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tiden. Blant favorittene er calophytum og oreodoxa
var. fargesii, begge ganske tidlige med en overdådig
blomstring når været tillater det. Like etter kommer
en annen av mine favoritter, nemlig mucronulatum.
Denne er løvfellende og blomstrer med fin rosa farge
på bar kvist. En som blomstret for første gang her
hos oss, er ririei. Hadde første blomsten ute 10.
mars, rosa med et skjær av fiolett.

Kjære rhodovenner!
Like etter at den forrige lederen ble skrevet, ble vi
her vest rammet av orkanen Nina. Selv er jeg en
lidenskapelig samler av ulike trær, både løvtrær og
bartrær. Jeg syns dette er et fint supplement til de
mange rhodoene og andre planter vi har samlet
oss. Rundt 10 store bartrær rotveltet rundt om på
anlegget. Ett av dem var en Abies procera `Glauca´
som stod majestetisk like ved huset. Treet ble
plantet i 1978 for å markere at vår sønn, Geir, ble
født. Høyden var 20 meter, og det var ca. 90 cm i
diameter nederst. Når det først skulle gå i bakken, så
kunne det ikke vært gjort bedre, selv med motorsag.
Landet på det eneste ledige stedet i hagen og uten
å ødelegge andre planter!

Det blir stadig større problem med ulike sykdommer
på blant annet rhododendron. Mattilsynet melder
om hele billass med planter som blir stoppet i
deres kontroller og sendt i retur. Det er spesielt
Phytophthora ramorum det er søkelys på. Vi må
derfor minne medlemmene på at det er viktig å
være påpasselig og ikke bidra til spredning av disse
farlige sykdommene. Planter en kjøper i utlandet og
tar med seg hjem, har gjerne ikke vært igjennom en
tilstrekkelig kontroll og kan utgjøre en smitterisiko!
22 - 24. mai er det tid for årsmøte i Sør-Vest. Håper
at mange av oss vil treffes der. Alltid kjekt å være
sammen om en felles interesse og alltid noe å lære
av hverandre.

Det er vel en realitet at når trær blir store nok, så går
de før eller siden i bakken. Et lite lysglimt er imidlertid
at da blir det plass til andre spennende planter!

Søndag 24. mai reiser 38 av oss videre på medlemstur
til Skottland. Godt vær er bestilt og Kaptein Tore er
klar til å kjøre oss rundt.

Våren er en fin tid! Da blomstrer gjerne de rhodoene
som jeg setter mest pris på. Det er ikke alltid de får
komme helt til sin rett, for de må gjerne stri med
både sene snøfall og nattefrost. Grunnen til at jeg
setter spesielt pris på de tidligblomstrende, er nok
at det er ikke så mye annet som blomstrer på denne

Det har dessverre ikke latt seg gjøre å få noen til å
overta ledervervet i foreningen, så derfor fortsetter
jeg ett år til, men forhåpentligvis ordner det seg ved
neste årsmøte. Til sist vil jeg ønske dere alle en fin
sommer!
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Vårt «Shangri-La»

- billedbrev fra Himalayas sørøstlige forgård
- del 2

Magnus Simonsen

Tekst: Ruddi Perriard, Oddbjørn Fosse og Magnus Simonsen.
Sistnevnte har også redigert artikkelen.
Bilder: Ruddi Perriard og Magnus Simonsen

Ruddi Perriard: «R. mekongense med et oransje skjær utvendig på kronbladene. Uheldigvis har den vist seg å være en utfordring
å oppformere, - og er derfor ikke utbredt i kultur. Her vil det norske klima formodentlig være det beste, vi kan tilby.»
Foto: Magnus Simonsen
som mål å lage en unik samling med rhododendronarter
fra Kina. De fleste plantene – som allerede er der – kommer fra såings- og oppalingsarbeidet til Ruddi Perriard,
som er en nestor på området, og det er mye takket være
ham at artssamlingen er kommet så langt!
Resten av artikkelen er mer faglig og artsspesifikk – og
Ruddi Perriard «må tre frem fra skyggen» for å fortelle og
forklare…

Oddbjørn Fosse og Ruddi Perriard oppe i 3900 m høyde Foto: Magnus Simonsen

Det står beskrevet i rhododendronlitteraturen at det enda finnes arter i Himalaya som ikke er oppdaget. Det er klart det
hadde vært kjekt å finne en ny art, men det er like klart at det blir vanskeligere og vanskeligere å oppnå dette ettersom
årene går…
Dette sier Oddbjørn Fosse, som også deltok på denne
turen til Kina i juni 2014: «Kina, som tidligere var så godt
som stengt for fremmede, åpnes nå for omverdenen og
turene dit blir billigere og billigere. Gode og kunnskapsrike guider gjør terskelen til å reise rundt i grisgrendte strøk
mulig…
Ett av problemene med å finne nye arter er at vi finner frøene i Himalaya om våren, og da er det vanskelig å identifisere de forskjellige artene (evt. naturhybridene) – dersom
ikke planten som vi høster frø fra står i blomst. Derfor er
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vi ikke 100 % sikre på artsbestemmelsen før vi selv får
blomst på planten hjemme. Artene er også ulike i forskjellige høyder over havet og i hvilke lokasjoner de befinner
seg. Mindre blader i større høyder. Bladverket sier mye
om familien, og noen er enkle å identifisere.»
Rogaland Arborét samarbeider med rhododendronforeningen
Rhododendronforeningen Sørvest har et område i Arboretet på Sviland i Sandnes kommune der vi over tid har

Himalayas troløse skjønnheter
Ruddi Perriard: «Jeg vil bare minne om at det var den
tredje gangen jeg var på denne turen (som vi kaller 'Tur
1'). Så jeg har i prinsippet samlet alt sammen to ganger
før. Det burde egentlig bety at alt allerede er representert
hos meg. – Men – akk, det er det langt fra! Det er ganske
høyalpint. Ikke lett å få til i dansk havnivåklima.»
– og – hva fant vi så? ... lysegul R. rex
Videre forteller Ruddi entusiastisk (se bildegalleriet
under, bildene 1–3, det siste bildet viser hvor stor R. rex
kan bli – nær passet på 3900 m):
«Vi befinner oss i Biluo Xue Shan – fjellkjeden nord-sør
mellom de to elvene, Salween og Mekong i Yunnan, Kina.
Tur 1 gikk vestover fra Yanwa – og opp fjellet til Mageluo
og Laqielie Camp. Innsamling fra 3700 til 3900 meter
over havet. Den lys gule R. rex var jo bare en art man en
sjelden gang hadde hørt om. En myte – som lenge hadde
spøkt i kulissene... Litt på samme måte som når garvede
sjøfolk fra ‘de 7 hav’ snakker om ‘Klabautermannen’. Her

var den! Ingen kunne bare tro det. 3700 moh. Tykt brunt
indument på undersiden av bladet. Lysegule blomster
med rød gane. Typisk seksjon Falconera. Ganske hardfør.
Sett helt opp til passet 3900 meter over havet. Det sies at
det finnes et eksemplar i Edinburgh Bot. Hage.»
– men også andre «godsaker»
… og han fortsetter: «Andre arter fra Tur 1:
R. saluenense var. prostratum, fragrans? – seksjon
Pogonanthum, wardii aff.,
haematodes ssp.
chaetomallum, sanguineum var. haemaleum, eclecteum,
temenium var. glaphyrum, keleticum, brachyanthum ssp.
hypolepidotum, dichroanthum ssp. septentrionale og
naturhybrider med forrestii og eclecteum, – og planter
som enda ikke er spesifisert.
Også andre plantegrupper fantes, som f.eks.: Cassiope,
Meconopsis, Diapensia, Omphalogramma og mye
annet…»
Yunnan, Kina – rhododendronartenes
«spredningssenter»
Ruddi sier videre: «Vi befinner oss midt i Rhododendronslektens hovedutbredelsesområde, ‘spredningssenter’, hvorfra nye arter oppstår og spres. Et refugium. Artsrikdommen er overbevisende – dominerende. Vi finner
også naturhybrider – og ting, som enda ikke er spesifisert av oss. Litt høyere oppe i ca. 3800 meter over havet
finner vi suverent vakre arter (se bildene 4–6), som den
mørkt røde R. haematodes ssp. chaetomallum – med si-
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‘skarp’ kopp hjemmelaget risbrennevin…»
Del 3 av artikkelen kommer i et senere nummer av
Lapprosen. Da vil vi konsentrere os om de rhododendronartene vi fant på «Trekk 2». Vi vil også vise etterarbeid
med frø og blomstring hjemme.
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 nord-vestover – 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 så var det en
guide, en kokk og en hjelpemann med på turen.

