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Rhododendronforeningens bogsamling
B1

Op ad Kinas blå Flod på plantejagt. Aksel Olsen.
Særtryk nr. 10 af Haven 1976. Dansk. 64 sider 24 x 17 cm. Vægt 0,250 kg.

B2

Dwarf Rhododendrons. P.A. Cox. Batsford Ltd. London, 1974.
Engelsk. 296 sider. 22 x 16 cm. 600 g.

B3

Rhododendrons with Magnolias and Camellias, RHS, årligt, fra 1963.
Engelsk, hver ca. 100 sider. 22 x 14 cm, 200 g. Mange interessante artikler om planter,
rejser og haver. Index over titler: nedlagt?

B4

Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. Engelsk. Volume 34 No. 1. 1975.
148 sider. 24 x 15 cm. Vægt 0,250 kg. Indeholder en revision af Lapponicum serien af
Philipson. 73 sider.

B5

Rhododendrons, A selected, annotated bibliography. D. Schwartz. New York Botanical
Garden. April 1975
Engelsk. 48 sider. 28 x 21 cm. 0,150 kg. Oversigt over, hvad der er trykt om rhododendron.

B6

Rhododendron und immergrüne Laubgehölze. Årbøger fra Deutsche RhododendronGesellschaft, Bremen. 1967, 1968, 1975 frem.
Beskrivelse af indholdet af disse findes på separat side.

B7

Growing Azaleas Commercially. Kofranek and Larson.
University of California. December 1975. Engelsk. 108 sider 28 x 22 cm. Vægt 0,350 kg.

B 8-1

The Rhododendron Society Notes 1916-1930. Del 1. 4 hæfter.
240 sider. 22 x 14 cm. Div. artikler af bl.a. Forrest - Rock - Kingdon Ward - Rothschild Magor - Loder - Balfour - Wilson - Stevenson.

B 8-2

Som ovenfor. Del 2. 5 hæfter. 1920-1924.

B 8-3

Som ovenfor. Del 3. 4 hæfter. 1925-1930.

B9

The Larger Species of Rhododendron. Peter Cox. 1979.
Engelsk. 352 sider 24 x 17 cm. Vægt 0,750 kg. En uundværlig håndbog.

B 10

Rhododendrons of the World. David Leach.
Engelsk. 545 sider. 29 x 22 cm. Vægt 2 kg. Indeholder bl.a. rhododendron in the wild,
rhododendron in the Garden, planting and caring for rhododendron, rhododendron hybrids.

B 11

The Rothschild Rhododendron - A Record of the Gardens at Exbury. C.E. Lucas Phillips
and Peter N. Barber.
Engelsk. 138 sider. Vægt 1,9 kg. Bl.a. en historisk beretning om Exbury, behandling af
arter, tilblivelsen af Exbury hybrider, introduktion af yakushimanum, Exbury Azaleas.
Farveplancher. Komplet register over alle Exbury hybrider. 1975. 31 x 25 cm.

B 12

Hybrids and Hybridizers - Rhododendron and Azaleas for Eastern North America.
Livingston and West. 1978.
256 sider. Engelsk. 29 x 23 cm. Vægt 1,3 kg. Om Dexter, Gable, Morrison, Nearing,
Shammarello og andre. Bl.a. beskrivelser af mange primær hybrider.

B 13

Rhododendrons in America, Ted van Veen.1969.
Engelsk. 176 sider. 31 x 23 cm, vægt 1,2 kg. En bog fyldt med skønne farvefotos, og
angives af forfatteren som værende en lærebog i dyrkning af rhododendron.

B 14

Rhododendrons. Gerd Krüssman.1970.
Engelsk, 96 sider. 28 x 22 cm. Vægt 0,7 kg. Deres historie, geografi, udbredelse,
hybridisering og kultur. Megen information i en forholdsvis lille bog.
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B 15

Azaleas. Fred C. Galle.1974
Engelsk. 96 sider, 28 x 22 cm, 750 g. Bogen er skrevet på et let forståeligt engelsk, og giver
anvisning på dyrkning af azaleas (også som bonsai), samt brugen af azaleas i haven,
herunder farvesammensætning og sammensætning med andre "sure" planter.

B 16

En have for sig. Georg Sand. Dansk. 1978.
94 sider. 26 x 19 cm. 0,5 kg. En bog, man kan få megen inspiration af at læse.

B 17

At have en have. Georg Sand. Dansk.1978.
94 sider. 26 x 19 cm. Vægt 0,5 kg. Også en spændende bog.

B 18

Rhododendrons of China. 1980.
670 sider. Engelsk. 16 x 24 cm. Vægt 1,2 kg. Oversættelse af et kinesisk værk fra 1974 med
omtale af 283 kinesiske rhododendron, illustreret med originale tegninger.

B 19

The Rhododendron Handbook, Rhododendron Species in Cultivation. RHS. 1967 og 1980
udgaverne.
282/362 sider. Engelsk. 21 x 13 cm. Vægt 0,9 kg tilsammen.

B 20

Un-nun-no shakunage. 1981.
153 sider. 26 x 26 cm, vægt 1 kg. En underskøn billedbog i farver. Teksten kan kun læses af
japansk-kyndige, bortset fra rhododendronnavnene.

B 21

Rhododendron-Züchtung in Deutschland. Walter Schmalscheidt. l980.
25 x 17 cm, 350 g, 83 sider. En historisk gennemgang af rhododyrkning i Tyskland fra
starten indtil 1930, med beskrivelser af mange hybrider, kataloger m.m. B48 er del II.

B 22

Plant Hunter's Paradise. Kingdon Ward. 1937.
Engelsk.14 x 21 cm, 950 g, 347 sider. Let forståeligt engelsk. Fortæller om en ekspedition
til Burma i 1930-31. En klassiker blandt samlere. En spændende rejse- og plantebeskrivelse.

B 23

The Rhododendron Species - Volume l, The Lepidotes. H.H. Davidian, 1982.
Engelsk. 429 sider. Vægt 1,9 kg. 29 x 23 cm. Den første del af Davidian's livsværk - de fire
bøger om Rhododendron Arter. Skal læses - studeres - selvom man måske er uenig i
navngivningen. Vi har tre eksemplarer.

B 24

Getting Started with Rhododendrons and Azaleas. J. Harold Clarke.
Engelsk. 268 sider. 22 x 14 cm. Vægt 0,45 kg. Genoptryk fra 1968. En seriøs, måske noget
teoretisk bog.

B 25

Sichuan Rhododendron of China, Fang Wenpei.
Engelsk. 29 x 24 cm. Vægt 1,75 kg. 1988. Utrolig flotte fotografier af rhododendron i
naturen, både af hele bjergsider, blomsterklaser samt bladskæl m.m.

B 26

Rhododendron Notes & Records. Volume l. 1984.
Engelsk. 22 x 14 cm. Vægt 0,55 kg. 165 sider. Redaktøren Judy Young har i denne udgave
af RSF journalen samlet artikler fra store dele af kloden, hvori forskellige specialister
tilkendegiver nye synspunkter om rhododendron.

B 27

The Shell Guide to Gardens. Arthur Hellyes. Engelsk. 1977.
280 sider. Vægt 0,6 kg. 22 x 15 cm. Hver enkelt have er kort omtalt, dens træk og planter er
udpeget, således at de fleste kan gennemgåes på kort tid. God hvis ferien går til England.

B 28

Rhododendronbladet. Udgivet af det svenske Rhododendronsällskabet.
200 g. pr. årgang. 15 x 21 cm. Fra nr. 3, 1979. Indeholder mange gode artikler.

B 29

Azaleas. Fred C. Galle. 1985.
Engelsk. 486 sider. Vægt 2,5 kg. 29 x 23 cm. "Det bedste og mest komplette referenceværk
om Azalea indtil dato".

B 30

Rhododendron en azaleas. Cor Verboom. 1982.
Hollandsk.126 sider, 550 g. 27 x 20 cm. Farvefotos af ca. 300 hybrider. Let at læse, selv på
hollandsk.

B 31
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A Naturalist in Western China, with Vasculum, Camera and Gun, being some account of
eleven years' travel, exploration, and observation in the more remote parts of the flowery
kingdom. E.H. Wilson. Genoptryk fra 1913. 480 sider. 700 g. 21 x 15 cm.

B 32

Rainbow Bridge. R. Farrer. Genoptryk fra 1921.
383 sider, 500 g. 21 x 15 cm. Denne bog fører os på rejse gennem Kansu Provinsen i Kina.

B 33

Mystery Rivers of Tibet. F. Kingdon Ward. Genoptryk fra 1923.
Engelsk. 316 sider, 450 g. 21 x 15 cm. Det er en mesterlig fortælling om forfatterens
botanisering langs floderne Salween, Mekon og Yangtze.

B 34

Plant Hunting on the Edge of the World. F. Kingdon Ward. Genoptryk fra 1930.
Engelsk. 383 sider, 650 g. 21 x 15 cm. K.W. befinder sig i denne bog på grænsen mellem
Burma og Indien. Der fortælles meget om rhododendron og primulaer.

B 35

Der Rhododendronpark. 1986.
Tysk. 72 sider. Vægt 0,4 kg. En billedbog, der fortæller om Bremens botaniske have med
tekster af dr. L. Heft, parkens leder.

B 36

Något om Rhododendron. Udgivet af Hälsingborgs Trädgårdsforening,
Rhododendronsektion. 1984
Svensk, 132 sider, 200 g. 15 x 21 cm. En kort vejledning i kunsten at dyrke og formere
rhododendron, og en fortegnelse over plantede arter og hybrider på Sofiero, (10 minutters
buskørsel fra Helsingborg med bus nr. 201).

B 37

The Smaller Rhododendrons. Peter A. Cox. 1985.
Engelsk. 271 sider. Vægt 0,6 kg. 24 x 17 cm. Bør læses - medmindre man er totalt
uinteresseret i mindre rhododendron!

B 38

Compendium of Rhododendron and Azalea Diseases. 1986. Redigeret af Duane L. Coyier
and Martha K. Roane.
Engelsk. 65 sider. Vægt 0,3 kg. 22 x 28 cm. Koncist referenceværk om rhododendronsygdomme med symptombeskrivelse, årsagerne, behandling, referencer m.m.

B 39

Rhododendron Hybrids. A Guide to their Origins. Homer Salley and Harold E. Greer.
Engelsk. 390 sider. Vægt 2,1 kg. 22 x 29 cm. Referenceværket om de Rhododendron
hybrider, hvis herkomst kendes. 2. udgave haves også. Hver udgave indeholder ca. 600
farvebilleder af hybrider, ikke tidligere udgivet i RHS eller ARS regi.

B 40

Mindeskrift om Aksel Olsen udgivet af Kolding kommune.1987.
Dansk. 30 x 22 cm Vægt 150 g.

B 41

Encyclopedia of Rhododendron Hybrids. P. Cox and Kenneth N.E. Cox. 1988.
Engelsk. 318 sider. 16 x 23 cm. Mindre, og lettere at gå til end B39, Salley & Greer.

B 42

A Brocade Pillow. Azaleas of Old Japan. Ito Ihei. 1692 - ja, 1692.
Oversat og udgivet på engelsk 1984. 162 sider. Viser hvor højtudviklet azalea/rhodo
dyrkning var i Japan i det 17. århundrede. Med kommentar og farvefotos af nuværende
eksempler.

B 43

Rhododendron og andre surbundsplanter. Svend Aage Askjær. 1989.
174 sider. Dansk. 25 x l8 cm. 500 g. Uundværlig for begynderen.

B 44

Formering af rhododendron og andre haveplanter. Johs. Hedegaard. Dansk.
107 sider. Vægt 200 g. 20 x 14 cm. 1970. De andre haveplanter er svære at få øje på!

B 45

Rhododendrons & Azaleas. Mervyn Kessell. 1981.
Engelsk. 176 sider, 250 g, 22 x 15 cm. Også en god bog med lidt af hvert - bl.a. specifikt
om gødning.

