte. 37 ivrige tilhørere som stilte flere spørsmål og 		
		
deltok i samtale etterpå.
Alle møtene våre foregår i Rogaland Arboret, der vi får låne kafeen. Vi takker Arboretet for godt samarbeid.
Vi har servering og plantelotteri på møtene.
Vi takker de som kommer med spesielle planter til utlodningen, både styremedlemmer og
andre medlemmer.
Artssamlingen som er under etablering i samarbeid med Arboretet er nå i god gang. Det er plantet 9 nye arter dette
året donert av Oddbjørn Fosse. Plantene er i fin vekst og trives bra.
Medlemstallet er svakt økende og er nå på 59 personer.
10. januar 2013
Styret i Rhodo Sør-Vest
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Informasjon fra DnR avdeling Vest
Innkalling til Årsmøte

Tid:
Sted:

Torsdag den 4. april kl 18.30
Småsalen i Fana kulturhus, Østre Nesttunvei 18, Nesttun

Årsmøtesaker: årsmelding, rekneskap og budsjett, innkomne forslag, val.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må vera styret ihende innan 27. mars.
Foredrag begynner rett etter årsmøtet, ca kl 19.00:
“Remi A. Nielsen & Jens Nielsen sin 2012 Exp. til Yunnan og Sichuan” v/ Remi Aleksander Nielsen
Kaffi og plantelotteri. Inngangspengar 50 kr
Vel møtt til ein hyggeleg kveld!
Helsing styret i Rhodo Vest

Årsprogram 2013
4. april: ” Remi A. Nielsen & Jens Nielsen sin 2012 Ekspedisjon til Yunnan og Sichuan”
v/ Remi Aleksander Nielsen. Årsmøte og medlemsmøte i Fana Kulturhus, Østre Nesttunvei 18, Nesttun, kl 18.30
Inngangspengar 50 kr. Kaffi og plantelotteri.
5. mai: Vårtur til Os
Kysthospitalet i Hagavik, guiding v/Per Harald Salvesen
http://lokalen.wordpress.com/2012/06/09/kjaerlighetsstien-pa-sitt-vakreste/
Hagen til Jan Rune og Elna Hesjedal på Lepsøy, der det også blir gitt demonstrasjon av håndpollinering.
Kontaktperson: Torolf Juvik, mobil 949 71 690 thjuvik@online.no
24.-25. mai: DnR - årsmøtehelg på Østlandet (sjå eigen annonse)
26.-31. mai: Medlemstur til Sverige og Danmark (sjå Lapprosen 3/2012; s. 29)
2. juni: Arboretets dag på Milde
Aktivitetsdag for heile familien kl 12.00 -16.00 Infostand, med sal av småplanter
8. september: Hausttur til Masfjord og Gulen
med besøk til Håkon Vangsnes http://www.nautesund.no/npvelkommen.php og Birger Westervik.
Vi tenker å leie minibuss til denne turen.
Påmelding: Torolf Juvik, mobil 949 71 690 thjuvik@online.no
12. november: ”Hybridisering av hardføre rhododendronkultivarer i Finland” v/ Kristian Theqvist
http://www.rhodogarden.com/
Medlemsmøte på Nesttun kl 18.30. Lokale blir kunngjort seinere.
Inngangspengar 50 kr. Kaffi og plantelotteri
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Årsmelding 2012
Styret i 2012 etter valet på årsmøtet 20.03.2012:
Torolf Juvik				leiar
Egil Sæle				
nestleiar og sekretær
Terhi Pousi				kasserar
Håkon Morvik				styremedlem
Anne Marie Aronsen Storebø		
styremedlem
Maria Fett				varamedlem
Jan Valle				varamedlem
Frøydis Oen				varamedlem
Revisor:				Sølvi Søfteland
Valkomite:				Anna Karin Breivik og Bjørg S. Rasmussen
Styret har hatt 5 møte i 2012, alle i driftsbygget på Arboretet, Milde. 39 saker behandla. Egen årsmøtekomité møttes i
tillegg 2 ganger på vårparten.
20. mars: ”Rhododendron ved Atlanterhavet - Hvilke arter kan dyrkes i vårt land?”
- foredrag ved Ole Jonny Larsen
Årsmøte og medlemsmøte i Nesttun kultursenter, Småsalen. Kaffi og plantelotteri. 41 frammøtte.
4.-6. mai: DnR-årsmøtehelg i Bergen
Fredag grillaften hos Harald og Randi Kårtveit på Sotra - 51 frammøtte.
Lørdag årsmøte på Bontelabo, Fiskebørsen kantine,
foredrag v/Per Harald Salvesen og byvandring med Maria Fett – tilsammen 45 frammøtte.
Lørdagskveld årsmøtefest på Ludeboden i Sandviken, kulturelt innslag ved Egil A. Sæle og Anne Lise Grøm
- 47 frammøtte.
Søndag busstur til Bjarne Riebers hage på Hordnes med omvisning v/ Daniel Gaasenbeck, derifra til rhododendronskogen i Arboretet på Milde med omvisning v/ Per Magnus Jørgensen - tilsammen 57 frammøtte.
2.-3. juni: Busstur til Rogaland - Isvik-Sand-Suldalsosen
Hagane til Kari Eskeland Grov og Bendik Vinsjevik på Stord, Jakob Roalkvam og Karl Lalid i Suldalsosen, samt
Ødegård Plantesalg i Isvik - 25 deltakere.
16. september: Tur til Sæle og Hernar i Øygarden
Nordsjøhagen og Adnestova til Egil A. Sæle og Anne Lise Grøm på Sæle, deretter båttur til Hernar,
omvisning v/ Egil og Anne Lise - tilsammen 12 frammøtte.
13. november: ”Magnolia” - foredrag ved Bjarne Dinesen
Medlemsmøte i Nesttun kultursenter, møterom ”Fanafjellet”. Kaffi og plantelotteri. 41 frammøtte.
Medlemskap: Folkeakademiet i Bergen.
Pr 31.12.2012 har DnR 405 medlemmer, 160 av desse soknar geografisk til avdeling Vest.
Rhodo Vest vil takka alle som har deltatt på møte og turar og dermed gitt oss endå eit hyggeleg rhododendronår.
Takk til alle som har gitt plantegåver til lotteri og auksjonar, og takk til Arboretet og Botanisk hage på Milde for godt
samarbeid og lån av møtelokale.
Bergen 31.12.2012
Styret i Rhodo Vest
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Informasjon fra DnR avdeling Øst
Innkalling til Årsmøte

