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L ederen har ordet
Kjære hagevenner!
Takk for sist alle sammen!
Høsten er her med all sin fargeprakt, og bak
oss en vår og forsommer med en fantastisk
rhododendronblomstring. Her vest har det vært en
god sommer, som igjen har gitt et godt rhodoklima.
Det vil si passelig med regn og ikke for varmt.
Nyveksten har vært bra, og det ser lovende ut foran
neste sesong.
I slutten av mai var en del av oss samlet på
årsmøtet, som i år ble arrangert av Rhodo-Øst.
Ebba og resten av komiteen hadde lagt ned et
formidabelt arbeid, slik at vi andre kunne nyte et
innholdsrikt og spennende arrangement. Nevnes
må både grillfesten hos Ebba og Jens fredag, tur
til Botanisk hage og årsmøtet på Sørmarka med
foredrag av Kenneth Cox lørdag. Alltid fint å møte
gamle og nye medlemmer i en slik sammenheng.
Nytt av året blir at en skal kunne tegne
familiemedlemskap fra neste år av. Dette er en sak
som har vært diskutert en stund, og nå endelig er
kommet på plass. De som ønsker det, kan nå melde
fra og bli familiemedlemmer, og på den måten få
stemmerett på årsmøter og lignende. Prisen ble satt
til kr 400 per familie.

Etter årsmøtet satte vi oss på bussen til kaptein Tore
som loset oss trygt og underholdende gjennom turen
vår til Sverige og Danmark. Virkelig inspirerende å
reise sammen og se så mange fine og innholdsrike
hager. Et høydepunkt var den vakre hagen til
ekteparet Rugholm Madsen i Silkeborg. Tenk 90 år
gamle og holde en slik hage! Det er ikke snakk om
annet enn at det er viktig med hagearbeid for å holde
seg i form, også når en blir eldre!
I løpet av høsten er det planen at den nye boken
vår, ”Min rhododendronhage”, der Ole Jonny Larsen
er redaktør, kommer på markedet. Jeg er sikker
på at dette blir en praktbok og håper at mange vil
sikre seg den. Samtidig vil jeg takke alle hageeierne
som har tatt oss med på ”tur” i hagene sine og er
medforfattere i boken.
Det siste nye er at vi vil registrere oss og motta
penger fra Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Da må
de medlemmene som ønsker å støtte oss, melde fra
til tippeselskapet om dette. Vi vil i alle fall prøve i en
periode og se hva dette bringer av inntekter.
Ha en fin høst og vinter!
Harald
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A

rter som blomstret for første gang i Rhododendronsamlingen på Milde våren 2013

Tekst: Per M. Jørgensen Foto: Terhi Pousi

I oversikten over de artene som har vært testet på Milde
de siste 30 årene (Årringen 2012), er det noen som jeg
skriver at vi håper å se i blomst snart. Man skulle nesten
tro at de hadde lest Årringen, for nå i vår straks etter
den kom ut, overrasket flere oss med å vise blomstene
for første gang. Her kommer rapporten om denne begivenheten og en bedømmelse av disse artene for bruk i
norske hager.
Fig.2 Rh. asterochnoum blad med de karakteristiske
stjernehårene på bladnerven

Fig.1 Rh. asterochnoum (W-1998.139, C&H 7051)
i blomst på Milde 14.05.2013
Rh. asterochnoum Diels (fig.1) er en meget lokal art som
bare finnes i et begrenset område i den nordvestre delen
av Sichuan-provinsen på omkring 3000 m, så den burde
således være godt tilpasset våre klimatiske forhold. Den
er åpenbart nær beslektet med den velkjente, staselige
Rh. calophytum. Det har vært fundert på om den kan
ha oppstått som en hybrid av denne, noe jeg synes
virker tvilsomt fordi det er vanskelig å tenke seg hvilken
annen art som skulle være innblandet når man ser på
behåringen på nerven (fig.2), den som har gitt den navnet
asterochnoum. Det betyr stjernehåret – en hårtype den
er alene om å ha blant alle artene som vokser i regionen.
Det er en flott og staselig plante som på grunn av sin
sjeldenhet ikke har vært tilgjengelig i vestlige hager før
nylig (på 1990-tallet). Det er nå helt klart at den trives i
alle fall på Milde, der den nå altså har blomstret for første
gang med en imponerende blomsterstand, men det tok
15 år før vi fikk den i blomst, noe som ikke er uvanlig
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blant disse kjempene, så man må plante i god tid hvis
man er opptatt av blomstringen. I mellomtiden kan man
imidlertid glede seg over det vakre bladverket. Utvilsomt
et fint tilskudd til våre vårblomstrende kjemper. Den blir
etter hvert et tre på opptil 10 m i vill tilstand. Vårt eksemplar (C&H 7015) er blitt vel to meter høyt hittil.
Rh. clementinae Forrest (fig.3) er en markant liten busk
i Taliensia-gruppen og vokser i skogkanten i fjellene i
Yunnan-provinsen på 3000–4000 m. George Forrest
(1873–1932), den kjente skotske plantesamleren, syntes
det var noe av det vakreste han hadde sett, og kalte den
galant opp etter sin kone Clementine. Men ifølge visse
øyenvitner var hun ikke noen blendende skjønnhet. Onde
tunger har imidlertid ment at navnet var passende, «for
she was a tough, little one» [= hun var en seig liten en].
Hvorom allting er, så er den fremfor alt en flott, nokså
tettvoksende bladplante som holder seg lav (blir neppe
mer enn meteren høy) med konvekse, blågrønne blad.
Blomstre gjør den sjelden. Sant å si har den gjort det
bare én gang tidligere på Milde, for 18 år siden, så det er
en begivenhet at den i år igjen viser de sjarmerende rosa
blomstene. Den har trivdes på Milde og kan anbefales
først og fremst som bladplante.

Fig.3 Rh. clementinae (G-1988.67) i blomst på Milde 20.05.2013

Rh. davidii Franch. (fig.4) er oppkalt etter den kjente franske jesuittmisjonæren Père Armand David (1826–1900),
han som fikk en merkelig kinesisk hjort oppkalt etter seg
og også det rare lommetørkletreet (Davidia involucrata).
Også denne arten er fra grensetraktene mellom Yunnan
og Sichuan på 2000–3000 m. Den har på grunn av sin
sjeldenhet vært lite kjent i Vesten, og de planter man har
dyrket inntil nylig, også på Milde, har vært feilbestemt. De

var stasjonert i India, og som sammen med Frank Ludlow
(1885–1972) foretok flere planteinnsamlinger i regionen,
særlig i det sydøstre Tibet (samt Bhutan og Nepal), hvor
denne ble funnet på ca. 4000 m. Den har til tross for sitt
spesielle utseende, eller kanskje heller på grunn av det,
bydd på utfordringer for systematikerne, og det er ikke
noen enighet om hvilken gruppe den skal plasseres i.
Nå for tiden er den oftest puttet inn i Fulgensia sammen
med en annen art, den strålende Rh. fulgens (fig.7), men
dette er langt fra avklart. Gruppen virker mest som en

Fig.4 Rh. davidii (Z-2006.53, EN 4213) i blomst på Milde 20.05.2013
har alle lyserøde blomster, mens den ekte har nydelige
purpurfiolette. Derfor er det spesielt viktig at vi i år har
kunnet vise hvordan disse ser ut. Den virker ikke å ha
større problem på Milde, men jeg foretrekker nok dens
nære slektning Rh. huianum (fig.5) som har blomster i
samme fargetone, og mer særpregete blad.

Fig.5 Rh. huianum (W-1999.165, C&H 7073) i blomst på Milde
12.05.2009
Rh. sherriffii Cowan (fig.6) er oppkalt etter sin oppdager,
den britiske majoren George Sherriff (1898–1967) som

Fig.6 Rh. sherriffii (G-1999.196) i blomst på Milde 10.05.2013

Fig.7 Rh. fulgens (W-1986.28, McBeath 1236) i full blomst på
Milde 03.04.2012
nødløsning på meg, men de to artene den inneholder, er
uansett praktfulle. Rh. sherriffii er den sjeldneste av de to
og er en liten busk (opptil et par meter) med karakteristiske, runde blad som er brunkornete, nærmest melerte på
undersiden (fig.8). Blomstene, som er knallrøde og delvis
hengende, sitter sammen i løse, fåblomstrete blomsterstander. Den skal være vanskelig i kultur ifølge Cox, og
har ikke vært særlig livlig i veksten på Milde heller, men i
år fikk vi i alle fall se de praktfulle blomstene. Som hageplante er nok Rh. fulgens å foretrekke. Den er et årvisst
vårtegn på Milde når den lyser opp med sine røde blomster i slutten av mars. Det undrer meg stadig at denne
ikke er blitt mer populær i våre hager og blant foredlerne.
Så sjeldne arter har en tendens til ikke å være gode hageplanter da de ofte er sterkt spesialisert på sitt naturlige
voksested. Av disse fire er det bare sistnevnte som lever
opp til den karakteristikken, men ingen er lette å få tak
på.