Bildegalleri
(alle bilder: Ruddi Perriard)

R. campylocarpum 3900 moh Foto: Magnus Simonsen
lier på blomsterstilken og med liten til stor calyx. – Og
den sort-røde R. sanguineum var. haemaleum. Så et fargeskifte til den rent gule R. mekongense med et oransje
skjær utvendig på kronbladene. Uheldigvis har den vist
sig å være en utfordring å oppformere, – og er derfor ikke
utbredt i kultur. Her vil det norske klima formodentlig være
det beste, vi kan tilby.»
Fra temperert til nesten subartisk klima
Norgesvennen Ruddi liker seg i høyden (se bildene 7–12):
«I denne høyden har vi forlatt monsunregnskogen, og det
tempererte klimaet. Biotopen er nå alpin eng – til høyalpin
dvergbuskhede. Og klimaet er gradvis skiftet med høyden til nesten subarktisk. I liene kan det stadig i juni ligge
snø. Det er små glasiale vann. Lett nattefrost kan forekomme. Regntiden begynner omkring juni – og varer hele
sommeren. I dette kjølige klimaet møter vi en perlerekke
av suverent vakre planter, – som den lille R. saluenense
var. prostratum med håret blomsterstilk. – Og så en R. fra
seksjon Pogonanthum. Den er ekstremt vanskelig i kultur,
for den har vært samlet 2 ganger før, i 1994 og i 2011 –
og oppformert uten at det med sikkerhet finnes planter
tilbake. Den meget småbladede R. telopeum, som var her
i 1994, var ikke å finne mere. Men former av den nærstående R. wardii, intens gul og litt små blader kunne godt
synes å ha et islett av R. telopeum.»
Gul valmuesøster – og andre «følgeplanter»
I dette tøffe landskapet er det ikke bare rhododendron
som fanger Ruddis interesse (se bildene 13–22): «– og så
– ut av den grå tåken – lyser en Meconopsis pseudointe-
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1. Gul R. rex

grifolia opp som en gul sol. Puter av Cassiope (kantlyng)
med fine klokker. En dypblå primula. Diapensia purpurea
i rødlig, hvitt og gult. De 2 siste varianter benevnes også
bulleyana.»
«– Men, hva er det? Kan det være en art Pedicularis? (dansk: trollurt, norsk: myrklegg). R. temenium var.
glaphyrum vokser meget langsomt og kompakt i kultur,
og krever kald rotsone. R. eclecteum er rosa her, men kan
andre steder også være gul.» (Se bildene 23–29)
«Den lille røde R. temenium har jeg ikke noe godt bilde
av. Så det er en av dem jeg bare nevner, som finnes på
dette stedet.»

2. Gul R. rex

3. Tre av lysegul R. rex

4. R. haematodes ssp. chaetomallum

5. R. sanguineum var. haemaleum

Bildematerialet begynner å ta slutt…
Nå går Ruddi etter hvert tom for bilder, men det er noen
få til (se bildene 30–36): «R. beesianum har en mørk fiolett
klistret knopp, deretter ser vi R. citriniflorum var. horaeum
– tror jeg. Den neste er R. dichroanthum i mange nyanser.
Den mest gule varianten er septentrionale.»
Tid for nedstigning
Ruddi avslutter med ordene (se bildene 37–39): «Den krypende R. forrestii var. repens med små blader og store
røde blomster er utbredt her. Den litt større kalles R. forrestii var. tumescens. Det er også lyserøde naturhybrider.
Den gule er R. rupicola var. chryseum, – og litt overraskende en R. edgeworthii i så stor høyde! Med mer tid ville
det helt sikkert kunne finnes en del flere arter her. Men
hestene holder på å bli lastet opp. Det er tid for nedstigning. Denne turen (Tur 1) på 5 døgn sluttet på hyggelig vis
hjemme hos en av hestemennene. Det ble budt på en lille
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Bildegalleri
(alle bilder: Ruddi Perriard)

12. R. saluenense var. prostratum
6. R. mekongense

7. R. saluenense var. prostratum

13. Meconopsis

14. Cassiope pectinata

8. R. wardii (aff form)

15. Cassiope pectinata

17. Diapensia purpurea

16. Primula calderiana

9. R. fra seksjon Pogonanthum – R. fragrans?

10. R. wardii
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11. R. fra seksjon Pogonanthum – frynsete kronblad

18. Hvit Diapensia

19. Hvit Diapensia
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Bildegalleri
(alle bilder: Ruddi Perriard)

32. R. beesianum

33. R. citriniflorum var. horaeum

34. R. dichroanthum

35. R. dichroanthum ssp. septentrionale

36. R. dichroanthum ssp. septentrionale

20. Gul Diapensia

21. Diapensia, lys gul

22. En art Pedicularis (myrklegg)

23. R. temenium var. glaphyrum

31. R. beesianum

25. R. eclecteum

24. R. temenium var. glaphyrum

26. R. eclecteum

28. R. repens – natur-hybrid

27. Pedicularis-art

10

- Lapprosen 2 - 2015 -

29. R. eclecteum

30. R. beesianum

37. R. forrestii var. repens

38. R. forrestii var. repens (eller var.
tumescens?)

39. R. rupicola var. chryseum
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Jean Rasmussen i Norge
Tekst: Ole Jonny Larsen
Oversatt fra engelsk av Jens Holmboe
«Senere giftet hun seg med en nordmann og bodde
mange år i Norge…»
Jean Macklin, Jean Kingdon Ward, Jean Rasmussen
– de tre navnene på samme person viser til de tre
hovedperiodene i hennes liv. For de fleste planteelskere
er hun primært kjent som den store plantejegeren Frank
Kingdon Wards ektefelle, men i 50 år var navnet hennes
Jean Rasmussen.
Når du leser en artikkel om Jean, slutter den vanligvis med
noe slikt som «Senere giftet hun seg med en nordmann og
bodde mange år i Norge…» Denne artikkelen er et forsøk
på å gi litt informasjon om disse åra.
Jean ble født i India i 1921 som datter av en
høyesterettsdommer i Bombay (dagens Mumbai), en
tjenestemann i det britiske imperiet, og hun vokste opp
i India og England. Hennes første kontakt med Norge
var da hun som barn og ungdom fulgte sin far til Norge
på laksefiske i elvene på Vestlandet. Denne sporten var
vanligvis ikke noe jenter drev med, så det er mulig at Jean
var mer sammen med barna i området og slik lærte seg
litt norsk. På denne tiden lærte ikke norske barn engelsk
på skolen slik de gjør i dag. Det har vært hevdet at hun
på et av sine opphold i den britiske kolonien India fant
ei engelsk-norsk ordbok blant farens bøker og begynte å
lære seg ord og uttrykk. Muligens av ren kjedsomhet? Det
er i hvert fall et udiskutabelt faktum at hun i sin voksne tid
i Norge snakket og skrev norsk mer eller mindre flytende.
Livet i den britiske kolonien ser ut til å ha vært langtekkelig
for henne. Kanskje lengtet hun etter noe mer spennende,
mer risikabelt og eventyrlystent? Vi kan ikke vite hva hun
tenkte, men det vi vet, er at da hun i 1947 møtte den 62
år gamle berømte plantejegeren Frank Kingdon Ward, ble
hun umiddelbart forelsket og ville gifte seg med ham, selv
om hun selv var bare 26 år. Foreldrene var naturligvis ikke
særlig begeistret for denne avgjørelsen. Aldersforskjellen
var én ting, men hva slags jobb er plantejakt? Og stemte
det at han ikke engang hadde en bolig i England?
Hun må ha vært svært sikker og overbevisende, for til tross
for foreldrenes innvendinger ble bryllupet gjennomført,
og kort etter ble hun med Frank på deres første felles
ekspedisjon. Den gikk til Manipur, der de fant den berømte
liljen Lilium mackliniae, oppkalt etter hans unge bruds
første familienavn. Mer om det senere.
De neste ti årene ble det ti ekspedisjoner til. I begynnelsen
var hun mest en slags assistent for Kingdon Ward, men
hun lærte etter hvert og ble en erfaren botaniker og
plantesamler i løpet av årene de tilbrakte på plantejakt.
Det har faktisk vært veldig få kvinnelige plantejegere i den
botaniske historien. I tillegg til Jean er vel kanskje Amalie
Dietrich (1821–1891) og Alexandra Potanina (1853–1920)
de eneste som er verdt å nevne.
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Jeans reisevekkerur fra
ekspedisjonene i Kina
I 1952 ga Jean Kingdon Ward
ut boken My Hill so Strong
om en av ekspedisjonene
sine med Frank Kingdon
Ward. På denne ekspedisjonen
til Lohit-elvedalen på grensen
mellom Assam og Tibet opplevde de
det store jordskjelvet i Assam i 1950.
Det målte 8,7 på Richters skala, og i flere måneder var de
i stor fare på vei ut av dalen gjennom et rasert landskap
der de fleste stier og broer enten var forsvunnet eller
var totalt ødelagt. Jordskred og kampesteiner fortsatte å
komme ned fra fjellene i flere uker etter jordskjelvet.
«Det er utrolig vakkert her, dere kommer aldri til å bli
kvitt meg!»
Den kinesiske revolusjonen i 1949 og Kinas invasjon i
Tibet i 1950 gjorde det raskt umulig å reise i de gamle
områdene for plantejakt. Frank måtte vende tilbake til
Burma (dagens Myanmar), der han hadde vært tidligere,
for videre jakt på planter. I 1953 utforsket han området
mellom elvene Nmai Hka og Mali Hka, som er sideelver til
Irrawaddy (dagens Ayeyarwaddy) i den nordlige delen av
Myanmar. Og Jean var som vanlig med ham.
Men i 1955 tok de en helt annen tur, denne gangen en
ferietur til Sverige. De reiste i en gammel bil fra krigen med
et hus montert bakpå! De ble ønsket hjertelig velkommen

Kåre Olsen i Ålesund med en håndkolorert førsteutgave av
Joseph Hookers berømte bok The Rhododendrons of SikkimHimalaya fra 1848. Han kjøpte boka fra Jean da hun solgte
mye av eiendelene sine før hun flytta i 1972. Prisen
var 3000 kr. Gode eksemplar går i dag for rundt 150 000 kr.
Denne er nok spesielt verdifull fordi den har tilhørt Frank
Kingdon Ward.
i Göteborgs botaniske hage og senere av den svenske
kongen (Gustav V Adolf) og dronningen, som begge
var svært interessert i rhododendron. Frank og Jean ga
kongen et eksemplar av en nyoppdaget rhododendronart,
og etter besøket skildret de kongeparet som «…de mest
sjarmerende menneskene du kan tenke deg.»

Jean og Frank Kingdon Ward (til høyre) på besøk i Göteborg
botaniske hage i 1955, like før de besøkte Svorta for første
gang.

