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Knoppsettingen rundt om i rhodosamlingen er svært
positiv, og mange nye planter vil komme i blomst
for første gang. Jeg har tidligere skrevet om mitt
eksemplar av Paulownia tomentosa – keisertre, som
ennå ikke har blomstret. I år ser det ut til å ha dannet
knopper! Vi får håpe at vinteren fortsatt blir mild,
og at det i mai/juni vil komme blå blomster! Ifølge
våre venner i Sydsvenska Rhododendronsällskapet
blomstrer det ofte i Lund i Skåne.

Kjære medlemmer!
Et riktig Godt Nytt År til dere alle!
Til sommeren har jeg sittet som leder i syv år! Årene
går fort unna! Jeg har vurdert det slik at det nå er
på tide med en fornyelse av lederskapet. Jeg har
hatt en fin tid som leder og føler også at foreningen
er i en positiv utvikling. Vi har økt jevnt og trutt i
medlemsmasse og er i dag ca. 440 medlemmer.
Aktiviteten rundt om i de ulike lokalavdelingene
er god, og alle avdelingene har opparbeidet seg
en solid økonomi. Vi har også et godt samarbeid
med de andre nordiske foreningene med gjensidig
utveksling av erfaringer og foredrag.
Likevel er det alltid viktig med fornyelse. En må ikke
komme til et punkt der en selv eller andre tror eller
mener at en er uunnværlig. En forening har alltid
godt av nye impulser og nye ideer. Samtidig må
rutinene være så gode innad i styret at bytte av leder
ikke skaper problemer. Selv om jeg nå gir meg som
leder, vil jeg likevel gjerne være med fremover og
bidra i den grad det nye styret ønsker det.

22. – 24. mai er det årsmøtehelg i Rogaland. Jeg
håper at så mange som mulig har tid og anledning
til å delta. Et årsmøte er en god sjanse til å bli kjent
med nye medlemmer, og å se hva rhodovenner i
andre landsdeler har å by på. Allerede 24. mai reiser
35 av oss videre på medlemstur til Skottland. Det er
alltid spennende med tur til andre land for å se på
fine hager sammen med andre hageinteresserte! Vi
får håpe at været står oss bi også denne gangen.
I slutten av mars vil plantene fra Skottland etter
planen ankomme Norge. Det er ikke så mange som
har bestilt i år som i fjor, men det er ennå anledning
til å bestille. Mange spennende nyheter vil nok finne
seg et nytt hjem rundt om hos medlemmene.
De som fortsatt er interessert i å skaffe seg boken
Min rhododendronhage, har ennå muligheten. Det
er noen få bøker igjen. Kontakt undertegnede!
Dersom flere er interessert i å være med til Skottland,
så kan dette fortsatt ordnes ved å kontakte meg på
mail eller telefon.
Fortsatt god vinter og en fin blomstrende vår!

Vi har en spennende vår og sommer i vente!

Styrets sammensetning

Leder:
Harald Kårtveit
Vestsidevegen 796
5363 ÅGOTNES
tlf 56 33 47 88 / 977 76 050
haraldkartveit@hotmail.com
Nestleder:
Mona Yvonne Lothe
Stølshaugen 3 B
5414 STORD
tlf 482 01 982
mona.lothe@sklbb.no

Sekretær:
Lin Didriksen
Slettebakksveien 44, 5093 BERGEN
tlf 990 27 272
ldidrik@gmail.com
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Kasserer:
Terhi Pousi
Mildevegen 116, 5259 HJELLESTAD
tlf 55 22 95 08 / 416 49 302
terhi.pousi@um.uib.no

Leder Rhodo Sør-Vest:
Reidar Vigrestad
Rundvegen 17, 4362 VIGRESTAD
tlf 950 36 058
reidar.vigrestad@lyse.net

Medlemsregister:
Ebba Holmboe
Grusveien 20 B, 1430 ÅS
tlf 950 43 279
ebbaholmboe@online.no

Styremedlem:
Ebba Holmboe
Grusveien 20 B, 1430 ÅS
tlf 950 43 279
ebbaholmboe@online.no

Leder Rhodo Sør:
Audun Arne
Eikeveien 3, 4824 BJORBEKK
tlf 37 09 49 40 / 975 40 021
auduarne@frisurf.no

Frøforvalter:
Jan Valle
Krokjen 68
5912 SEIM
tlf 955 25 596
jankvalle@yahoo.no

Varamedlemmer:
Leder Rhodo Vest
Tor Jan Ropeid
Løtveitveien 2,
5151 STRAUMSGREND
tlf 416 20 125
torjanropeid@gmail.com

Leder Rhodo Øst:
Haavard Østhagen
Stordamveien 21 B, 0671 OSLO
tlf 917 46 923
haavard.godlia@gmail.com

Internettredaktør:
Vidar Winsnes
viwins@online.no
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‘February Dawn’,

et sikkert, første vårtegn
Tekst: Per M. Jørgensen

heller søk på nettet ga noe resultat. Dette var åpenbart
et av de tilfellene der den skarpsynte Hans Hachmann
hadde fått se en «god» sort i en planteskole og sikret seg
eksemplar for eget bruk. Navnet var et uregistrert som han
tok opp uten nærmere kontroll. Forsøk på å avdekke hvem
som har vært mesteren har ikke lyktes til tross for kontakt
både med The Royal Horticultural Society og American
Rhododendron Society. Men hvilke arter som inngår er
rimelig sikkert. Moren var nok Rh. moupinense ettersom
Hachmann oppgir den som Rh. moupinense ‘February
Dawn’. Den tidlige blomstringen avslører sammen med
noen botaniske detaljer at det må være en eller annen
utgave av Rh. dauricum. Den er antakelig et av de mange
forsøk flere foredlere i det østlige USA gjorde for å utvikle
hardføre vårblomstrere. (Se Malmgrens artikkel i første
hefte av Lapprosen i 2014.)
Når jeg ser nærmere etter, har vi faktisk også en annen
sort med samme opphav: ‘Olive’ (fig. 3). Den ble registrert
allerede i 1936 og er et av de tidligste eksemplene på denne
typen sorter. Den tilkom i Skottland og ble registrert av Sir
John Maxwell Stirling (1886–1956) fra Glasgow. Den fikk
faktisk en Award of Merit i 1942, men synes senere å ha
blitt glemt fordi bedre sorter kom på markedet. Denne er
ganske skranglete i veksten, og blomsterfargen er heller
ikke av de beste, så ‘February Dawn’ er en klar forbedring.
Man har her klart hatt andre former av foreldrene og har
fått et bedre resultat som kan anbefales nå som vi ser ut til
å få mildere klima. Den har nemlig en svakhet: blomstene
skades lett av nattefrost. (Men selve busken skal tåle helt
ned i –26 grader.)

Fig. 4 ‘Tessa Bianca’, nærbilde av blomster 3. april 2003
Foto: Terhi Pousi
så har amerikaneren Brandt, som også er mistenkt som
mester for ‘February Dawn’, fått frem en hvit form han
kaller ‘Tessa Bianca’ ved å bruke hvitblomstrete typer av
foreldreartene. Den har blomstret nydelig på Milde (fig. 4),
men trives ikke godt der den står. Da kan det også passe å
anbefale en annen amerikansk hvit sort av Rh. dauricumopphav, den med doble, langvarige blomster ‘April Snow’
(fig. 5), selv om den kommer noe senere i blomst. Den
skiller seg fordelaktig ut på Milde i feltet av de mange gode
tidlige sortene i denne gruppen.