Fig.8 Bladundersiden av Rh. fulgens (nederst) og
Rh. sherriffii med den karakteristiske melerte undersiden
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Høstgleder
Tekst og foto: Ebba Holmboe

Selv om høsten
ofte forbindes
med litt vemod,
skal vi huske på
at også denne
årstiden er stappende full av
gleder når vi ser
oss om i hagene våre. Jeg er
opptatt av å se
på høsten som
opptakt til neste
vår og sommer.
Plantene våre
gir oss masser
av signaler om
at de er klar til
en ny sesong.
Dessuten
er
Euonymus sachalinensis 16. september
høsten også et
klart signal om
at våre hager
ikke ”krever” fullt så mye tid av oss som våren og
forsommeren, og vi kan gi andre interesser mer av vår
tid. Det kan være seg strikkekurven, alle bildene vi tok
denne sesongen, lesing – selv om det ofte blir hagebøker
– eller rett og slett sette seg i godstolen og nyte å se ut i
en hage fylt av utallige farger og bare suge inn stemningen, både i sol, regn og tåke…

Jeg er ikke i tvil om at dette flotte synet med alle knoppene
varsler en fantastisk blomstring – hvis vinter og vår er snille med hagen og meg! Tenk at rhododendronene allerede
i månedsskiftet juli/august viser oss hva de vil glede oss
med neste år, det er tøffe planter hvor knoppene klarer
seg gjennom vinteren… Generelt ser det ut til at vi skal få
en flott rhododendronblomstring i 2014, men den utrolig
tøffe vinteren 2012/2013 har lært oss ikke å ta noe for gitt.
Kan noen skape det finere enn naturen selv, her

Frukter av Euonymus sachalinensis 16. september

Rhododendron pachysantum 30. september

Jeg har tuslet rundt i min lille hage, og her får dere se
noen av mine høstgleder. Bildene er tatt i september og

Rhododendron pachysantum med både blomsterknopp
og bladknopp.
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oktober 2012, så de er utrykk for hvordan hagens høstgleder viste seg denne høsten.
Bladene på Euonymus sachalinensis fikk mer og mer
glød og ga sammen med fruktene et fantastisk fargespill
i ettermiddagslyset.

Rhododendron pseudochrysanthum 30. september

Denne Stewartia
pseudocamellia
ble kjøpt i 2012,
etter flere mislykte
innkjøp
siden 2003, og
hvilket lykketreff
i høstfarge! Så
står bare igjen
å se om den
vil trives her og
vokse seg stor
og flott med sine
herlige stammetegninger, men
dem må jeg nok
vente litt med å
få se…
Stewartia pseudocamellia 6. oktober
Middagen får en
ekstra dimensjon når øynene også kan
spise seg mett
på disse deilige
former og farger. Vi ser blant
annet Stewartia
pseudocamellia,
Metasequoia
glyptostroboides ’Matthaei’
og
Disanthus
cercidifolius.
Sistnevnte
kjøpte vi på
Hagedagene på
Ramme
gård
1.september
Utsikten fra spisebordet 6. oktober
2012. Tommy
Ahnby lovte meg at den skal klare seg her og at den står
virkelig lenge med de fantastiske høstfargene – den planten gleder jeg meg over at jeg har fått i hagen.
Morgenstunden er også en herlig fototid hvor jeg kan
”leke” med duggen.

Blad med morgendugg
av Disanthus cercidifolius
6. oktober

Magnolia ’Heaven Scent’ 7. oktober

Magnoliaene
viser også frem
grunnlaget for
neste års blomsterprakt
nå.
Disse nydelige
dunbløte knoppene skal også
klare seg gjennom
vinteren
og våren hvis
vi skal få gleder
av blomstringen.
Men det er lett
å drømme seg
bort og se blomstene og kjenne
duften alt nå!!!

Magnolia sieboldii går mot sine
artsfeller og venter med å sette
knoppene til våren, men vi kan
så til gjengjeld glede oss over
den røde frukten nå!
Magnolia sieboldii med frukt
7. oktober

Høst ved hagedammen 7. oktober

Colchicum speciosum 7. oktober

Rhododendron
impeditum gleder meg med litt
høstblomstring,
noe som ikke er
noe å bekymre
seg for, vi ser
nok ikke forskjellen i blomstermengden til
våren. Her står
den
sammen
med Gentiana
farreri ’Blauer
Diamond’ som
stråler med sin
intense blå farge
når solen er
fremme.
Colchicum speciosum
kjøpte jeg i fjor, og må si
det var et fint syn da den
sprang ut. Colchicum –
tidløs eller naken jomfru
– er veldig fine å ha om
høsten når de blomstrer
med fine farger fra hvit til
ulike nyanser av rosa/fiolett med enkle eller fylte
blomster. Det store løvet
om forsommeren er vel
litt mer brysomt, i hvert
fall i min lille hage.
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Her har jeg
”lekt” litt med
sollyset gjennom bladene til
Acer palmatum
’Trompenburg’,
og det er jo et
ganske
flott
skue.

Clematis ’Nelly Moser’ 8. oktober

Acer palmatum ’Trompenburg’
11. oktober

Dette synet er ikke det verste jeg kan stå og glede med
over når jeg er på kjøkkenet! Den blomstrer veldig sent i
år, men det er bare å nyte det som er å nyte.
Enkianthus
campanulatus
’Red
Velvet’
står helt inn til
terrassen, så vi
virkelig kan nyte
den og dens
vekst hele året.
Klokketrollyng
er en plante
jeg har prøvd
mange ganger,
men med døden
til følge! Denne
’Red Velvet’ er
nyinnkjøpt 2012,
Enkianthus campanulatus ’Red Velvet’
og den har til og
11. oktober
med vokst og
satt nye skudd,
så jeg er optimist og regner med at den skal glede meg
med blant annet fin høstfarge i mange år…

Cypripedium ’Gisela’ 11. oktober
Hvis ikke dette er optimisme for neste vår, så vet ikke
jeg! Neste års cypripedieskudd står klar i jordoverflaten,
og det er så finurlig at skuddene må ha frost for å danne
blomsterknopper!
Håper dette kan inspirere dere til å gå ut i hagen og nyte
det som nytes kan!

Møtested for hagefolk
Godt u
tvalg
og god
service
for hag
eplante
r.
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Vinterskader – er det noe vi kan påvirke?
Tekst: Harald Kårtveit Foto: Terhi Pousi

Etter å ha
opplevd
en
fantastisk
ettervinter
og vår med
barfrost, mye
sol,
kalde
netter
og
varmere dager,
er det tid for
ettertanke.
Er det noe vi
kan gjøre for
å beskytte de
vintergrønne
plantene våre?
Det er ikke til
å legge skjul
på at det ble
en tøff tid for
rhodoene våre
denne vinteren
og våren. I det
Rh. ’Tinkerbird’
samme kan en
nevne andre vintergrønne planter som Chamaecyparis
(sypress), Thuja (tuja), Juniperus (einer) og diverse
bladplanter.
Problemet var ikke minimumstemperaturen, for den var
ikke så ille, men den lange tiden med sol og barfrost. Med
sol og vind følger en gradvis uttørking. Så lenge jorden er
frossen, har ikke plantene mulighet til å ta opp vann.
Jeg ble mer og mer bekymret etter hvert som tiden gikk,
og plantene viste tydelig at de hadde problemer. Bladene
på rhodoene krympet inn og så til slutt mer og mer ”døde”
ut. Hageslangen ble tatt frem for å dusje de mest utsatte
plantene et par ganger i døgnet. Det hjalp nok noe, men
problemet var at det burde vært gjort tidligere.
Til slutt gikk telen av jorden, og fuktigheten ble igjen
tilgjengelig for plantene. Imidlertid så det ”ille” ut i
rhodosamlingen. Jeg var sikker på at nå var mange
planter døde eller alvorlig skadet, men så kom en periode
med fuktig og mildt vær, og den ene etter den andre
begynte å ta seg opp igjen. De fleste ble faktisk helt fine
igjen. Noen mistet bladene, men kom med nye skudd
utover sommeren. Jeg vil tro at jeg mistet rundt fem
planter av et antall på godt over tusen. Imponerende
hvor tilpasningsdyktige rhodoene egentlig er. Det virket
på meg som om de ”storbladede” hadde en større evne
til å takle den langvarige tørken. Mulig de har et større
vannreservoar i de tykke bladene sine?
Verre var det med en del mindre og større Chamaecyparis
(sypress), Calocedrus decurrens og diverse Juniperus

(einer). Disse har tydeligvis ikke samme evne til å ta seg
opp igjen etter en uttørking. Her var det bare å finne frem
greinsaks og motorsag.
Men spørsmålet er hva vi kan gjøre for å minske
vinterskadene dersom vi får flere slike vintrer?
En type vinterskade som en ikke kan beskytte seg
mot, er barksprengning som følge av plutselig 		
kulde etter en mild og våt høst. Da har ikke
plantene rukket å avmodne før frosten kommer. 		
Resultatet vil etter hvert vise seg ved visning.
Uttørking på ettervinter og vår kan en forhindre ved
å dusje plantene regelmessig. La gjerne plantene
gå inn i natten med et lite islag på seg. Et annet
godt råd er å vanne rhodoene med lunket vann
for å tine opp telen. Rhododendron har jo et grunt
rotsystem så ved å tine øverste jordlaget kan en
faktisk sørge for at de greier å ta opp tilstrekkelig
væte.
Et annet råd er å dekke til plantene med strie
eller lignende for å hindre uttørking. Dette vil
minske fordampingen og kan gjerne kombineres
med dusjing. Noen entusiaster dekker jorden med
isopor rundt planten. Dette vil hindre frost i jorden,
og planten har hele tiden tilgang på fuktighet fra
jorden. Det kan være en aktuell metode for planter
vi er ekstra redde for å miste.
Hovedregelen må imidlertid være å sette inn tiltak i
tide. Når uttørkingen begynner å vise seg på
planten, er det gjerne for sent.