B 46

An Alphabetic Checklist of Rhododendron Species. The Royal Horticultural Society,
London, 1981.
Tyndt hæfte, hvor det Balfourianske system sammenstilles med den nye klassifikation efter
Cullen og Chamberlain, 30 x 20 cm, 300 g.
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B 47

Rhododendron för svenska trädgårder. Kirsten Lindqvist. l990.
Svensk. 138 detaljerede beskrivelser af arter såvel som hybrider, alle med gode chancer for
at kunne klare både vinter og sommer i både Norge og Sverige. 25 x 18 cm. 158 sider. 600g.

B 48

Rhododendron- und Azaleenzüchtung in Deutschland, Del II, fra 1930 til 1988, Walter
Schmalscheidt, 1989.
Tysk. 18 x 25 cm, 268 sider, 900 g. Mange farvefotos. Inddelt efter rhodoproducenter.
Nyttigt opslagsværk om tyske hybrider.

B 49

Cox's Guide to Choosing Rhododendrons. Peter & Kenneth Cox. 1990.
Engelsk. En samling af de bedste hybrider og arter udvalgt med stor omhu, bl.a. med
beskrivelse af de klimatiske forhold planterne kan tåle. 125 farvefotos. 176 sider. 15 x 22
cm. 500 g.

B 50

Rhododendron of Sabah, G. Argent, A. Lamb, A. Phillipps and S. Collenette. 1988.
Engelsk. Udgivet af Sabah Parks Trustees, Sabah, Malaysia med støtte fra Royal Botanic
Garden. Let at læse. Omhandler de tropiske rhododendron fra Sabah. 143 sider 15 x 20 cm.
250 g.

B 51

Rhododendron Species. Volume II. Elepidote species. Series Arboreum to Lacteum.
Davidian. 1989.
Engelsk. Den anden af de fire, som udgør Davidian's livsværk. 29 x 23 cm. 1,6 kg. 344
sider. Skal læses - studeres. Lån den - vi har to eksemplarer.

B 52

Rhododendron Species. Volume III. Elepidote species. Series Neriiflorum- Thomsonii.
Davidian. 1989.
Engelsk. Den tredje af de fire, som udgør Davidian's livsværk. 29 x 23 cm. 1,8 kg. 381
sider. Skal læses - studeres. Lån den - vi har to eksemplarer.

B 53

Rhododendrons and Magnolias. Douglas Bartrum. 1957.
Engelsk, 14 x 22 cm, 400 g, 176 sider. Historie og udbredelse. Lidt om arter og hybrider
samt om rhododendron i haven. Også lidt pottekultur. 2. del er om magnolia i kultivation
samt lidt historie. Ingen farvefotos - enkelte sort/hvide.

B 54

Rhododendrons. Frederick Street. 1965.
Engelsk, 24 x 19 cm, 600 g, 178 sider. 1. del "The Rhododendron Story" - historie, kapitler
om udvalgte rhodoer/emner. 2. del er en klassifikation af bl. a. hårdføre hybrider. 3. del er
om kultivation, jord og sygdomme. Også lidt om plantearrangementer. Nogle få farve- og
sort/hvide fotos.

B 55

Rhododendrons and Azaleas. I.F. La Croix. 1973.
Engelsk, 14 x 22 cm, 550 g, 256 sider. Enkelte sort/hvide fotos, mange fine tegninger.
Mange nybegyndere kan hente gode oplysninger her, om arter, hybrider, sammensætning
m.m.

B 56

Rhododendrons for Every Garden. G.R. Wakefield. 1965.
Engelsk, 15 x 22 cm, 500 g, 174 sider. Igen, lidt om hvert, men Wakefield har bl.a. arbejdet
på Exbury & Stonehurst, og har hentet information fra bl.a. Waterer, Slocock & Ingram.

B 57

Rhododendron & Azaleas. Judith Berrisford, 1973.
Engelsk. 600 g, 22 x 15 cm, 290 sider. En fortræffelig bog for nybegyndere der ønsker at
arbejde seriøst med rhododendron. Også lidt om selskabsplanter, og store såvel som små
haver.

B 58

Den alpine have. The alpine garden society - Jyllandsgruppen.
Dansk. En årgang vejer ca. 300 g og måler 21 x 14 cm.

B 59

American Rhododendron Hybrids. 1980. Engelsk. Udgivet af The American Rhododendron
Society. Vægt 350 g, 21 x 14 cm. Kan man lide amerikanske hybrider, og ikke vil ty til
Sally & Greer, er dette måske kilden til mere viden.

B 60

Rhododendrons - Their Care and Cultivation - John Street 1987.
22 x 27 cm, 600 g. 144 sider. En mere populær præsentation med nogle flotte fotografier.
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B 61

A Small Garden Designer's Handbook. Roy Strong 1990.
Engelsk. 22 x 24 cm, 550 g. 144 sider. Meget flot. Om opbygning af mindre haver - med
meget fine farvefotografier.

B 62

Creating Small Gardens. Roy Strong. 1986.
Engelsk. 22 x 24 cm, 550 g. 144 sider. Ligner B61 - også om opbygning af mindre haver med meget fine farvefotos.

B 63

John Brookes Garden Design Book. 1991.
Engelsk. 24 x 27 cm, 1,75 kg. 352 sider. Som B61 og B62, men større og næsten for flot.

B 64

Rhododendron - Wildarten & Hybriden - Erhard Moser.
Tysk. 22 x 30 cm, 1,6 kg. 320 sider. En meget grundig bog. Botaniske grundkoncepter udbredelse i naturen - identifikation - flotte fotografier og tegninger.

B 65

Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh, Vol 39 No. 1. 1980.
Engelsk. Ca. 16 x 25 cm, 500 g. Side 1 - 207. Revisionen - subgenus Rhododendron
sections Rhododendron & Pogonanthum.

B 66

Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh, Vol 39 No.2. 1982.
Engelsk. Ca. 16 x 25 cm, 600 g. Side 209-486. Revisionen - subgenus Hymenanthes.

B 67

Rhododendrons of China Volume 1. Red. Feng Guomei. 1988.
24 x 29 cm, 1,2 kg, 196 sider. Denne del omhandler rhodoer fundet i Yunnan. Flotte
farvebilleder af rhodoerne i naturen, med beskrivelser af planterne og deres udbredelse (m.
kort) m.m. 91 arter beskrives.

B 68

Rhododendrons of China Volume 2. Red. Feng Guomei. 1988.
24 x 29 cm, 1,4 kg, 236 sider. Denne del omhandler ialt 118 arter og underarter fra andre
steder.

B 69

Scandinavian Ferns. Benjamin Øllgaard, Kirsten Tind.
Engelsk, 26 x 35 cm, 2,2 kg, 317 sider. Meget grundig bog, med store farvelagte tegninger
(plancher) af de enkelte arter.

B 70

Edinburgh Journal of Botany, Vol 47 no.2. 1990.
Engelsk, 19 x 24 cm, 400 g, 200 sider. A Revision of Rhododendron. IV, Subgenus
Tsutsusi. D.F. Chamberlain & S.J.Rae.

B 71

Rhododendron Portraits. D.M. van Gelderen & J.R.P. Hoey Smith. 1992.
Engelsk, 29 x 22 cm, 424 sider. 1144 farvefotografier af elepidote arter og relaterede
hybrider. Udgivet på hollandsk under navnet "Rhododendron Atlas". Med dansk
oversættelse af Bo Holst Pedersen, Egebjerg, i form af et ringbind med 52 A4 sider dansk
tekst. Vægt i alt 2,5 kg. Utrolig flot bog, hvor hybriderne er grupperet efter de arter, de
stammer fra. Angivelse af hårdførhed m.m.

B 72

The Book of the Scottish Garden. 1989.
Engelsk, 25 x 25 cm, 800 g, 168 sider. Meget flot. Billeder og omtale af 52 skotske haver,
grupperet efter type/sammenhæng.

B 73

Sikkim-Himalayan Rhododendron. 1990.
Engelsk, 19 x 25 cm, 700 g, 132 sider. Grundig gennemgang med fotos, tegninger og nøgle
til bestemmelse af de rhodoer, som findes i Sikkim.

B73A

"Collector's Edition" af B73. Trykt på lokalt papir, med hånd-farvelagte tegninger.

B 74

The Cultivation of Rhododendrons. Peter A. Cox. 1994
288 sider, 130 illustrationer. Beskriver også meget nøje om placering, kulde/vind tolerance
m.m.

B 75

Rhododendron for Alle, Gunnar Gilberg. 1993.
Norsk, 17 x 24 cm, 600 g, 168 sider. Seriøs og kyndig, men let tilgængelig.
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B 76

Success with Rhododendron & Azalea. Andrea Kögel. 1994.
Engelsk, 16 x 20 cm, 200 g, 64 sider. Lidt om hvert.

B 77

The Plant Hunters. Charles Lyte. 1983.
Engelsk, 16 x 24 cm, 192 sider, 500 g. Kort om Tradescant, Banks, Masson, Cunningham,
Douglas, Fortune, Spruce, Hooker, Forrest, Wilson, Farrer, Kingdon-Ward og Rock - deres
liv og indsamlinger.

B 78

A Plantsman's Guide to Rhododendron. Kenneth Cox. 1989.
Engelsk, 18 x 24 cm, 500 g, 128 sider. Endnu en bog, som omhandler noget af hvert
vedrørende rhodoer - men denne er skrevet af Kenneth Cox!

B 79

Success with Rhododendrons & Azaleas. H. Edward Reiley. 1992.
Engelsk, 16 x 24 cm, 285 sider. Omhandler - som så mange andre bøger - lidt af hvert - bl.a.
hvordan man bruger landskabet, blomsterarrangementer m.m.

B 80

Studies in the genus Rhododendron I og II. Johs. Hedegaard. 1980.
Engelsk, hver 18 x 26 cm, 1,2 kg, i alt 760 sider. Et studie i udseendet (morphological
details) af frugter og deres hårlag, frø og frøplanter af rhododendron med bestemmelse for
øje. Beskrivelse m. tegninger af disse dele af 301 arter.

B 81

Japanese Maples. J.D. Vertrees, 2. udgave 1987.
Engelsk, 22 x 28 cm, 1 kg, 189 sider. 250 farvefotografier. Meget flot - velegnet både for
begynder og ekspert.

B 82

A Database of 1000 Citations with Abstracts (Vol 1), samt 800 ekstra citationer i vol 2.
Udskrift fra en amerikansk database, der omhandler litteraturfortegnelse samt kort abstrakt
(3 linier) om rhododendron litteratur. Ringbind, ca. 500 sider.

B 83

History of the Rhododendron Species Foundation - Genesis of a Botanical Garden. Clarence
Barrett. 1994.
Engelsk, 22 x 29 cm, 1,2 kg, 336 sider. Signeret af forfatteren. Historisk beretning,
beskrivelsen af planterne (med fotografier), beskrivelsen af haven m.m.

B 84

The Book of Rhododendrons. Marianna Kneller. 1995.
Engelsk, 26 x 35 cm, 1,5 kg, 160 sider. En meget flot gennemgang af arterne med meget
smukke, detaljerede og informative malerier og tegninger. Teksterne er skrevet af et bredt
sortiment af verdens rhododendroneksperter.

B 85

Rhododendron i Sikkim. Steffen Munck-Hansen 1994.
Dansk. A4 ringbind, knap 3 kg. "Fra Rhododendronforeningens rejse, 23. april - 15. maj
1994 - En billedsamling over de fleste arter, vi fandt". 65 billeder i A4 format med
ledsagende tekst. Skal ses - simpelthen.

B 86

The Rhododendron Story. 200 Years of Plant Hunting and Garden Cultivation. Udgivet af
The Royal Horticultural Society, London, 1996.
16 x 23 cm, 535 gram. En meget spændende bog med 16 uafhængige artikler. Bogen er
skrevet til dem, som er blevet grebet af arbejdet med rhododendron som amatør eller
professionel; folk som får lyst til at vide mere om historien om denne planteslægt – en
historie, hvis facetter er grundlaget for deres fascination.