Dato: 13. april 2013, kl 13.00 – 14.00
Sted: Kantinen i Frogn rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak.
Saksliste:
1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning for 2012.
5. Regnskap for 2012.
6. Budsjett for 2013.
7. Innkomne forslag.
8. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer
9. Valg av revisor
10.Valgkomite for 2013

Styret i Den norske Rhododendronforening, avdeling Øst.
Øyvind Aasheim
leder

Møtested for hagefolk
Godt u
tvalg
og god
service
for hag
eplante
r.
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Årsmelding 2012
Styret ble valgt på årsmøtet i Rygge Rådhus, Rygge, Søndag 11. mars 2012,
og har bestått av:
Øyvind Aasheim, 		
leder, (kasserer) 		
Erik Gustavsson 		
styremedlem (nestleder)
Kari Marie Aandstad, 		
styremedlem (sekretær)
Siri Kaldestad Christensen,
styremedlem, 			
Hallvard Sandnes, 		
styremedlem, 			
Varamedlemmer: Roger Karlsen og Harald Bell Solaas, 		
Revisor: Ole Petter Vik 						
Valgkomite for 2013: Reidun Bække Gregersen og Ove Skriver

gjenvalgt for for 1 år, 2012
valgt for 2 år, 2012 og 2013.
ikke på valg, 2011 og 2012.
valgt for 2 år, 2012 og 2013.
valgt for 1 år, 2012.
valgt for 1 år, 2012.
valgt for 1 år, 2012.
gjenvalgt.