•
•

•

•

Ha en fin vinter!

Rh. venator
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Rhododendronarter for Skandinavia
De beste nyere introduksjonene. Kenneth Cox, Glendoick Gardens
Oversatt av Jens Holmboe

Rhododendron lanatoides Foto: Hans Eiberg
Etter at Kina, Bhutan, India, Vietnam og nylig
også Myanmar igjen er åpnet, er godt over 50 nye
rhododendronarter blitt introdusert i Vesten for første
gang. Noen av disse artene er lite hardføre lavlandsarter
som ikke egner seg for Skandinavias kalde vintre, og
jeg kommer ikke til å behandle dem her. Mange av de
andre burde til gjengjeld være ideelt egnet. Min erfaring
er at høyden over havet spiller en svært viktig rolle for å
kunne forutsi hvilke arter som sannsynligvis vil klare seg
godt i Skandinavia. Generelt er arter fra Kinas nordlige
områder best egnet for nordeuropeiske vintre. Det ser ut
til at de fleste av de beste artene for Danmark, Sverige
og de kaldere delene av Norge kommer fra den kinesiske
provinsen Sichuan. Nyere introduksjoner fra Hubei og
Guizhou vil sannsynligvis også vise seg å være svært
hardføre. Omvendt er det få arter fra India, Vietnam
og Myanmar som er hardføre, og artene fra områder
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i Yunnan og Tibet med store snømengder, slik som
Salween, er mindre tilpasset de lange periodene med
barfrost som er temmelig vanlige om vinteren i store deler
av Nord-Europa.
Foredragsturneen min i Skandinavia i mai 2013 omfattet
deler av Jylland i Danmark og fortsatte via København
til Sør-Sverige, Göteborg og Oslo. Jeg besøkte en
rekke hager og fikk anledning til å studere mange
rhododendronarter, noe som ga meg et veldig godt bilde
av hvilke som egner seg best for Skandinavia. Våren 2013
var problematisk for mange rhododendroner, spesielt alt
solskinnet og mangelen på nedbør i mars, som tørket ut
løvet på mange vanligvis hardføre planter. Det førte til
alvorlig skade på såkalt ‘hardføre’ lepidote arter, som dem
i subseksjon Lapponica. De verste skadene så jeg rundt
Oslo, der selv svært hardføre hybrider var fullstendig

brune. Mange av dem vil skyte på nytt nedenfra og
bør kunne overleve, men noen er døde. Noen virkelig
overraskende varianter ble skadet. R. canadense er
regnet som en av de mest hardføre løvfellende azaleaartene. I Göteborgs botaniska trädgård var likevel så
å si alle eksemplarene døde, bare noen få skudd kom
opp fra bakken. Min største overraskelse var hvor godt
Cinnabarina og Triflora klarer seg i Skandinavia, spesielt
R. yunnanense, som vi regner som temmelig ømtålig i
Storbritannia. Disse artene og hybridene av dem burde
dyrkes betydelig mer.
Jeg har prøvd å finne ut hvor mye skygge kan beskytte
mot uttørking. Svend Hansen i Danmark mener at full
soleksponering er bedre enn skygge siden solen tiner opp
bakken. Andre hageeiere lenger nord er overbevist om at
skygge sørger for at solen ikke skinner direkte på bladene
og på den måten reduserer plantens tap av vann. Jeg
mener at svaret sannsynligvis ligger et sted mellom disse
to synspunktene. Bitende kalde østavinder var delvis
ansvarlig for uttørkingen i 2013.
Kommentarene jeg kommer med her, gjelder områder
med mildt klima, slik som på Vestlandet, der et mye
bredere utvalg arter relativt enkelt kan dyrkes. Jeg besøkte
ikke Bergen denne gangen, men jeg har forstått av det var
alvorlig skade der også. Vurdering av herdighet: H5- og
H6-arter bør være hardføre i det meste av kystområdene
i Skandinavia. Jeg har ingen direkte erfaring med de
kaldeste innlandshagene der bare H6 (de mest hardføre
artene) kan dyrkes.
Når det gjelder dvergarter, er R. dendrocharis (H5) den
nyere introduksjonen som virkelig skiller seg ut. Den er fra
Sichuan, har fine, dyprosa (eller blekrosa) blomster i april
/mai, små blader og pen, kompakt vekst. Siden denne
arten normalt er epifyttisk og vokser på trær og gamle

Rhododendron sinofalconeri Foto: Steve Hootman

trestammer, er den avhengig av svært god drenering.
Den har et lite rotsystem, og i Glendoick dyrker vi den i
et hevet bed. Den mest hardføre formen ser ut til å være
Glendoick Gem [‘GLE 002’] CC&H 3915, som har en
relativt opprett vekstform og svært mørke, hårete blader.
Det har vært flere introduksjoner av denne arten i de
senere årene, og de fleste er vel verdt å dyrke.
Subseksjonene Argyrophylla og Maculifera
Disse to subseksjonene fra relativt nordlige deler av
Kina, sentrert rundt Sichuan-provinsen, inneholder en
rekke hardføre arter. Subseksjon Argyrophylla er en
samling ofte nært beslektede arter som nok vil kreve mer
feltarbeid og en omhyggelig undersøkelse av DNA for
å klassifisere dem skikkelig. Som hageplanter skiller R.
pingianum (eller R. argyrophyllum var. pingianum) seg ut
med sine imponerende blomsterstander med fortryllende
dyprosa blomster og nydelig bladverk. R. denudatum er
nært beslektet med R. floribundum og er ganske hardfør,
selv om den ble hardt skadet i Göteborg våren 2013. Den
vokser til et lite tre med rynkete bladverk og rosa til purpurrosa blomster, og er absolutt verdt å dyrke hvis du har en
rimelig stor hage. Den danske plantejegeren Jens Nielsen,
som bor i Skottland, introduserte R. hunnewellianum var.
rockii for første gang for noen få år siden. Den skiller
seg fra var. hunnewellianum ved å ha mindre blader
med brunt eller gulaktig indument. Den burde være like
hardfør, og de smale bladene er karakteristiske. Den vil
fra høsten 2014 for første gang være i salg fra Glendoick.
I slutten av 1980-årene introduserte engelskmannen
Jim Russell R. oligocarpum fra Guizhou. Den er egentlig
en purpur-rosa variant av den hvite R. maculiferum,
som kjennetegnes av sine mørkt purpur nektarlommer
i bunnen av blomsten. Siden R. maculiferum nok var
den som klarte seg best i Göteborgs botaniska trädgård
i 2013 etter den vanskelige vinteren, burde derfor

Rhododendron yuefengense Foto: Pam Hayward
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Rhododendron sikangense var. sikangense Foto: Hans Eiberg
R. oligocarpum være tilsvarende robust. Våre utvokste
planter i Glendoick har spektakulær blomstring de fleste
årene. Den har en tendens til å få gulaktige blader i
noen hager. R. ochraceum fra Sichuan-provinsen i Kina
må være en av de fem beste artene som er introdusert
de siste 30 årene. Den er velformet og kompakt og blir
1–1,5 meter på 10–15 år, og den er svært hardfør. Den
har avrundete blomsterstander med voksaktige, røde
blomster i april og fine, mørke blader med børstehår på
bladstenglene. Den er som en mer hardfør versjon av
R. strigillosum og egner seg for små hager. I Glendoick
dyrker vi en gruppe av dem i woodland, og jeg tror den
har potensial som forelder til hardføre, lave røde hybrider.
De fleste plantene jeg så i Sverige, klarte seg godt.
R. sikangense ble første gang introdusert i 1929, men blir
fremdeles lite dyrket. Dens hvite til blekrosa blomster, ofte
med en mørkt purpur ganeflekk, kan være spektakulære,
og jeg så fine og uskadde planter i Sverige og Danmark.
R. sikangense var. exquisitum fra Wumengshan har vist
seg å være hardfør i Danmark, men det tar mange år før
den blir riktblomstrende.
Subseksjon Fortunea
Duft og herdighet
Denne gruppen av rhododendronarter har for det meste
glatte blader (ingen hår eller indument) og stort sett
rosa eller hvite blomster, ofte med søtlig duft. Mange
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av de beste artene for Skandinavia finnes i subseksjon
Fortunea, for eksempel R. calophytum, R. vernicosum og
R. oreodoxa. Fortunea-arter fra Yunnan, som R. decorum
og R. serotinum aff., er mindre hardføre, selv om de
to nyere introduksjonene R. davidii og R. huanum har
noen av de mørkeste blomstene i denne subseksjonen,
henholdsvis lyst lilla-purpur og rosa-purpur. I Glendoick
er R. davidii den beste av dem som hageplante, men
på nordvestkysten av USA er R. huanum veldig fine. R.
glanduliferum, som hører til i en gruppe sentblomstrende,
duftende arter, har store blader og hvite eller blekrosa
blomster i juni/juli og ligner på R. auriculatum. Den sene
nyveksten blir som den til R. hemsleyanum ofte skadet i
Danmark og Sverige, og den vil trolig ha mindre suksess
enn slektningene sine. R. platypodum, som på grunn
av avskoging er kritisk truet i naturen, er kanskje blitt
reddet fra utrydding ved at den nylig er blitt introdusert.
Ovale blader og høye blomsterstander med livlig purpurrosa blomster gjør den til en svært spennende kandidat.
Dens eneste ulempe er den temmelig tidlige nyveksten.
Dens nære slektning, og sannsynligvis selve stjernen
blant nyintroduksjonene i denne subseksjonen, er R.
yuefengense. Den er ikke duftende, men de rosa til hvite
klokkene tidlig i juni kommer allerede fra plantene er 2–3
år gamle og fremover, og de nydelige ovale bladene og
den kompakte veksten gjør den til en attraktiv bladplante
året rundt. Den egner seg til både større og mindre