B 87

Guide til Arboretet i Hørsholm. Særtryk af Dansk Dendrologisk Årsskrift 1994. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
17 x 24 cm, 670 gram. En meget dybgående bog om Arboretet, med mange detailkort, så
det er muligt at finde rundt til de enkelte beplantninger. Bogen er på 217 sider. Er også
lærerig, hvis blot man vil lære noget mere om træer og buske.

B 88

Rhododendron i Det norske arboret på Milde. Af professor Per M. Jørgensen,1996.
15 x 21 cm, 585 gram. En meget velskrevet bog om rhododendron, såvel arter som
hybrider. Selv om den er skrevet på norsk, er den meget nem at læse, og beskrivelsen, af
mere end 300 arter og endnu flere hybrider, gør den til en meget anvendelig opslagsbog.

B 89

Greer‟s Guidebook to Available Rhododendrons. Species & Hybrids. Third Edition.1996.
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Af Harold E. Greer, planteskoleejer i Eugene, Oregon, USA, samt tidligere Director at
Large i ARS.
22 x 29 cm, 1,125 kg. En meget flot bog med mange farvefotografier, næsten alle taget af
forfatteren. Der er beskrivelse af hovedparten af arterne samt et stort antal hybrider, hvoraf
mange, ikke underligt, er af amerikansk afstamning. Desuden indeholder den en fortegnelse
af arterne både opdelt efter det balfourianske system samt efter det nyeste reviderede
system. Endnu en ny bog med et godt og lærerigt indhold.
B 90

The Encyclopedia of Rhododendron Species af Peter og Kenneth Cox,1997.
En fantastisk bog med beskrivelse af alle arter (dog ikke de tropiske). Bogen er selvfølgelig
i henhold til den nyeste klassifikation, endog med rettelser i henhold til den nye
Rhododendron Handbook, Species in Cultivation, R.H.S. 1997. Bogen er på næsten 400
sider med over 1500 farvefotografier af arterne taget såvel på deres naturlige voksested som
under kultur. Alene disse fotografier viser den store variation der findes, ligesom der også er
en række nærbilleder af indumentet på de enkelte arters blade. Bogen er på 22 x 30 cm og
vejer 1850 gram.

B 91

The Rhododendron Species, Vol. IV, Azaleas af H. H. Davidian, 1995.
Hermed er dette livsværk tilendebragt, og selv om klassifikationen er ændret, er
beskrivelserne af de enkelte planter meget gennemarbejdede. Bogen indeholder 163
farvefotografier og 25 tegninger af planter og den er på 184 sider. Bogen er 28 x 22 cm og
vejer 1130 gram.

B 92

Forsthaven i Charlottenlund, P. Chr. Nielsen. Særtryk af Dansk Dendrologisk Årsskrift BD.
V. 5. 1982.
Bogen er meget interessant med både historien om Forsthaven, plantefortegnelse,
kortskitser og turforslag. Bogen måler 25 x 17 cm og vejer 350 gram.

B 93

Fungi on Rhododendron, A World Reference. Af David Farr med flere. 1996.
En meget komplet liste over svampe og forekomst af dem på værter også fordelt på
lokaliteter. Er man svampesamler er den uvurderlig. Bogen er udkommet i 1996 fra
Parkway Publishers, Inc. Den måler 26 x 18 cm og vejer 690 gram.

B 94

En ø steg op af havet, Bjarne Leth Nielsen, udgivet af Rhododendronforeningen 1992.
Undertitel Yakushima og yakushimanum - en rejse og plantebeskrivelse.
For den der elsker sin yak og dens hybrider, og som vil læse om dens hjemsted besøgt af 4
af foreningens medlemmer i 1992. Nye og nyere medlemmer må låne den, da den er udgået.
Lille hæfte på 21 x 15 cm og en vægt på 80 gram.

B 95

The genus Rhododendron. Its classification & synonymy. Royal Botanic Garden,
Edinburgh, 1996.
Denne bog er opdelt i 4 afsnit med en alfabetisk liste over alle Rhododendron, Azalea og
Ledum-navne der er publiseret, med plantens beskriver samt årstal.
En taksonomisk liste over alle accepterede navne, med synonymer arrangeret i taksonomisk
orden. Niveauerne af det taksonomiske hierarki fra og over artsniveau, er præsenteret i
alfabetisk orden. En alfabetisk liste over BRU (Biological Recording Units) koder sammen
med en fortegnelse over accepterede planter som findes der. Altså; hvor vokser hvad ?
En liste over alle levende Rhododendron planter der vokser i kultur i de fire haver under
Royal Botanic Garden, Edinburgh. Bogen er 18 x 25 cm og den vejer 430 gram.

B 96

Accepted names in Rhododendron Section Vireya. Royal Botanic Garden, Edinburgh, 1996.
I dette lille hæfte er alle nuværende accepterede Vireya navne opført med deres eventuelle
synonymer. I anden halvdel af hæftet fra side 18 er der en alfabetisk liste over alle navne i
brug. For den der gerne vil lære nye navne at kende, og se hvad der gemmer sig i troperne.
Et tyndt hæfte på bare 110 gram, 18 x 25 cm.

B 97

Vegetation Ecological Landscapes of Yunnan af Wu Zhengyi, 1993.
Bogen er en spændende billedbog, med både kinesisk og engelsk tekst, som beskriver alle
de forskellige økosystemer, hvorunder de mere end 14000 forskellige planter, der gror i
Yunnan .Denne bog giver svaret på, hvorfor så mange plantesamlere tidligere og i dag tager
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til denne mest sydvestlige provins i Kina. Bogen er 29 x 22 cm og vejer 975 gram.
B 98

The Wild Flowers in Hengduan Mountains in Yunnan China, Yunnan People‟s Publishing
House, 1993.
En underskøn billedbog på mere end 210 sider i storformat. Viser billeder fra mange
forskellige planteslægter. Desværre er der ikke engelsk tekst i, men bagerst i bogen er der et
index med plantenavnene skrevet i et for os forståeligt sprog, nemlig plantelatin.
Bogen er 31 x 26 cm og vejer 1,5 kg.

B 99

Rhododendron i Danmark i 25 År. Rhododendronforeningen 1999. Redaktion Bjarne Leth
Nielsen og Steffen Munck-Hansen.
En spændende bog om vor forenings historie gennem de første 25 år, samt ikke mindst en
række artikler, der alle er skrevet af medlemmer for medlemmer. Her er megen inspiration
og viden at hente, serveret af de to dygtige redaktører på en fremragende måde. Denne bog
måler 14,5 cm x 21 cm og den vejer 0,385 kg.

B 100

SKOV- OG SURBUNDSBEDET af Jørn Dannesboe, Gads Forlag, København 1999
Bogen er glimrende opbygget med en indledning , hvor forskellige bedtyper gennemgås.
Hovedvægten er lagt på skov- og surbundsbedets planter, hvor der gives beskrivelser af og
ideer til planter, der er egnede til disse bedtyper. Det være sig træer og buske, stauder,
bregner, græsser samt løg og knolde. Bogen slutter med et afsnit om plantning, pleje og
vedligeholdelse. God til begyndere men kan sagtens give masser af inspiration til den mere
garvede. 304 sider i et lækkert tryk med et væld af flotte billeder.
Bogen er 20 x 24,5 cm og vejer 1,130 kg.

B 101

Rhododendron of China Vol. 3 af Feng Guomei og Yang Zenghong oversat til engelsk af
Guan Kaiyun. Alle tre fra Kunming Institute of Botany, Yunnan, China, 1999
Denne tredje bog i rækken er, som de andre, en nydelse at sidde med. 105 arter er beskrevet
med distributionskort til hver enkelt, samt i alt 294 farvebilleder. 13 af arterne er nye og alle
beskrevet efter 1980. Nogle af dem endog publiceret i denne bog for første gang. En bog for
den der vil gå i dybden, men også for den der blot vil kigge og nyde planterne i den vilde
natur i det sydvestlige hjørne af Kina. Vægt 1,1 kg. Størrelse 23 x 29 cm.

B 102

Rhododendrons And Azaleas a hamlyn care manual. Skrevet af Kenneth Cox, udgivet 1998
af Hamlyn, England.
Bogen indgår i en serie af Hamlyn care books. Bogen er skræddersyet både til
nybegynderen og til den mere garvede udi vor hobby. Omkring 80 sider med gode råd og
ca. 50 sider med plantebeskrivelser af arter såvel som hybrider. Ligeledes er der selvfølgelig
afsnit om formering, med hvad deraf følger. Bogen igennem er der et væld af nye
fotografier, det ene bedre end det næste. En bog til bare at sidde og blive glad over på en grå
dag. Bogen er i storformat 24 x 28,5 cm og vejer 845 gram.

B 103

Flowers of the Himalaya af Oleg Polunin & Adam Stainton, 1984.
Denne første bog af sin slags kan hjælpe læseren med at identificere 1500 planter, alle fundet i højere liggende dale, bakker og højere bjergområder i den indiske Himalaya region, fra
Kashmir i vest til Nepal-Sikkim grænsen i øst. Der er ca. 690 farvefotografier alle taget i
naturen, og mere end 350 tegninger. Bogen måler 21,5 cm x 14 cm og er ca 4cm tyk. Den
vejer 850 gram, så det er en lille mursten med mange oplysninger.

B 104

Sikkim a Guide and Handbook af Rajesh Verma.1997.
En lille bog med et væld af oplysninger om Sikkim i lighed med de kendte rejsehåndbøger
fra Politikens Forlag. Her findes alle de praktiske oplysninger man kan have brug for,
oplysninger om Sikkims historie, samt om buddhistiske højtider og symboler. Selv forslag
til trekking ruter er med. Den ene af bibliotekets to udgaver har desuden en Cd med titlen
Sikkim - A Land Beyond The Far Horizon. Nok ikke den bedste kvalitet, men alligevel
spændende. Bogen måler 21 x13 cm og vejer 180 gram.

B 105

Rhododendron - og hvad dermed følger. Skrevet af Niels Skjøldberg, 2000.
Bogen er utrolig flot med mere end 550 billeder, hvoraf Niels Skjøldberg har taget de fleste.
På bagsiden gives en beskrivelse, som passer så udmærket. Bogen for alle som holder af
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Rhododendron. Med bogen i hånden, er ingen i tvivl om, hvordan en surbundshave
opbygges, plejes og vedligeholdes. At bogen indeholder et leksikon over 325 forskellige
rhododendron, samt 150 forskellige følgeplanter, gør at det er den mest omfattende
rhododendronbog i Danmark på dansk.
Bogen måler 24,5 cm x 32,5 cm, er på 239 sider og vejer 1,2 kg.
Alt i alt en lækker sag, som dog ikke egner sig til at have med i felten.
B 106

Rhododendron Hybrids, Third Edition, 2000, af Homer E. Salley.
Denne elektroniske bog, ligger på en CD-ROM, Bogen er på 1880 sider; der er mere end
1400 billeder. Med den elektroniske bog er der et program, der kan læse bogen.
Programmet er Adobe Acrobat Reader som skal installeres på harddisken. Derefter kan
bogen åbnes, og det både i PC format, Windows 95/98 eller Apple System software 7.0 eller
senere læses, udprintes, eller bare kigges i, hvis Cd'eren sidder i maskinen., Der er også en
søgefunktion. Men da den skal søge igennem små 2000 sider er den ikke hurtig. Det er en
god ting at bladre godt frem i bogen, før man starter søgeprocessen. Vil du vide noget om
en hybrid, eller hvilken art indgår i hvilken plante, er her en ny, nem, elektronisk løsning.
Jeg må her gøre opmærksom på den ophavsretslige beskyttelse, der er på alle bøger.
Størrelse og vægt som en musik Cd.
De to første udgaver findes som rigtig bogform i vort bibliotek under B 39 -1 og B 39-2.