Fig. 1 ‘February Dawn’, lave busker i full blomst 11. februar 2014 Foto: Bjørn Moe
Der er noen rhododendron som i milde perioder kan
komme i gang med å blomstre straks etter nyttår. Den
ivrigste er Rh. dauricum ‘Midwinter’, som jeg skrev om
for noen år siden her i Lapprosen (Jørgensen 2008). Den
vanligste i våre hager er jo Rh. ‘Praecox’, som pleier å
være godt i gang i mars. Til disse få vårvarslerne er der
nå kommet et gledelig tilskudd, som heter ‘February
Dawn’. På Milde kjøpte vi planter i 1995 fra Hachmanns
planteskole i Tyskland, som ser ut til å være de eneste i
Europa som har markedsført denne merkelig lite kjente
planten, hvilket ikke er så rart siden den virker å være
uregistrert (se nedenfor).
Den har vokst godt på Milde og er blitt en relativt kompakt,
knapt meterhøy busk (fig. 1). Den er åpenbart hardfør,
men vi har sjelden fått se den i fullt flor da de relativt store
rosafiolette blomstene (fig. 2) gjerne er blitt frostskadet
fordi den som navnet sier, kommer i gang i februar. Men i
2014, da januar var spesielt mild, begynte den å blomstre
i slutten av denne måneden og fortsatte ufortrødent langt
inn i neste, slik at vi fikk se den i fullt flor (fig. 1)! Den viser
seg som et klart mer attraktivt alternativ til ‘Praecox’ på
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grunn av sin tettere vekst og blomsterstander med mindre
blåfrossen blomsterfarge.
Hva er så dette for et klenodium? Hvis man ser etter i kjente
oppslagsverk, finnes det ingen sorter med dette navn - ei

Fig. 5 ‘April Snow’, i fullt flor 24. april 2014
Foto: Terhi Pousi

Fig. 3 ‘Olive’ i blomst 14. mars 2003 Foto: Terhi Pousi

Fig. 2 ‘February Dawn’, i blomst 11. februar 2014 Foto: Bjørn
Moe

La meg til slutt nevne en annen nesten bortglemt tidlig
sort i samme gruppe, ‘Tessa’, som engelskmannen
John Stevenson fikk frem i 1935. Det er også en Rh.
moupinense-krysning. Men her er faren Rh. ‘Praecox’ (som
selv er en Rh. dauricum-hybrid). En seleksjon som kalles
‘Tessa Roza’, er helt uovertruffen i sin vakre rosa farge, og

Siterte artikler:
Jørgensen, P.M. 2008. Rhododendron midtvinters.
Lapprosen 11(1): 6.
Malmgren, B. 2014. Tidigt blommande rhododendron.
Lapprosen 17(1): 4-10.
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Rhodoentusiastar på tur
Tekst: Tor Jan Ropeid

Til dei trivelegaste fordelane av å vera medlem av
Den norske Rhododendronforening høyrer høvet til
å delta på turar både i nærområdet og i utlandet. Du
får vitja hageanlegg, du vert kjend med andre folk som
rhodobasillen har bite seg fast i, og du opplever at
interesser og plantelidenskap vert sterkare når du kan
dela dei med andre.
Rhodo Vest har i 2014 hatt to utbyterike turar i Hordaland.
Den fyrste vart arrangert 11. mai og gjekk til Sotra og
Øygarden. Me vitja fyrst hagen til Anne og Reidar Heimvik
på Ågotnes på Sotra og fortsette deretter nordover
gjennom Øygarden til Hellesøy der Nordsjøhagen og
Adnestova til Egil A. Sæle og Anne Lise Grøm stod på
programmet.

Gaultheria mucronata trivst i Nordsjøhagen. Foto: Terhi Pousi

Det blømer hjå Anne og Reidar. Foto: Terhi Pousi

Då Anne og Reidar Heimvik båe vart pensjonistar i 2007,
vart rhododendroninteressa sterkare, og det som Reidar
karakteriserte som ein «snev av rhodomani», utvikla seg
raskt til noko mange av oss kjenner til, ein lidenskapeleg
forkjærleik for rhododendron. Hagen kombinerer artar
og hagehybridar på ein framifrå måte og syner at det
der veksttilhøva er gode, ikkje tek lang tid å etablera ein
attraktiv rhododendronhage. Anne og Reidar sin hage er
etter måten heller flat, men likevel oppdelt av små søkk og
bergknausar som syrgjer for landskapsmessig variasjon.
Eit spesielt blikkfang er ein lysare bergrygg som kom til
syne då kratt, lyng og einer vart fjerna for nokre år sidan.

Egil A. Sæle fortel. Foto: Terhi Pousi

Den 31. august var det tid for hausttur til Stord, ogso denne
gongen velsigna av godt ver. Me vitja hagane til Mona
Lothe, Kjellaug Guddal Sæbø og Martha Lohndal. Fyrste
stans var hjå Mona som på særs beskjedent vis hadde
sagt at det ikkje var råd å samanlika hagen hennar med
andre meir veletablerte hagar hjå mange andre medlemer
i rhododendronforeninga. Mona sin hage er riktignok enno
i etableringsfasen, men i løpet av kort tid har ho samla
over 300 ulike rhododendron, mange av dei så sjeldsynte
at ogso dei meir hardbarka rhododendronspesialistane
som var med på turen, let seg imponera. Me ser spent
fram mot korleis hagen vil utvikla seg vidare.

Frilagt berg som dekorativt innslag Foto: Karin Waltzing
Det andre målet for turen var Hellesøy, heilt nord i
Øygarden. Her står Adnestova som eit autentisk minne
om livet og virket til fiskarbonden fram mot 1900-talet.
Adnestova var i bruk som våningshus fram til 1928 då
det vart bygd nytt hus tett ved. Det var meininga å riva
det gamle huset, men etter som tida gjekk, hadde ingen
lenger hjarta til å fjerna stova som hadde stått på same
staden i over 300 år.

Anne og Reidar Heimvik Foto:Terhi Pousi
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På delar av det gamle bruket er det bygd opp ein større
vitjingshage med lyng og rhododendron som dominerande
plantegrupper, men med mange andre planteslag i tillegg.
Nordsjøhagen har blomstring så å seia heile året. Hagen,
som har over hundre ulike lyngsortar og like mange
forskjellige rhododendron, er den største lynghagen
i landet. Ogso ein gamal jordkjellar har fått lynghage
på taket. Frå bergtoppen i hagen er det vidt utsyn mot
Nordsjøen. Hagen ligg sjølvsagt utsett til for vind, men det
vintermilde klimaet gjer at vekstar som ligg på grensa av
å klara seg i Noreg, trivst utmerkt. Kombinasjonen av fjell,
planter og vidt utsyn unnlet ikkje å gjera inntrykk på oss.

Nordsjøhagen: Ut mot storhavet Foto: Terhi Pousi

Vårlyngen blømer i Nordsjøhagen. Foto: Tor Jan Ropeid

Jordkjellar med blømande vårlyng Foto: Egil A. Sæle

Mona tek imot på trappa. Foto: Tor Jan Ropeid
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Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer og de som har endret fra enkeltmedlemskap til
familiemedlemskap, velkommen i foreningen:

Planter og skulpturar hjå Kjellaug Foto: Karin Waltzing
Dei to neste hagane me vitja, er derimot veletablerte
hagar. Av desse to er Kjellaugs hage på mange måtar
ein annleis hage. Ei vitjing hjå henne fører oss inn i ei
fascinerande hageverd der ho freistar å kombinera
planter med skulpturelle innslag slik at hagen skal verta
ei estetisk oppleving heile året gjennom. Sjølv om mange
av oss hadde vore hjå Kjellaug tidlegare, gjer det frodige
plantemangfaldet og dei overraskande og dekorative
skulpturelle innslaga alltid eit sterkt inntrykk på oss.

Martha tek imot. Foto: Tor Jan Ropeid
Det siste turmålet denne dagen var hagen til Martha
Lohndal. Ogso her har vi med ein veletablert hage å gjera.
Han ligg i ei bratt skråning i ein luftig vestnorsk furuskog,
og det er lett å la seg imponera av det arbeidet som er
lagt ned i bygging av stiar gjennom dei ulike delane av
hagen. Den luftige furuskogen er på mange måtar ideell
for rhododendron. Han er ikkje for tett og slepp inn ljos
i passe dosar og dannar ein beskyttande skjerm slik at
temperaturen på kalde vinterdagar held seg på eit nivå
som gjer at det er mogeleg å få svært varmekjære planter
til å trivast.
Hjarteleg takk til alle som tok imot oss!