hager, og vil også vokse i en stor krukke. Jeg så flotte
eksemplarer av denne arten i Danmark og Sverige.
Planteekspedisjoner i senere tid til Nordøst-Sichuan,
Guizhou og Hubei har vist hvor kompleks taksonomien
(systematikken) i subseksjon Fortunea er, spesielt dem
som er beslektet med R. fortunei og R. fortunei ssp.
discolor. Det er beskrevet en rekke nye arter de senere
årene, men foreløpig er det ikke klart hvilke som kan
skilles klart ut. R. maoerense fra Maoershan i Guangxi
har nå blomstret med rosa eller hvite blomster i dyrking,
og viser seg å være hardfør. R. faithii er en annen. Den
er foreløpig lite testet, men kommer fra Guangxi og bør
være hardfør.

i 2009. Førstnevnte ser ut til å ligge et sted mellom R. wasonii
og R. pronum, og den er svært langsomtvoksende. Den
andre er svært nært beslektet med R. wiltonii og ser så
langt lovende ut. R. balangense er temmelig feilaktig
plassert i subseksjon Grandia. Den er nesten helt sikkert
en stabilisert bestand av naturhybrider mellom R. watsonii
og et medlem av Taliensia, for eksempel R. rufum, og
den finnes i Balang i Vest-Sichuan. Den har pene blader
med hvitt indument på undersiden og hvite blomster, og
den har vist seg å være herdig i Danmark og Sverige. Jeg
mener at den bør flyttes til subseksjon Taliensia. De to
artene i subseksjon Campanulata (R. campanulatum og
R. wallichii) har vist at de er svært hardføre og har stort
sett klart seg uten skader de siste vintrene.

Subseksjonene Taliensia, Campanulata og Lanata
Disse subseksjonene omfatter mange kompakte og
langsomtvoksende arter, for det
meste utsøkte bladplanter, og
utgjør grunnstammen i mange
rhododendronsamleres hager,
spesielt i Skandinavia. Blomstene
er for det meste blekrosa til
hvite, av og til lysegule, og det
tar ofte mange år før de viser
seg. Bladundersidene, og ofte
også oversiden og stenglene,
er dekket av et attraktivt
indument som varierer i farge og
konsistens og ofte blir værende
på nyveksten i mange måneder,
slik at bladverket får et sølvaktig
eller brunt overtrekk. Nesten alle
artene i subseksjon Taliensia viste
seg å være hardføre og mer eller
mindre uskadd etter den lange,
kalde vinteren og våren i 2013.
Det er mulig at indumentet gir
en viss grad av beskyttelse mot
R. ochraceum Foto: Jan Rune Hesjedal
uttørking av bladene. Noen eldre
introduksjoner av disse artene,
som R. bureavii, er populære
hageplanter i Storbritannia.
Danskene Jens Birck og
Svend Hansen har utviklet en
hagedesignstil der de bruker
masseplanting av disse artene så
de danner spektakulære løv- og
steinkombinasjoner. Taliensiaarter liker seg best i relativt
kjølig klima og krever svært god
drenering. I områder med mye
regn og varme somre klarer
podete planter seg ofte bedre
enn rotekte. Nyere introduksjoner
av R. lacteum fra Wumengshan
viser seg å være enklere å dyrke
enn de som tidligere er innsamlet i
Cangshan i Yunnan og har større,
virkelig flotte, mørkegrønne
blader. Jens Nielsen introduserte
Rhododendron huanum Foto: Garth Wedemire
R. yaoshanense og R. farinosum
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I mange år var R. lanatum og R. tsariense, som begge
klarer seg glimrende i Skandinavia, de to eneste
artene i subseksjon Lanata som ble dyrket. I senere
år er det kommet flere andre viktige introduksjoner.
R. flinckii (SS. Lanata), som er oppkalt etter den svenske
rhododendronsamleren og botanikeren Karl Flinck, er
funnet i Bhutan og tilgrensende områder av Tibet og
Arunachal Pradesh. De fleste introduksjonene fra Bhutan
i 1980-årene er gule og kremfarget, men i 2003 fant vi en
fin dyprosa bestand i Tawang i Arunachal Pradesh. Den
er enklere å dyrke enn sin nære slektning R. lanatum
og er en glimrende, langsomtvoksende og vakker art
som egner seg for mindre hager. Den er flott over hele
Skandinavia og vokser bedre der enn i Storbritannia. I
1998–1999 introduserte jeg R. circinnatum/R. luciferum
fra litt lenger nord i Tsari i Sørøst-Tibet. Den kjennetegnes
av sine tidlige, kremfargede blomster og tykke grønnaktiggulbrune indument. Denne arten var beskrevet to ganger
fra herbariumeksemplarer som var samlet inn av både
Kingdon Ward og Ludlow & Sherriff. Jeg er overbevist
om at disse to er synonyme, og derfor har R. circinnatum
fortrinn (den ble beskrevet først). En plante som i mange
år har vært dyrket som R. bureavii aff. Hobbie i Danmark,
er nesten helt sikkert en Ludlow & Sherriff-introduksjon
av R. circinnatum. Den har vist seg å være en glimrende
plante i Danmark.
R. lanatoides ble beskrevet av dr. David Chamberlain ved
Royal Botanical Garden i Edinburgh fra planter som var
dyrket frem fra Kingdon Ward 5971. Disse plantene hadde
stått ubemerket på Castle Howard i Yorkshire og Tigh An

R. dendrocharis Foto: Torolf Juvik
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Rudha i Argyll i nesten 60 år før noen eksemplarer ble
sendt til Edinburgh. Dette var et av våre hovedmål da
vi drev plantejakt i Tibet i 1990-årene. Etter mye leting
fant min far og jeg i 1996 en stor bestand av denne arten
i skråningene ovenfor Rong Chu-dalen i Sørøst-Tibet.
Med sine svært tidlige hvite blomster og smale blader er
den en karakteristisk og tiltalende bladplante som viser
seg å være relativt enkel å dyrke. De eksemplarene av
R. lanatoides jeg så i Skandinavia, trivdes godt.
Topp 10 nyere introduksjoner:
Rhododendron balangense, R. dendrocharis,
R. davidii, R. farinosum, R. huanum, R. lanatoides,
R. ochraceum, R. platypodum, R. yuefengense.
Andre topparter for Skandinavia, som bør dyrkes
betydelig mer:
R. asterochnoum, R. maculiferum, R. souliei,
R. sikangense, R. sinofalconeri
(bare Vest- og Sørvest-Norge).
Takk til alle i Skandinavia for deres fantastiske gjestfrihet
og for å vise meg hager og gi meg mengder av svært
nyttig informasjon om hardførheten til ulike arter.
Jeg retter en spesiell takk til:
Bo Holst, Hans Eiberg, Bent Ernebjerg, Svend Hansen,
Stefan Salomonsson, Karl Flinck, Kenneth Lorentzon,
Magnus Carlström, Börje Malmgren, Anders Falkstig,
Sara Bratt, Björn Aldén, Bengt Carlsson, Ebba og Jens
Holmboe.

Bokanmeldelse
Ebba Holmboe

Vintergækker (snøklokker)
HVIT MAGI
Günter Waldore (tekst og mange foto)
Dansk, oversatt fra tysk
160 sider
Forlaget Klematis AS
ISBN 978-87-641-0842-2
Ennå en hagebok som gir mye glede på flere plan.
Det er en svært hyggelig og informativ bok, som
kan leses som hagehyggebok og også brukes som
oppslagverk – en flott kombinasjon etter min mening, og
som dessuten gir en lyst til å samle på ennå en planteslekt!!
Boken begynner med en gjennomgang av snøklokkeplanten (vintergæk på dansk) hvor en kan lære mangt, så
følger et kapittel om slektens 19 arter, som alle er godt
beskrevet.
Kapittelet Vintergækker i haven gir masse informasjon
om voksested, planting, pleie, formering og sykdommer
og skadedyr.
For den som tenner på å bli
galanthofil, er sidene 48–61
spennende lesing med både litt
”historikk” og tips om hvordan
man blir galanthofil og hvordan
man kan samle!
Så følger kapittelet Portretter,
som viser mer enn 300 av de
rundt 500 kjente sortene, alle
med foto og en liten informativ
tekst. Jeg tror mange vil få det
som jeg når de leser boken, at
de får lyst til å starte på å samle!