B 107

Rhododendrons In The Landscape, af Sonja Nelson. Timber Press, 2000.
Forfatteren er en del af ARS familien, idet hun er vor redaktør af ARS Journal som fuldtids
proffer. Forfatteren har formået på lidt over tohundrede sider at give mange en god
inspiration, selv til den størrelse haver vi er bedst til her. I midten af bogen er der mere end
50 kanon-gode fotografier, som hver især kan give inspiration til at prøve noget nyt. Bagerst
i bogen er der et 12 siders indeks med plantenavne, så man hurtigt kan finde ind til sin
yndlingsplante, og se, hvordan Sonja bruger den.
Bogen måler 23,5 cm x 16 cm, vægten er 645 gram.

B 108

Rhododendronkredsen under Dansk Dendrologisk Forening, 1967-74.
7 medlemshæfter med spændende stof, som stadig på mange punkter er aktuelt. I alt små
300 sider, fint indbundet, så selv en bognørd kan blive lidt rørt. Dækker en spændende
periode, hvor Genus Rhododendron udviklede sig fra Alperosen og Azaleaen til
Rhododendron på godt og ondt. Størrelse: 19 x 25 cm, vægt 1230 gram.

B 109

Stenbedet af Jørn Dannesboe.1997.
At lave et stenbed er vanskeligt, at tilplante det endnu vanskeligere, at vedligeholde det året
rundt aller vanskeligst, men med Dannesboes bog i hånden, er man hjulpet meget langt hen
ad vejen. De første 50 sider hjælper dig på vej med anlæggelsen, og de sidste ca. 180 sider
omhandler stenbedets planter.
Bogen måler 25 x 20 cm og vejer 790 gram.

B 110

The Romance Of Plant Hunting af F. Kingdon Ward. 1924.
Hvis man gerne vil opleve lidt af fordums sus, ved at bevæge sig rundt i det sydvestlige
hjørne af Kina, sammen med en af de bedste plantesamlere, vi har haft, ja så er her bogen til
de lange vinteraftener, hvor de udendørs aktiviteter er på vågeblus.
Vægt 665 gram, størrelse 23 x 14 cm.

B 111

Cyclamen vildarter af Ole Sønderhousen.
Denne udgivelse er et særtryk fra DEN ALPINE HAVE, hvori Ole Sønderhousens artikler
om Cyclamen er udgivet 1988-91. Alle tegninger i denne bog af cyclamen, på nær forsiden,
er Ole Sønderhousens egne arbejdstegninger. En dejlig, spændende lille bog eller rettere
hæfte udgivet i 1993 af The Alpine Garden Society, Jyllandsgruppen.. Den er på 40 sider og
måler 15 x 21 cm. Vægt 70 gram.

B 112

Fritillaria Antologien af Ole Sønderhousen.
Ole Sønderhousen skrev en række artikler i Den Alpine Have om Fritillaria i årene 1988-93.
Disse blev udgivet i forbindelse med AGS-Danmark's 25 års jubilæum i 1997. Der har nok
ikke været mange, der vidste så meget om løg og knoldvækster som Ole Sønderhousen, og

RF Samlemappe
l.3.2. side 10
Marts 2017
hans plantesamling var så unik, at han bestemte inden sin død, at den skulle overgå til de
botaniske haver i Göteborg og København, for at sikre samlingen for eftertiden. Hans store
viden gav han gerne videre, hvilket dette hæfte da også vidner om. Den er på 80 sider og
måler 15 x 21 cm. Vægt 180 gram.
B 113

Bladet Haven (medlemsblad for de tre haveselskaber).
Årgang 1964 til 1974 begge incl. Udlånes normalt kun i hele årgange. Årgang 1964 til og
med 1974 er indbundet, resten uindbundet.

B 114

Wild Rhododendrons of Bhutan af Rebecca Pradhan. 1999.
Ingen lille stat uden en Rhododendron, som henfører til stedet. Omslaget er et flot foto af R.
bhutanense. Denne lille søde bog på ca. 50 sider indeholder en kort beskrivelse af de 46
arter, som forfatteren mener findes i Bhutan. Man har helt undgået klassifikationen, og har
derved så undgået problemer. Hver enkelt plante er med et eller flere gode farvefotografier
samt ovennævnte beskrivelse. Desværre mangler der en systematik i bogen, idet det ikke
har været mig muligt at finde ud af, hvilke kriterier der er valgt med hensyn til rækkefølgen
af plantebeskrivelserne. De er kastet ind i bogen i vilkårlig rækkefølge! Desværre er der
ikke engang et alfabetisk index bagerst i bogen. Bogen er brevvenlig 25 x 16 x 1 cm og
vejer lidt under 400 gram.

B 115

The Rhododendron Handbook 1998 udgivet af The Royal Horticultural Society.
Denne nye udgave, som afløser 1980 udgaven, er selvfølgelig opdateret med de nyeste
gældende navne, og for første gang er alle de tropiske arter med (The Vireya
Rhododendron). Den har en fuld beskrivelse af alle de arter, som normalt er dyrket i Europa
og USA. Bogen er ligeledes ført ajour med indsamlingsnumre og har 16 sider med
fotografier af mindre kendte arter. I alt mere end 350 sider. Den måler 16 x 22 x 2,5 cm og
vejer 710 gram.

B 116

Rododendron og Azalea. Kenneth Cox. 2001.
Oversat til dansk af Grethe Bjerregaard med Sv. Aa. Askjær som konsulent. Kenneth Cox
har en enorm viden inden for lige netop denne planteslægt, og hele bogen oser af viden om
hvorfor, hvordan og hvorledes. Gennemsnitshavemanden her i landet kan blive meget
klogere, og gennemsnitsrhodomanen kan heldigvis også lære en masse. Bogen er på 128
sider med mange fotografier. Bogen medtager dog en del planter, som vi ikke har de store
muligheder for at dyrke her i landet på friland. Sådan vil det altid være, når en engelsk
havebog bliver oversat til dansk. En spændende nyhed er et afsnit sidst i bogen, som
omhandler de tropiske Rhododendron typer. Et afsnit som måske kan åbne for en ny
indfaldsvinkel til slægten Rhododendron og dens mangfoldigheder.
Bogens mål er 24 x 29 x 1, 5 cm og den vejer 815 gram.

B 117

Bhutan en rejseguide samt vejkort 1:500 000.
En meget god rejsehåndbog på engelsk udgivet af forlaget Lonely Planet, Australien. Denne
første udgave udkom i nov. 1998. Bogen er skrevet for dem der rejser alene, i grupper eller
som blot er en lænestolsrejsende. Bogen er på mere end 300 sider og dækker alt, hvad selv
den mest entusiastiske rejsende vil vide. Den er fyldt med tegninger, kort og masser af
farvebilleder. Bogen er 18 x 13 x 2 cm og den vejer 350 g.

B 118

Maples of the World. 1994.
Denne flotte bog, skrevet af tre hollændere D. M. van Gelderen, P. C. de Jong, H. J.
Oterdoom, er et mesterværk, som er en naturlig opfølgning på den kendte Japanese Maples
fra 1978 af J. D. Vertrees. De tre forfattere skriver i deres forord, at hvis denne bog kan
stimulere en interesse for denne spændende planteslægt, så vil de blive mere end belønnet
for deres arbejde. Bogen er på mere end 450 sider, i den typiske topkvalitet fra Timber
Press. De mange fotografier er taget af J.R.P. van Hoey Smith. Bogen har følgende mål 22
x 28 x 4 cm og vejer 1920 gram.

B 119

Årsskrifter fra Dansk Dendrologisk forening.
Fra Chr. Petersen har vort bibliotek modtaget en samling årsskrifter fra Dansk Dendrologisk
forening. Nemlig fra 1974 til og med 1995. Det er selvsagt umuligt her at oplyse om

RF Samlemappe
l.3.2. side 11
Marts 2017
indholdet af disse mange skrifter, men en ting er sikker; indholdet er af høj international
kvalitet. Biblioteket udlåner gerne disse årsskrifter enkeltvis eller samlet. Gaven er
formidlet gennem Erik Frølich og Hans Eiberg. Biblioteket takker for gaven og håber at
andre af foreningens medlemmer kan supplere med ældre eksemplarer og da også gerne
yngre.
Denne samling årsskrifter vil indgå samlet i foreningens bibliotek. Størrelsen er 25 x 17 cm
og vægten er 5,7 kg, hvilket giver en gennemsnitsvægt på 270 gram.
B 120

Riddle of The Tsangpo Gorges. Forfatter: Kingdon Ward edited by Kenneth Cox.
Kingdon Ward udgav denne bog første gang i 1926, og bogen har siden været udsolgt fra
forlaget. Kenneth Cox mfl. har brugt den originale tekst som rejseguide på deres ture til
Tibets største flod Yarlong Tsangpo, som løber i bunden af en af de dybeste kløfter i
verden, The Tsangpo Gorges. Bogen indeholder Kingdon Wards originale tekst, ca. 50
originale fotografier i sort/hvid og mere end 200 nye optagelser af mange af de planter, som
Kingdon Ward har beskrevet. Bogen måler 21 x 28 cm og vejer 1,6 kg.

B 121

Yunnan Natural Museum; Flower. Forfatter: Wu Quanan.
En ud af fire bøger udgivet første gang i 1999 af Yunnan University Press. Denne bog
indeholder fotografier af ca. 250 forskellige blomster, fra den righoldige natur i det
sydvestlige hjørne af Kina. Bogen måler 28 x 26 cm og den vejer 0,7 kg.

B 122

Yunnan Natural Museum; Plant. Forfatter: Xu Zhihui.
En ud af fire bøger udgivet første gang i 1999 af Yunnan University Press. Denne bog
indeholder fotografier af ca. 160 forskellige træer og planter, fra den righoldige natur i det
sydvestlige hjørne af Kina. Bogen måler 28 x 26 cm og den vejer 0,7 kg.

B 123

Yunnan Natural Museum; Animal. Forfatter: Xu Zhihui.
En ud af fire bøger udgivet første gang i 1999 af Yunnan University Press. Denne bog
indeholder fotografier af ca. 160 forskellige pattedyr, fugle og insekter fra den righoldige
natur i det sydvestlige hjørne af Kina. Bogen måler 28 x 26 cm og den vejer 0,7 kg.

B 124

Yunnan Natural Museum; Landscape. Forfatter: Xu Zhihui.
En ud af fire bøger udgivet første gang i 1999 af Yunnan University Press. Denne bog
indeholder fotografier af ca. 150 landskabsmotiver fra høje bjerge til dybe dale i den
storslåede natur i det sydvestlige hjørne af Kina. Bogen måler 28 x 26 cm og den vejer 0,7
kg.

B 125

Highland Flowers of Yunnan. Forfatter: Guan Kaiyun, Kunming Institute of Botany, 1998.
Denne pragtfulde bog indeholder billeder og beskrivende tekst af 485 forskellige planter fra
de højere områder i Yunnan. Planterne er fra 197 planteslægter og 67 familier. Bogens hele
layout er så lækkert, at den må blive en rigtig 'udlåner', ikke mindst, da dens indhold er på
et lige så højt niveau, som det tekniske layout. Bogen måler 22 x 29 cm og den vejer 1,3 kg.

B126

Rhododendron Håndbog af Niels Skjøldberg. 2002.
Denne lille 'lommeformat' håndbog er et godt redskab ved besøg i sit havecenter, idet den
dækker mere end 100 forskellige hybrider og en del arter. Planterne er ordnet alfabetisk og
de har hver en dobbelt side til rådighed med kort vejledende beskrivelse på venstresiden,
medens højresiden er et flot foto, i forfatterens altid gode kvalitet. Størrelsen er
lommeformat 15 cm høj, 11 cm bred og 2½ cm tyk. Vægten er 365 gram.