Berly Hosøy

Mindeveien 75 A

5073 BERGEN

Bergljot Holm Årstad

Slettenveien 3

1177 OSLO

Morten Fausko

Vårveien 29 A

3024 DRAMMEN

Ernst-Arvid Hansen

Omdal

4380 HAUGE I DALANE

Michel Claude Birkeland

Vestre Dypvågdalen 24

4900 TVEDESTRAND

Karl Wesenberg

Tangevegen 115

6480 AUKRA

SOTRA

GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME

Ta turen innom oss
Her finner du et godt utvalg av:

Ein mannshøg Hibiscus syriacus som den du kan sjå hjå Martha,
høyrer ikkje med til det me opplever ofte på friland i Noreg.
Foto: Tor Jan Ropeid

Planter og skulpturar hjå Kjellaug Foto: Karin Waltzing
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Du kan lesa meir hagane til Anne og Reidar
Heimvik, Mona Lothe og Kjellaug Guddal Sæbø i
Rhododenronforeninga si bok Min rhododendronhage.
Egil A. Sæle og Nordsjøhagen har ei eiga heimeside:
http://www.adnestova.no/

- Rhododendron
- Surjordsplanter
- Stauder
- Roser
- Sommerblomster
- Granitt
- m.m

TLF. 56 32 12 52
bogront.no/sotra
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Vårt «Shangri-La»

- billedbrev fra Himalayas sørøstlige forgård
- del 1
Tekst og foto: Magnus Simonsen

Gjeterne med buskapen sin på vei opp til fjellpasset
Akkurat nå sitter vi øverst i et fjellpass 4000 moh og venter
på at noen gjetere skal passere oss med buskapen sin.
De kommer med hester, kuer, geiter og sauer. Bølingen
forserer raskt den relativt smale fjellkammen vi befinner
oss på og nærmest «velter» over kanten og nedover stien
på den andre siden av passet. Målet deres er den frodige
dalen som de nå har foran seg.
Grunnen til at gjeterne ikke bare stopper opp i dalen der

de kommer fra, er at det allerede er etablert en seter med
husdyr der. Vår teltleir ligger i utkanten av denne seteren
– på en berghylle… Og mens vi har husdyrene beitende
i liene bak oss, så ligger det som mest av alt ligner
på vårt «paradis», i dalføret foran og under oss – med
fargerik rhododendronblomstring så langt øyet rekker.
Alle buskene danner til sammen et helhetlig hvitt-rosarødt fargeteppe, med blå, gule og knallrøde fargeflekker
innimellom.

Vårt «Shangri-La». Bilde oppe til høyre: Guiden vår He Zhi Jian («Dennis»)

Vi er en gruppe på tre par, to fra Norge og ett fra Danmark:
Esther Pedersen og Ruddi Perriard (København), Olga
Nese og Oddbjørn Fosse (Bryne), samt Gunnbjørg og
Magnus Simonsen (Stavanger). Samtlige reiser vi med stor
entusiasme til Yunnan-provinsen i Kina. Målsettingen for
den 16-dager lange turen er å samle frø fra rhododendronarter som er sjeldne eller «utvannede» i Skandinavia. Vi
skal med andre ord oppsøke biotoper med et alpint og
fuktig klima – og det betyr høye fjell og regn- og tåkeskog.

beskrives Shangri-La som et bortgjemt jordisk paradis,
som ligger i en dyp dal et sted blant fjellene i Tibet, og der
menneskene nesten ikke eldes.

Shangri-La
Shangri-La er et høyst virkelig sted i Yunnan-provinsen,
Kina, tett opp mot grensen til Tibet. Stedet er etablert
delvis for å tiltrekke seg turister som kjenner navnet
fra litteraturen, dels for å bygge opp om mytene rundt
samme navn. I James Hiltons roman Lost Horizon

Fjellpass og seterliv
Vi er i begynnelsen av juni måned 2014 og befinner oss
høyt til fjells i Himalayas sørøstlige forgård. Nok en gang
ser vi at naturen langt overgår det vi mennesker klarer
å skape av praktfulle hager og parker – og av «shangrilaer».
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Det er nok mange «shangri-laer» i disse fjellområdene,
men for oss som er plante- og rhododendroninteresserte,
er nok Shangi-La helst et sted i fjellene mellom elvene Nu
(Salween) og Mekong (Lancang) – veldig nær Burma og
Tibet…

Utsikt over høyestliggende camp og seter. Fjellpasset ligger øverst bak fjellet til høyre.
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En strevsom rute opp fra Mekong til den øverste
campen
De åtte «hestemennene» med sine hester og muldyr –
som skal bære det meste av bagasjen vår opp fjellsidene
– møter oss ved Mekong-elvens bredder 2100 moh. Det
pakkes i flettede kurver og store, vanntette sekker. Selv
bærer vi bare det vi aller mest trenger til dagens strabaser:
vann, klær og fotoutstyr.

Kokken i aksjon med sitt «utekjøkken».
Guiden i bakgrunnen til høyre.

Hestefolkene sliter seg opp bakkene sammen med sine dyr.

Fra Norge er vi vant med at stiene og tråkkene oftest
leder oss til topps gjennom daler, langs fjellsider og i
sikksakkstier over fjellpass. Men på denne turen fører
stien oss omtrent rett opp den bratte fjellsiden. Det
viser seg at dette også er den ruten som bøndene og de
fastboende foretrekker.

Maten tar kokken og hjelperen hans seg av. Til tross for
at vi alltid spiser ute, så dekkes det på med «hvit» duk og
fint dandert mat – uansett underlag… For å komme opp til
øverste camp har vi foran oss en oppstigning på nærmere
2000 høydemetre – på våre egne bein…
Naturens ultimate rhododendronhage

Olga, Esther, Gunnbjørg og Oddbjørn starter på den bratte
oppstigningen.

All servering blir foretatt ute i det fri.
Rhododendron roxieanum
Til tross for slitet i motbakkene så kan vi ikke unnlate å
legge merke til de vakre omgivelsene. Et stykke oppe i
fjellet møter skoger av storbladede rhododendron oss.
Imponerende! Vi ser også magnoliatrær, flere typer
orkideer, kaprifol, klematis etc. – manna for hagefantaster!

De første «storbladede» viser seg for Ruddi.
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Rhododendron i sitt naturlige spredeområde
I fjellområdene mellom elvene Nu (renner langs grensen til
Burma) og Mekong er klimaet preget av subtropiske regnog tåkeskoger, relativt varmt og fuktig… Når man kommer
høyt til fjells, så blir det fort kjøligere – og regntunge og

Rhododendron neriiflorum
mettede skyer passerer oss hele tiden. Det er denne
fuktige og alpine biotopen som her gjør det så ideelt for
rhododendronplantene å sette frø og spre seg, vokse og
trives.
Følgeplanter til rhododendron
Tar vi botanikken i nærmere øyensyn, så finner vi i tilknytning
til rhododendron også andre arter av blomster og planter
som vi kjenner igjen fra hagene i Skandinavia – såkalte
«følgeplanter» – som er kinasøte, mange forskjellige
primulaarter, valmuesøster og flere lyngarter. Mens
trærne, som stort sett er nåletrær, danner vegetasjonens
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Brudefotografering 4000 moh i «bed» av R. neriiflorum
rhododendron blir oppmerksomme på at det foregår
brudefotografering der – litt av noen kulisser for den
vakre jenta i sin flotteste festdrakt! Og for en innsats for å
komme til dette «fotoatelieret»!