Frank og Jean Kingdon Ward. Bildet er aldri tidligere
publisert. Det eies av Kåre Olsen i Ålesund som fikk
det av Jean sammen med bøker han kjøpte av
henne da hun flytta. Boka de ser på, var den Olsen
kjøpte.

Men så skjedde det noe uventet. I stedet for å besøke
mer berømte steder og personer i Sverige, kjørte de
tvers igjennom Sør-Norge til det lille tettstedet Svorta
på Sunnmøre. Selv i dag består Svorta bare av noen få
hus som du passerer på mindre enn et minutt med bil.
Hvorfor dro de to verdensvante menneskene dit? Vi kan
ikke være sikre, men i det minste en av dem må ha hatt en
god grunn! Mens de var der, bodde de i den improviserte
«bobilen» sin og besøkte ofte en mann som het Albert
Henry Rasmussen som bodde i ei lita hytte der…
Kjente de ham? Den 72 år gamle Rasmussen hadde
bodd i Kina i 32 år. Hadde Frank truffet ham der når
han møtte andre europeere i havnebyer på veg til
og fra ekspedisjoner? Eller hadde Jean møtt ham da
hun etter krigen var oversetter og tolk i den britiske

okkupasjonshæren i Tyskland og Rasmussen tilfeldigvis
var der samtidig som informasjonsoffiser? Vi kan bare
gjette, men vi vil nok aldri få svar på dette.
Frank og Jean hadde planlagt å bli i tre dager, men det
gikk tre uker før de vendte tilbake til England. Året etter,
sommeren 1956, dro de tilbake til Norge, til tettstedet
Svorta og besøkte Albert Henry Rasmussen en gang til,
men denne gangen dro Frank alene tilbake til England.
Han syntes det var for kaldt i Norge. Mye senere dro også
Jean hjem, men etter det lokale folk sier, kom hun tilbake
om høsten med alle sine personlige ting og flyttet inn hos
Rasmussen. Fra nå av og til Franks død ser det ut til at
hun har delt sin tid mellom sin daværende og sin neste
ektemann, et temmelig uvanlig arrangement på femtitallet!
(Rasmussen har skrevet om Jean i ei av bøkene sine,
men han nevner ikke at hun var gift da de flyttet sammen.)
Kan Jean ha gått lei av Kingdon Ward? Han hadde
reist hele sitt liv, og nå var det slutt. Han var gammel
og slitt, og verden hadde forandret seg. Plantejegernes
favorittområder var av politiske årsaker utilgjengelige, og
slik skulle det forbli i flere tiår. For han hadde utforskingen
og reisene vært det som ga livet mening. Han hadde
riktignok hatt kone og to døtre i England, men dem hadde
han sett fint lite til gjennom alle åra som plantejeger. Hans
første kone hadde også forlatt ham, hva skulle hun med
en mann som aldri var til stede? De to døtrene hans lever
fremdeles, men ifølge barnebarnet Oliver Tooley vil de
ikke snakke om faren. Trolig har det at han valgte dem
vekk til fordel for plantejakten satt spor som er vanskelig å
slette ut. I denne situasjonen hadde kanskje den livsglade
og optimistiske Rasmussen mer å gi Jean enn en gammel
og desillusjonert Kingdon Ward?
Det virker som om hun har vært svært aktiv i perioden rett
etter at hun kom til Norge. Blant annet laget hun kort før
Kingdon Ward døde en film om fiske på havet sammen
med Rasmussen. Rasmussens hytte hadde nydelig utsikt
over fjordlandskapet, og en kvinne fra Svorta kan huske at
Jean utbrøt: «Det er utrolig vakkert her, dere kommer aldri
til å bli kvitt meg!»
Albert Henry Rasmussen
Hvem var så Jeans kommende ektemann? Albert Henry
Rasmussen ble født i Skien i 1883. Han var mye syk som
barn, og det ga ham gode argumenter når han kranglet
med foreldrene om lov til å dra til sjøs. Han mente at et
varmt klima ville gjøre ham godt, og til slutt så det ut til at
faren ble enig med ham. Etter noen turer til nordatlantiske
havner gikk han om bord på en dampbåt som skulle
til Asia. Han forlot skipet i Hong Kong «for å se seg litt
omkring», og endte opp med å bli i Kina i 32 år, selv om
han også reiste mye i andre land. Da Japan angrep Kina
i 1937, var han i England. Han kunne ikke reise tilbake
for å hente tingene sine og mistet derfor alt han eide. I
stedet ble han krigsreporter for BBC og var til stede ved
de fleste av de store hendelsene de siste årene av krigen
i Europa. Etter krigen fikk han en militær grad og arbeidet
i den britiske okkupasjonshæren i Tyskland, og en periode
var han historiker i den britiske marinen.
Han hadde vært en eventyrer det meste av livet og
opplevde arbeidet i det militæret etter krigen som kjedelig.
Derfor kjøpte han en seilbåt for 200 sigaretter og seilte
en periode rundt til havner i Nord-Europa til båten sank
ved den engelske østkysten i 1949. Siden han var blakk
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og begynte å bli eldre (66 år), fant han ut at den enkleste
måte å tjene penger på var å bli forfatter, så han begynte
å skrive bøker om sitt eget liv og alle opplevelsene sine
gjennom årene. Siden han hadde vært borte fra Norge i
rundt 50 år, skrev han på engelsk, som nå var mer naturlig
for ham enn morsmålet. Den første boken hans ble utgitt
i 1952 og ble Månedens bok i London! Han skrev til
sammen åtte bøker, og de fleste er fremdeles å få kjøpt
gjennom Amazon, Adlibris og andre.
Rasmussen ville også at bøkene hans skulle utgis på
norsk, og han ba en norsk venn om å oversette den første
boken for ham. Det var i 1953, og for å treffe oversetteren
reiste han til tettstedet Svorta på vestkysten av Norge, et
sted han aldri hadde vært før. Han falt umiddelbart for det
lille stedet og ble boende der resten av livet. Han hadde
det i hvert fall som postadresse, men han var ikke klar
til å slå seg ned på ett sted ennå. Han bodde i Svorta
om sommeren, men dro av gårde når dagene ble kaldere,
og var borte hele vinteren. For det meste oppholdt han
seg i England og Spania og skrev, men han reiste også
som underholder på norske handelsskip. Han spilte gitar
og sang, og først og fremst var han forteller. Da Jean og
Frank kom på besøk i 1955, var hytta hans nettopp ferdig,
og han bodde alene der. Han hadde i sin tid vært gift på
New Zealand og hadde en datter, men var skilt for lenge
siden. Datteren Elisabeth besøkte ham og Jean en gang
rundt 1960.
Et uvanlig bryllup
Frank Kingdon Ward døde 73 år gammel i 1958. Han var
gift med Jean i elleve år. Enken var fremdeles bare 37.
Noen få måneder senere giftet hun seg med Albert Henry
Rasmussen, som nå var 75 år. Hun foretrakk åpenbart
menn som var eldre enn hun selv. Men hennes to menn
hadde mer til felles enn alderen. Begge var eventyrere
som hadde reist det meste av livet, og begge hadde
tilbrakt mange år i Kina. De hadde aldri levd vanlige liv. Det
må ha vært noe med denne mannstypen som appellerte
til henne. Og nå bodde hun i Norge i en hytte som ble
kalt «Lilleknuppen», og navnet hennes ble endret til Jean
Rasmussen, et navn hun beholdt til sin død.
Gamle folk i området liker fremdeles å fortelle historien
om bryllupet. Jean var katolikk, og «Ras», som hun likte
å kalle ham, var i teorien protestant, men ikke særlig
religiøs. Det fantes nesten ingen katolikker i Norge på
den tiden, 98 prosent av den norske befolkningen tilhørte
den protestantiske norske statskirken. Jean og Ras
giftet seg i en lokal kirke, begge i norske bunader, og de
rodde over fjorden til kirken i en liten båt for å følge den
romantiske gamle tradisjonen fra en tid uten biler og veier.
Seremonien hadde for sikkerhets skyld både katolske og
protestantiske ritualer, og det meste foregikk på engelsk.
Presten var den belgiske erkebiskopen som kom helt fra
Belgia til Svorta for å foreta vielsen, høyst sannsynlig
en venn av Rasmussen. To år senere, i 1960, ledet han
også seremonien da det belgiske kongeparet giftet seg,
noe som også ble vist på TV i Norge, så han var en
fremtredende person i den belgiske katolske kirken. Ikke
desto mindre fikk Jean ham til å hjelpe seg med å luke
ugras i blomsterbedene da han kom for å besøke dem
noen år senere!
Bryllupsmiddagen var en blanding av kinesiske og indiske
retter som var fullstendig ukjente for de lokale gjestene. På
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Albert Henry Rasmussen og Jean i 1968. Bildet er tatt av
Roger Engvik.
femtitallet ble det servert bare tradisjonell norsk mat både i
brylluper og i det daglige, også blant folk i de øvre sosiale
lag, så det var ganske mye skepsis til den fremmede
maten. På Vestlandet er det fra gammelt av tradisjon å ha
så mye mat i brylluper og andre viktige feiringer at det blir
mye til overs som så kan deles med naboene etterpå som
takk for hjelpen i forbindelse med feiringen. Jean og Ras
fulgte denne tradisjonen, men flere dager etter bryllupet
hadde de fremdeles mye igjen …
Jeans nye liv som norsk
For første gang siden ungdommen bodde Jean nå i et
normalt hjem hele året. Ras var vant til et ungkarsliv og
måtte nå endre vanene sine etter at han hadde fått en
kvinne i huset. Store fester med nok å drikke, gitarspilling,
sang og fortelling av historier og skrøner hele natten ble
endret til et regelmessig liv. Da Jean hadde fått ting i
orden inne, begynte hun å anlegge hage. De hadde god
plass og etablerte gradvis en plantesamling. Etter å ha
vært gift med Frank Kingdon Ward hadde hun et spesielt
forhold til rhododendron. Hun ville dyrke de beste av sin
første manns introduksjoner, og hennes nære venn Roza
Stevenson ved Tower Court i Storbritannia hjalp henne
å finne de riktige plantene. Det ble importert levende
planter, men hun dyrket også sine egne fra frø, både
rhododendron og andre, og hun bestilte mengder av
frø hvert år. Hun var generøs og ga botaniske gaver til
sine lokale venner. Planter fra Jean Rasmussen, spesielt