B 127

Rhododendron – og hvad dermed følger af Niels Skjøldberg. 2002.
Denne allerede kendte bogs første oplag blev revet væk, ikke uden grund, og 2. udgave er
nu kommet. Der er lavet en del tilføjelser og nogle rettelser, næsten 200 i alt. Bl.a. er der
ved alle arterne nu kommet en forklaring på navnet. En dejlig bog, som enhver med bare en
smule interesse for slægten Rhododendron, bør have stående i sin bogreol.
Bogens størrelse er 33 x 25 cm og vægten er 1495 gram.

B 128

Edinburgh Journal Of Botany, Volume 47. No. 2. 1990.
En fortsættelse af rækken af Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. Engelsk. Ca.
18 x 25 cm, 345 g. Side 89 - 200. Revision af subgenus Tsutsusi.
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B 129

Edinburgh Journal Of Botany, Volume 50. No. 3. 1993.
En fortsættelse af rækken af Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh. Engelsk. Ca.
18 x 25 cm, 425 g. Side 249 - 379. Revisionen af Rhododendron sektion Pentanthera.

B 130

A Revision Of Rhododendron III og IV i fotokopi.
Disse er fra Edinburgh Journal Of Botany, Volume 44 No. 1 og 52 No. 1. Revision III
dækker Subgenera Azaleastrum, Mumeazalea, Candidastrum og Therorhodion skrevet af
W. R. Philipson & M. N, Philipson. Revision IV dækker Subgenus Pentanthera (sektionerne
Sciadorhodion, Rhodora og Viscidula) skrevet af W. S. Judd & K. A. Kron. Størrelsen er
24 x 31 cm og vægten er 800 gram.

B 131

The Royal Horticultural Society Colour Chart.
For at kunne få en plante registreret skal dens blomsterfarve bestemmes med et specifikt
nummer fra RHS Colour Chart. I tilfælde af at flere medlemmer skal farvebestemme
blomster, må lånetiden på en uge ikke overskrides. Størrelsen er 21 x 9 x 9 cm og vægten er
925 gram.

B 132

The Royal Horticultural Society Colour Chart.
For at kunne få en plante registreret skal dens blomsterfarve bestemmes med et specifikt
nummer fra RHS Colour Chart. I tilfælde af flere medlemmer, skal farvebestemme
blomster, må lånetiden på en uge ikke overskrides. Størrelsen er 21 x 9 x 9 cm og vægten er
925 gram.

B 133

South-West China, en Lonely Planet rejseguide til „Lively Yunnan and its exotic
neighbours‟. 2002.
Denne rejsebogs næsten 600 sider giver så mange oplysninger om dette spændende område
af Kina, at man næsten kan finde rundt uden andet sprogkendskab end engelsk, som denne
guide er skrevet på. Som guides fra alle lande har den et lommeformat, selv om det ikke er
en brystlomme, der er tale om. Dens mål er 13 x 18 cm og næsten 3 cm i tykkelsen. Vægt
475 gram.

B 134

Bregner af Kirstin Nørgaard Pedersen, Beder jan. 2003.
En spændende CD-bog med så mange oplysninger i, at en hvilken som helst rhodoman kan
få sin lyst styret. Der er næsten 800 billeder på denne CD‟er. Den er let at komme rundt i,
man klikker sig frem, som på en hjemmeside ude i Cyber Space. Ud over artsbeskrivelser,
er der afsnit om formering, skader på bregner og om kuldetolerancer med underafsnit om
vintergrønne bregner. Alt i alt en dejlig ting at gå på opdagelse i. Den er udførligt omtalt i
R-N 3/03 side 26 og 27 af Peter Ulvskov. Størrelsen er 12 x 14 cm og vægten 85 gram.

B 135

Fotoalbum fra Rhododendronforeningens 25 års jubilæum.
Dette flotte fotoalbum indeholder en masse billeder fra arrangementet på Gl. Kjøgegaard
søndag den 16. maj 1999 samt en række billeder fra restaurant Kongekilden aftenen før. Der
er mange vellignende billeder af en meget stor del af vore medlemmer. Størrelsen er 18 x
26 cm og vægten 1,2 kg.

B 136

Magnolias, A Gardener‟s Guide af Jim Gardiner.
Dette er en rigtig dejlig bog om Magnolia træerne, skrevet af en kender. Han har været
formand for The Magnolia Society samt kurator for parken i Wisley. Den er på mere end
300 sider og spækket med dejlige billeder fra naturen samt parker og haver. Tæt på og langt
fra. Der er kapitler om formering, sygdomme, dyrkning i haven og hvad man ellers kan
forlange af en flot, velskrevet og veldisponeret planteelsker- bog. Bogen er 19 x 27 cm og
vejer 1,230 kg.

B 137

The World of Magnolias af Dorothy J. Callaway.
Vil man dybere ned I Magnolia træernes dyrkning og pleje samt den botaniske taksonomi,
ja så er denne flotte, lærerige bog lige sagen. Den er fyldt med billeder og lærerig tekst på
de mere end 250 sider. Der er rigtig gode beskrivelser af de mange arter, således at man kan
få navngivet en art, hvis man er usikker på rigtigheden af et skilt. Bogen er 22 x 29 cm og
vejer 1,450 kg.
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B 138

Trilliums af Frederick W Case, Jr. and Roberta B. Case.
Vor forenings bibliotek er nu langsomt ved at udvide bogsamlingen til også at dække
følgeplanter. Denne flotte bog fra Timber Press blev udgivet i 1997, men er optrykt 3 gange,
senest 2001. Trillium slægten vokser i både Nordamerika og Asien inkl. det nordlige Japan.
Mange af voksestederne er i områder, der kan sammenlignes med vort klima, så læs bogen,
og bliv forelsket i denne følgeplante, der som regel vokser fint i surbundsbedet.
Bogen er på små 300 sider, med mange billeder og kort. Den måler 16 x 24 cm, og vejer
750 gram.

B 139

The Color Encyclopedia af Hostas of Diana Grenfell & Michael Shadrack.
En nyhed der vil noget. Næsten før tryksværten er tør skrives denne anmeldelse i april 2004.
Det er den ultimativ flotteste bog om planteslægten Hosta, der er skrevet til dato. Mere end
400 sider er denne bog på, sprængtfyldt med dejlige billeder af både arter og hybrider, og
den er i den sædvanlige meget høje kvalitet, som Timber Press står for. En bog for enhver
bog- og haveelsker. Det er en forholdsvis stor bog, der måler 28 x 22 cm, og vejer 1,75 kg.

B 140

Sofieros Rhododendron af John Moscoso,2004.
Ikke kun den ypperlige tekst om både arter og hybrider står John Moscoso for, også alle de
mange dejlige billeder er hans værk. Bogen er lige udkommet og skal nok hurtigt finde vej
til mange rhododendron elskere. Den er på mere end 175 sider i en lækker kvalitet, som
man bare kan nyde. Det er en forholdsvis stor bog, der måler 24 x 22 cm, og vejer 0,8 kg.

B 141

Rhododendrons In Horticulture & Science. Edited by G. Argent and M. McFarlane.
Denne bog er udgivet af Royal Botanic Garden Edinburgh. Bogen er en samling af de
foredrag, der blev holdt under Den Internationale Rhododendron Konference i Edinburgh i
2002. Ikke kun Royal Botanic Garden stod bag den konference, men også The Royal
Horticultural Society og ARS Scottish Chapter. Alle de mest kendte Rhododendron kendere
og elskere bidrog til denne konference og derved til indholdet af denne fantastiske bog. Lån
den før din nabo. Den måler 17 x 22 cm og vejer 0,75 kg.

B 142

Welcome You to Siguniang Mountains.
Dette lille hæfte er udgivet af The Peoples Government Of Xiaouin County. Hæftet er på 49
sider med en masse dejlige billeder fra Pandaens hjemland. Hæftet fortæller om hele denne
store kommune, som ligger rundt om bjergmassivet De Fire Piger. (Se også Bog 143, som
som dette hæfte er et godt supplement til). Hæftet måler 18 x 26 cm og vejer 0,2 kg.

B 143

Four Girls Mountain, af fotograf Wang Bingning.
Denne meget flotte billedbog på mere end 100 sider dækker et af de bjergområder i
Sichuan, der er lavet til et naturreservat. Fotografen har virkelig lavet en række
pragtoptagelser på de klare dage, der også er der. Men alene i juni falder der mere end 17
cm regn, så i den periode er billederne ikke taget. Tag dig tid til en drømmetur ud i naturen
rundt om The Four-Maid Mountain. Den måler 26 x 28 cm og vejer 0,85 kg.

B 144

The Queen Valley in the Trans-Himalayas.
Dette hæfte er ligesom B 142 et oplæg til B145. Alle disse dale fører ned til byen Danba,
der ligger i Damnba kommune. Da kineserne staver navnet på to måder, gør jeg det også,
selv om 'n' bliver brugt mest. En af disse fire dale hedder Danba Gorge, og er den hvor
Rhododendron bureavioides er fundet. Fire floder løber ned til byen Danba, og en væk fra
byen. Et meget yndet sted for dem der er til River Rafting. Hæftet bør lånes sammen med B
145. Det måler 21x29 cm og vejer 0,15 kg.

B 145

Danba, The Beauty Valley med undertitlen 'Danba, a Hidden Dreamland'. 2003.
Alle disse dale omkring byen er meget smukke, men det er nu ikke derfor, de hedder
således. Nej, det er kvinderne i dette område, der er utrolig smukke. Derfor navnet. Denne
flotte billedbog, viser dog flere naturbilleder end kvinde ditto, så de dygtige fotografer kan
også se det smukke i naturen. Blad den igennem, nyd billederne og drøm dig hen til landet,
hvor Rhododendron planterne gror. Det er en forholdsvis stor bog, der måler 26 x 26 cm, og
vejer 1,0 kg.

B 146

George Forrest, Plant Hunter skrevet af Brenda McLean, 2004.
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Denne nye bog om George Forrest er udgivet af Antique Collectors' Club, som er en del af
The Royal Botanic Garden i Edinburgh. På side 32 i bogen er der et kort, der viser, hvor
Forrest arbejdede. For dem der har været i dette område, er bogen et must, da egne
oplevelser bliver aktualiseret, selv om mange billeder i bogen er små 100 år gamle. For dem
der tænker på at besøge Yunnan og områder der omkring, er den lige så meget et must. For
dem der blot vil sidde derhjemme i den lune kakkelovnskrog og drømme sig ud til stederne,
er denne bog en dejlig start på drømmen. God læselyst; selv om den er på Engelsk.
En bog der vejer 1395 gram og måler h 28 cm b 22 cm og tykkelse næsten 3 cm som
dækker over 239 sider med velskrevet tekst gamle billeder og nye i en nænsom blanding.
B 147

Kiyoshi Seike, A Japanese Touch For Your Garden.
Selv om denne bog er skrevet på engelsk, er den en guldgrube for enhver
rhododendronelsker, der bare har lidt japansk i blodet. Lidt tekst og mange billeder til
inspiration og glæde. Lån den før din bedste ven.
En bog der vejer 530 gram og måler h 29,5 cm b 22 cm og tykkelse på ca. 1 cm. Den er på
80 sider og selv om førsteudgaven er fra 1980, er hverken den eller den japansk inspirerede
have forældet.

B 148

Alvin Horton, Creating Japanese Gardens, 1989.
En lille bog om emnet at lave en Japansk inspireret have. Endnu en dejlig kilde til fornyelse
i haven. Mulighederne er mange, ideerne er der, kun det at vælge hvad, hvor og hvornår vil
give dig hovedbrud. Bogen er spækket med alt, hvad du behøver for at komme videre.
En lille bog der vejer 325 gram og måler h 27,5 cm b 21 cm og tykkelse næsten en lille
centimeter som dækker over 112 sider med velskrevet tekst samt mange billeder.