Kinasøte fotografert ved øverste camp
«tak», så utgjør rhododendronbuskaset «annen etasje» og
følgeplantene «gulvet». Sammen former de tre nivåene et
perfekt rom, og ingen hagearkitekt eller gartner kan gjøre
det mer fullkomment harmonisk enn dette!

tiden under oppholdet i høyfjellet dukker disse fuglene
opp innimellom busker, trær og blomster…

Tilbake til «sivilasjonen»
Nedstigningen fra fjellet er langt fra noen «nedtur». Selv

Solfugl (fire-tailed sunbird)

Esther, Olga og Oddbjørn på vei fra høyfjellet ned til Mekongelva.

om vi etter hvert er
blitt litt skjelvne i
lår og legger, så er
det ikke vanskelig
å nyte turen tilbake
til utgangspunktet
ved Mekongelvas
bredder. Praten går
livligere mellom oss
og hestefolket nå –
mest fingerspråk…
På den siste biten
av turen får vi se elva
i «fugleperspektiv»;
bred, brungul og
mektig - rennende
i sakte tempo mot
utløpsdeltaet
i
Kambodsja og ut
i
Sør-Kina-havet.
Høyt oppe i liene
hører vi gjøken som
gauker oss farvel
og samtidig gjør
oss oppmerksom
på at vi nå forlater vårt eventyrlige «Shangri-La» – og at
på den andre siden av kloden så lokker den nordiske
sommeren …
Del 2 av billebrevet kommer i et senere nummer
av Lapprosen. Da vil vi konsentrere oss mest om de
rhododendronartene vi fant på turen.
Hele Billedbrev 1 er hentet fra Trekk 2

Fugler som lever i «symbiose» med rhododendron
I tillegg til følgeplantene ser vi også spesielt tilpassede
fugler som er en naturlig del av biotopen rundt
rhododendron – vi velger å kalle dem for «følgefugler».
Den vakreste er solfuglen («fire-tailed sunbird»). Denne
arten ser vi ikke før vi passerer 3500 moh. Det er en
opplevelse for en amatørornitolog å se fugler som har sitt
rette habitat i tilknytning til klodens spredningssenter for
rhododendron! Av andre fugler som lever tett på denne
planten, er gulbrynsangeren og blekbrynsangeren. Hele

Gulbrynsanger (yellow-browed warbler)
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Sammensatt og «fargerik» befolkning
Yunnan-provinsen er spesiell, selv i det særegne og
på mange måter hemmelighetsfulle Kina. Det finnes
mange minoriteter her, grupper av folk som stammer fra
Tibet, Burma og andre områder i Himalaya og SørøstAsia, forskjellige kulturer med et utall av fargerike
nasjonaldrakter. Det virker som at alle er stolte av sin
spesielle bakgrunn. Kulturene og religionene er mikset
sammen i en religiøs og kulturell smeltedigel i Yunnans
nordvestlige dalfører. Stor er overraskelsen vår da vi høyt
til fjells og midt i et «kjempebed» av knall rød-orange

Reisedeltakerne: Gunnbjørg og Magnus Simonsen, Esther
Pedersen, Olga Nese, Oddbjørn Fosse, Ruddi Perriard og
kokken vår «Tom». Foto He Zhi Jian

Fakta om turen:
Turen varte fra 30. mai til 16. juni 2014.
Flyreisen gikk via København og Bangkok til Kunming og Lijiang i Yunnan-provinsen, Kina.
En minibuss førte oss nordvestover – via Weixi – til landsbyen Yanwa ved elva Mekong (Lancang).
Trekk 1: Vi gikk vestover fra Yanwa – opp i fjellene til Mageluo og Laqielie Camp.
Trekk 2: Vi gikk vestover fra Bading Village – litt nord for Yanwa – opp i fjellene til Camp 1 og Camp 2 (Majiwa).
Hvert trekk var på fem dager, og på hver tur hadde vi med oss åtte hester/muldyr til å bære. Hver hest ble passet
på av en «hestemann». I tillegg var det en guide, en kokk og en hjelpemann med på turen.
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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, om å skrive litt utfyllende om hagen deres, og/eller melde
inn endringer. På www.rhododendron.no finner du oversikt over besøkshagene.
NB! Kontakt alltid hageeieren på forhånd om det passer med besøk.
Lars Solbu Bevanger, Arnheim, 7354 VIGGJA
tlf 970 21 297 e-post 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.
Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 ÅLESUND
(bydel: Spjelkavik, 12 km fra sentrum)
tlf 70 14 02 51 / 415 88 630
e-post olejonnylarsen@hotmail.com
webside www.lapponicum.com
To mål stor hage i Ålesund. Stor samling av
rhododendronarter, nåletrær og vintergrønne bladplanter.
Har alltid mange rhododendronarter for salg. Besøk etter
avtale, også grupper.
Ingvald Austrheim, 6995 KYRKJEBØ
tlf 57 71 11 71
Stor samling rhododendron i skog (4–5 mål) og mark.
Flott hage på ca. 1 mål i tilknytning til huset, med
vårstauder, trær og busker. Stor samling rhodoer, arter og
hybrider (se Lapprosen nr. 3/2005).
Brit Godske Bjørklund, Birkelundsbakken 56, 5231
PARADIS
tlf 55 91 17 13 / 994 49 459 e-post britgobj@gmail.com
1,3 mål hage på skrinn, forblåst haug. Overtatt i 1986
som delvis gjengrodd hage, samt udyrket mark. Lite
jordsmonn («råtefjell»). Har tilført utallige lass jord og
noe sand (båret i bøtter) samt en mengde stein til
oppbygging, tråkk og installasjoner. Har litt etter litt
spadd opp, ryddet og laget områder med ulike temaer
hvor komposisjon, spenning og estetikk er viktig. Jeg har
samlet på spennende stauder, lyng og andre vintergrønne
planter, rhododendron og diverse busker og trær. Har
dessuten kjøkkenhage med poteter, grønnsaker, bær og
urter. Driften er økologisk.
Olaf Hammersland, Hammerslandgrenda 62, 5252
SØREIDGREND
tlf 55 12 06 81 / 992 37 719
e-post 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.

16

- Lapprosen 1 - 2015 -

Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796, 5363 ÅGOTNES
tlf 56 33 47 88 / 977 76 050
e-post 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 tre
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 50 kr. Gode
parkeringsmuligheter. Hjertelig velkommen til en fin
opplevelse.
Anna Karin og Gunnar Breivik, Davangervegen 327,
5310 HAUGLANDSHELLA
tlf 56 14 53 38 / 482 51 526 / 913 63 143
e-post gu-brei@online.no
Hagen vår ligger i en furuskog, tidligere utmark, med
myr og fjellknauser, einer, røsslyng og bærlyng og er på
ca. 2 mål. I 1975 begynte vi å planlegge hagen og fant
etter hvert ut at vi måtte satse på surjordsvekster. Vi har
samlet ca. 300 rhodoer med stort og smått, både arter
og sorter. Vi har også asiatiske lønnetrær, magnolia,
camellia, stewartia, pieris, skimmia, lyng, dvergvokste
nåletrær, clematis, juleroser, hosta, stauder og løkvekster.
I en normal vestlandsvinter har vi noe i blomst nesten
hele året.
Tjorehagen på Radøy, 5938 SÆBØVÅGEN
tlf 951 58 756 (56 37 10 40 – kveld) hjemmeside www.
tjorehagen.no
Ca. én times bilkjøring nord for Bergen. 25 da
naturhage med stort utvalg av rhododendronarter og
kultivarer og andre busker og trær. I hagen finnes en
rekke storbladede rhododendron (rex, fictolacteum,
macabeanum, auriculatum, barbatum, fulgens og mange
flere) i god trivsel.
Hjørdis og Torolf Juvik, Midtskogvegen 30 A, 5200 OS
tlf 56 30 07 03 / 415 83 738 / 949 71 690
e-post 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
e-post 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, Tverrgardsvegen 11, 5416
STORD
tlf 53 41 01 50 / 974 64 922
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.
Oddbjørn Fosse, Malmvegen 16, 4347 LYE
tlf 971 16 513
e-post 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.
Else-Helen og Kjell Kristoffersen, Lutsiveien 240, 4309
SANDNES
tlf 51 62 07 52 / 995 08 275 / 403 35 115
e-post elsehk@broadpark.no
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.
Guri og Reidar Vigrestad, Rundvegen 17, 4362
VIGRESTAD
tlf 950 36 058
e-post 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.
Gudrun og Audun Arne, Eikeveien 3, 4824 BJORBEKK
(ca. 7 km fra Arendal sentrum mot Grimstad)
tlf 975 40 012 / 454 47 001
e-post auduarne@frisurf.no
Hagen er ca. 1 mål og inneholder ca. 300 rhododendron,
arter og hybrider. Vi har holdt på i ca. 10 år med
rhodoer og surjordsplanter og jobber kontinuerlig med
endring, utvikling og tilføring av busker, trær og diverse
følgeplanter. Tar imot besøk etter avtale.
Inga Olsen, Roligheden 5, 4825 ARENDAL
tlf 992 34 426 e-post inga.olsen@online.no
Variert hage som har ca. 1200 m2 med steinbed, stauder
og rundt 200 ulike rhododendronarter og -hybrider.
Mange forskjellige primulaer og surjordsplanter. Driver
med planteformering og noe salg. Åpent fra 13.05.