Styret ble i henhold til Rhodo-Øst`s vedtekter utvidet med 1 medlem, dette for å gjøre styret arbeidsdyktig hvis forfall
fra noen av medlemmene. Ett styremedlem ble i år valgt for bare 1 år, slik at det ikke blir for store utskiftinger i styret
ved kommende valg. Senere velges styremedlemmene for 2 år av gangen.
Det har vært avholdt 2 hagebesøk, 2 medlemsmøter, årsmøte og 2 styremøter i 2012.
Hagebesøket hos Arnulf Ringstad måtte endres da han som kjent døde i våres. Medlemsmøtet med Remi Aleksander
Nielsen måtte også avlyses da han dro tidligere på planteekspedisjon enn antatt.
Styrets varamedlemmer har vært innkalt til styremøtene.
19 saker er behandlet på styremøtene.
Avdelingen hadde ved årsskiftet 98 medlemmer.
Aktiviteter 2012:
11. mars:
Årsmøte/medlemsmøte i Rygge Rådhus, Rygge.
Harald Kårtveit, leder i foreningen, viste bilder og fortalte fra sin og Randi`s flotte hage på Sotra.
		Det var 27 fremmøtte.
14. april:

Medlemsmøte i Bakkehaugen menighetshus, Oslo. Ebba og Jens Holmboe viste bilder og fortalte fra
turen Rhododendronforeningen arrangerte til Wales i påsken 2011. Det var 6 fremmøtte.

28. mai:		

Hagebesøk hos Randi Skogly og Dag Tjernshaugen på Nesodden.
Det var ca. 22 fremmøtte.

3. juni:			
			
			

Rhodo Øst deltok igjen med informasjonsstand og salg av rhododendron på
Botanisk hages Venners Vårtreff i Botanisk hage, Oslo.
Over hundre besøkte vår stand og ca. 40 planter ble solgt.

10. juni:			
			

Hagebesøk hos Ebba og Jens Holmboe på Ås og Siri Kaldestad Christensen i Drøbak.
Det var ca. 15 fremmøtte.

6. november:
			
		

Førjulsmøte i Frogn rådhus, Drøbak.
Remi A. Nielsen viste bilder og fortalte fra årets ekspedisjon til Kina.
Det var 27 fremmøtte.

Aktivitetene ble annonsert i Lapprosen, på hjemmesiden www.rhododendron.no
og med egen invitasjon før hver samling, pr. e-poster og med brev til de som ikke har e-postadresse.
Vi har fortsatt arbeidet med å få et utvalg av rhododendron tilgjengelig for medlemmene. Vi har fått planter fra noen
medlemmer og kjøpt inn rhododendron litt rimelig. Disse har vi som vanlig solgt på Vårtreffet i Botanisk hage, på
årsmøtet vårt og på noen av hagevandringene våre.
Vi har i 2012 solgt ca. 65 rhododendron.
Oslo, 15. januar 2013.
For styret i Den norske Rhododendronforening, avdeling Øst
Øyvind Aasheim
Leder
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Årsprogram 2013
Rhodo-Øst.
April	
  	
  
	
  

Lørdag 13. april, kl. 13.00.	
  	
  	
  	
  Å rsm øte Rhodo Øst	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sted:	
  Kantinen i Frogn rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak.

€ Årsmøte: Årsmøtesaker iht. vedtektene. (Se innkalling til årsmøte i Lapprosen nr.1)
Etter årsmøtet:
€ Foredrag: Bengt Carlsson forteller og viser bilder fra sitt 10 mål store ”woodland”
hageanlegg. Han har også spesialplanteskole for rhododendron og tar med
noen planter for salg.
€ Vi snakker om vårstell av rhododendron.
€ Det serveres snitter, kaffe og kaker med planteprat.
Gi beskjed til Kari Marie Aandstad innen 7. april om du kommer. Mobil 90049349

	
  

M ai	
  	
  

Fredag 24. mai til	
  Lørdag 25. mai	
  	
  
Den norske Rhododendronforenings årsmøte i Oslo.
Sted:	
  	
  Sørmarka,	
  kurs	
  og	
  konferansesenter.	
  	
  	
  	
  

€ Fredag: Omvisning og grill party hos Ebba og Jens Holmboe på Ås.
€ Lørdag: *Årsmøtet *Kenneth Cox forteller fra Glendoick, en planteskole med
kanskje verdens beste utvalg av rhododendronarter. *Årsmøtefest med koldtbord.
Se eget oppslag om hele arrangementet annet sted i Lapprosen.

kanskje

Juni	
  	
  

Søndag 2. juni,	
  kl. 10.00 – 16.00	
  

Plantesalg i Botanisk Hage.

	
  Sted:	
  Botanisk	
  Hage,	
  Tøyen,	
  Oslo

	
  

	
  

Juni	
  	
  

Lørdag 8. juni,	
  k l. 12.00.	
  