B 149

Yoko Kawaguchi, Japanske haver.
Emnet Japanske haver har så stor interesse, så der også er bøger på dansk om dette emne.
Underteksten er: 'Tanker, inspiration og design'. Bogen er udgivet af forlaget Bolig &
Livsstil. Bogen er på 144 sider med en velskrevet tekst og mange flotte fotografier. En god
inspiration til at lave et fredfyldt hjørne i haven. Sidst i bogen er et planteleksikon med
forslag til planter, der alle kan skaffes i Danmark, om end ikke hos Bilka. Prøv en af de
planteskoler der støtter vor forening med en annonce.
En bog der vejer 955 gram og måler h 26 cm b 24 cm og tykkelse næsten 2 cm.

B 150

Patricia Jonas, Guest Editor, Japanese Inspired Gardens. 2001.
Sten, vand og formning af træer og buske er bestanddele af opbygningen af den japanske
have. Denne lille bog fra Brooklyn Botanic Garden hjælper dig let på vej mod målet: En
anderledes have, hvor der er plads til meditation efter en stresset dag. Nyd bogen og
bagefter dit værk, lige præcis din have, hvor tanker er toldfrie.
Den vejer 230 gram og måler h 23 cm b 15 cm og tykkelse næsten 1 cm, som dækker over
111 sider med velskrevet tekst og dejlige billeder.

B 151

Jane Taylor, Special Plants.
En meget flot bog udgivet i 2000 med beskrivelse af mere end 500 anderledes planter. Det
er en nydelse blot at kigge billeder. Her kan man lære meget om, hvordan en blomst skal
fotograferes. Råd 1: Gå tæt på motivet. Som i mange andre udenlandske bøger skal man
ikke regne med, at alle de nævnte planter er hårdføre i Danmark. Mere end 350 billeder kan
få alle til at glide over i drømmen om den perfekte have. Vi opnår den aldrig, men vi
nærmer os. Alle dine drømme vejer 910 gram og måler h 24 cm b 26 cm og tykkelse næsten
2 cm, som dækker over 220 sider med velskrevet tekst.

B 152

Jane Taylor, Foliage For Year Round Colour. 1995.
Vi er alle opdraget til at nyde bladene på vore rhododendronplanter. Jane Taylor prøver med
denne dejlige bog at lære læseren at forstå nydelsen af bladenes skønhed året rundt. Tænk
blot på høstfarvernes mangfoldighed, løvspringets glæder og sommerens mange farver i
bladene. Jane Taylor er ikke ensidig, så her er forslag fra hele den store botaniske verden,
hvoraf mange af planterne kan indpasses i vore haver.
En bog der vejer 630 gram og måler h 25 cm b 19 cm og tykkelse næsten 2 cm, som dækker
over 128 sider med velskrevet tekst og mange dejlige fotografier.
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B 153

Jim Rolfe, Gardening With Camellias, a complete Guide. 1996.
Camellia planterne er nogle af vores sideplanter, som vi nok alle gerne ville dyrke mere.
Her er en flot bog, som kan få drømme frem hos os alle. De mere end 160 sider i denne
velskrevne bog med rigtig mange meget flotte billeder bør læses, om ikke for andet, så for
den store nydelse det er at holde denne første klasses bog i hånden.
En bog der vejer 545 gram og måler h 26 cm b 19 cm, og tykkelsen er næsten 2 cm.

B 154

Roger Phillips & Martyn Rix, Our Favourite Camellias. 1999.
En lille bog i lommeformat med en masse plantebeskrivelser over mange navngivne kloner
af de forskellige arter samt mange hybrider. Der er mere end 90 sider i denne lille lækre sag
med over 140 billeder, som hver for sig er et lille kunstværk.
Den vejer 190 gram og måler h 20 cm b 15 cm og tykkelse under 1 cm.

B 155

H. T. Hartmann, Plant Propagation, Fifth Edition. 1990.
Denne bog om planteopformering dækker vist alle de muligheder, der findes. Bogen er på
mere end 600 sider med mange tegninger, billeder og ikke mindst forklarende tekst. Bogen
er skrevet på engelsk og må nok betragtes som et stykke værktøj, for den, der vil videre.
En bog der vejer 1215 gram og måler h 25,5 cm b 20,5 cm, og tykkelsen er 3 cm.

B 156

David Lang. Travels in the Cloud Kingdom Sikkim Himalaya. 2003.
Denne helt nye bog er på samme tid en vidunderlig billedbog og en meget velskrevet
rejsebeskrivelse. Allerede i forordet kommer David Lang ind på de problemer, der kan
opstå på sådanne rejser; f.eks. en helikopter undsætning i Bhutan på grund af en uventet
snestorm. Bogens 200 sider er en lang nydelse, og det er svært at lægge den fra sig, når man
først er begyndt. De mange fotografier dækker alt det, man kan forvente af planter,
blomster, fugle, dyr, indbyggere og selvfølgelig pragtfulde landskaber.
Bogen vejer 1,2 kg og måler h 26 cm b 26 cm, og tykkelsen er næsten 2 cm.

B 157

Hardy Rhododendron Species med undertitel A guide to Identification, skrevet af James
Cullen i samarbejde med The Royal Botanic Garden, Edinburgh. Denne helt nye bog fra
Timber Press udgivet i september 2005 dækker over ca. 300 arter, som bliver dyrket i
Vesteuropa samt i USA. Bogen er på ca. 500 sider og er et gennembearbejdet værk, som er
en milepæl i identifikation af de vigtigste af arterne, som glæder os i vores haver. Bogen
indeholder en del billeder af meget høj kvalitet. Desuden er der under hver enkelt art nævnt,
hvor der findes billeder i den rette kvalitet til yderligere identifikation.
Bogen vejer 1,430 kg og måler 23x19 cm.

B 158

American Azaleas af L. Clarence Towe. Udgivet i 2004 fra Timber Press. Bortset fra nogle
få asiatiske og en europæisk art, er Nordamerika hjemstedet for alle de løvfældende
azaleaer, der findes. En spændende bog om denne gruppe af Rhododendron slægten, som
ufortjent ikke har den store bevågenhed. Specialbogen her vil nok være med til at åbne for
dette spændende samlerområde. Et område der giver oplevelser året rundt i form af dufte fra
de kønne blomster, bladenes skiftende farver fra det spæde forårsgrønne, til efterårets flotte
høstfarver. Bogen vejer 550 gram og måler 23x16 cm.

B 159

Primula af Birthe Høegh. Udgivet i 2000.
En flot bog, der nok er den eneste bog om denne planteslægt skrevet på dansk. Bogen er
fyldt med alle de ting, som vi har brug for, hvis vi vil begynde med Primula, eller vil videre!
Man får svar på alle spørgsmål. At der samtidig er masser af flotte fotografier i, gør bare at
det er en nydelse at sidde med denne bog i hånden.
Bogen måler 23 x 23 cm og vejer 560 gram.

B 160

Plant Hunting In Nepal er skrevet af Roy Lancaster. Bogen er trykt i England i 1981. Den
dækker en spændende ekspedition til et område i den østlige del af Nepal. Dengang i 1971,
hvor ekspeditionen fandt sted, var denne egn uden for det normal rejseområde. Af nye
planter fandt man den mærkelige snebold plante Saussurea gossypiphora. Bogen er med
mange farvebilleder samt spændende tegninger, og ikke mindst de detaljerede kort over det
besøgte område interessant. Bogen vejer 475 gram, og målene er 17 x 24 cm.

B 161

Rhododendron – Og det der følger efter. Billeder og tekst af Niels Skjøldberg, udgivet i
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2005. Kort kan den beskrives som lækker i designet, masser af perfekte billeder og et flot
tryk. De, der har haft forfatterens første bog i hånden, vil forstå mit udtryk. Den oser af
Skjøldberg kvalitet. Halvdelen af de næsten 300 sider dækker ‟det der følger efter‟; og det
er noget som alle i vores forening snuser til, allerede har, eller måske ønsker at have plads
til. Bagerst i bogen er der indsat en CD rom med den første bog. Nem at navigere rundt i, og
kan sagtens bruges også som opslagsværk. Jeg må dog gøre opmærksom på, at der under
filen laes mig står, citat ‟Eftertryk, kopiering, eller delvis gengivelse af denne CD, er ikke
tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret‟.
Bogen vejer 1,605 kg. og måler 25 x 32,5 cm.
B 162

Rhododendron 5 af Klaus Hansen, Værløse, Danmark.
Den 5. reviderede udgave er fra 2003 og rummer et væld af oplysninger, som vi er mange,
der godt kan bruge i vores daglige omgang med planterne fra Rhododendron slægten.
Hæftet er på ikke mindre end 179 sider, med et væld af fine tegninger udført af Poul Juul
helt tilbage i 1972 og nyere tegninger af Svend-Göran Alkstrand. Indholdet er skrevet af én
der virkelig ved en masse om slægten, og gerne giver det videre. Den har været undervejs i
ca. 30 år med i alt 5 udgaver, hvilket jo beviser forfatterens store entusiasme og stedse
større viden. Hæftet måler 22 x 3o cm (A4 størrelse) og det vejer 520 gram.

B 163

Rhododendrons & Azaleas A Colour Guide. Endnu en glimrende bog fra Kenneth Cox´s
hånd. Denne storformat bog er på 240 sider startende med 31 sider introduktion, derefter
små 200 sider med en encyklopædi over Rhododendron varieteter. Først ca. 40 sider med de
lepidote arter og hybrider, samt en del fra de tropiske Rhododendron fra sektion Vireya. Så
kommer der ca. 20 sider med arter fra den elepidote del af slægten.
Hovedvægten af bogen, ca. 180 sider dækker hybrider fra den elepidote del, hvor mange
nye er kommet med. De sidste 40 sider dækker området Azalea, både de løvfældende og de
stedsegrønne. Bogen har ca. 1200 flotte fotografier samt over 1000 plante portrætter. Bogen
måler 23 x 29 cm. Og den vejer 1265 gram.

B 164

Lapprosen, Den Norske Rhododendronforening. Foreningen blev oprettet i 1998 og bladet
udkommer med tre blade om året. Bladene har et flot layout, og indholdet er ligeledes på et
spændende niveau, så det er en stor nydelse at holde dette blad i hånden. Samlingen er
næsten komplet.

B 165

Tales of the Rose Tree, Jane Brown. 2004. En dejlig bog alle rhododendronelskere vil nyde.
Montagu Don fra the Observer skriver: ”A genuinely important contribution, not just to
understanding gardens of the past, but to how we might get the most pleasure from the
gardens of the future.” Peter Parker, Daily Telegraph skriver kort og godt: “Completely
absorbing”.
Bogen er på 308 sider med en del tegninger. Den måler 16 x 24 cm og vejer 700 gram.

B 166

Rhodo-INFO, Sydsvenska Rhododendron Sällskapet. Bladet er i A-4 format og udkommer
2 gange om året. Denne forening er ikke så gammel, så vi har nu fået lavet en samling af
alle blade fra #1, der blev udgivet i 2000. Dette medlemsblad har på disse få år udviklet sig
til et meget læseværdigt blad, hvor både tekst og foto går op i en højere enhed. Biblioteket
er derfor meget glad for at også vore medlemmer kan få lov til at kigge med i, hvad der sker
hinsidan. Det kan samtidig nævnes, at SRS er et Chapter under American Rhododendron
Society, ligesom vi er. Bladet er i 2015 slået sammen med svenske Rhododendronbladet.

B 167

The World of Rhododendron, The Scottish Rhododendron Society. Endnu et Chapter under
ARS. Det var i Skotland, at det første konvent uden for Nordamerika blev afholdt i Oban.
Medlemsbladet har samme størrelse som vort, og udkommer tre gange om året. Årets to
første udgivelser bliver kaldt Newsletter Spring og Autumn, medens det sidste blad bliver
kaldt Yearbook. Sidstnævnte er der mest ”guf” i, og af dem er der kommet 8 numre ved
udgangen af 2005.