valmuesøster (Meconopsis) og valmuer (Papaver), vokser
fremdeles i hager i området.
Det ser ut til at noen «husker» stedet hennes som en
stor botanisk park. Det har vært antydet opptil 300
rhododendronarter, men det er åpenbart langt fra
virkeligheten. Sammenlignet med lokale hager må
hun likevel ha hatt en mengde forskjellige og ukjente
rhododendron, men det har på langt nær vært plass til så
mange på eiendommen hennes. Kanskje omfatter tallet
300 alle plantene hennes, også stauder, løkplanter og alle
slags busker og trær? Det virker mer sannsynlig.
En plante var spesielt viktig for Jean, og det var naturligvis
liljearten Lilium mackliniae, som hennes første mann kalte
opp etter henne.
Hun
prøvde
flere ganger å
dyrke den på
Lilleknuppen,
men lyktes aldri.
Likevel
pleide
hun og Ras å
feire 5. juni hvert
år, dagen da
hun og Kingdon
Ward fant denne
planten for første
gang.
Lilium
mackliniae kan
dyrkes i flere
sted i Norge, men
Jean i hagen på Lilleknuppen i 1968.
Jeans hage var
(Foto: Roger Engvik)

trolig for våt og kald. Til gjengjeld trives rhododendron
svært godt på vestlandskysten, og hennes nordvendte
hage beskyttet dem mot vintersolen mens bakken var
frosset.
I tillegg til prydplanter dyrket hun også forskjellige urter
som var ukjente for lokalbefolkningen, og dem brukte hun
i matlagingen. Ryktene vil ha det til at det ikke alltid var like
vellykket når hun hadde selskaper og serverte sine egne
favorittretter.
Hagedyrking var ikke hennes eneste hobby. Hun var
en ivrig fotograf og laget også filmer. Hun pleide å vise
filmer fra reisene sine for folk i lokalsamfunnet, og hun
holdt foredrag om planter. Astronomi var en annen av
hennes lidenskaper. Hun skrev artikler, og hun laget
radioprogrammer for både NRK og BBC.
«Når beina mine kunne bære meg gjennom Himalaya
og fjella i Tibet, kan de klare en norsk vinter også!»
Jean og Ras hadde mange venner, både i Norge og i
utlandet, og de hadde mange selskaper. Folk som kjente
dem, beskriver Jean som en sjarmerende og intelligent
person, men noen ganger også med et tydelig snev av
engelsk overklasseblod i årene. Når hun ville ha ting gjort,
syntes hun det var irriterende å måtte vente på lokale
håndverkere som ville fullføre andre jobber først. Til jul
pleide hun og Ras å invitere stedets barn til juleselskap
i hytta. Ras spilte og sang, og hun prøvde blant annet å
lære barna å spise med spisepinner, noe hun selv var
svært dyktig til.
Det uvanlige paret brakte med seg en varm vind fra den
store verden. I årevis hadde de reist gjennom land andre
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bruke noen av de gode fotografiene han tok for lokalavisen
Sunnmørsposten i 1968, og til Bjørn Aldén ved Göteborg
botaniske hage som sørget for at det ble mulig for meg å
bruke et bilde som ble tatt da Frank og Jean Kingdon Ward
besøkte hagen i 1955. Professor Per Magnus Jørgensen
ved Milde Arboret i Bergen har vært så vennlig å skrive
sine minner om sin kontakt med Jean gjennom noen år i
slutten av 1970-årene. Han har også skaffet informasjon
om hvor Jean fikk noen av plantene sine fra, og fotografier
av rhododendronarter fra Jeans donasjon til arboretet.

Jean i hagen på Lilleknuppen med lokale jenter 1961:
Fra venstre Kristine, Reidun, Kirsti og Marit. Edvard
Sortehaug til høyre er lokal innleid arbeidkraft. Bildet er
kopiert fra et album hos Synnøve Bruteig på Vatne.
bare hadde hørt om, de snakket flere språk og levde
sitt liv på sin egen måte, selv om det ikke nødvendigvis
passet sammen med lokale tradisjoner. Mennesker er ofte
skeptiske til utlendinger, særlig hvis de gjør ting på andre
måter enn flertallet, men det at Jean snakket norsk, må ha
gjort det lettere for henne å bli godtatt. Men det var også
dem som hvisket om dem i det skjulte. Jean gikk mer i
bukser enn i skjørt, og buksene kunne ha hull som ikke
ble lappet. Hun bare brettet dem opp for å skjule skaden.
Hun brukte ikke strømper, selv om vinteren gikk hun barfot
i støvlene. «Når beina mine kunne bære meg gjennom
Himalaya og fjella i Tibet, kan de klare en norsk vinter
også!» sa hun.
«Hvem er du???»
En morsom liten historie viser personligheten hennes på
en fin måte. Da Per Magnus Jørgensen, Norges ledende
autoritet på Rhododendron og senere professor, en dag i
1975 arbeidet i kontoret sitt i første etasje i Muséhagen i
Bergen sentrum, hørte han at det banket på vinduet. Han
gikk ut for å se hva det var og møtte en liten kvinne som
spurte ham på norsk med engelsk aksent: «Hvorfra har
dere fått den nydelige Rhododendron pemakoense som
blomstrer så fint nå? Jeg har ikke sett et finere eksemplar
siden jeg så den i naturen!»
Jørgensen visste naturligvis hvor sjelden denne arten var
og også at svært få europeere noensinne hadde vært i
Pemako i Tibet. Han ble veldig overrasket over et slikt
spørsmål, så svaret hans ble et nytt spørsmål: «Hvem ER
De?» «Jeg er Jean Rasmussen, tidligere Kingdon Ward»,
svarte kvinnen. Jørgensen ble først helt målløs over å

Rhododendron rigidum i Muséhagen, introdusert av Frank
Kingdon Ward og donert til Musehagen av Jean Rasmussen.
som hentet dem med lastebil på Lilleknuppen. I dag er
det bare Rhododendron rigidum som fremdeles er i live i
Musehagen i Bergen, en hardfør og praktfull form av arten.
Tilbake til England – endelig
Jean og Ras levde sammen i fjorten år. Han hadde hatt
problemer med lungene det meste av livet, og på slutten
måtte han få tilført ekstra oksygen dag og natt. Jean gikk
nå inn i rollen som sykepleier, noe hun gjorde veldig bra og
med kjærlighet og hengivenhet. Albert Henry Rasmussen
døde 89 år gammel i desember 1972. Han er begravet i
Oslo, sammen med sin datter Elisabeth Rosemary.
En stund etter hans død solgte Jean hytta og de fleste
av eiendelene, blant annet en mengde bøker, og flyttet til
Oslo. Hun var fremdeles ikke mer enn 51 år, men hun levde
alene resten av livet. Hun reiste mye, og astronomi var nå
hennes hovedbeskjeftigelse. Hun var veldig fascinert av
de amerikanske romekspedisjonene til månen. Kanskje
det var den gamle oppdagelsesreisende i henne som
syntes at dette var så interessant? Da hun ble eldre, flyttet
hun tilbake til England og slo seg ned i Eastbourne. Hun
fortsatte å reise, men til slutt ble både hennes fysiske og
mentale helse redusert. Hennes siste julekort til norske
venner ble sendt i 2007. Hun døde 90 år gammel den 3.

Utsikta til Jean og Ras fra stedet de bodde på Svorta. Huset
brant ned lenge etter at hun hadde flytta, og hagen står i dag
gjengrodd og er ikke i bruk.
desember i 2011. Et langt og opplevelsesrikt liv var over.
Og jeg håper at jeg nå har vært i stand til å kaste litt lys
over hennes år her i Norge, da hun var fru Rasmussen og
ikke lenger fru Kingdon Ward.
Forfatterens takk
Forfatteren vil takke en rekke personer som kjente Jean
og Ras mens de bodde på Svorta, noen av dem nå over
90 år gamle. Det har vært mange gode og morsomme
samtaler! Også takk til Roger Engvik som har latt meg

Trond Jordal ved ei sittegruppe i hagen til Jean og Ras.
Det meste er i dag overgrodd, men disse steinmøblene har vært
tunge til å motstå naturens gang så langt.

Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer og de som har endret fra enkeltmedlemskap til
familiemedlemskap, velkommen i foreningen:
Enkeltmedlemmer:
Annbjørg Skjævesland
Astrid Drageset

Tretjørnveien 3
Skeisflaten 92

4633 KRISTIANSAND
5217 HAGAVIK

Siri H. Schei
Anne Reidun Smedsrud
Unni Kopperud
Inga Helland
Sidsel Garsjømoen
Rut Hagen
Kjell Arne Eriksson
Siren Uren

Dahlsvegen 73
Arthur Nordlies vei 12
Liaveien 1
Haugavegen 5
Rognstadvegen 18
Øvre Verkane 17
Heinaveien 30
Elvenesveien 36

5217 HAGAVIK
0956 OSLO
3058 SOLBERGMOEN
5412 STORD
2090 HURDAL
5286 HAUS
5515 HAUGESUND
5223 NESTTUN

Jeans autograf i en av bøkene hennes
ha en av de opprinnelige innsamlerne av Rhododendron
pemakoense rett foran seg. De snakket lenge sammen,
og senere holdt hun kontakten med Jørgensen og
Botanisk hage i Bergen. Da hun forlot Norge noen år
senere, skjenket hun en mengde planter til institusjonen,
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Familiemedlemmer:
Anne Runningen/Bjørn J. Eikrem
Anna og Thom E. Kragstad		

Christian Schous vei 24
Krakstadveien 92

0588 OSLO
4848 ARENDAL

Jeans siste julekort til Per Magnus Jørgensen i 2003.
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Min favoritt

– Rhododendron campylogynum

Tekst og foto: Ebba Holmboe

Redaksjonen har bedt meg om igjen å blåse liv i «Min
favoritt», og det har jeg sagt ja til.
Det er som alltid helt håpløst for meg å velge ut en favoritt,
men nå har jeg bestemt meg for at det i dag skal være
Rhododendron campylogynum.
Denne arten hører inn under seksjon Rhododendron og
underseksjonen Campylogyna og er den eneste arten i
underseksjonen. Arten har mange former, grupper og
varianter som tidligere ble regnet som egne arter – men
her er altså bare en art som er veldig variabel.
Rhododendron campylogynum synes jeg er en av de aller
fineste dvergrhododendron, og i min minihage passer
disse perfekt. De er bare så nusselige!
Rhododendron campylogynum kommer fra Kina, området
der Tibet, Yunnan, India og Burma støter sammen. Dens
naturlige voksested er myrlandskaper og mosekledde,
fuktige fjellsider 2500–5000 meter over havet. Det er
viktig å prøve å skape voksesteder i hagen som ligner
dette mest mulig. Ole Jonny Larsen har sagt at om du kan
plante den ved en stein som dekker røttene, og planten får
sol over steinen, slik kan vi skape et kjølig voksemedium
for røttene og toppen får sol, men husk at de vil ha
fuktighet! Bladene er blanke med fin farge og tilnærmet
hvit underside (et godt kjennetegn). Blomstene er små,
voksaktige klokker i mange ulike farger som hvit, rosanyanser, røde og gule. Blomstens griffel er nedoverbøyet,
noe som har gitt den sitt latinske navn campylogynum,
campylo betyr bøyd og gynum fra gresk gyne betyr
kvinnelig – jeg liker å lære slike ting om mine planter. Jeg
synes alltid at disse små, herlige blomstene har en ekstra
sjarme ved at de «rekker tunge» til meg!

Rhododendron campylogynum ‘Salmon Pink’
Jeg har følgende planter:
Rhododendron campylogynum, Rhododendron
campylogynum ‘Black Form’, Rhododendron
campylogynum ‘Patricia’, Rhododendron campylogynum
‘Salmon Pink’ og Rhododendron campylogynum
var. charopoeum. Rhododendron campylogynum
var. leucanthum, Rhododendron campylogynum
var. myrtilloides og Rhododendron campylogynum
var. myrtilloides ‘Select’ er døde for meg, men de
to sistnevnte er heller ikke særlig hardføre. Jeg er
jo evig optimist, så i år har jeg tre nye i bestilling:
Rhododendron campylogynum ‘New Pink’,
Rhododendron campylogynum ‘Bodnant Red’ (den gir
meg jo ennå en mulighet for å tenke på de deilige minner
fra Bodnant Garden som vi besøkte i 2011 med DnR) og
Rhododendron campylogynum ‘Beryl Taylor’.

Rhododendron campylogynum ‘Black Form’
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Skal jeg ennå en gang klare å velge, er vel Rhododendron
campylogynum ‘Black Form’ den som står mitt hjerte aller
nærmest...

De fineste hagene kommer herfra

Rhododendronspesialisten

Størst på
Rhododendron
Hageland Foss har spesialisert seg
på Rhododendron og har østlandets
største utvalg med over
90 sorter i salg.

Rhododendron campylogynum ‘Black Form’
Rhododendron campolygynum var. myrtilloides ‘Select’
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Stafettpinnen sender jeg videre til min gode venn, Ståle
Sørensen, som har sagt seg villig til å ta imot den.

Foss

Hurumveien 11
3440 Røyken
Tlf.: 31 28 49 56
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Hybridisører

Tilfeldighetens makt
Av og til blir man lurt av naturen selv. Krysningen ser ut til
å være vellykket, og frøkapselen åpner seg, men viser seg
å ha et helt annet innhold enn man hadde tenkt seg fra
begynnelsen av. Av og til fører feilgrepet til et overraskende
godt resultat, og av og til blir utfallet katastrofalt. Fra
krysningen brachycarpum «T» × grande forventet jeg meg
en middels storbladet plante som av utseende lignet sine
foreldre, men med en utsøkt vakker blomsterklase hvor
calyxens fot er utstyrt med «strømpen» som er så typisk
for enkelte arter. Hybriden har ikke fått noe navn, men
hvorfor ikke døpe den «Who» eller «far ukjent» som det
pleide å stå i kirkebøkene for ikke så lenge siden. Moren
kjent som tjenestepike på X-gården, men «far ukjent».

– mellom hybris og katarsis!

Tekst og foto: Bengt Karlsson
Oversatt fra svensk av Tor Jan Ropeid
Hybris kommer fra gresk og handler om å ville etterligne
og/eller overtreffe gudene. I det antikke drama utfordrer
ofte heltene gudenes og den rådende rettsoppfatning.
Et annet ord for hybris er overmot, og mennesket
straffes når det forsøker å gjøre seg jevnbyrdig med de
store gudene, eller sagt annerledes, også med de store
hybridisørene. For å få nåde hos gudene (de store mestre)
var man tvunget til å forstå hva man har gjort feil, kjenne
ærbødighet, frykt og medfølelse overfor gudene og på
denne måten rense sin sjel, katarsis.
Ideer og impulser til krysninger innen rhododendronslekten
har som oftest en årsak. De oppstår ofte i møtet med andre
likesinnede, eller når man besøker en eller annen dyrker.
Min inspirasjon til å begynne å krysse fram hybrider har flere
forskjellige inspirasjonskilder. Lysten til å eksperimentere
og til å skape noe nytt og eget er naturligvis en viktig
drivkraft. Utvidelsesmulighetene i egen hage er også en
faktor som regulerer yttergrensene for hvor mye man kan
ekspandere og få plass til det materialet man produserer.
Da min opprinnelige tomt ble for trang og overbefolket,
først og fremst av rhododendron, åpnet det seg en ny
mulighet takket være mine jorddyrkende naboer som eide
marken «vei-i-vegg» med min hage og kunne overlate
meg 2,5 hektar. Typisk svensk skog med fullvoksne høye
furuer, bohuslenske bergflater, blåbær, tyttebær og lyng
som undervegetasjon. Et utmerket stykke land å dyrke
rhododendron på. På «kjøpet» fikk jeg også et lite fjell
på 20 m høyde × 500 m lengde som jeg har døpt «Little
Yunnan».
Inspiratorer
En av mine første og største inspirasjonskilder var å gå
rundt i bestanden av primærhybrider på Sågen, Gunnar
Bernlers Rhododendronpark på Svenska Västkusten.
Gunnar hadde i årenes løp samlet hundretalls av
primærhybrider fra fjern og nær, både i Europa og USA.
Da jeg på plassen kunne følge resultatet av de store
hybridisørenes eget hybridiseringsarbeid og hvordan de
hadde valgt krysningspartnere, fikk jeg innblikk i deres
tenkemåte og inspirasjon til ikke bare å ville imitere men
også å overgå (min egen hybris) deres avl. Min venn
Gunnars presise og entusiastiske kommentarer bidro
også til å lede tankene framover. Avgjørende var også
den danske pioneren Tue Jørgensens måte å krysse
art med art, ofte med indumenterte foreldre innblandet.
Tues sikre blikk for hva som var vakkert og akseptabelt,
ga mersmak og inspirerte til etterfølgelse. Som nytt og
vågalt medlem i den svenske rhododendronforeningen
startet jeg (under moststand av det daværende styret)
en hybridsirkel som etter en tid sant nok gikk nedenom
og hjem, men som senere førte til livlige diskusjoner med
viktige samtalepartnere «along the road»!
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Veivalg i hybridiseringsarbeidet
Siden starten har det blitt mange hundre hybrider, noen
som jeg er stolt over og andre som jeg helst vil glemme
(det finnes en bratt fjellvegg på tomten min hvor man kan
tippe mislykkede krysninger – en slags «hybridtipp»). Til
å begynne med tok nybegynnergløden og entusiasmen
overhånd, men med tiden er denne nybegynnergløden
blitt byttet ut med kritikk av egne avlsprodukter. Det dreier
seg om å forsøke å unngå ungdomssynder kombinert
med et bedre utviklet kritisk blikk.
Etter å ha viet noen år til å fremstille hybrider, står man
foran noe som kan kalles for et tankemessig «veivalg».
Man tenker med utgangspunkt i forskjellige linjer når det
dreier seg om å krysse fram sorter med ulike ønskelige
egenskaper. Forskjellige temaer gjentas i varierende
tapninger. Det dreier seg ikke om å «oppfinne hjulet»,
men om å «sikte riktig» når man skaper nye krysninger,
allerede før man lager krysningen å kunne forstå hvor
hen partnervalget peker, å kunne forutsi (sånn omtrent)
et vellykket utfall. En smule nytenking og fantasi hjelper
naturligvis.
Jeg har alltid vært imot prinsippet «man tager hvad man
haver», såkalte slumpekrysninger. I frølister ser man av og
til eksempel på hybrider som ser ut til å ha oppstått etter
et prinsipp som: Nå blomstrer min ‘Cunningham’s White’
og longesquamatum samtidig – hvorfor ikke krysse dem?
Det kan nok bli bra! Krysningsarbeid må naturligvis være et
bevisst valg av krysningspartnere med en klar og bevisst
tanke i bunnen. Jeg tror på forskjellige bevisste temaer
eller spor som man bestemmer seg for på forhånd. I dag er
det også relativt enkelt å få tak i pollen fra USA!! Nedenfor
skal jeg gi eksempel på ulike ideer eller spor som jeg har
fulgt i årenes løp. Å krysse for å oppnå fyldighet er et slikt
tema eller spor, der krysningen skal føre til et enhetlig
og kompakt avkom – kanskje med arter fra Taliensiaserien som forbilder. Store blad er et annet veivalg der
egenskaper fra de store «kjempene» kan kombineres med
hardføre foreldre, gjerne indumenterte primærhybrider
bygget på ex yakushimanum eller arter fra Taliensiaserien. Sentblomstrende hybrider er et annet spor, der
egenskapen «sen blomstring» kan kombineres i lange
serier av typen sentblomstrende art × sentblomstrende art
× sentblomstrende art som i Big Bengt (se bilde) bygget
på brachycarpum × auriculatum. «To be continued», dvs
følges opp og krysses med ytterligere «sene» partnere.