Boken
er en delikat liten
sak (passer fint til å ta med i
sengen en mørk høst-/vinterkveld) som
har et veldig godt billedmateriale, og som jeg vil anbefale
at hageglade mennesker innlemmer i sin hagebokhylle.
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DnR – årsmøte 2013
Tekst: Audun Arne Foto: Ebba og Jens Holmboe

Grillpartyet i full gang

Årsmøtet i DnR ble dette året arrangert av Rhodo Øst
på Sørmarka ved Oslo 24.–25. mai 2013. 78 påmeldte
møtedeltakere ankom etter hvert fra alle kanter, via
veibeskrivelse, kart og i forskjellig grad samarbeidsvillig
GPS. Sørmarka fremsto som et imponerende flott anlegg.

Audun Arne, Rhodo Sør, redegjør for familiemedlemskap.
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Ebba og Jens Holmboe hadde invitert til grillparty fredag
kveld, og etter innkvartering skulle vi finne frem til
Grusveien i Ås. Oppgaven med å kombinere folk og biler
falt på Torolf Juvik, som meget konsentrert og nesten
uten forvirring fikset dette utmerket. Vår GPS var ikke
oppdatert på nye veier ut av rundkjøringer, men med god

Årsmøteforsamlingen

kartleser i baksetet kom vi i god
tid fram til Ebba og Jens og ble
hjertelig mottatt av vertskapet.
Vi hadde spekulert på hvordan
en hage på 140 m2 og med 1000
planter kunne romme partytelt
og ta imot 70 mennesker. Så
vi ble imponert over å komme
til et bomiljø med stort grønt
fellesareal, omgitt av gode
og hjelpsomme naboer. Alle
ingredienser i et velorganisert
arrangement av telt, bord
og stoler kom fra venner og
naboer. Flere griller sto klare. Så
oppdaget forsamlingen at det var
omfattende plantesalg på gang.
Tommy Tønsberg og Kenneth
Ingebretsen (gardenliving.no),
Jan Rune Hesjedal, Jan Valle,
Rhodo Øst, Mona Klemmetsen
og Reidar Vigrestad hadde ting
i bagasjen. Med falkeblikk og
delvis tap av selvkontroll bidro de
fleste til sedvanlig kamp og kaos.

Tommy Tønsberg viser rundt i Botanisk hage.

I en telefonprat hadde Ebba beklaget seg over vinterens
herjinger, og hun grudde seg til å ta imot så mange til
en fullstendig uttørret og avsvidd hage. Når vi så kom
i hagen, opplevde vi selvfølgelig en utrolig vakker og
samstemt samling av skjønne vekster, helt uskadde.
Så mange spennende arter på et så lite areal krever en
person som er litt mer enn vanlig kreativ, litt sprø, har
fantasi og kunnskaper, og har en partner som gjerne tar
imot beskjeder. Hvor var så alle skadene? Nei, de var
fjernet eller klippet vekk. Det er visst en kjent sak at Ebba
er en kløpper med saks. Kvelden var særdeles vellykket,
været var ideelt for grillparty, og alle koste seg. Praten
gikk livlig mellom gamle og nye kjente. Vi kom trygt tilbake
til Sørmarka etter bare én ekstrarunde.
Lørdag kl. 10.00 var det bussavgang til Botanisk hage på
Tøyen i Oslo. En to timers rundtur ble utmerket guidet av
Tommy Tønsberg. Vi startet i den systematiske hagen
med et mangfold av planter. På veien passerte vi et
gigantisk duetre, Davidia involucrata, som snart ville være
oversådd av lommetørklelignende blomster. Oldemors
sansehage presenterte mange ”gode gamle” hageplanter.
Denne avdelingen er et yndet besøkssted for senile og
demente, da den er omgitt av et gjerde og uten mulighet
for å gå seg bort. Det kan jo hende vi treffes igjen der
en gang, uten nødvendigvis å kjenne hverandre igjen.
Videre passerte vi mangfold av magnoliaer og en vakker
fjellhage (ofte beskrevet som ”rosinen i pølsa”). Lille
Nordmarka og Oslofeltet presenterte spesielle lokale arter
fra de navngitte områdene. Det var en rask og spennende
gjennomgang med utmerket guiding. Som vanlig nådde
ikke alle detaljer fram til en busslast med folk som har
en smule tilbøyelighet til å gå sine egne veier. Tilbake på
Sørmarka ble vi servert en velsmakende fiskesuppelunsj.
Årsmøtet for DnR startet kl. 14.30. Møtet var godt

forberedt, og alle saksdokumenter ble fortløpende vist på
storskjerm. Leder Harald Kårtveit åpnet møtet og foresto
årsmøteformalia. Knut Gjermundsen fra Rhododendron
Sør ble valgt til møteleder. Han ledet forsamlingen
gjennom saklisten på en særdeles kompetent og presis
måte. Av nytt og interessant fra møtet kan nevnes at
forsamlingen vedtok å innføre såkalt familiemedlemskap.
(Protokoll fra årsmøtet på s. 28–29 i Lapprosen.)
Det var knyttet store forventninger til foredrag av Kenneth
Cox, og disse ble til fulle innfridd. Synliggjort med bilder
på storskjerm fortalte han fra turer og frøsamling i
forskjellige områder i Kina, som for eksempel Sichuan
og Guizhou. Alt ble fremført på et behagelig, nydelig og
tydelig engelsk. Det fulgte bilder som viste resultater av
frøsåing. Det ble oppgitt herdighet og ”vellykkethet”, slik
det har vist seg i Skottland, og med sannsynlighet for

Årsmøtefesten
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norske/skandinaviske områder.
Dette utløste flittig notering og
lange ønskelister med diverse
utropstegn. Kenneth har sendt
oss en artikkel (står på s. 10–14
i dette nummer av Lapprosen)
om planter som egner seg for
skandinaviske forhold.
Så var det årsmøtefest med
bugnende buffé og sosialt
velvære. Kulturelt innslag ved
Anne Igsi krydret samværet.
Harald Kårtveit og Terhi Pousi
bidro til underholdningen med
vellykket auksjon av spennende
faglitteratur, en gave fra Rauma
Planteskule. Det kunne vel dreie
seg om variasjon i utgivelsesdato,
men mye var aktuelt, og tildels
heftige bud og overbud tydet på at
det meste hadde affeksjonsverdi.
Stor takk til Rhodo Øst med
Kjøpeglede/kjøpegalskap!!!
Ebba Holmboe i spissen for
et innholdsrikt og perfekt
med seg over halvparten av deltakerne på tur til Sverige/
gjennomført årsmøtearrangement. Ebba hadde særdeles
Danmark.
mye å henge fingrene i på grunn av stort deltakerantall.
Det var nemlig slik at søndag morgen tok ”DnR-bussen”

Ta turen innom oss
på BoGrønt Sotra
Hagesenter
Her finner du et godt utvalg av:
-

Rhododendron
Surjordsplanter
Stauder
Roser
Sommerblomster
Granitt
m.m

GJERTRUDVEGEN 3
5353 STRAUME

TLF. 5 6 3 2 1 2 5 2
bogront.no/sotra
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Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund
Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

Rhodo Vest på vårtur til Hagavik og Lepsøy
Tekst: Håkon Morvik Foto: Terhi Pousi

Den norske Rhododendronforening avd. Vest arrangerte
05.05.13 vårtur til Hagavik.
31 medlemmer møtte frem. Per H. Salvesen, turleder,
startet med introduksjon vedr. parken (hagen) som ble
anlagt i 1930-årene. Denne er overlege Herman G.
Gades livsverk og består av eksotiske trær og planter
som fremdeles den dag i dag forefinnes.
Turen startet på østsiden av en noe bratt skråning, hvor
vi deretter kom frem til en uteplass reservert pasienter
på Kysthospitalet på dager med pent vær. Dette var iflg.
dr. Gade til pasientenes beste. Her var det også utsikt til
fjorden, lunt og solrikt. Videre bar det oppover en skogssti
som slynget seg frem mellom thuja og sitkagran, blåeiner
m.fl. trær og busker. Underveis fortalte Salvesen livlig om
de forskjellige vekster vi ellers så underveis, det var som
å vandre i en eventyrskog.
Videre gikk stien vestover, et område som var beplantet
rikelig med rhodoer. Dessverre var det bare to arter som
blomstret: Rhododendron praevernum og Rhododendron
rex, artsnavnene lot seg ikke bekrefte, men ”Rex” er nevnt
på dette stedet i Kysthospitalets 100-årsberetning v/red.
E. Ertsvåg.
En rhododendron, trolig hybrid av ukjent type, vakte stor
interesse, en storvokst plante med kjempestore blomster-

klokker. Det er gjort flere forsøk på å finne ut om den
har et arts- eller kulturnavn, men uten å lykkes. I mangel
av dette blir den kalt ’Dyret’ på grunn av sine enorme
blomsterklokker. Ferden gikk så ned mot sjøen, hvor
vi fikk se det støpte Sjøbadet til bruk for pasientene
ved Kysthospitalet, dette også en av dr. Gades gode
gjerninger, denne fremsynte mann.
Parkturen var svært interessant, synd at blomstringen
var fraværende, men vi hadde alle utbytte av turen vil
jeg tro, i kraft av alle spørsmål og diskusjoner med hr.
Salvesen. Siste del av turen var hagevandring hos Jan
Rune Hesjedal på Lepsøy i Os. Vi ble vel tatt imot av
ekteparet. Huset og hagen var anlagt på en fin plass med
vakker utsikt. Hagen omkring var rikelig beplantet med
rhodoer for det meste, men inneholdt også mange andre
vekster. Det var tydelig at her residerte en ”rhodomann”.
Hagen var terasselagt med vakre gråsteinsmurer. I tillegg
var det anlagt plass til en liten foss som endte i en dam
med karpefisk.
Til slutt holdt verten plantesalg av sine vakre arter. Vi tok
farvel med ekteparet Hesjedal og reiste hjem etter en nyttig og interessant tur med gode opplevelser.

