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Dronning Ingrid fik i går overrakt det første eksemplar af kameliaen, der bærer 
hendes navn. (Nordfoto)

 

Ingrids kamelia 
Hans Trautner
står bag ny-
udviklet blomst

HORSENS - Horsens-
lægen og kamelia-spe-
cialisten Hans Traut-
ner har været med til at 
udvikle en ny kamelia.

Den nye blomst er op-
kaldt efter Dronning Ing-
rid, og dronningen fik i går 
overrakt det første eksem-
plar af kamelia'en.

Det skete i forbindelse 
med åbningen af kamelia-
udstillingen i Det Kongeli-
ge Danske Haveselskabs 
Have på Frederiksberg.

Det er blomsterkunstne-
ren Tage Andersen og 
Hans Trautner, der står 
bag udstillingen - den tred-
je i rækken.

De to foregående år har 
samarbejdet mellem de to 
resulteret i udstillinger på 
Gisselfeld slot på Sjælland.

Bentes

Bureau
Det var Dronning Ing-

rid, som i går foretog den 
officielle åbning af udstil-
lingen. Ud over det første 
eksemplar af den nye sort, 
får hun på sin fødselsdag i 
dag overrakt en meget stor 
kamelia-plante, som skal 
pryde haven ved Fredens-
borg Slot.

Forud for årets udstil-
ling er gået et intensivt ud-
viklingsarbejde mellem 
Hans Trautner og Tage 
Andersen.

Hans Trautner udvikler 
sine planter og nye sorter 
i drivhuset ved sit hjem på 
Claras Vej ved Sundet i 
Horsens.

Kameliaerne udmærker 
sig ved at sætte blomster i 
glødende rødt, purpur, gyl-
dent og hvidt i vinterhalv-
året, når alt andet ligger i 
dvale på grund af frosten.

 

Samarbejdet mellem 
Hans Trautner og Tage 
Andersen er en halv anes 
år gammelt, og sammen 
har de i dag Danmarks 
største private samling af 
kameliaer.

Ved åbningen i går sang 
o p e r a s a n g e r n e  P i a  
Schnack og Jens-Christian 
Wandt uddrag af Verdis 
opera »La Taviata», der er 
bygget over Alexander Du-
mas' romantiske fortæl-
ling om Kameliadamen. (
just)
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