Big Bengt
Fargetemaet er nok mitt aller seneste spor hvor jeg krysser
fram indumenterte, fyldige typer med indumenterte arter
som kan bidra med ønskelige farger, gjerne rødt og/eller
oransje. Ja, hvorfor kan ikke 2, 3, 4, 5 ulike egenskaper
forenes i en og samme krysning? Mitt siste (eller seneste)
tema er dverger bygget på pronum og proteoides,
gjerne kombinert med en eller annen fargeglad og/eller
indumentert «far» som i hybriden pseudochrysanthum
× proteoides (se bilde). Eksempel på smale blad finnes
i hybridene ZAPATA (yakushimanum × strigillosum), en
suntvoksende ekte rød med mørkegrønne smale blad, og
SALADIN, en lavtvoksende rødtonet hybrid som bygger på
krysningen (yakushimanum × haematodes) × (‘CRIMSON
PIPPIN’) som bygger på foreldrene yakushimanum
×sanguineum haemaleum. Jeg kan ikke dy meg for å føye
til et bilde av ‘RED SWORD’ (makinoi × strigillosum) med
etter min oppfatning både vakker bladtilvekst og dessuten
passende røde blomster!! Jeg beholdt tre eksemplar av
denne krysningen. De oppviste (naturligvis) forskjellige
bladegenskaper og også fargeskiftninger…

Se bilde nederst til høyre «Who»
Hybridiser mer!!!
Med vennlig hilsen
Bengt Karlsson
PS
På min hjemmeside kan dere se mine ulike forsøk på å
lage hybrider:
www.rhododendron.nu og/eller klikk dere videre til
planteskolen og hybrider.
Jeg vet at det rundt om i Norges langstrakte land finnes
medlemmer som enten har laget egne krysninger eller
alet opp andres forsøk. Ta gjerne pennen og kameraet
fatt og hør fra deg til redaksjonen i Lapprosen.

ZAPATA = yakushimanum × strigillosum

SALADIN = (yakushimanum ×
haematodes) × ‘Crimson Pippin’

RED SWORD = makinoi × strigillosum

ZAPATA = yakushimanum × strigillosum

SALADIN = (yakushimanum ×
haematodes) × ‘Crimson Pippin’

R. brachycarpum × unknown father =
Who
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På
siden
En surjordsplante til hygge og nytte
Tekst: Lin Didriksen

Jeg er så heldig å få fortsette med å videreutdanne
meg, ved siden av jobben. En uke hver måned
tilbringer jeg i Trondheim, med studievenner fra
hele landet. Da jeg nevnte mine skriverier På siden i
Lapprosen, ble jeg anbefalt å skrive om pors av en
studievenninne. Hun kjenner til og bruker den som
krydder i mat. En annen student fra Porsgrunn fortalte
om sin forkjærlighet for gammel Porsgrunn, en akevitt
som tidligere ble produsert der, og om at stedsnavnet
på byen er knyttet til den edle planten.
Pors (Myrica gale) er en gammel og vel kjent nytteplante i
Norden. Planten er særbu. Hannen har brunrøde rakler og
hunnens rakler går fra dyprøde til grønnaktige. De vokser
på bar kvist i april – mai. Porsen trives på næringsfattige
kystnære og fuktige myrer, tjern og ved bekkefar, og den
blir fra en halv til en meter høy.
Min venninne fra nord forteller:
«Jeg bruker pors når jeg lager viltgryter eller stek av
vilt. Jeg har den også som hageplante. Jeg er glad i
min pors i hagen, og jeg humrer over historiene om
den når jeg går forbi. Pors er en fin prydplante, en
hageplante som trives i sur jord. Den blir ikke høy,
men er veldig dekorativ om man får den til å trives.
Om vinteren pakker jeg den inn, for den må jo overleve,
selv om artsfrendene sannsynligvis godt tåler kulde og
snø.
I Finnmark og Nord-Troms var det ikke vanlig med frukt og
grønt. På grunn av manglende tilgang var det både dyrt
og vanskelig å få tak i. Folk brukte det de fant i naturen,
derfor er det tradisjoner å lage mat på det som naturen
gir. Man levde av hva årstidene hadde å by på, både med
tanke på fisk og kjøtt. Folk som vandret (flyttsamer) brukte
pors til reinkjøtt, og i ettertid kan man smake at den fine
viltsmaken av reinkjøtt er en god match til pors. Variasjon
i matlagingen kan være en grunn til at de ønsket å krydre
maten. Pors kan brukes tørket eller frisk i mat, og kokes
sammen med eller stikkes inn i kjøttet, eller som tilsetning
i sauser. Pors kan også tørkes og brukes som te. Teen
smaker som vilt eller med en rosmarin/ oreganolignende
smak.
Som en anekdote vil jeg avslutningsvis fortelle om hva en
venn av meg, en mann i 60-åra fortalte om. Han er fra
Finnmark, bodde et sted på kysten. Da jeg spurte ham
om hva finnmarkspors er, kunne han fortelle. ‘Det er jo
en plante som vokser overalt på Finnmarksvidda.’ Videre
sier han at ‘da vi var ungdommer, brukte vi å knuse/
rive bladene og rulle den inn i tobakk. Vi røkte dette,
vi blei så stein at vi trodde at tuene var fjell. Kompisen
min så helt komisk ut der han prøvde å bestige/ trå
over disse tuene, med knærne opp i været stablet han
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Pors var tidligere så viktig at den var beskyttet av
lovgivingen. Landloven fortalte om når den skulle høstes,
og det fulgte bøter og straff dersom man høstet av den i
annen manns land.
Det antas at man gikk fra pors til humle i ølbrygging fordi
den gjerne ga hodepine. I dag brukes den for å gi smak til
snaps og likører, men den kan gi uheldige bivirkninger ved
overdrevet inntak, noe som vel er en generell regel ved

inntak av alkohol. I våre dager blir planten i liten grad brukt
i noen sammenheng i Norge, og du må til våre nordiske
naboland for å finne alkohol tilsatt eller brygget på pors.
Selv er jeg som så ofte blitt dypt engasjert og ønsker
sterkt et eksemplar av den vakre planten i egen hage. Da
jeg smaksmessig heller lite mot det bitre, blir den neppe
noen hit for meg som krydderplante, men jeg vil nok glede
meg over dens sjarme - om jeg bare får den til.

Finnmarkspors (Rhododendron tomentosum)
Foto: Bodil Ballovara Olufsen
rundt. I den tiden var det bål, folk samles, folk røykte
og hygget seg. Selvfølgelig litt unna der folk bodde.’
Man kan anta at å røyke pors gir en hallusinasjon på linje
med å røyke fleinsopp. Ikke akkurat å anbefale, all den
tid man vet at en slik type rus kan medføre evigvarende
psykoser.»
Krydder, folkemedisin og utøybekjemper
Pors har en sterk duft, som kan minne om kamfer (med
et hint av mynte), og det er særlig de aromatiske blad og
rakler med sine tallrike harpikskjertler, og barken fylt med
sin eteriske olje som blir brukt i fersk eller tørket form,
som uttrekk, avkok eller i tinkturer. Den beskrives å ha
en krydret og sammensnerpende besk smak. Det var
primært bladene som ble nyttet i folkemedisinen, mens
hannraklene egner seg godt til å gi smak til akevitten.
Pors har vært brukt som krydder i mat og mjød, mot utøy
og for utvortes og innvendig medisinsk bruk i mange
hundre år. Er det våre tette hus, eller vårt kommersielle
bruk- og kastsamfunn som nå gjør den overflødig i bruk
mot møll i klær? Jeg har i hvert fall aldri opplevd noen
møllangrepne klær.
Derimot kan jeg med glede ta i bruk et middel som
avskrekker mygg, lopper og lus eller løsner en forstoppelse,
hjelper å stille blod og hele onde sår, har urindrivende og
magestyrkende effekt og virker både mot håravfall og
helvetesild, og ennå mange medisinske bruksområder
som ikke her er nevnt.
Planten brukes også til farging av tøy og garn og gir en gul
farge. Blandes det inn litt vanlig løk, vil fargen bli grønn.
Da den kan virke abortfremkallende, advares gravide mot
enhver bruk av planten, og den kraftige eteriske oljen i
frøene regnes som direkte giftig.
Gikk vikingene sin berserkgang pga. pors?
Vikingene var storforbrukere av pors, og brukte den
gjerne ved øl- og mjødsetting. Den tilfører en bitter smak
til ølet. Det fortelles at de brukte den i så store mengder,
at den gjorde dem ville og gale. Kanskje det var porsen
og ikke fluesoppen som fikk dem til å gå berserk? Du
kan lese eksempler på den sterke droge-effekten til pors
i Snorres kongesaga i delen om Harald Hårfagres saga.