Mona Klemmetsen, Nedre Nævisdal 50, 4821 RYKENE
tlf 37 09 39 60 / 481 45 161
e-post 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 / 971 63 328
webside www.fosshagesenter.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.
Roger H. Karlsen, Ekelundveien 3, 1545 HVITSTEN
tlf 64 95 53 31 / 908 24 327
4 dekar tomt med rhododendronarter og -hybrider
plantet blant furu og eiketrær. Mange andre prydtrær,
som rundt 70 ulike magnoliaer. Blomstring begynner i
april.
Ebba og Jens Holmboe, Grusveien 20 B, 1430 ÅS
tlf 950 43 279 / 995 85 954
e-post ebbaholmboe@online.no
Liten samlerhage på 140 m2 med mange rhododendron
(ca. 250 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, er Cypripedium, Erythronium,
Hepatica, Gentiana og løker. Hagen er bygget opp med
torvblokker og tørrmur og rommer også en svært liten
dam!
Kari Marie og Harald J. Aandstad, Skjærigutua 30,
2266 ARNEBERG
tlf 900 49 349 / 992 71 925
e-post kari.marie@aandstad.com
webside www.furuli.com
Hagen ble påbegynt i 2005 da vi flyttet inn i nytt hus
på ny tomt på ca. 2 daa. Furuli ligger i skogkanten med
god utsikt over bygda og midt i Solør. Solør er kjent
for varm sommer og kald vinter. Det sies at det er for
kaldt for rhododendron i Solør. Nå har vi passert 190
rhododendron, derav over 130 forskjellige, både arter og
hybrider. Ellers har vi lyng, roser, liljer, stauder, mange
spesielle trær bl.a. magnolia. Her er det blomstring fra
tidlig vår til sen høst. Hagen er fortsatt under utvikling.
Noe planter til salgs.
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Rosetre og alperose

– litt om folkelig navnebruk i Alperegionen
Tekst: Tor Jan Ropeid
Et besøk i et hagesenter på jakt etter nye
rhododendronplanter viser at rhododendron i stor
grad ennå selges under den norske fellesbetegnelsen
«alperose», et navn som i grunnen er like problematisk
som det vitenskapelige slektsnavnet Rhododendron, som
er satt sammen av gresk rhódon (rose) og déndron (tre). I
tiden før Carl von Linné systematiserte plantenavnene, ble
Rhododendron utelukkende brukt om en annen plante,
nemlig oleander. Den siste var også kjent som nerium (fra
gresk nerion). Linné valgte Nerium som vitenskapelig navn
for oleander og overførte Rhododendron på en nokså
lettvint måte til en planteslekt han ikke hadde særlig god
kjennskap til. Slike omtrentligheter og navneoverføringer
er nokså vanlige både i folkelig og vitenskapelig
navnegiving: Både i Linnés Rhododendron og i alperose
(fra tysk Alpenrose) finner vi et vanlig navnefenomen
idet «rose» brukes som fellesbetegnelse på blomster
som skiller seg ut p.g.a. sin farge (som oftest rødt) eller

skjønnhet. På lignende måte har hverken «nøkkerose»
eller «julerose» noe som helst med roseslekten å gjøre.
Da Linné ga planteslekten navnet Rhododendron, var det
først og fremst de ekte alpeplantene Rh. ferrugineum og
Rh. hirsutum han tenkte på. I folkelig navnebruk skilles
det vanligvis ikke mellom de to artene som begge to
går under navnet Alpenrose. Vi finner navnet igjen i
Alpenrosengürtel («alperosebelte») som er en betegnelse
på vegetasjonsbeltet mellom skog og snaufjell. Pedantisk
som jeg er, irriterer jeg meg litt når alperose også blir
brukt om rhododendron fra helt andre verdensdeler
enn Alpene. Tysk Alp(en)rose er et dobbeltydig navn,
som både kan ses i sammenheng med Alperegionen og
Alp («seter, fjellbeite»). Alpenrose kunne likeså godt ha
vært oversatt med «seterrose». Forbindelsen med seter
finner vi igjen i navn som Almrose (Alm betyr også seter,
fjellbeite), Sennerrose eller Melcherrose (= stølskarrose).

En slik overføring av et plantenavn til en helt annen art er
et ganske vanlig fenomen i folkelig navnebruk. I tillegg til
rosen er det særlig nelliken som har vært brukt som navn
for rhododendron. På sveitsertysk kalles nellik Nägeli, og
vi finner vi navn som Alpnägeli eller Bergnägeli brukt om
alperosen. Et navn som Harznägeli («harpiksnellik») viser
til at alperoseblad kan føles klebrige.
Både rose- og nelliknavnene kan ses på som positive
betegnelser, men alperosen er ellers ikke alltid så velsett
på fjellbeitene. Den inneholder giftstoffer som kan være
skadelige for drøvtyggere, den blir sett på en vekst som
fortrenger mer verdifulle beiteplanter og kan nesten opptre
som en alpin ugressplante, noe som har ført til nedsettende
navn som Schinderlatschen («rakkerbusk»), Lodalatschn
(«sjuskebusk») og Geißschaden («geiteskade»). I Bayern
beskrives den til og med som en forhatt fiende.
Et annet navnekompleks som i store deler av det alpine
utbredelsesområdet knyttes til rhododendron, er navnet
Rausch, enten alene eller i sammensetninger som
Almrausch, Alprausch, Rauschkraut. Denne navnebruken
(den vanlige betydningen av Rausch er «rus») er blitt sett
i sammenheng med plantens giftighet. Rausch finner
vi dessuten igjen i navnet Rauschbeere som vanligvis
brukes om en plante som også i Norge har ord på seg for
å være giftig, nemlig blokkebær, Vaccinium uliginosum –
litt pussigere blir det når Rauschbeere dukker opp som
navn på tyttebær, krekling eller melbær. Som plantenavn
brukes Rausch ikke bare om rhododendron, men også
som kollektivnavn om kratt og busker i Alpene. Når det
folkelige navnet ses i sammenheng med giftighet og
rus, dreier det seg etter all sannsynlighet om en såkalt
folkeetymologi, dvs. en gal tolkning gjort av lekfolk om et
ords opprinnelse. Plantenavnet Rausch lar seg føre tilbake
til latin rūscus, hvor en lang -u- helt regelmessig er blitt til
tysk ‑au-. Noen kjenner kanskje til Ruscus aculeatus, som
ikke sjelden brukes som dekorativ stueplante.
Alperosekratt er kanskje ikke det seterfolket setter størst