B 168

”STEP BY STEP”, en DVD fra firmaet OASE om hvordan man etablerer vand i sin have.
En meget instruktiv måde at blive inspireret på. Den er med flotte billeder og med dansk
tale. Besøg også www.Oase-pumpen.com, som dog går over i engelsk sprog.

B 169
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Rhododendron frølister. En samling af lister hvoraf ARS er talstærkest. Komplet fra 1974.
Herudover CNW 1994 Yunnan, Ege Arp Hansen Mt. Omei 1985, Jens Nielsen lister fra
1994, 1995 og 1996, og til sidst RHS frøliste fra 1996.

B 170

Rhododendron, Camelia & Magnolia Group Bulletin som er medlemsbladet for denne
gruppe under The Royal Horticultural Society i England. Bladet kommer med tre numre om
året. Det 4. nummer er Årbogen, som indgår i vort bibliotek under B 3.

B 171

Rhododendron Species Foundation's Newsletter samt plantekataloger. Som medlem af
denne forening modtager vi disse fra 2007. Vi har en del fra tidligere årgange, men vil da
gerne modtage ældre materiale fra vores medlemmer.

B 172

Primula, medlemsblad for Dansk Primula Klub. Denne forening kan i år fejre 25 års
jubilæum. Der er ved indgangen til 2007 lavet aftale om, at dette blad tilgår
Rhododendronforeningen. Bladet er i en tip top kvalitet, med spændende redaktionelle
tekster om en planteslægt, som naturligt hænger sammen med vor passion.

B 173

Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, skrevet af Johan Berg og Lothar Heft. Bogen
er udgivet med støtte fra den tyske Rhododendronforening i 1969. Bogen er på næsten 300
sider med mange billeder, dog de fleste i sort/hvid. Det sidste afsnit omhandler andre
stedsegrønne planter, der også hører hjemme i den specielle have. Som der står på omslaget, så er det ikke en bog med en fuldstændig fortegnelse over Rhododendronslægtens
mange planter, men den indeholder mange gode råd om valg af arter og hybrider og deres
udseende og behandling i haven.

B 174

The Genus Arisaema af Guy og Liliane Gusman blev udgivet i 2006. En monografi for
botanikere og naturelskere. Denne spændende bog er anden reviderede udgave med de
seneste opdateringer. Bogen er på næsten 500 sider spækket med masser af dejlige billeder
samt en gennemgang af alle 16 sektioner. Med det gennemførte indeks bagerst i bogen
finder man let, hvad man søger. Bogen vejer 1,450 kg og den måler 17 x 25 cm.

B 175

Hellebores A Comprehensive Guide af C. Colston Burrell og Judith Knott
Tyler blev udgivet i 2006.
Som sædvanlig en pragtbog udgivet af Timber Press Inc. 300 sider sprængfyldt af viden om
denne planteslægt, som nemt indpasses i rhododendronhaven. Der er både beskrivelser af
vildarterne, men også hybridernes mangfoldighed er beskrevet. Her er der mulighed for at
afprøve nogle grænser for, hvad vi kan frembringe i vores haver. Bogen vejer 1,135 kg og
den måler 19 x 27 cm.

B 176

Beskrivelse og dyrkningsvejledning for de 50 mest dyrkede primula i Norden.
Dansk Primulaklub 1982-2007. Festskrift i anledning af klubbens 25 års jubilæum.
Pragtfuld lille bog med de mest dyrkede primula i Danmark. Systematisk oversigt med arts
beskrivelser, udbredelse, og dyrkning og formering. Flotte farvefotos.
2007, 62 sider 21x15 cm, 124 g. www.primulaklub.dk

B 177

Trädgårdskonstens historia 3000 år. Penelope Hobhouse.
Sprog: Svensk
Denne flot illustrerede og inspirerende bog beskriver havekunstens udvikling gennem 3000
år med beskrivelser af Verdens mest berømte haver. Forfatteren beskriver de forskellige
tiders og kulturers stil og anlægningsteknik som hjælper os til at forstå vore tiders
havekultur.
2004, Natur och Kultur, 468 sider rigt illustreret, 28x23 cm, 2160 g. www.nok.se

B 178

Have – Design – Detaljer. Jørn Dannesboe
Inspirerende design til haven, beskrevet i tekst og billeder. Farvespil. Belægninger.
Siddepladser. Skulpturelle indslag. Formklip. Det som giver ens have sjæl er det personlige
udtryk. Det der fortæller, at her er det os der bor. Denne bog sprudler af inspiration og
konkrete ideer til at skabe nye helheder og detaljer i haven.
2007 Gyldendal, 193 sider, 23,5x25 cm, 970 g.

B 179

Billedatlas og ordbog over Skade-og nytteinsekter.
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I frugttræer, bærbuske og jordbær. Håndbog for frugt- og bæravlere, haveejere, rådgivere og
forskere. Bogen beskriver de vigtigste skadedyr i Danmark med billeder og tilhørende
billedtekster. Vores plageånd i rhododendron - øresnudebillen, dens fætre og kusiner er her
selvfølgelig også. Omfattende register med navnene på 8 forskelllige sprog. Hvis man er i
tvivl om hvordan et skadedyr (eller nyttedyr) ser ud findes svaret her.
2007 Frugt og Grønt Rådgivningen, 179 sider, 24,5x17,5 cm, 610 g.
B 180

Vinter i haven. Val Bourne Smuk have udenfor sæsonen.
Vinteren kan jo være en trist og lang årstid, men hvis en have er designet og tilplantet med
tanke på at skulle være interessant om vinteren, kan den lyse op i den mørke årstid. I denne
inspirerende bog giver Val Bourne ideer og forslag til, hvilke træer, buske, frøstande,
løgplanter og stedsegrønne, der vil give haven liv om vinteren. Hendes valg inkluderer
interessante former og strukturer, fyldige farver og tidlige blomster.
2007, Nyt Nordisk Forlag, 160 sider illustreret, 27 x 21 cm, 840 g.

B 181

The Tree. Wonder of the Natural world. Parragon 2005.
Bogen er en hyldest til træet som er nogle af jordens ældste levende og mest artsrige
familie. Der findes over 80.000 arter spredt over hele jorden og i alle klimazoner.
Bogen er flot illustreret med forskellige eksempler fra hele verden.
En rigtig coffetable bog. Bogen vejer 2,0 kg og måler 34 x 27,5 cm.

B 182

The Alpine Gardener. Tibet Special. September 2007
Specialudgivelse fra AGS med en lang række artikler primært fra den store tur som en
gruppe fra AGS foretog i 2005 ( den tur hvor Jørn og Sonja Dannesboe også var med).
Da mange af vore medlemmer foretager ture til Kina (Yunnan) og Tibet, kan denne bog
være interessant og inspirerende.
Artiklen om rhododendron er skrevet af Peter Cox og er på 14 sider. Ellers er bogen i flot
layout og med masser af flottet farvefotos både af planter og landskaber og med masser af
detailoplysninger.118 sider. Bogen vejer 230 g og måler 21 x 15 cm.

B 183

Den nya nordiske Floran. Bo Mossberg og Lennart Stenberg.
Wahlström & Widstrand 2003/2005. Sprog: Svensk
Denne flora er et omfattende standardværk som henvender sig til nybegyndere, amatører og
plantejægere, lærere, studenter, fagbotanister, taxonomer, naturbeskyttere og økologer.
Bogen beskriver samtlige gamle og nye vækster i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Færøerne, Island og Spitsbergen med naturtro billeder og udførlig tekst. 3250 planter med
udbredelseskort beskrives i dette omfangsrige værk.
928 sider flot illustreret. Bogen vejer 1950 g og måler 25 x 17 cm.

B 184

Havespor af Kjeld Slot. Forlaget Hovedland 2006
I Havespor inviterer billedkunstner og havearkitekt Kjeld Slot læseren med på en personlig
og kulturhistorisk vandring. Slots have har udviklet sig i takt med oplevelser, behov og
refleksioner. Bogen ledsages af inspirerende fotos fra havens skiftende årstider. Havespor
giver ingen anvisning på dyrkningstekniske spidsfindigheder, men bogen viser veje og giver
ideer til haver, som er meget mere end de planter vi kommer i jorden.
143 sider illustreret. Bogen vejer 900 g og måler 25 x 26,5 cm.

B 185

Gamle Roser af Hugo Lykke. Politikens Forlag 2007
I denne dejlige bog deler rosenekspert Hugo Lykke ud af sin enorme viden om emnet. Han
fortæller levende om rosens spændende og dramatiske historie, om de mange forskellige
sorter og om sine praktiske erfaringer fra et helt liv med den historiske rose. Bogen giver
også inspiration til anlæggelse af bede, pergolaer og gange med roser der kan fylde
haverummet med duft og gøre det spændende. Bogen er desuden et stort illustreret
rosenleksikon med detaljeret information om over 200 særligt udvalgte historiske roser.
121 sider flot illustreret. Bogen vejer 800 g og måler 29 x 22 cm.

B 186

Pæoner af Susanna Widlundh. Aschehoug 2007
Nogle planter og blomster har en særlig tiltrækningskraft. Rhododendron først og fremmest,
men også Pæonen er en sådan blomst. Denne bog giver dig gode råd og vejledning om
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dyrkning og pasning af de mange typer forskellige pæoner. Den beretter om pæonens
fantastiske historie og om, hvordan blomsten fandt vej til vores haver.
96 sider med mange fotos. Bogen vejer 500 g og måler 25 20 cm.
B 187

Orkidéer af Brian & Sara Rittershausen.
Ekspertens bästa råd & tips. Bonnier impact 2006. Sprog: Svensk
Mange rhodomaner har også en svaghed for orkideer, både frilands og de tropiske til
indendørs og koldhus.
Denne fine lille bog beskæftiger sig med de indendørs og tropiske orkideer. Masser af
detaljerede beskrivelser af dyrkningsmetoder. Billedgalleri og gode fagtekster.
128 sider. Bogen vejer 421 g og måler 22 x 16 cm.

B 188

Perenner af Lisa Winnerlid.
De 125 bästa sorterne från A-Ø. Bokförlaget Semic 2007. Sprog: Svensk
Beskrivelse af 125 forskellige stauder som Lisa Winnerlid selv dyrker i sin have og kan
anbefale. Første del af bogen er et leksikon der beskriver arterne, miljø, dyrknings-og
sværhedsgrad, og i resten af bogen giver Lisa gode råd til anvendelse af stauderne som
under-og randplantning i natur-og skovbundshaven.
142 sider illustreret og med henvisninger til hjemmesider og (staude) planteskoler i både
Sverige, USA og England. Bogen vejer 637 g og måler 24 x 21,5 cm.

B 189

Camellias – The Gardeners Encyclopedia.Jennifer Trehane.
I dag har dyrkning af camellia mange tilhængere hos havefolket i hele verden. Denne
omfattende encyclopædi vil være et non-stop referenceværk for alle camellia elskere på alle
niveauer. Efter afsnittet om camellia‟ens historie giver bogen information om, hvordan man
dyrker og behandler camellia, ligesom bogen indeholder meget detaljeret beskrivelser af
Jennifer Trehane‟s over 600 udvalgte have-egnede arter og sorter.
Netop Jennifer Trehane er ikke en hvem som helst – hun har dyrket camellia i årtier både
privat og professionelt. I det meget informative afsnit med planterne inkluderer hun de
klassiske favoritter såvel som de sidste nye introduktioner. Specielt gør hun meget ud af de
sorter, som er særlig velegnet til (vores) koldere klima‟er, og der er afsnit, der behandler
williamsii hybrider, sasanquas, japonica, reticula og ”andre hybrider”.
Haveejere vil med fornøjelse læse afsnittene som omhyggeligt beskriver, hvordan man
anlægger camellia ”haver”, hvordan man dyrker dem, formerer dem, og selvfølgelig også
information om sygdomme og skadedyr.
Bogen indeholder over 800 fremragende farvefotos. Plante-og emne indeks. Mange
litteraturhenvisninger og henvisninger til berømte haver, foreninger i hele verden og
henvisninger til mange have- og forenings hjemmesider.
2007 Timber Press, 380 sider indbundet. Bogen måler 28,0 x 21,5 cm og vejer 1,7 kg.