Pors (Myrica gale) Foto: Bjørn Moe

Har allsidig planteutval
Spesialområde:
Stauder og roser
Kontaktinformasjon:
Nautesund Plantesalg
5986 Hosteland
Tel.: 56 36 52 19
plantesalg@nautesund.no
www.nautesund.no

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

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

Velkommen til en hyggelig handel
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Den norske Rhododendronforening

Kontingenter
kontingentandel Sør
kontingentandel Sør-Vest
kontingentandel Vest
kontingentandel Øst
Lapprosen
trykking
porto
ettersending
redaksjon
Planteimport
Glendoick Gardens
moms
videresending
Møter/ arrangementer
styremøter
årsmøte
Nettside
årsavgift
redaksjon
Postboks
leie
ettersending/ henting
Frøsalg
Bokutgivelse Min rhododendronhage
Licentia Forlag
reklame
utsending/porto
Skottlandstur 2015
Bank -renter/gebyr
Andre utgifter
gaver/ oppmerksomhet
porto
rekvisita
reiseutgifter
Rhodosang

Årsberetning 2014
Den norske Rhododendronforening har 4 lokalavdelinger:
Rhododendron Sør med sete i Arendal/Kristiansand
Rhododendron Øst med sete i Oslo
Rhododendron Vest med sete i Bergen
Rhododendron Sør-Vest med sete i Stavanger/Jærregionen
Lokalavdelingene har sine egne styrer. De arrangerer medlemsmøter med foredrag, kurs, fellesturer og utflukter til
kjente rhodohager, med plantebytte og salg av rhododendron. Lokallagene fungerer godt og aktiviteten er høy. Se
årsmeldingene i Lapprosen 1/2015.
Foreningens årsmøte holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene. En meget vellykket årsmøtehelg ble arrangert
av Rhododendron Sør i Arendal, 23.-25. mai. Se referatet i Lapprosen 3/2014.
Styrets sammensetning etter årsmøtet 24.5. 2014.
Harald Kårtveit
leder
Mona Yvonne Espeland Lothe
nestleder
Terhi Pousi
kasserer
Lin Scholten Didriksen
sekretær
Ebba Holmboe
styremedlem, medlemsregister og kontaktperson hjemmesiden
Audun Arne
varamedlem - leder Rhododendron Sør
Haavard Østhagen
varamedlem - leder Rhododendron Øst
Reidar Vigrestad
varamedlem - leder Rhododendron Sør-Vest
Tor Jan Ropeid
varamedlem - leder Rhododendron Vest
Revisor
Olaf Hammersland
Valgkomite
Gunnar Breivik, Torolf Juvik og Frode Harnes
Styrets arbeid: Det har vært avholdt 4 styremøter, hvorav fellesstyremøtet 12. januar var med lokalavdelingenes
representanter til stede. Redaksjonen av Lapprosen har vært representert på alle møtene. 57 saker har vært til
behandling.
Planteimport: Det ble igjen administrert planteimport fra Glendoick Gardens, Skottland. 395 planter ble pakket og
sendt videre til 36 medlemmer. Koordinator: Harald Kårtveit.

sum

Frøformidling: Det ble tilbudt 30 frønumre og sendt ut 4 bestillinger. Frøforvalter: Jan Valle.

Økonomi: Laget har god økonomi og kostnadskontroll. Egenkapitalen er noe høyere enn de foregående årene.
Dette skyldes planlagt tur til Skottland og innbetalt depositum. Nevnes må også kr 20036,60 i inntekt på boken
Min rhododendronhage. Egenkapitalen pr. 31.12.2014 var kr 286127,38.

1980,00
77197,60

186000,00
3639,00

484797,31

44581,00
34943,00
2000,00
7638,00
90443,00
673,50
10332,90
3225,00
1864,00
2262,90
981,00
2000,00
368426,38
116370,93

Foliokonto (driftskonto)
Sparekonto
Vardekonto (bokprosjekt)

24 928,93
241 161,86
20 036,59

Sum:

286 127,38

Innestående i Fana Sparebank 01.01.2014

169 756,45

Overskudd 2014

116 370,93
286 127,38

Medlemstall: Pr. 31.12.2014 var det registrert 446 medlemmer, fordelt på 370 enkeltmedlemmer og 76
familiemedlemmer. En reell økning på 3 fra året før. Øst hadde 117, Sør 54, Sør-Vest 56, Vest 176 og landet for
øvrig 33 medlemmer. I tillegg hadde vi 10 utenlandsmedlemmer.

Reel overskudd 2014: overskudd 116370,93 - turkassa 95557,00 = 20813,93
Bergen 31.12.2014/04.03.2015

Samarbeid: Bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger.
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91142,83

Utgifter
18150,00
3493,75
3643,75
6368,75
4643,75
77769,22
55540,00
15470,22
759,00
6000,00
81235,26
60549,06
16095,00
4591,20
36574,25
14140,75
22433,50
3768,00
1268,00
2500,00
4899,25
1170,00
3729,25

Balanse 31.12.2014
Innestående i Fana Sparebank 31.12.2014:

Nettsidene: Besøkstallene på www.rhododendron.no øker for hvert år. Redaktør for nettsidene er Vidar Vinsnes.

24

9750,00

årsoverskudd

Lapprosen: Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året. Hvert nummer i 2014 hadde 32 sider. I tillegg til viktig
medlemsinformasjon, ble det trykket 18 artikler og 133 bilder. Disse ble levert av 20 medlemmer/forfattere. Årets
3 numre av Lapprosen var begrenset tilgjengelige på nettsidene. Redaksjonen besto av Jan Rune Hesjedal, Ebba
Holmboe og Jens Holmboe.

TAKK
En stor takk til alle som i løpet av året har bidratt med og utført oppgaver for å ivareta og utvikle foreningen til
glede for alle medlemmene i Den norske Rhododendronforening.

Inntekter
115087,88

	
  
	
  
	
  

Harald Kårtveit
leder

49 (medl per 31.12.2013)
55
164
95

Terhi Pousi
kasserer

Olaf Hammersland
revisor
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Planteimport fra Skottland 2016
DnR vil igjen prøve på planteimport fra Glendoick Gardens i Skottland.
Transporten blir foretatt av Bring med båt til Bergen og tar en drøy uke.
Til medlemmer andre steder i landet tar det ytterligere 2–3 dager med posten.

Du kan finne oversikten over tilgjengelige planter på www.glendoick.com – der kan du også bestille katalogen
deres.
Bestillingene vil bli videresendt til Glendoick etter hvert som de kommer inn. Siste frist er midten av februar
2016.
Bestilling sendes til:
Harald Kårtveit
Vestsidevegen 796,
5363 Ågotnes
eller på e-post: haraldkartveit@hotmail.com (evt. haraldkartveit@gmail.com)

Nytt nummer av Årringen

Årsprogram 2015
Årsprogrammet var ikke klart da Lapprosen nr. 1/2015 gikk i trykken. Vi trykker det likevel i sin helhet i dette
nummeret.

Medlemmene betaler en pris som tilsvarer faktiske utgifter + 10 % påslag for å dekke administrasjonsutgifter for
DnR.

Annonse Lapprosen2015.pdf 1 15.04.2015 15:25:45

Informasjon fra DnR avdeling Øst

Lørdag 21. mars kl. 14.00: Årsmøte på Haraldsheim, jf. ovenfor.
Fredag 22. og lørdag 23. mai: DnRs årsmøtehelg i Stavanger.
24.–30. mai: DnRs tur til Skottland.
Lørdag 6. juni: Vårtur til Risholmen, Østfold (nær Hankø). Fremmøte Engelsviken brygge
kl. 11.00. Påmelding nødvendig til Haavard Østhagen, tlf: 917 46 923, senest 16. mai.
Lørdag 12. september kl. 14.00: Møte med foredrag av Reidar Vigrestad. Sted: Mortens Kro nær Gjelleråsen (langs
veien fra Olavsgård til Gjelleråsen). Inngangspenger kr 50,00.
Søndag 15. november kl. 14.00: Møte med Ruddi Periard, Danmark. Han vil fortelle fra sine reiser der han har
samlet planter og frø. Møtested bestemmes senere. Inngangspenger
kr 100,00.

02
Logo

Den nye logoen til Hageland består av
et merke og et navnetrekk. I startfasen
skal logoen eksponeres som illustrert.

på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn
flate eller bilder.

I Årringen kan du lese om plantesamlingene i
Arboretet og de Botaniske hager på Milde. Bladet har
kommet ut hvert år siden 1997.
C
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CM

MY

CY

CMY

K

PMS:
C:
M:
Y:
K:

Bladet inneholder også annet generelt stoff om botanikk,
dendrologi og hagebruk. I hvert nummer blir det gjerne satt
fokus på bestemte planter eller planteslekter.

C

Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter

Årringen 2014 inneholder mye stoff om Musehagen som
nå tilhører samme avdeling av Universitetsmuseet som
samlingene på Milde. Ellers kan du lese om forynging av
gran fra plantefelt på Vestlandet, fjellvalmue, rødlistearter
og vinterblomstring.

Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund

Årringen sendes fritt til medlemmene i Arboretets venner.
Årskontingent er kr. 200,I løssalg er prisen kr. 175,-

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

Vil du bli medlem i Arboretets venner?
Kontakt: styret@arboretetsvenner.no
Les mer: www.arboretetsvenner.no
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www.hageland.no
Les mer om Arboretet og de Botaniske hager:
www.uib.no/arboretet og følg oss på Facebook.
Kontakt oss:
post@arboretet.uib.no eller 55 58 72 50

Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra
- Lapprosen 2 - 2015 -
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Informasjon fra DnR avdeling Vest
Protokoll fra årsmøte 2015
Sted:
Tid:

Møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10
Tirsdag 17. mars kl 1830-1905

Tor Jan Ropeid ønsket velkommen til årsmøtet.
Det var ingen merknader til innkallingen eller saklisten.

Sak 3: Valg av tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
Randi Fessl og Hjørdis Juvik ble valgt til tellekorps og til å underskrive protokollen.
Sak 4: Årsmelding
Årsmelding (se Lapprosen 1/2015) ble lest opp av Tor Jan Ropeid.
Årsmeldingen 2014 ble enstemmig godkjent.
Sak 5: Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Terhi Pousi.
Revisjonsmeldingen ble fremført av Grete Nygård.
Regnskapet for 2014 og budsjettforslaget 2015 ble godkjent.
Sak 6: Innkomne forslag
Det var ingen innkomne saker.
Sak 7: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
Torolf Juvik la fram valgkomiteens forslag, som i sin helhet ble godkjent ved akklamasjon.
Styret for Den norske Rhododendronforening, avd Vest for 2015 er følgende:
Leder:
Tor Jan Ropeid
1 år, gjenvalg
Styremedlemmer:
Sonja Hjelle
ny, 2 år
Terhi Pousi
gjenvalg, 2 år
Anne Marie Storebø Aronsen ikke på valg, fortsetter 1 år
Astrid Jacobsen
ikke på valg, fortsetter 1 år
Varamedlemmer:
Maria Fett
1 år, gjenvalg
Jan Rune Hesjedal
1 år, gjenvalg
Håkon Morvik
1 år, ny (tidl. styremedlem)
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vedlegg:
1. Årsmelding
2.

Regnskap

4.

Budsjettforslag

3.

Revisjonsmelding

5.

Valgkomiteens forslag

Kurs i plantelatin
For mange kan plantenes vitenskapelige navn fremstå som en bok med syv segl. Bare ordet «latin» virker
avskrekkende – noen husker kanskje Alexander Kiellands roman Gift, og hvordan den stakkars lille
Marius tok sin død av å pugge latinske konjugasjons- og deklinasjonstabeller som får det man blir
utsatt for i annen språkundervisning til å fortone seg som barnemat. Men det vi svært upresist
kaller «plantelatin», er noe helt annet enn klassisk latin. Det er på mange måter
et kunstspråk som er satt sammen av elementer fra mange språk, først og
fremst gresk.

1 år, gjenvalg

1 år, ny
1 år, ny

Kurset arrangeres i samarbeid med Arboretets venner og
omfatter tre dobbelttimer (kl. 18 – 20): 29.09., 13.10. og
27.10. Kurssted er Arboretet på Milde, og kursleder er
Tor Jan Ropeid. Kursavgiften som dekker kursmateriell
og enkel bevertning, er kr 300. Påmeldning til
torjanropeid@gmail.com innen 1.september 2015.

Sak 9: Valg av valgkomité
Styrets forslag ble godkjent ved akklamasjon.
Harald Kårtveit
Jan Valle

Kaffeservering og plantelotteri tilslutt.

Den som er redd for grammatikk, har ingenting å frykte. I kurset
vil den grammatiske siden ved vitenskapelig navnebruk ikke stå
i sentrum. Vi skal se på reglene for hvordan navnene dannes,
hvordan navnene svært ofte kan gi oss et tips om plantenes
utseende, nytte, voksested osv. Å lære betydningen av
plantenes vitenskapelige navn kan mange ganger være
nesten like interessant som å lære å kjenne igjen en plante i
naturen eller i hagen. Kurset kan derfor ses på som en slags
oppdagelsesreise gjennom språk, kultur og botanikk.

Sak 8: Valg av revisor
Styrets forslag ble godkjent ved akklamasjon.

Valgkomité for 2015:

Kveldens foredrag var ved Harald Kårtveit om Rhodohagen og Miniarboretet på Kårtveit.
Et flott billedforedrag om oppbygging og det rike mangfoldet i Harald og Randis hage på Sotra.

Knut Geelmuyden			Randi Fessl			Hjørdis Juvik
referent					underskriver			underskriver

Sak 2: Valg av referent
Knut Geelmuyden ble valgt til referent.

Grete Nygård

Tradisjon tro, ble alle som bidro med gevinster til loddsalg i 2014 takket med en liten gave: Jan Valle, Jan Rune
Hesjedal, Hans Johansen, Anna Karin Breivik, Ebba og Jens Holmboe, samt Arboretet og Botanisk hage, Milde.

Store Milde, 25. mars 2015

Sak 1: Valg av møteleder
Torolf Juvik ble valgt til møteleder.

Revisor for 2015:

Avtroppende Jan Valle ble takket for den store innsatsen han har gjort for rhodoaktivitetene i Vest gjennom mange
år. Nytt styremedlem Sonja Hjelle ble presentert og ønsket velkommen.
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Informasjon fra DnR avdeling Sør
Protokoll årsmøtet 11. mars 2015

«Avdelingens årsprogram sendes på e-post til medlemmene umiddelbart etter
ferdigstillelse.» Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
7 Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte:
Vedtak: Neste årsmøte fastsatt til 9. mars 2016, i Arendal.
Etter det formelle:
- Det var kaffe og kaker og loddsalg.
- Audun gjennomgikk det videre årsprogrammet for 2015.
- Anne Brit, Audun og Kathrine hadde spennende bildepresentasjon med mangfold og utvikling i sine vakre
hager.

Leder Audun Arne ønsket velkommen og foresto årsmøteformalia.
Frode Harnes ble valgt til møteleder.
Gudrun Arne ble valgt til referent.
Inger Skarpnes og Helge Fjellbakk ble valgt til å underskrive protokoll.
Årsmøtesaker:

Arendal 20. mars 2015.
Gudrun Arne, referent.

1 Innkalling til årsmøtet.
Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Inger Skarpnes			
Helge Fjellbakk
Underskriver			Underskriver

2 Årsmelding:
Leder leste styrets årsmelding, som også står i Lapprosen 1, 2015.
Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent.
3 Regnskap.
Kasserer Per Evensen gjennomgikk revidert regnskap for 2014.
Vedtak: Avdelingens regnskap for 2014 enstemmig godkjent.
4 Budsjett: Per Evensen presenterte forslag til budsjett for 2015
Vedtak: Forslag til budsjett for 2015 enstemmig godkjent.

.

5 Valg. Anne Brit Evensen presenterte valgkomiteens forslag:
Styremedlemmer:
Kathrine Lyngstad
Audun Arne		
Vidar Olsen 		
Per Evensen		

Gjenvalg for 2 år til årsmøtet i 2017.
Gjenvalg for 2 år til årsmøtet i 2017.
Sitter til årsmøtet i 2016.
Sitter til årsmøtet i 2016.

Leder for 1 år:

Audun Arne.

Varamedlemmer:
Frode Harnes
Nina Gjermundsen

20.05.		
		

Gjenvalg for 2 år til årsmøtet i 2017.
Sitter til årsmøtet i 2016.

Valgkomite:
Anne Brit Evensen
Gudrun Arne

22.–24.05.
Årsmøtehelg DnR i Sør-Vest. Se info i Lapprosen 1.
		
30.-31.05.
Stand hos Lundberg hagesenter.

Gjenvalg for 2 år, til årsmøtet i 2017.
Sitter til årsmøtet i 2016.

03.06.		

Tur til Vidar Olsen i Fyresdal. Nærmere detaljer i egen invitasjon.

04.-06.06

Busstur til Kolding Blomsterfestival. Vi henger oss på initiativ fra Staudeklubben. Ferge fra
Kristiansand kl. 16.30. Påstigning flere steder Arendal-Kr.sand. Kr. 3250,- pr. pers. i dblt.rom.
Info og påmelding: Dag Pettersen, tlf. 996 47 828.		

Revisor: Knut Gjermundsen, gjenvalg for 1 år, til årsmøtet i 2016.
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble i sin helhet vedtatt ved akklamasjon.
6 Innkomne forslag: 3 forslag forelå:
1 Fra styret forelå forslag om følgende vedtektsendring:
Tekst under vedtektenes §2 Formål endres til: «Som medlemmer kan tas opp
enkeltpersoner, familiemedlemmer, …» Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
2 Fra styret forelå forslag til følgende vedtektsendring:
Tekst under vedtektenes §4 Årsmøtet endres til: «Innkalling skjer direkte til
medlemmer med minst 1 ukes varsel.» Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
3 Fra Anne Brit Evensen forelå følgende forslag:
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Ajourført program 2015

		

Hagebesøk hos Anneli Rose Bengtson, Budalen 9, Saltrød, kl.18.00.
Tlf. 957 59 884.

		Hagebesøk hos Astrid Gjertsen. Anneli Rose Bengtson guider oss.
		
Tidspunkt og nærmere detaljer i egen invitasjon.
19.09.		
		
		
		
		
		

Høsttreff. Hos Anne Brit og Per Evensen i Heidalen 48, Arendal, kl. 11.00.
Vi får besøk av Per Vestergaard fra Hjørring, som ved kurs og praktisk 					
instruksjon om klipping vil vise oss hvordan man kan gå løs med saksen.
Vi planlegger to hager til praktisk gjennomgang.
Vi opprettholder tradisjonen med bytting av stiklinger etc.
Lunsj. Utlodning. Plantesalg. Særskilt invitasjon kommer i god tid.
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