pris på, men man har lagt merke til at det er et yndet
tilholdssted for dyr og fugler, særlig for ryper, noe som
kommer til syne i sveitsertyske navn som Hüenerblume (=
hønseblomst), Hüener-Maie (= hønsebusk), Hüenderrose
(= hønserose). Hønsene det er snakk om her, er
selvsagt ryper (tysk Schneehuhn). Hønsefuglen dukker
forresten også opp i et annet navn, Almhanel, som kan
oversettes med «liten seterhane». Det er antagelig den
røde hanekammen som her blir sammenlignet med
blomsterfargen. Denne sammenligningen finnes også i
det franske dialektnavn créta de pole og i et lite knippe
retoromanske navn, créstas cott, crasta d’chöd o.l.
Rødfargen finner vi dessuten i folkelige forestillinger om at
blomster med røde farger på en eller annen måte må være
forbundet med lyn og tordenvær. Et ikke uvanlig navn for
den røde engnelliken er Donnernelke («tordennellik»). Også
alperosenavn er i mange tilfeller satt sammen med Donner
(torden): Donnerblume («tordenblomst»), Donnerbusch
(«tordenbusk»), Donnerrose («tordenrose»). Det pussige
er at man ikke kan komme til enighet om rødfargen er
positiv eller ikke. I noen deler av Alperegionen heter det at
alperosens rødfarge trekker til seg lynet, mens man andre
steder er like overbevist om at rødfargen beskytter mot
lynet.
Avslutningsvis tar vi en rask titt på de vitenskapelige
navnene. I Rh. ferrugineum viser navnet til at bladene
har en nærmest rustbrun bladunderside (lat. ferrugo =
rust). I Rh. hirsutum er det hårene på bladkantene som
er blitt brukt som kjennemerke (lat. hirsutus = håret). Da
behåringen stort sett begrenser seg til bladkantene, er det
offisielle tyske navnet på mange måter bedre: Bewimperte
Alpenrose («alperosen med øyenvipper»).

Møtested for hagefolk
Godt u
tvalg
og god
service
for hag
eplante
r.
Rh. ferrugineum på naturlig voksested - alpeeng i Østerrike Foto: Bjørn Moe
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‘Weston’s Aglo’
Tekst og foto: Bengt Karlsson

Rhododendron dauricum album
Westongruppen är ett samlingsnamn på de hybrider
som olika generationer i familjen Mezzit korsat fram
under flera decennier. En vanlig utgångspunkt för
deras korsningsarbete är att använda bl.a. R. minus, R.
dauricum, R. mucronulatum i olika variationer. Resultaten
har blivit många rikblommande, härdiga och kompakta
buskar. De mest kända är ‘PJM’, ‘PJM Elite’ och ‘Olga
Mezzit’.

Rhododendron ‘Weston’s Aglo’
När man tänker alprosor – lepidoter – så går tankarna
till buskar i «lilla formatet». Många av lepidoterna är ju
lågväxta för att klara höga höjder och har överlevt tack
var att de kunnat huka sig för vinden och gömma sig
under snötäcket. Men det finns även större lepidoter som
kan nå trädhöjd. I Yunnan stötte vi exempelvis på stora
bestånd av både R. rubiginosum, R. ambiguum och R.
mekongense som kunde nå ända upp till 4 meters höjd
på höjder runt 2000 m, vilket motsvarar zon 1-2 hos oss.
Vill man ha härdigare plantor, så finns det i handeln ett
antal medelstora hybrider som visserligen bara har funnits
tillgängliga några år, men som kan växa på sig och bli riktigt
stora med tiden. En av dessa medelhöga snabbväxande
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hybrider är ‘Weston’s Aglo’ inköpt i slutet av 90-talet, då
bara 10 cm hög. ‘Weston’s Aglo’ är en rikblommande
hybrid som jag placerat som solitär på mitt lilla berg «Little
Yunnan». Den är i dag 1 meter hög och är översållat med
små rosa blommor med rött svalg som i blomtid täcker
hela busken. När den får stå ensam ute bland blåbär
och lingon, så skapar detta en vacker kontrast mellan
det ljusgröna och det rosa. ‘Weston’s Aglo’ är en lyckad
hybrid som innehåller R. minus compact selection korsad
med en dauricum-hybrid. Registrerad år 1964 cross #226
av någon i familjen Mezzit som drev Weston Nurseries.
Denna snabbväxande kompakta hybrid liknar för övrigt
‘Olga Mezzit’ och dess släkting ‘PJM’. Vänd på ‘Aglo’ så
får ni namnet på en annan välkänd mezzithybrid

Rhododendron ‘PJM’

Rhododendron sichotense.
Det finns en flytande gräns mellan R. sichotense och
R. dauricum, men den förra blommar tidigare. Den mäter ca 2.5
m och har en relativt små blommor som tål tidiga frostnätter.
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Informasjon fra

Den norske Rhododendronforening
Innkalling til årsmøte i Den norske Rhododendronforening
Tid:
Sted:

Lørdag 23. mai 2015 kl. 14.00
Rogaland Arboret, Espeland, 4308 Sandnes www.rogalandarboret.no

Dagsorden
1.
Valg av dirigent
2.
Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.
Årsberetning 2014
4.
Regnskap 2014
5.
Innkomne saker
6.
Fastsettelse av kontingent for 2016
– styret foreslår uforandret kr 300 for enkeltmedlem og kr 425 for familiemedlemskap
7.
Budsjettforslag 2015
8.
Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2016
– styret foreslår samme satser som i 2015
9.
Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
10.
Valg av revisor
11.
Valg av valgkomité
12.
Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Kontingent og medlemsregister
Kontingenten for 2015 er kr 300,00 for enkeltmedlemskap og kr 425,00 for familiemedlemskap.
Fra 2015 sender vi ut kontingentkrav på e-post, SMS og brev – du får ikke lenger giro.
De medlemmene vi har e-postadresse på, får en e-post som gjenspeiler deres medlemskapstype og det beløp de
skal betale, til resten av medlemmene sender vi SMS eller brev med samme informasjon. Derfor ønsker vi at så
mange som mulig husker å oppgi sin e-postadresse og også eventuelle endringer i e-postadressen og endringer i
fast- og mobilnummer og postadresse.
Ved betaling av kontingenten ber vi om at det skrives navn/navnene på medlemmet/medlemmene i
meldingsfeltet, det gjør arbeidet med å registrere innbetalingene mye lettere.
Vi oppdaterer vårt medlemsregister hele tiden og ber våre medlemmer om å melde fra om adresseendringer så raskt
som mulig for å unngå at Lapprosen kommer i retur. Posten er blitt mye strengere nå som det innføres gateadresser
over hele landet. Foreningen opplever at Lapprosen kommer i retur hvis den gamle adressen er brukt i stedet for den
nye gateadressen.
Enda en gang tusen takk til våre medlemmer for hyggelig kontakt rundt medlemsregisteret.
Ebba
medlemsregisteransvarlig
Ebba Holmboe
Grusveien 20 B, 1430 ÅS
tlf 950 43 279
e-post ebbaholmboe@online.no

Forslag til flere saker som ønskes tatt opp, må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet
– innen 2. mai.

RHODODENDRONARTER FOR SALG

2015

Hjertelig velkommen!
Styret i DnR

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

Rhododendron beanianum

Mange nye spennende arter på lista:
× bathyphyllum, lanigerum, decorum var. cordatum,
ochracum, cookeanum, brachyanthum, cuneatum,
ochraceum
viridescens, cinnabarinum var. tamaense etc.
*
Nyere introduksjon i Vesten: mianningense, hoi,
xichangense, tsaii
*
Mange planter fra norske innsamlinger i naturen.

