
Viser frugten af
fire års arbejde
Officiel indvielse af Blomsterhaven i Boller Slotspark i næ ste weekend

Vi andre siger det med
en sølle buket blomster.
Hvis vi da overhovedet
husker at få dem købt.

Men Horsens Havebota-
nisk Forening siger det
med en hel blomsterpark.
Og budskabet er lige så
klart, som budbringerne er
utallige:

Kom til Boller Slotspark
i weekenden og vær med til
den officielle indvielse af
den eneste blomsterhave
af sin art i landet.

Den officielle åbning  sørger
borgmester Henning Jensen
for lørdag eftermiddag kl. 14,
men derudover bliver der en
blomsterkurv af aktiviteter
både lørdag  og søndag .

Og så vil Horsens Havebo-
taniske Forening selvfølgelig
gerne vise frugterne af fore-
ningens anstrengelser for at

fa skabt en ny attraktion for
både lokalbefolkningen og tu-
risterne i Horsens.

Der bliver lejlighed til at se
medlemmernes udstillinger af
både fuchsia, roser, stauder,
pelargonier og klosterplanter
som krydderurter og læge-
planter.

Desuden vil et dusin profes-
sionelle udstillere vise, hvad
de formår inden for blomster.
Og så er der lejlighed til at se
havens pergola og det nye 60
kvm store drivhus, som er en
kopi af det drivhus, som Friis-
'erne - de daværende ejere af
Boller - havde i 1865.

Drivhuset vil også være nyt
for folk, som tidligere har be-
søgt haven. Foreningen har
først lagt sidste hånd på vær-
ket umiddelbart op til åbnin-
gen.

Buket af indslag
Derudover er der en hel bu-

ket af indslag på programmet.
Horsens Garden spiller. Der

bliver musik af Tonetta
Brassband. Nogle folkedanse-
re fra Horsens vil optræde.
Horsens Harmonikaklub gi-
ver koncert. Og harmonikaor-
kestret "Halv tolv" underhol-
der.

Men publikum får også mu-
lighed for selv at deltage mere
direkte i begivenhederne.
Blandt andet bliver der publi-
kumskonkurrencer, og om
søndagen slutter udstillingen
med en stor planteauktion.

Dertil kommer, at arrangø-
rerne vil prøve at markere ud-
stillingen i Horsens midtby.
Det sker, når Horsens Garden
lørdag formiddag trækker op
fra Vitus Berings Plads via
Søndergade til Torvet og den
modsatte vej med et blomste-
roptog, som blandt andet tæl-
ler en chabang med fire folke-
dansere fra Horsens Folke-
danserforening.

Selve slotsparken stammer
formentlig tilbage fra tiden
omkring Kirsten Munk, der
var forvist til Boller af kong
Chr. IV i midten af 1600-tal-
let.

Ideen om, at den gainle park
kunne blive til en blomsterha-
ve, kom fra den netop afdøde
formand for blandt andet
Danmarks Naturfrednings-
forening, Tony V. Jensen, for
cirka fire år siden.

Selve arbejdet med at
anlægge blomsterhaven har
staet pa i 21/2 år, og alene plan-
lægningen af åbningen har
strukket sig over et års tid,
fortæller Peter Jordt, Rårup,
der er formand for den arran-
gerende forening.

- Åbningen er det foreløbige
højdepunkt i vores forening,
og vi regner med, at der kom-
mer flere mennesker end til
vores blomster-udstilling for
et r siden. Den gang var der
5-6000 besøgende, men i næs-

te weekend gætter  jeg på, at
der kommer 10.000, forventer
formanden.

God kombination
Peter Jordt mindes ikke at

have hørt om, at der skulle
være en lignende have noget
andet sted i landet. Det tætte-
ste, vi kommer på, er en ja-
pansk have ved Odder, mener
han.

- Blomsterhaven skulle ger-
ne blive en ny turistattraktion
i Horsens, siger Peter Jordt,
som også mener, at Horsens
kommune, der ejer parken,
har fordel af projektet.

- Kommunen får renoveret
en park til en helt anden pris,
end hvis professionelle skulle
gøre arbejdet. Det her er en
god kombination af privat og
offentligt initiativ, siger Peter
Jordt og tilføjer, at kommu-
nen også har været med til at
planlægge selve udformnin-
gen af haven.

- Nu håber vi blot, at hor-
sensianerne har lyst til at
komme ud at se på resultatet,
tilføjer han.

Busser
For at få de mange besøgen-

de transporteret frem og til-
bage mellem Horsens og Bol-
ler, har arrangørerne fået Vej-
le Amts Trafikselskab (VAT)
til at indsætte ekstraordinære
busser på strækningen.

Busserne vil begge dage gå i
pendulfart mellem

banegårdenog Boller Slot - med stop
på Vitus Berings Plads  og Ove
Jensens Allé .

Afgangstiderne fra bane-
garden er bade lørdag og søn-
dag kl. 9.30, 10.00, 10.30 og
11.00 samt hver halve time fra
kl. 13.30 til 17.30, og bussen
kører tilbage fra Boller på de
samme tidspunkter - blot et
kvarter senere. (jala)

Peter Jordt fremviser gladeligt det nyeste skud på stammen i
blomsterhaven: drivhuset, der er en kopi af Friis'ernes gamle
drivhus fra 1865.
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