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”En stjerne på rhodohimlen er slukket” (citat: Jens H. Hansen 
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Billeder fra haven i Lodsstræde 
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Det første bekendtskab 
Fortalt af Karen Piil 

 

Leif og jeg lærte Mogens at kende omkring 1980. Vi mødtes i Rhododendronforeningen. 

Mogens havde været i Westerstede med Haveforeningen og ville gerne derned igen. 

Men han var ikke meget for at køre selv, så han ringede til Leif og spurgte, om han (altså Leif)  

ikke kunne køre. Og det ville Leif godt.  

Så de kørte til Westerstede. Det blev siden til mange ture.  

Nogle gange boede de på et lille pensionat. Det skulle være billigt, for pengene skulle bruges på 

blomster og planter. 

På et tidspunkt ville de have mig med, for Mogens turde ikke ”stjæle” stiklinger. Det mente jeg 

nok, at jeg turde, så derefter kom jeg med. (Og det blev til mange stikllinger). 

Nu kom vi til at bo hos Heinemann (Gasthaus Heinemann i Westerstede), hvor vi også kunne spise. 

Men Mogens var kræsen, så det blev til schnitzler hver dag til ham. 

Efter middagen gik Mogens i seng, så han kunne være frisk næste dag. For der ville vi besøge 

Brun’s Park i Gristede. 

 

Mogens’ store samling af hybrider er med stor sandsynlighed baseret på stikling materiale, 

indsamlet på disse ture. Utallige af hans planter har aldrig været i handelen i Danmark, men 

masser af gæster i hans Åben Rhododendronhave har nydt godt heraf, når han havde opformeret 

hybriderne og sat dem til salg. 

 

 

De fire rhodomaners klub  
Fortalt af Henrik Schmidt 

 

I en del år kom Mogens Rasmussen jævnligt til medlemsmøderne i Rhododendronforenigen. 

Men i de seneste mange år har rejsen til Værløse og – nu – Smørum været for lang fra Gedser. 

Han kunne lokkes med, hvis han kunne være med i en fælles transport. Men lysten svandt. 

Der er ikke mange rhododendron entusiaster på Falster. På Sydfalster er vi kun fire, som alle 

sætter stor pris på en god lang snak om vores kære planter og lige så gerne hører om indhøstede 

erfaringer.  

Jeg fik en ide at lave en lille lokal frokostklub, som altid blev indledt med herligt smørrebrød, øl og 

snaps. Derefter snakkede vi rhodoer i – somme tider – fire timer og havde det herligt. Vores 

familier flygtede i rædsel. 

Klubben består af Mogens Rasmussen, Mogens Olsen, Jørgen Meyer og mig. 

De fire rhodomaners forårsmøde blev holdt i maj i Haven i Bøtø, og julemødet i Nykøbing hos 

Jørgen Meyer. 

Nu kan Mogens desværre ikke længere være med, vi savner ham, men mødes dog fortsat. 



Entusiast udvikler ny rododendron-art 
Interview i TV Øst den 25. jun. 2015 

Citat 

”Mogens Rasmussen fra Gedser har brugt 30 år på at dyrke sin passion for 
rododendron. Nu har han udviklet en ny art, der hedder Gedser Wave.” 
 
I interviewet fortæller Mogens (som da var 75 år) om sine rejser for dels at indsamle planter, dels 
høste pollen fra arter, som ikke findes i Danmark, for at kunne bruge dem i nye krydsninger.  
 
 
 

 
Play clip 
TV Øst den 25. Juni 2015                                PC156708 2 

https://www.tv2east.dk/guldborgsund/entusiast-udvikler-ny-rododendron-art 
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Aladdins hule i Gedser 

Fortalt af Henrik Schmidt 

 

Ind til foråret 2019 lå der et skatkammer af uvurderlige sorter af rhododendron , azalea og kamelia 

på Lodsstræde 10 i Gedser. 

Den store troldmand er Mogens Rasmussen, som gennem mere end 30 år har krydset alle mulige 

og – næsten – umulige planter med hinanden for dels at opnå ønskede egenskaber i planterne, 

dels af nysgerrighed efter at se, om noget uprøvet kunne lykkes. 

På et tidspunkt stod der over 1000 små potter med forsøgsplanter på grunden.    

De bedste er blevet udvalgt og opformeret, nogle af dem registreret, andre ikke, men store 

internationale planteskoler har haft øjnene åbne for, hvad Mogens kunne præstere og har sat 

mange planter i produktion. 

Der var altid ideer om nye kryds - selv det, man ikke troede muligt. 

 

Mogens var podemesteren over alle. Stiklinger, som ingen andre havde kunnet få til at slå an, fik 

Mogens til at gro sammen med grundstammen. Han havde en hemmelighed i sine grundstammer, 

som alle var hjemmeproduceret. 

Men vækstgrundlaget for de små frøplanter var da også helt specielt. 

Hvem andre har haft egenproduktion af sphagnum mos eller fundet frem til, at fortrøsket ved fra 

gamle rådnede træer var ideelt til de aller vanskeligste små frøplanter. 

Og hvem andre har forsket i bølgelængder i LED kunstlys og fundet netop den helt rigtige 

sammensætning af lysspektret. 

 

At besøge haven i Gedser var som at komme til en forunderlig fremmed verden. 

Den særeste podning, jeg har set, er en tomatplante podet på en kartoffelplante. Ja, de er da godt 

nok beslægtede, men Mogens ville da lige se, om det kunne lykkes – og det kunne det. 