Salgsliste kan bestilles pr. e-post eller vanlig
post. Kan også leses på www.lapponicum.com
Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 Ålesund
Tlf: 70140251 - 41588630

Fra Kinas sørøstlige forgård – solfuglen, rhododendronens fargerike følgefugl, har funnet en plass i en lokal form av R. wardii (kanskje en
mellomform mellom R. wardii og R. caloxanthum). Den litt utydelige røde i bakgrunnen er nok R. beesianum. Foto: Magnus Simonsen
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Frøliste
Frø innsamlet på Arboretet på Milde i 2010
R. dauricum
R. mucronulatum
R. quinquefolium
R. albrechtii
R. schlippenbachii
R. vaseyi
R. camtschaticum
(R. decorum × calophytum) × asterochnoum. Donor Bengt Karlsson, Sverige.

Frø innsamlet i Yunnan, Kina 2012 av Remi Aleksander Nielsen
RAN 360 R. aberconwayi
RAN 366 R. polylepis
RAN 410 R. aganniphum
RAN 428 R. lutescens
RAN 434 R. pachytrichum
RAN 468 R. aganniphum
RAN 518 R. phaeochrysum
RAN 537 R. beesianum
RAN 558 R. anthosphaerum
RAN 561 R. coriaceum
RAN 573 R. tephropeplum
RAN 588 R. decorum
RAN 598 R. coriaceum
RAN 628 R. rubiginosum
RAN 676 R. sphaeroblastum var. sphaeroblastum
RAN 677 R. amundsenianum
RAN 680 R. souliei
RAN 681 R. lacteum
RAN 702 R. sikangense – (R. cookeanum)

Det er ca. 40 frø i hver pakke. Prisen er kr 30 pr. pakke + porto.
Vi kan ikke garantere at alle frøene spirer, men hvis spiring uteblir, vil vi gjerne få tilbakemelding.
Kontakt: Frøforvalter Jan Valle – se side 2 i dette nummer av Lapprosen.

Årsmøtehelg på Sola 22.–24. mai 2014
Fredag		
kl. 18.30
				
				

Grillsamling i Stavanger Botaniske hage på Ullandhaug.
Ta med mat og drikke. Vi holder griller, engangsservise, brød, potetsalat,
salat, kaffe og kaker.

Lørdag		
kl. 10.00
		
kl. 10.30
		kl. 12.30
		
kl. 14.00
		
kl. 15.15
		
kl. 19.00

Transport til Rogaland arboret
Omvisning i Arboretet ved daglig leder John Ivar Lima.
Lunsj
Årsmøte
Foredrag av Ruddi Perriard
Årsmøtefest på Stavanger Quality Hotell

Søndag				

Avreise til Skottland.

Innkvartering:
		

Foreningen har reservert rom på Stavanger Quality Hotell, like ved Sola flyplass.
Dobbeltrom kr 845 per natt
Enkeltrom kr 745 per natt

Tre-retters middag kr 435
Den enkelte betaler for rom og middag ved avreise.
Bindende påmelding innen 19. april til Tone Fosse Ulvøy, tone@ulvoy.no, Bispeveien 3, 4325 Sandnes.
Mobil 470 11 327
Jeg/vi ønsker å delta på årsmøtehelgen på Sola
Navn................................................................................. e-postadresse.........................................................
Overnatting på Quality Hotell

Enkeltrom...................................Dobbeltrom...........................................

Grillsamling i Botanisk hage

Antall personer..........................................................................................

Transport til Botanisk hage

Antall personer..........................................................................................

Årsmøte i Rogaland Arboret

Antall personer..........................................................................................

Transport til Arboretet

Antall personer..........................................................................................

Årsmøtefest

Antall personer..........................................................................................

Styret i Rhodo Sør-Vest ønsker alle hjertelig velkommen!
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Årsmelding 2014

Informasjon fra DnR avdeling Vest
Innkalling til Årsmøte
Tid: tysdag den 17. mars kl 18.30
Stad: møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun
Årsmøtesaker: årsmelding, rekneskap og budsjett, innkomne forslag, val.
Saker som det er ønskje om å ta opp på årsmøtet, må vera styret i hende innan 10. mars.
Foredrag begynner rett etter årsmøtet, ca. kl 19.00.
Rhodohagen og miniarboretet på Kårtveit v/ Harald Kårtveit
Kaffi og plantelotteri. Inngangspengar kr 50.
Vel møtt til ein hyggeleg kveld!
Helsing styret i Rhodo Vest

28. april

Årsmøte og medlemsmøte kl. 18.30 i møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10,
Nesttun. Etter årsmøtesakene blir det foredrag ved Harald Kårtveit om Rhodohagen og
miniarboretet på Kårtveit. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.
Triflora-subseksjonen
Foredrag v/ Hans Eiberg. Medlemsmøte kl. 18.30 i møtelokalet til Lions Club Fana,
Østre Nesttunvei 10, Nesttun. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.

10. mai

Vårtur til Os-området
Hagebesøk hos Hjørdis og Torolf Juvik, Elna og Jan Rune Hesjedal, samt Moldegaard.

22. – 23. mai

DnR-årsmøtehelg i Stavanger

24. – 30. mai

DnR-tur til Skottland

31. mai

Arboretets dag på Milde
Aktivitetsdag for hele familien kl. 12 – 16. Infostand med salg av småplanter.

30. august

Høsttur i Bergensområdet
Hagebesøk hos Olaf Hammersland og Tor Jan Ropeid.

September – oktober:

Kurs i plantelatin
Kurssted er Arboretet på Milde. Kursleder er Tor Jan Ropeid. Kurset går over tre 		
tirsdagskvelder: 29.09., 13.10. og 27.10. Kursavgift kr 300.
Vi kommer tilbake med nærmere detaljer i Lapprosen 2.

10. november

Tilbakeblikk på årets sesong
Tor Jan Ropeid forteller om turen til Skottland. Det blir også bilder fra andre turer og 		
aktiviteter i 2015. Medlemsmøte kl. 18.30 i møtelokalet til Lions Club Fana,
Østre Nesttunvei 10, Nesttun. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.
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Tor Jan Ropeid				leiar
Jan Rune Hesjedal			
nestleiar
Terhi Pousi				kasserar
Astrid Jacobsen				sekretær
Håkon Morvik				styremedlem
Anne Marie Aronsen Storebø		
styremedlem
Maria Fett				varamedlem
Jan Valle				varamedlem
Revisor:				
Valkomité:				

Grete Nygård
Torolf Juvik og Sølvi Søfteland

Styret har hatt fem møte i 2014, alle i driftsbygget på Det norske arboret, Milde. 34 saker vart behandla.
1. februar: Internkurs i bruk av DnR-medlemsregisteret v/ Ebba Holmboe.
Biblioteket på Det norske arboret, Milde. 10 deltakarar.
18. februar: Tilbakeblikk v/ Torolf Juvik og Terhi Pousi. Bilde frå turar og aktivitetar i 2013. Medlemsmøte i
møtelokalet til Lions Club Fana på Nesttun. Kaffi og plantelotteri. 27 frammøtte.

Årsprogram 2015
17. mars

Styret i 2014 etter valet på årsmøtet 18.03.2014:

18. mars: Gjensyn med Yunnan – foredrag ved Ole Jonny Larsen.
Årsmøte og medlemsmøte i møtelokalet til Lions Club Fana på Nesttun. Kaffi og plantelotteri. Signering og salg av
boka Min rhododendronhage. 36 frammøtte.
11. mai: Vårtur til Sotra
Vi besøkte hagen til Anne og Reidar Heimvik på Ågotnes og etterpå Nordsjøhagen og Adnestova til Egil A. Sæle og
Anne Lise Grøm på Hellesøy. Plantesal. 29 deltakarar.
24-25. mai: DnR - årsmøtehelg i Arendal
15 deltakarar frå RhodoVest.
25. mai: Arboretets dag på Milde
Jan Valle, Håkon Morvik, Astrid Jacobsen og Tor Jan Ropeid. Infostand med sal av småplanter.
31. august: Hausttur til Stord
Vi besøkte hagane til Mona Lothe, Kjellaug Guddal Sæbø og Martha Lohndal. 22 deltakarar.
11. november: Rhododendronsläktet – upptäck bladens skönhet – foredrag ved Bengt Karlsson. Medlemsmøte i
møtelokalet til Lions Club Fana på Nesttun. Kaffi og plantelotteri. 33 frammøtte.
Medlemskap: Folkeakademiet i Bergen
Per 31.12.2014 har DnR 445 medlemmer, 176 av desse soknar geografisk til avdeling Vest.
Rhodo Vest vil takka alle som har gitt plantegåver til lotteri og auksjonar, og alle som har deltatt på møte og turar og
dermed gitt oss endå eit hyggeleg rhododendronår. Takk til Arboretet og Botanisk hage på Milde for godt samarbeid og
lån av møtelokale.
Bergen 31.12.2014
Styret i Rhodo Vest
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Informasjon fra DnR avdeling Sør-Vest
Innkalling til Årsmøte
Tid: 18. mars kl. 19.00