Samlet for orientering, utsikt fra Hagavik mot
Lepsøy

Per H. Salvesen studerer en ukjent rhodo, kalt ’Dyret’.

I hagen til Elna og Jan Rune på Lepsøy
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T

ur til Sverige og Danmark 26.-31. mai 2013

Tekst: Gunnar Breivik Foto: Gunnar Breivik, hvis ikke annen fotograf er oppgitt

Det er søndag 26. mai og tid for hagetur til våre naboland
Sverige og Danmark. Under forberedelsene ble det
klart at den strenge vinteren hadde satt sine spor også
i Sverige og Danmark, kanskje mest i Sverige. Første
stopp i Sverige var opprinnelig i Sågen ved Ljungskile
hos Gunnar Bernler. I april sendte han oss en e-post og
meldte om tap av ca. 200 rhodoer, og at en ødeleggende
vårflom hadde gjort ytterligere skade på eiendommen.
Det var så omfattende at han ikke ville rekke å rette
opp skadene i tide. En ny hage måtte finnes på kort
varsel. Petra og Jonas Eklund i Uddevalla ble redningen.
De ventet en buss fra Norge om ettermiddagen, men
dersom vi kunne komme ved middagstider, var vi hjertelig
velkomne. Det kalles gjestfrihet.
Totalt elleve hager og to parker var målet for turen.
Bussen fra Autoreiser med daglig leder Tore Bergheim
bak rattet kom presis, og kurs ble satt for Uddevalla. Med
20 mil foran oss ble det et langt strekk, men Tore var en
kar som hadde evnen til å skape den rette stemningen i
bussen.
Petras Garden som den kalles, viste seg å være en god
erstatning. Hagen hadde en vakker og variert beplanting
med innslag av kunstneriske detaljer. Vertskapet bidro til
at det ble et trivelig besøk.

Hos Michael Zvorc i Kode
Det var satt av to dager i Sverige, og neste morgen
besøkte vi Cecilia Dalby i Kärna. En stor og fin hage å
vandre rundt i, med en dekorativ dam og et bekkeløp.
Uberørt skog og fjell dannet en naturlig ramme rundt deler
av hagen.

Jonas Eklund og hans to hjelpere

I hagen til Cecilia Dalby i Kärna

Vi avsluttet besøkene i Bohuslän i hagen til Michael Zvorc
i Kode som hadde en betydelig egenproduksjon av planter
for salg. Et spennende utvalg for dem av oss som driver
med produksjon av planter. Handelen gikk strykende, og
Tore fikk det travelt med å finne plass i lasterommet før vi
kjørte til hotellet i Stenungsund første dag.

Sofiero slottspark ved Helsingborg kunne vært et turmål
alene. Ifølge parkens hjemmeside ble den i 2010 valgt
til både Sveriges vakreste park og Europe’s Best Park.
Det var ikke mulig å rekke over hele parken, men la
rhododendrondalen være nevnt. Den var vakker.

20

- Lapprosen 3 - 2013 -

Neste dag begynte med en kort fergetur over Øresund
til Danmark, hvor første besøk var hos Sonja og Jørn
Dannesboe i Slangerup. Sammen hadde de skapt en
frodig hage med store trær og busker. Hagen hadde
en høydeforskjell på åtte meter med flere vakre små og
store bed med alpine planter, i tillegg også surjordsbed.
De som har kuperte hager hjemme, fant mange gode
løsninger å ta med seg tilbake. Jørn vil også være kjent
som en benyttet foredragsholder og hagebokforfatter.

Vi er kommet til Sofiero slottspark og forsøker å orientere oss.
Ingemo og Per Gyllings hage i Glumsløv var siste hage
i Sverige, vel to mil lenger sør. En imponerende hage
med kunstneriske detaljer i form av antikviteter som de
varierte med jevne mellomrom. Blomsteroppsatser i tre
og selvbygget lysthus røpet at Per var en habil snekker,
og at Ingemo hadde et blikk for kunstneriske detaljer var
tydelig. En vakker hage som avslutning på våre besøk i
Sverige.

Hos Sonja og Jørn Dannesboe. Et av de mange alpine bed i hagen
Ebba og Henning Andersen i Nørre Asmindrup var neste
stopp denne dagen. En vakker hage på 13 mål, hvor bruk
av naturstein i alle størrelser var spesielt virkningsfullt.
De flyttet hit i 2004, og med mange planter med på lasset
startet de arbeidet med den nye hagen. Torvblokker og
trestammer var også benyttet til innramming av bed.
Hagen var delvis skogstomt, så løsningen falt naturlig. Et
imponerende anlegg på så kort tid.

En smilende gruppe i hagen til Ingemo og Per Gylling
Dagen ble rundet av på hotellet i Helsingborg med middag
og markering av Ebbas 65-årsdag.

Et utsnitt fra hagen til Ebba og Henning Andersen
Foto: Anna K. Breivik
Så gikk turen til hotellet i Korsør med middag og sosialt
samvær og en runde med ”hvem er hvem”. En nyttig
presentasjon for dem av oss som er så heldig å huske
navn.
Harald takker for oss hos Sonja og Jørn Dannesboe.

Dagen etter var Anne og Jørgen Halse i Harndrup første
stopp. Et av blikkfangene i hagen var en stor Metasequoia,
urtidstre, eller vanngran som den også blir kalt i Danmark.
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Kjært barn har som kjent mange navn. En rikholdig hage
med mulighet for kjøp av planter.

Parti fra hagen i Svejbæk
Parti fra hagen til Anne og Jørgen Halse
Praten i bussen videre til Dorrit og Jan Brodersen i
Fredericia røpet fornøyde kjøpere. Denne hagen var på
knapt ett mål, og stort sett beplantet med rhododendron.
Vi kom på et gunstig tidspunkt og fikk oppleve en
særdeles rik blomstring. Vekst- og bladformer ga et variert
og vakkert bilde som røpet eiernes blikk for detaljer, og
kunnskaper. Også her handlet vi. Værgudene sørget for
et skikkelig regnvær, men paraplyer og regntøy viste at
de fleste hadde gardert seg. Fulle av inntrykk inntok vi
Scandic Silkeborg for å hvile ut til neste dag.
Harald takker for oss hos Ditte og Aage Rugholm Madsen i
Svejbæk. Foto Jan Rune Hesjedal
Lissy og Elmer Aagesen i Hinnerup ventet oss. Hagen var
på knapt ett mål. En frodig hage med ca. 2300 forskjellige
planter og en rekke pyntegjenstander. Den har vært vist
på TV ved en rekke anledninger.

Hos Dorrit og Jan Brodersen
Neste dag kjørte vi direkte til Ditte og Aage Rugholm
Madsen i Svejbæk ved Silkeborg. Begge hadde fylt 90
år, men var fortsatt aktive i hagen hver dag! Smilende og
blide ønsket de oss velkommen. Hagen skrånet ned mot
en innsjø som ble trafikkert av sjarmerende, hvitmalte
turistbåter av eldre årgang. En av dem passerte da
vi var der. Den senket farten da den passerte hagen.
Ikke på grunn av oss, men fordi hagen har vært kåret til
Danmarks vakreste private hage. Det lå en kommersiell
vri bak som Aage ikke var helt komfortabel med. Uansett,
hagen fortjente en utmerkelse. Ditte er en kjent keramiker.
En vakker utstilling i husets underetasje utløste en kø
av kjøpere. For en gangs skyld var det ikke planter vi
handlet. Tore ble spart for bryet, disse skattene fikk plass
på fanget.
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I hagen til Lissy og Elmer Aagesen.
Olaf vurderer om dette kan brukes i hans hage.
Vi rundet av dagen hos Poul Lassen i Hobro for å takke
ham for uvurderlig hjelp med å finne vakre hager, også
hager som ikke lenger var besøkshager, men som likevel
tok imot 43 rhodomaner fra Norge. En liten hage med
mange interessante planter. Etter nok en dag full av nye
inntrykk kjørte vi til hotellet i Frederikshavn.

Grytidlig neste morgen tok vi fergen over Kattegat. Etter
frokost om bord og en behagelig sjøreise var det klart for
besøk i Göteborgs botaniska trädgård. Enkelte glemte
tid og sted, og noen gikk seg vill, slik at besøket ble
kombinert trim og natur.

nærmet oss grensen, måtte vi bekrefte overfor Tore at alt
var etter boken, før han iført den tradisjonelle sjåførluen
sin, og med to tollere på respektfull avstand, loste oss
trygt inn i Norge.
Det gjenstår å rette en stor takk til våre hagevenner i
Sverige og Danmark for at vi fikk komme, og til alle dere
andre som bidro til et trivelig samvær. Tore var ikke
bare en ypperlig sjåfør. Han ryddet omgående opp når
hotellene ikke hadde orden i papirene, og sørget for at alt
var ok både morgen og kveld. Ingen ”ni til fire jobb” der
i gården. Ikke nok med det, Tore viste seg også å være
et muntrasjonsråd, en habil pianist, historieforteller og
revyartist.
På vegne av oss alle, takk for innsatsen!

