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Arnulf Ringstad døde den 6. mai i 2012. Han ble 87 år gammel. Med det er en 

av de store pionerene og misjonærene for dyrking av Rhododendronarter i 

Norge borte. Han har satt spor etter seg som ikke vil forsvinne, og han var en 

viktig faktor for å bygge opp den store interessen for Rhododendron og særlig 

arter som har vokst fram i Norge de siste tiåra. Boka Rhododendron - dyrking av 

lave og hardføre sorter som han ga ut sammen med Knut Lønø i 1994, var også 

et viktig bidrag til dette.  

 

Han var utdanna gartner og anleggsgartner og hadde flere jobber både i Norge 

og Sverige der han dyktiggjorde seg i faget.  Han starta egen planteskole på 

Gjøvik i 1959 og drev den til oppnådd pensjonsalder. I starten var det stauder 

som utgjorde hoveddelen av produksjonen. Etter hvert ble det både løvfellende 

og vintergrønne prydbusker, og fra 80-tallet og utover ble rhododendronarter en 

stadig viktigere del av det han laget. Da han overlot den daglige drifta til dattera, 

kunne han vie seg helt til sin store hobby og interesse. Han har sendt tusenvis av 

planter rundt i Norge pr postordresalg, og jeg tror at samtlige samlere over en 

viss alder har en eller helst flere av Arnulfs Rhododendronplanter i hagen. Han 



kjøpte det meste fra Skottland og formerte dem opp med stiklinger. Noe laget 

han også fra frø. 

 

Det var særlig de lave sortene som interesserte han, de såkalte dvergartene. Det 

er ikke rart, for klimaet på Gjøvik der han også hadde en fantastisk flott hage, 

innbyr ikke til å dyrke store og sarte arter. Egentlig var det regna som uaktuelt å 

dyrke Rhododendron i innlandet i det hele. Det var det alle planteskoleeiere 

rundt Mjøsa hadde lært han, men Arnulf trodde ikke på det og bestemte seg for å 

stole mer på egne erfaringer. Han tenkte så enkelt at siden plantene klarer seg 

under et tykt snødekke og høyt til fjells i Himalaya, må de også kunne klare seg 

under snøen på Gjøvik. Og det viste seg å stemme. Jeg besøkte han en gang i 

juni sammen med tre Rhodovenner fra Ålesund, og det vi fikk se var en stor 

skråning full av blomstrende arter og hybrider, stikk i strid med all vedtatt 

kunnskap. Og det eneste han hadde gjort var å tørre å prøve selv i stedet for å tro 

på autoritetene.  

 

Arnulf lekte seg litt med å krysse arter. Et kryss han laget, R. caucasicum x R. 

aureum, har vist seg å være en svært god plante på så ulike sted som Tromsø, 

Ålesund og Gjøvik. Han kalte den selv rett og slett for Rhdodendron 'Arnulf '.  

Jeg vil foreslå at denne hybriden blir registrert i det internasjonale 

Rhododendronregisteret med dette navnet, og så får vi håpe noen vil sette den i 

produksjon. Alle burde ha denne i hagen, både for at det er en fin plante og for å 

ikke glemme Arnulf Ringstad. Det ville være en flott hilsen til en som har gjort 

så mye for å styrke interessen for Rhododendron i Norge.   
 

                                     