Årsmelding 2014
Styret i Rhodo Sør-Vest som ble valgt på årsmøtet 12. april 2014, har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Vigrestad
Olga Nese
Tone Fosse Ulvøy
Tor Frostestad
Oddbjørn Fosse

Varamedlem/kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomite:

Kjell Knutsen
Gunvor Eide
Arne Sporaland
Knut Meisland
Magnus Simonsen

Sted: Rogaland Arboret
Sakliste:
Årsmøtesaker: Årsmelding og regnskap 2014, budsjett 2015. Innkomne forslag. Valg. Årsprogrammet for 2015,
gjennomgang.
Saker som ønskes tatt opp på møtet, må meldes styret en uke før årsmøtet.
Etter avsluttet årsmøte orienterer Magnus Simonsen om trackingtur til Kina.
Servering og utlodning
Styret håper at dere har anledning til å komme!

Årsprogram 2015
18. mars

Årsmøte og medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19.00.
Årsmøtesaker etter innkalling
Magnus Simonsen orienterer om og viser bilder fra trackingtur til Kina.
Servering og utlodning

22.-23. mai

Årsmøtehelg i DnR på Sola
Se program s. 25 i dette nummer av Lapprosen.

24.-30. mai

DnR-tur til Skottland.

6. juni

Tur til Haugesund og Isvik.
Besøk hos Finn Larsen og Ødegårds Plantesalg.

20. august

Tur til Vølstad i Madland
Besøk i hyttehagen til Arne og Gunn Sissel Sporaland

23. september

Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19.00
Kjell Knutsen forteller om jordorkideer
Servering og utlodning

25. november
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Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19.00
Tilbakeblikk på 2015. Framvisning av bilder fra turer medlemmene har vært på.
Servering og utlodning
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Det kom benkeforslag om å øke antall varamedlemmer til 3 stykker, dette ble godkjent.
Styret har hatt fire møter, og 17 saker har vært til behandling. Foreningen har 56 medlemmer per 31.12 14.
12. mars

Årsmøte og medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00
Annonserte årsmøtesaker ble programmessig gjennomført.
Etter årsmøtet var det foredrag av Svein Ringstad fra Brynes planteskole om kamelia og
rhododendron. 22 medlemmer til stede.

13. mai

Medlemsmøte, dugnad i Rogaland Arboret kl. 18.00
Det var planlagt visning av rhododendronfeltet i Arboretet og utplanting i det nyanlagte 		
«fjellbedet». Det kom kun tre medlemmer, men de fikk plantet en del små rhododendron.

21. mai

Hagevandring kl. 18.00
Besøk hos Kai og Lillian Killerud i deres innholdsrike og godt planlagte hage i Harfsfjord.
18 medlemmer til stede.

14. juni

Tur til Suldal
Fjorten medlemmer drog på dagstur til Karl Lalid og Jakob Roaldkvam i Suldalsosen.

24. september

Medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00
Foredrag: Stikking og poding av rhododendron, Finn Larsen. 18 medlemmer til stede.

26. november

Medlemsmøte. Rogaland Arboret kl. 19.00
Visning av bilder fra turer. Medlemmer fortalte historier fra egen hage og turer.
19 medlemmer til stede.

Foreningen har i samarbeid med Rogaland Arboret opparbeidet et nytt fjellbed. Her er det nå plantet 25 lave lepidote
arter. Vi vil også forsøke å plante inn noen følgeplanter til rhododendron som Cassiope, Daphne, Pleione, alpine
lyngarter m.m. når de kan dokumenteres. Totalt har foreningen hentet 86 planter hos Ruddi Perriard i Danmark.
Feltet med elepidote arter omfatter nå rundt 50 planter.
VI takker Rogaland Arboret for godt samarbeid i 2014, spesielt for opparbeidelse av nytt fjellbed og for lån av
kafeteriaen til medlemsmøtene. Vi takker også alle som bidrog med flotte planter og andre gaver til utlodning på
medlemsmøtene.
21. januar 2015
Styret i Rhodo Sør-Vest
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Årsprogram 2015

Informasjon fra DnR avdeling Sør
Innkalling til Årsmøte
Tid:
Sted:

Onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00.
Stinta skole, Arendal.

11. mars		
			

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

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.
Bildekomposisjon i samarbeid, årene som har gått og året som gikk.
5.
Gjennomgang av årsprogrammet for 2015.

10. mai			
			

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

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før møtet.

12. mai			
Dugnad på Dømmesmoen
			Fra kl. 18.00. Utplanting/flytting av rhodoer + noe grunnarbeid.

Audun Arne, leder.

Årsberetning 2014

20. mai			Hagebesøk hos Anneli Rose Bengtson
			
Budalen 9, Saltrød, kl.18.00, tlf 957 59 884.

Det sittende styret ble valgt på årsmøtet i Arendal 12. mars 2014.
Styret har bestått av:
Audun Arne		
leder
Per Evensen		
kasserer
Vidar Olsen		
styremedlem
Kathrine Lyngstad
styremedlem
Varamedlemmer:
Nina Gjermundsen
			Frode Harnes
Valgkomité:		
Gudrun Arne
			Anne Brit Evensen
Revisor:		
Knut Gjermundsen
Gudrun Arne har fungert som styrets sekretær.

22.–23. mai		

Det har vært avholdt fem styremøter i perioden. 28 saker har vært til behandling.
Avdelingen har per 31.12.2014 54 medlemmer.

03. juni			
Tur til Vidar Olsen i Fyresdal
			Nærmere detaljer i Lapprosen 2.

Aktiviteter gjennomført i 2014:
Alle aktiviteter i årsprogrammet til Rhododendron Sør ble gjennomført slik det ble presentert i Lapprosen nr. 1 og nr.
2. Hovedpunkt i 2014 var selvfølgelig ansvar for DnRs årsmøte 23.–25. mai. All tilbakemelding har vært positiv, og vi
hadde værgudene med oss.
Turen til Kolding/Danmark 4.–6. juni var meget vellykket. Det var ellers god oppslutning på alle øvrige punkter i årsprogrammet.

			Hagebesøk hos Astrid Gjertsen
			
Anneli Rose Bengtson guider oss.
			
Tidspunkt og nærmere detaljer i Lapprosen 2.

Samarbeid: Samarbeidet med Dømmesmoen/Norsk hagemuseum ble videreført i løpet av året.
Vi har fortsatt utplanting i arboretet og har mange planter på vent. Grimstad kommune har ansvaret for Dømmesmoen,
og to fulltidsansatte bistår med praktiske gjøremål.

		

Årsmøtehelg DnR i Sør-Vest
Se info s. 25 i Lapprosen.

24.–30. mai		
DnR-tur til Skottland.
		
30.-31. mai		

19. september		
			
			
			

Stand hos Lundberg hagesenter

Høstmøte
Stinta skole, Arendal, kl. 11.00. Vi opprettholder tradisjonen med bytting av stiklinger etc. 		
Lunsj. Utlodning.
Vi planlegger foredrag. Nærmere detaljer i Lapprosen 2.

Vi hadde stand hos Lundberg hagesenter 31. mai.
For styret i Rhododendron Sør
Audun Arne, leder.
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