Vi er i hagen til Poul Lassen.
Nå har det ikke vært fokusert spesielt på rhododendron,
men de fantes selvsagt mer eller mindre i alle hagene. Vi
rhodomaner er jo stort sett ”vanlige” hagefolk som også
ser verdien av følgeplanter og løsninger som kan bli nye
bidrag i egne hager. Flittig bruk av fotoapparatene ga bud
om det.
Med Tore i storform satte vi kursen nordover med suveren
guiding, morsomme historier og påfunn underveis. Da vi

Vår turoperatør Tore Bergheim

Gruppebilde i hagen til Ditte og Aage Rugholm Madsen Foto: Terhi Pousi
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Rhododendron for
begynnere
ved Lin Didriksen

Borghild Tveit, et av våre nye medlemmer i DnR, besøkte Lita i hennes Soria Moria sist vår. Denne opplevelsen
gjorde så sterkt inntrykk at hun kontaktet oss og spurte om vi ville skrive litt om Lita og de gamle rhododendronene som står på tomten hennes. Der står det blant mange godt voksne rhododendroner, en flott Rh. decorum
som kom til hagen i 1931.

Brev som forklarer transport
og gode ønsker.

verte planter.og
Faktura over le
. mars 1931
21
rt
priser, date

Lita beskuer sin Rh. decorum fra 1931.
Lita er datter av professor dr. Oscar Christian Hagem,
en kjent botaniker. Professor Hagem kjøpte et 10 måls
jordstykke på toppen av Nesttun. Her bygget han opp en
spennende hage med variert beplanting for forskning og
glede. Der importerte han og plantet blant annet mange
spennende rhododendroner, planter han var meget glad
i. De kom helt fra R. Gill & Son – Himalayan Nurseries i
Cornwall, England. Rhododendronene ble sendt med tog
til Newcastle, og derfra med dampbåt til Bergen. Som et
eksempel ble en Rh. ’Madame Carvalho’ kjøpt inn for 5,6
shilling. Den er dessverre, sammen med mange andre,
ikke lenger i hagen.
Her vokste Lita opp i eventyrlig landlige omgivelser.
Rundt på eiendommen vokste det til med spennende
rhododendroner som Rh. calophytum, Rh. ’Tugo de
Vries’, Rh. discolor, Rh. brachycarpum med flere.
Den ærverdige Rh. decorum under angrep
Etter at professor Hagem gikk bort i 1982, ble eiendommen
delt. Helt på kanten langs den nye eiendomsgrensen står
en stor og vakker Rh. decorum fra 1931. En Rh. decorum
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kan bli fra 1–6 m høy og vokser opprinnelig i Asia, som
nord i Myanmar, på høyder over 1800 moh. Denne Rh.
decorum med tre distinkte stammer på rundt 2½ m har
klart seg bra – siden 1931 – i bergensklimaet på Øvre
Nesttun. Det fantastiske med denne planten er den sene
blomstringen, som er i slutten av juni/begynnelsen av juli.
Den har vakre, store klokker som går fra lys rosa mot hvitt
og sender ut en deilig duft.
En dag etter at delingen av tomten var gjennomført,
kom Lita hjem til et skremmende syn. Planeringen langs
grensen gikk så tett inntil den ærverdige Rh. decorum at
rotsystemet dens var kuttet i to. Slik står den i dag. Den
overlevde delingen og blomstrer fremdeles rikt og dufter
like herlig.
Lita selv er mest opptatt av sine azaleaer. Hun har en god
samling av dem på tomten sin, en beplantet naturhage,
tett bevokst med blåbærlyng. Det er alle blåbærene hun
spiser fra egen hage som Lita mener er en viktig årsak til
at hun fremdeles er i god form og kan danse rundt i sitt
eget Soria Moria etter fylte 91 år.

M

in rhododendronhage – forhåndsomtale

Tekst: Harald Kårtveit

Da er endelig den nye rhododendronboken vår sendt til
forlegger og kommer på markedet før jul! Jeg sier ”vår”,
da det er rhododendronforeningen som er utgiver.
Ole Jonny Larsen er redaktør og den som har båret
boken frem. Han har tidligere skrevet om jakt på planter i fremmede land, ”De store plantejegerne”, og om
rhododendronarter for norske forhold, ”Rhododendron
i Norge”. Han er også en kjent foredragsholder og har
foretatt flere reiser til Kina for å studere rhododendron i
vill tilstand.
Boken omhandler 29 ulike rhododendronhager rundt om
i landet. Det er hageeierne selv som forteller om hagene
sine, og på den måten setter sitt eget preg på innholdet.
Dette er supplert med mange fine bilder som de selv har
tatt, pluss ett bilde som viser eierne. Prosjektet er unikt
i og med at det er første gang i Europa en rhododendronforening utgir en slik bok.
Samtidig viser boken den store variasjonen som kan
være på de ulike hagene. Dette gjelder klima, størrelse og utforming. Vi har deltakere fra Sørlandet i sør til
Tromsdalen i nord. Fra kystnære områder til 700 meter

over havet, og fra under 200 m2 i størrelse til over 20 mål.
Den vil også vise den store spennvidden det er mellom
de ulike rhododendronplantene, det være seg små alpine
og store storbladede eksemplarer, arter og kultivarer.
Likeledes hvordan man ved leplanting og ved å utnytte
terrenget kan få best mulig mikroklima og slik utvide
plantesortimentet.
Dette er boken som alle ivrige hageeiere bør skaffe seg!
Den vil gi den enkelte leser både kunnskap og inspirasjon.
Vi vil takke våre sponsorer som gjorde det mulig å gi ut
boken:
B. Telle AS
Gimle planteskule
Arboretets venner
Hageselskapet Sotra
Boken er innbundet og på ca. 230 sider
og prisen er kr 380.
Den kan bestilles fra DnR på e-post:
haraldkartveit@hotmail.com
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Rhodo Vest på hausttur
Tekst og foto: Kirsten Marie Storheim

diverre ikkje tid til å vandra ikring her – men kanskje ein
annan gong?

Ingunn og Elisabeth med planter som skal heim til Fusa.
Med litt tyngre last sette bussen kursen mot Dalsøyra og
hagen til Turid og Birger Westervik – www.123hjemmeside.
no/hagevenn – ein liten køyretur på om lag 15 minutt. Dei
overtok eigedomen i 1980. Då var utearealet uferdig,
og forutan steinrøys vaks der furu og bjørk. Tomta er
brattlendt og vender mot aust. På nordsida av huset ligg
det som Birger kallar for ”villhagen”. Vi fekk valet om å

Håkon ønskjer velkommen.
Ein fin seinsommardag sette 31 glade rhodo-/hagevenner
kursen mot Gulen i Ytre Sogn på den tradisjonelle
haustturen. Etter ein behageleg busstur gjennom vakkert
Strileland og ferje over Fensfjorden var første stopp hjå
Håkon Vangsnes på Nautesund. Han har Nautesund
Plantesalg – www.nautesund.no/npvelkommen – med
eit rikhaldig utval av stauder, buskar og tre, og her
kan du finna mykje som ikkje er vanleg sortiment i dei
store hagesentra. Han ønskte oss velkomne nede ved
hovudvegen og viste veg opp i plantesalget. Alle var
ivrige etter å utforska, og flokken spreidde seg snøgt
mellom benkar og bed. Mange godbitar kom i posar for eit
framtidig godt liv og glede i hagane våre – og dei fleste tok
fleire rundar for å forsikra seg om at ikkje noko spennande
var oversett. Ovanfor huset og plantesalet ligg den
private hagen til Håkon. Der kan ein sjå mange uvanlege
planteslag, rhododendron og dam med vannliljer (når det
er sesong for det). Skulle vi halda tidsplanen, vart det
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Birger viser storblada rhododendron i ”villhagen”.
gå oppover den vanlege vegen til huset eller ”klatra” opp
her saman med Birger. Dei fleste valde det siste. Mellom
opprinneleg vegetasjon er det planta inn eit mangfald av
rhododendron og stauder. Fleire treslag har også kome

til. På sørsida finn vi ein meir tilrettlagt hage oppbygd
med tre og stein. Her ligg det 3 dammar, ein liten bekk
med trebru over og mange stiar slik at alt kan nytast på
nært hald. Hagegleda omfattar også mange velplasserte
figurar. Til saman er det ca. 400 rhodoar i hagen, Hosta er
også ein av favorittane. Frå den sørvendte terrassen, der
Turid serverte kaffi, er det ei storslagen utsikt.
Neste stopp, ein halvtime unna, var Skjerjehamn – www.
skjerjehamn.no – der Torolf hadde bestilt lunsj som
smakte godt etter mange timar og inntrykk. Dette er
ein gammal handelsstad som var eit knutepunkt den tid
”sjøen var vegen”. Staden låg lenge som ei gøymd perle,
men er no restaurert og ført attende til fordums glans – og
vel så det. Plasseringa av Knut Steen sitt monument av
Kong Olav V (som var mykje framme i media) gjorde også
sitt til at mange fekk sett staden på kartet.
Takk til Håkon, Turid og Birger for at dei tok så vel imot
oss, og til Torolf som har hatt arbeidet med å tilretteleggja
turen.
Kunst i hagen