Hagebesøk
	
  
	
  	
  	
  	
   	
  Sted:	
  	
  Ringstad Planteskole og Hagesenter, Vestre Totenveg 377, Gjøvik.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Juni	
  	
  

	
  

Vi deltar også i år på Botanisk Hages Venners Vårtreff med egen
informasjonsstand og mange flotte rhododendroner til salgs.
Vårtreffet er en opplevelse i seg selv med masse mennesker og
flere tusen planter til salgs fra 11 foreninger og Botanisk Hages Venner.
Ta med picknic-kurv eller besøk kafeen på Tøyen Hovedgård.

Deretter til Inger Sigstadstø og Jon Hansen, Frusetvegen 7, Gjøvik.
€ Vi besøker demostrasjonshagen Arnulf Ringstad anla. Og drar deretter
ned til Inger og Jon sin drømmehage med blant annet over 200 roseslag
og over 200 rhododendron.

Søndag 16. juni,	
  k l. 12.00.	
   Hagebesøk
	
  
	
  	
  Sted:	
  	
  Aud og Øystein Holmen, Petobakken 12, 2270 Flisa og deretter til
	
  
Kari Marie og Harald J Aandstad Skjærigutua 30, 2266 Arneberg.
€ Her blir det grilling, kaffe/te og kaker. Ta med det du ønsker å grille.
Tilbehør får du på stedet.
Gi beskjed til Kari Marie Aandstad innen 10. juni om du kommer. Mobil 90049349.
	
  

Septem ber	
  	
  Lørdag 14. september, kl. 12.00.	
  	
  
	
  

Stiklingtreff .	
  

Sted:	
  	
  Hos Roger Karlsen, Ekelundveien 3, Hvitsten.

€ Her blir det muligheter til å lage seg nye planter av arter og kultivarer av
rhododendron. Ta med små grener fra dine rhododendron/azaleaer.
Vi veileder med kutting og planting av stiklingene. Foreningen holder jord og potter.
Vi orienterer om hvordan stiklingene kan drives frem med enkle midler for utplanting
neste år. Nærmere orientering blir sendt ut senere.
Kaffe og kaker og mer planteprat.	
  

N ovem ber	
  	
   Lørdag 9.	
  november, kl. 13.00.

Førjulsm øte	
  

	
  	
  Sted:	
  	
  Kantinen i Frogn rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak.
	
  	
  	
   € Foredragsholder kunngjøres i Lapprosen, og pr post / E-post senere.

€ Bevertning: Snitter og karbonadesmørbrød med drikke. Kaker, Kaffe/Te.
Inngangspenger kr. 100,-.
Vi har rhododehdron for salg på de fleste av samlingene våre.
Inngangspenger kr. 50,- på alle våre samlinger.

Vel	
  møtt	
  i	
  2013	
  !
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Hilsen styret i Rhodo Øst.

Vi ønsker en ny og blomstrende
hagesesong velkommen
•
•
•
•
•

Nye spennende produkter til have/terrasse
Stort rosesortiment med over 350 sorter!
Stauder/prydbusker/trær/vintergrønt
Settepoteter/frukt/bær
Utvidet utvalg i Rhododendron og andre
surbundsplanter
• Kafè med hyggelig utemiljø og lekeplass for barna
Planteskolen har åpent for salg
i perioden mars - oktober
Helleheia – 4810 Eydehavn
Telefon 37 03 03 11
post@lundbergs-planteskole.no
www.lundbergs-planteskole.no

Velkommen til en hyggelig handel

Nytt nummer av Årringen
kommer i mars
I Årringen kan du lese om plantesamlingene i Arboretet og Botanisk hage
på Milde. Bladet har kommet ut hvert år siden 1997.
Bladet inneholder også annet generelt stoff om botanikk,
dendrologi og hagebruk. I hvert nummer blir det gjerne satt
fokus på bestemte planter eller planteslekter.
Årringen 2012 inneholder ca. 100 sider om Rhododendron,
skrevet av prof. Per Magnus Jørgensen. I en rikt illustrert
artikkel oppsummerer han erfaringer med dyrking av de
storvokste rhododendronartene
på Milde (Del II. Subgenus
Hymenanthes).
Årringen sendes fritt til medlemmene
i Arboretets venner.
Årskontingent er kr 200,I løssalg er prisen kr 175,www.uib.no/arboretet

Vil du bli medlem av
Arboretets venner?
Kontakt:

post@arboretet.uib.no
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