Han havde vist også lavet en podning på en tobaksplante. 

 

Mogens krydsede en del arter, men havde størst interesse for hybriderne. Dem opformerede han 

også til en større produktion, som hvert år i maj tiltrak en mængde haveinteresserede mennesker, 

når der var Åben Have i Gedser. Det var faktisk et regulært tilløbsstykke, og der blev solgt vist 

endda rigtig mange planter. 

 

Et særligt venskab med rhododendron guruen i USA, Jim Barlup, medførte, at der hvert år i en lang 

årrække kom en sending stiklinger af hans seneste krydsninger til Gedser. 

Alle blev podet, og den største samling af Jim Barlup hybrider uden for USA fandtes i Gedser. 

Jeg har besøgt samlingen for ganske nylig, men den er desværre kun en skygge af sig selv. 



Flere er gået ud, andre skranter. En enkelt, R. ”Black Adder” trives. Den forsøger jeg nu at 

opformere i et meget begrænset antal. 

 

 
                                 R. ”Black Adder”  Jim Barlup  Foto lånt fra Nettet 

 

 

Ud over de ”almindelige” rhododendron havde Mogens også en pæn samling af Vireya. 

Han havde et nært samarbejde med chefgartneren i Bremens Botaniske Have og havde opnået at 

få stiklinger fra samlingen af sjældne planter. En af dem – jeg husker desværre ikke navnet -   var 

helt ekstremt sjælden. Den var rent hvid og duftede vidunderligt på mange meters afstand, når 

den blomstrede. Den var Mogens meget stolt af. Utallige har prøvet at købe den af ham, men 

Mogens var meget bestemt: den ville aldrig komme til salg. Hvad er er blevet af den nu, ved jeg 

ikke. 
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Åben have hos Mogens Rasmussen, Lodsstræde 10, 
4874 Gedser d. 23. maj 2019 

Haven er fordelt på 3 grunde fyldt med Rhododendron og Kamelier, hvoraf mange er formeret af Mogens 

Rasmussen.  
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Dette er et billede fra den sidste Åben Have i Gedser. Haven er nu næsten tømt for planter. 

Sygdom tvang Mogens Rasmussen til at indstille sit hæderkronede arbejde.  

Den store grund på en nabo- vej er solgt til en botaniker, som er gået i gang med at opbygge et 

rhododendron arboret. De er et kæmpe arbejde, for denne have har været forsømt i længere tid 

og er groet til i uønskede vækster og andet krat. Men de store gamle rhododendron bliver 

bevaret, frilagt og forsynet med nye navneskilte. Det er værdifuldt, for alt i haven er Mogens’ 

værk. Og der er stadig sjældenheder i samlingen. 

Link til Mogens åben have i 2013 og 2015 http://www.rhododendron.dk/MRasmussen.html 
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                      Mogens Rasmussen: R. Gedser Gold Haven i Bøtø 2019                Foto Henrik Schmidt                           P5045509 2 

 

 
                     Mogens Rasmussen: R. ”Gedser Wave”  Foto lånt fra Nettet 



 
            Mogens Rasmussen: Kryds mellem to arter. Navn og forældre ukendt.   Haven i Bøtø 2019  Foto Henrik Schmidt                     
P6135965 2 
 

 
Fra haven i Gedser 
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Kamelia 
I haven på Lodsstræde findes der en ganske stor samling af kamelia plantet frit under åben 

himmel. 

Normalt kræver kamelia megen eller i hvert fald nogen beskyttelse for at kunne trives under 

danske himmelstrøg. 

Men i Gedser er der udviklet en række kamelia, som klarer sig helt uden beskyttelse. Nuvel, 

klimaet ved Danmarks sydligste punkt er mildt, fordi Østersøen omgiver hele Gedser Odde,  

Men når der kommer storm fra øst, er der nu meget koldt. 

Disse kamelia har Mogens minsandten også opformeret med held. Antallet af hybrider kender jeg 

ikke, nogle er muligt fra Hans Trautner, men andre er helt Mogens’ værk. Og de er robuste og 

særdeles blomsterrige.  

De mest sarte blev overvintret i et ”koldhus”, hvor et varmelegeme sørgede for, at der aldrig kom 

frost. 

Kamelia sætter frø i nogle store kapsler sidst på efteråret, men afkommet kan jo være nærmest 

hvad som helst, og derfor er stiklingformering eneste brugbare formeringsmetode, hvis man vil 

være sikker på afkommets originalitet. Også dette beherskede Mogens. 

Og der står nu 8 stiklinger under opformering i Haven i Bøtø. 

 

Her er et par eksempler: 
 

 
 Kamelia Debbie 
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Kamelia Dronning Ingrid 

 

 
 
Ind til det sidste har gamle venner trofast besøgt Mogens. 
Jørgen Meyer kom fast en gang hver uge, og nogle af Rhododendronforeningens nestorer,  
Ole Rolf Jacobsen, Carl Adam Lehmann og Flemming Friedrichsen rejste med mellemrum til 
Gedser.  
Jeg selv kom lidt sjældnere, for ikke længe siden sammen med vores formand, Jens H. Hansen. 
Det har altid været særdeles hyggeligt, spændende og for mig også lærerigt at besøge Mogens. 
Nu kommer vi til at savne ham som en af ”de store” i Rhododendronforeningen. 
 

Æret være Mogens Rasmussens minde 
 