Vakkert tilplanta sørom huset
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Den norske Rhododendronforening
Informasjon fra

Protokoll fra årsmøte 2013

Tid:		
Sted: 		
Tilstede:

25.05.2013
Sørmarka, Enebakkveien 625, 1401 Siggerud
48 frammøtte, hvorav 37 stemmeberettigede

Sør: Audun Arne, Gudrun Arne, Anne Brit Gonsholt Evensen, Per Evensen, Knut Gjermundsen, Nina
Gjermundsen, Mona Klemmetsen, Kathrine A. Lyngstad, Robert Monsen.
Sør-Vest: Reidar Vigrestad.
Vest: Anna-Karin Breivik, Gunnar Breivik, Maria Fett, Knut Geelmuyden, Britt Hammersland, Olaf Hammersland,
Jan Rune Hesjedal, Hjørdis Juvik, Torolf Juvik, Harald Kårtveit, Merly Nakken, Terhi Pousi, Bjørg Sandalsnes
Rasmussen, Anne Marie Aronsen Storebø, Kirsten Marie Storheim, Daniel Torsvik, Marit Lise Torsvik, Jan Valle.
Øst: Liv Borgen, Harald Bruun-Pettersen, Siri Kaldestad Christensen, Inger Fall, Jan Helge Fall, Ebba Holmboe,
Jens Holmboe, Wenche Iversen, Anfin Johan Nystrøm, Kari Pahle, Hallvard Sandnes, Randi Skogly, Harald Bell
Solaas, Ståle Sørensen, Haavard Østhagen, Harald J. Aandstad, Kari Marie Aandstad, Øyvind Aasheim.
Utland: Conny Assarsson, Marianne Assarsson fra Sverige.
- Årets årsmøtearrangør, leder i Rhododendron Øst Ebba Holmboe, ønsket velkommen.
- Leder i Den norske Rhododendronforening, Harald Kårtveit, åpnet årsmøtet.
- Det var ingen kommentarer til innkallingen og saklisten.
Sak 1: Valg av dirigent
Knut Gjermundsen ble valgt til møteleder.
Sak 2: Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Terhi Pousi ble valgt til referent.
Olaf Hammersland og Mona Klemmetsen ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 3: Årsberetning 2012
Harald Kårtveit leste årsberetningen (se Lapprosen 2/2013).
Årsberetningen for 2012 ble godkjent. Vedlegg 1.
Sak 4: Regnskap 2012
Regnskapet for 2012 (se Lapprosen 2/2013), med revisorenes godkjenning, ble gjennomgått av kasserer
Bjørg S. Rasmussen. Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent. Vedlegg 2. + Vedlegg 3.
Sak 5: Innkomne saker
5.1. Innføring av familiemedlemskap
Forslaget fremmet av Rhodo Sør v/Audun Arne: ”Foreningens vedtekter innfører adgang til å inngå
familiemedlemskap, som vil gi ektefelle/samboer medlemskap med redusert kontingent. Særskilt
kontingent for familiemedlemskap fastsettes av årsmøtet”. Vedlegg 4. Innføring av familiemedlemskap ble
vedtatt (36-1).
5.2. Justering av vedtektene
Valgkomiteens medlem Anna-Karin Breivik hadde rettet styrets oppmerksomhet ang. inkonsekvente
fristlengder, samt ordlyd. Vedlegg 5.
Styrets forslag om endringer (Vedlegg 6.) ble enstemmig vedtatt.
Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, revidert 25.05.2013. Vedlegg 7.
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Sak 6: Fastsettelse for kontingentene for 2014
Styrets forslag: Kontingenten for vanlig medlemskap uforandret 275 kroner. Familiemedlemskap gjelder
for ektepar og samboere og koster 400 kroner, som gir fulle rettigheter for begge, og rett til 1 stk
medlemsblad.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
Sak 7: Budsjettforslag 2013
Bjørg S. Rasmussen gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2013. Budsjettforslaget ble enstemmig
godkjent. Vedlegg 8.
Sak 8: Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2014
Styrets forslag: Potten (antall medlemmer x 50 kr) deles slik at halvparten av det som skal tilbakeføres
deles likt mellom lagene og resten fordeles som før i henhold til antall medlemmer i hvert lokallag. Styrets
forslag, uforandret kr 50 per medlem, ble enstemmig godkjent.
Sak 9: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Jan Rune Hesjedal leste opp valgkomiteens forslag. Årsmøtet tok følgende valg:
Styret for Den norske Rhododendronforening 2013–2014:
Harald Kårtveit			1
Mona Yvonne Espeland Lothe 2
Lin Didriksen			
2
Gunnar Breivik			
1
Bjørg S. Rasmussen		
1
Ebba Holmboe			
1
Audun Arne			
1
Reidar Vigrestad		
1
Torolf Juvik			
1

år
år
år
år
år
år
år
år
år

leder			styremedlem		
styremedlem		
styremedlem		
styremedlem		
varamedlem 		
varamedlem 		
varamedlem 		
varamedlem 		
-

gjenvalg
ny
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
ny
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Sak 10: Valg av to revisorer
Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent. Revisorer for år 2013:
Kim F. Lingjærde
- gjenvalg
Ole B. Vikøren		
- gjenvalg
Sak 11: Valg av valgkomité
Årsmøtets valg av valgkomité for 2013:
Anna-Karin Breivik
- gjenvalg
Frode Harnes		
- gjenvalg
Terhi Pousi		
- ny
Sak 12: Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Rhododendron Sør påtok seg å arrangere årsmøtet lørdag 24. mai 2014.
Sørmarka, 25. mai 2013

Terhi Pousi			Olaf Hammersland			Mona Klemmetsen
referent					underskriver				underskriver

Vedlegg:
1. Årsberetning 2012
2. Regnskap 2012
3. Revisjonsmelding 2012
4. Brev fra Audun Arne ang. familiemedlemskap
5. Brev fra Anna-Karin Breivik ang. vedtektene
6. Styrets forslag ang. justering av vedtektene
7. Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, revidert 25.05.2013
8. Budsjett 2013
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Nye medlemmer

Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:
Dag Tjernshaugen,

Hellaveien 169,

1458 Fjellstrand

Hanne Margrete Myhre,

Huiveien 44,

3133 Duken

Rosendal Planteskule,

v/ Jørgen Kristian Hass, Plassaneset,

5470 Rosendal

Siv Saltnes,

Saltnesveien 30,

8920 Sømna

Grete Haugen,

Husevåg,

6716 Husevåg

Eli T. Utne Lillevik,

Helleland,

5781 Lofthus

Vidar Holme,

Hyen,

6829 Hyen

Göran Hermanson,

Alen 2,

47172 Hjälteby, Sverige

Lillian Aanensen,

Hølleheiveien 58,

4640 Søgne

Borghild Tveit, 		

6914 Svanøybukt

Jannicke Knudsen,

Skjoldstølen 40 B,

5236 Rådal

Jon Ole Vaardal-Lunde,

Strandgt. 18,

5013 Bergen

Stein Ove Songstad,

Beiteveien 6 A,

5019 Bergen

Inger Johanne Havre Aam,

Ørnefjellet 43,

5174 Mathopen

Knut Vanvik,

Lykkmarka 56,

7081 Sjetnemarka

Grasrotmidler
Styret i DnR har vedtatt å registrere foreningen i Frivillighetsregisteret for å kunne motta
midler fra Grasrotandelen i Norsk Tipping.
Dersom du ønsker at rhododendronforeningen skal motta disse midlene, må du melde fra til
Norsk Tipping. Det er å merke seg at verken innsats, premie eller vinnersjanse blir redusert
ved dette.
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Familiemedlemskap
Fra 1.1. 2014 kan en velge å være familiemedlem
i DnR. Et slikt medlemskap har en årskontingent
på kr 400. Ved å inneha et slikt medlemskap
har en fulle rettigheter ved avstemninger på
årsmøter og lignende.
Det er i dag noen ektepar/samboere der begge
er medlem. Dersom
disse ønsker å forandre
til familiemedlemskap,
må de selv gi beskjed
til medlemsansvarlig,
Ebba Holmboe
ebbaholmboe@online.no
950 43 279
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MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE RHODODENDRONFORENING

Familiemedlemmer vil
motta ett eksemplar
av Lapprosen sammen.

Planteimport fra Skottland 2014
DnR vil igjen prøve på planteimport fra Glendoick Gardens i Skottland.
Transporten blir foretatt av Bring med båt til Bergen og tar vanligvis 8–10 dager.
Til medlemmer andre steder i landet tar det ytterligere 2–3 dager med posten.
Medlemmene betaler en pris som tilsvarer faktiske utgifter + 10% påslag for å dekke
administrasjonsutgifter for DnR.
Du kan finne oversikten over tilgjengelige planter på www.glendoick.com
- Der kan du også bestille katalogen deres.
For at vi skal kunne få mest mulig av det vi bestiller, settes bestillingsfristen til 1. desember 2013.
Bestillingen sendes til:
Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796, 5363 Ågotnes
eller på e-post: haraldkartveit@hotmail.com
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