B 190

Rhododendrons, camellias and magnolias; RHS årbog 2008
Rhododendronforeningen er medlem af Royal Horticultural society og modtager derfor
dette årsskrift med mange interessante illustrerede artikler som omhandler både
rhododendron, camellia og magnolia. Bidragsyderne er både professionelle og amatører og
artiklerne omfatter både botaniske, havemæssige og historiske emner, der inddrager planter,
steder og mennesker. Inkl. seedlist 2008.
2008 RHS, London, 132 sider. Bogen måler 22,5 x 16,5 cm og vejer 372g.

B 191

Stauder – til glæde og gavn. Lena Månsson & Bertil K. Johanson
Stauder er en stor inspirationsbog med indretningsideer til staudebedet. Bogen er suppleret
med en rigt illustreret leksikondel med flere end 300 arter, der gennemgår planternes
vækstkrav, form, farve , arkitektoniske virkning og anvendelse i haven. Værkets forfattere
er haveskribenten Lena Månsson og plantefotografen Bertil K. Johanson, der også har
fotograferet bogens fine billeder. Bogen måler 25 x 20,5 cm og vejer 980 g.

B 192

Stenbedet af Jørn Dannesboe. Ny udgave af Dannesboe‟s dejlige havebog om stenbedet.
Foreningen har også den oprindelige udgave som Gads forlag har udgivet (B 109).
I bogen tager vi stemningen fra verdens bjergegne med hjem i haven. Et stenbed giver

RF Samlemappe
l.3.2. side 20
Marts 2017
mindelser om naturens egne kompositioner af farverige vækster i tæpper eller lave klynger.
Jørn og Sonja Dannesboe er kendt af mange medlemmer i Rhododendronforeningen. Jørn
er i dag forfatter og fotograf og har i en lang årrække beskæftiget sig med haveindretning
og plantefotografering over hele verden. Bogen måler 25 x 20,5 cm og vejer 950 g

B 193

Rhododendron und immergrüne, Bind 4 2007. Deutsche Rhododendron- Gesellschaft.
Sprog: tysk. Det tyske rhododendronselskabs medlemsblad som nu foreligger i et nyt flot
layout med mange farvebilleder. Bogen indeholder mange gode fag-artikler både om arter
og hybrider, endvidere artikler af mere almen art, f. eks. en artikel om D.G. Hobbie‟s
rhododendronpark, der fylder 80 år. Også en pudsig lille anmeldelse af Brønderslev
Rhododendronpark som et at medlemmerne skriver meget positivt om, da han ved en
tilfældighed kom til at overnatte i nærheden af den, da han var på vej til Norge. Blot for at
vise spændvidden af dette udmærkede tidsskrift. 104 sider, bogen måler 22,5 x 16,8 cm og
vejer 290 g.

B 194

Rhododendron Species Foundation volume 1 2006
Årbog fra RSF som indeholder en lang række artikler både mere faglige om rhododendronarter samt artikler om forskellige planteekspeditioner.
Udgives af Rhododendron Species Foundation & Botanical Garden, Washington, USA
Bogen måler 25,5 x 17,5 cm og vejer 390 g.

B 195

Rhododendron Species Foundation volume 3 2008
Årbog fra RSF som indeholder en lang række artikler både mere faglige om rhododendronarter samt artikler om forskellige planteekspeditioner.
Udgives af Rhododendron Species Foundation & Botanical Garden, Washington, USA
Bogen måler 25,5 x 17,5 cm og vejer 390 g.

B 196

Plantsman Paradise – Travels in China by Roy Lancaster. Garden Art Press 2008. 511 sider.
I denne stort anlagte bog beskriver plantemanden Roy Lancaster Kina‟s mangfoldige
plantesamfund med særligt henblik på planter af ornamental værdi og interesse for havefolk
i Vesten. Roy Lancaster følger i bogstaveligste forstand i hælene på de store viktorianske
plantejægere f. eks. Forrest og Wilson, og vi genoplever alle de berømte steder i Kina, hvor
de har været, og han beskriver over 1000 plantearter på deres naturlige voksesteder i bl.a.
Yunnan provinsen. Bogen er fyldt med pragtfulde billeder af planter, mennesker og
landskaber.
Bogens store format gør den ikke til nogen felthåndbog, men den vil være pragtfuld
lænestols-og vinterlæsning.
Bogen måler 31 x 25 cm og vejer 3,1 kg.

B 197

Seeds of Adventure – In Search of Plants
Peter Cox & Peter Hutchison. Garden Art Press 2008. 450 sider.
Denne bog er historien om Cox‟s og Hutchison‟s omfattende rejser for at finde planter i
Tyrkiet, Indien, Nepal, Bhutan, Kina og Tibet. På stort set hver eneste ekspedition har de
besøgt steder, hvor ingen vesterlændinge og plantesamlere har været før og siden, efter de
store plantejægere, som f. eks. Frank Kingdon-Ward besøgte dem for mange år siden. Nogle
at de spor og ruter de fulgte var så øde og afsides, at de aldrig før er blevet botaniseret. Hver
tur er i sig selv en oplevelse at læse om, og hvert eventyr førte til de frø, som lagde kimen til
succes for den viden, som vi i dag har så stor nytte af.
Bogen måler 31 x 25 cm og vejer 2,63 kg

B 198
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Rhododendron of Yunnan. Feng Kuo-Mei. Nippon Hoso Shuppan Kyokai – 1981
Sprog: Japansk, botaniske navne og enkelte data dog på engelsk. 153 sider.
Flot rhododendronbog med arter fra Yunnan-provinsen i Kina. Bogen skal først og fremmest
nydes for de mange flotte farvebilleder, heraf mange som helsides opslag. For hver arts
beskrivelse findes der et prikkort med artens findested i Yunnan. Mange beskrivelser er med
helsides foto på venstresiden og 1-2 habitat/nærbilleder på højresiden sammen med teksten.
Næsten alle fotos er tydeligvis taget i naturen på voksestederne.
Sidste cirka 20 sider er beskrivelser af Rhododendronslægten med stregtegninger af
stamme- og grenformer, blade- og knopformer, blomsterformer samt en side med fine
tegninger af forskellige indumenttyper, hår og skæl. Desværre er teksten ikke til at læse,
medmindre man kan japansk! Bogen rummer alligevel et væld af oplysninger og skal først
og fremmest nydes for de flotte billeder, og prikkortene giver god information om
voksestederne i Yunnan.
Bogen måler 25,5 x 26,0 cm og vejer 1,1 kg

B 199

The RHODODENDRONS of SABAH Malaysian Borneo.
George Argent. Anthony Lamb and Anthea Phillipps. Royal Botanic Garden Edingburgh,
2007 Bogen er et resultat af mange års arbejde i naturen som de tre forfattere har gjort.
Denne gren af rhododendron slægten – de tropiske rhododendronarter – er et spændende
bekendtskab. Næppe mange i Danmark dyrker disse planter pga. de specielle krav til
temperatur. Hvis nogen af medlemmerne dyrker tropiske rhododendron kunne det være
spændende at høre om det f .eks. gennem en artikel i RhodoNyt. Bogen kan ”læses” på
forskellige måder. Først er den et omfattende fotografisk materiale om arterne på Sabah,
deres former og variationer og smukke blomster. Dernæst vil bogen være uvurderlig for
turister og klatrere der ønsker at identificere planterne, specielt på Mt. Kinabalu. Sidst, men
ikke mindst, er bogen en up-to date videnskabelig beskrivelse af arter, deres morfologi og
udbredelse. Dette kan bruges af forskere og andre der interesserer sig for naturbevarelse
Bogen beskriver 42 arter kendt på Sabah, heraf er 16 endemiske.
Bogen indeholder mange smukke fotos, de fleste taget af forfatterne på stedet i naturen.
Dertil en del akvareller af de mere farverige arter som er udført af forskellige kunstnere.
Bogen indeholder en detaljeret introduktion af de biotoper og vegetationstyper på Sabah
hvor rhododendron findes og dækker alle de betydningsfulde bjergkæder på øen. Bogen
måler 26,5 x 19 cm og vejer 1,38 kg

B 200

Jeg ved, hvor der findes en have - af Claus Dalby. Forlaget Klematis 2008
Claus Dalby indleder bogen med ” Det var i maj måned 2005, da jeg med store
forventninger kørte ned ad den omkring 3 km lange grusvej, som fører til haven. Hvor var
jeg spændt. I første omgang var det af ren nysgerrighed, der førte mig til haven, men snart
blev jeg klar over, at denne så helt igennem paradisiske plet var en bog værd”.
Med disse ord indleder Claus Dalby sit fascinerende portræt af dette ganske særlige sted:
haven Ormsnæs ved Tange Sø. Af mange medlemmer bedre kendt som Evy Høgh‟s have.
Eventyret begyndte for omkring 50 år siden, da Ivy Høgh og hendes far – begge
passionerede havemennesker – gik i gang med at omdanne over tre tønder land uopdyrket
natur til et fortættet blomster- og naturparadis.
Drømmer jeg eller er jeg vågen ? er et nærliggende spørgsmål, når man ser og læser om den
rigdom af planter der nu findes i haven. Ivy Høgh er i dag ene om at passe den store have,
og hun øser af sin erfaring og fortæller om dyrkning og pasning af bregner, primulaer, tørveog stenbedsplanter, skyggetålende stauder, rhododendron, liljer, buske og træer. Ud over
beskrivelser af de enkelte plantearter giver hun praktiske råd og anvisninger på, hvordan
man kan lave tørve- og stenbede, vandløb og gangstier, så de falder smukt og naturligt ind i
omgivelserne.
Tag med Claus Dalby på inspirerende havevandring. Bogen er i stort flot format med masser
af fotografier. Ivy‟s have indeholder jo mange tusinde planter og mange bliver beskrevet i
bogen. For eksempel er der inden for rhododendron medtaget og beskrevet omkring
hundrede af de arter og sorter, som Ivy holder mest af. Rhododendron slægten optager 100
sider i den 303 sider store bog, men mange andre plantearter bliver også beskrevet og mange
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gode råd gives videre.
Bogen måler 28,5 x 25 cm og vejer 1,9 kg
B 201

Rhododendron und immergrüne, Bind 5 2008. Deutsche Rhododendron- Gesellschaft.
Sprog: tysk. Det tyske rhododendronselskabs medlemsblad som nu foreligger i et nyt flot
layout med mange farvebilleder. Bogen indeholder mange gode fag-artikler både om arter
og hybrider, endvidere artikler af mere almen art. I dette nummer kan nævnes artikler som ”
ny indførte rhododendron vildarter siden 1980” af Peter Cox, ”Rhododendron trekking i
Nordvietnam” eller Arunachal Pradesh – ukendt rhododendron terræn i Nordøstlige Indien”
( mine oversættelser af de tyske titler) – også en interessant artikel om fremavl af
storbladede hybrider er der i denne bog .
128 sider, bogen måler 22,5 x 16,8 cm og vejer 350 g.

B 202

De store Plantejegerne af Ole Johnny Larsen. Licentia Forlag 2008
Sprog: Norsk. Historien om hvor hageplanterne kommer fra.
Ole Johnny Larsen fra Ålesund i Norge er en kendt person i rhododendron kredse både i
Norge og Danmark. I denne bog får du historierne om de store plantejægere, nu på et
nordisk sprog. Haveplanterne har en historie og de har et hjemland. Nogen har opdaget dem
i sin tid og hjembragt dem til Europa. Men disse plantejægere har også deres egen
spændende historie og er en beretning om slid, afsavn, entusiasme, berømmelse, dramatik
og død. 267 sider med fotos, enkelte i farver.

B 203

Rhododendron Species 2009 Yearbook. Rhododendron Species Foundation 2009
Årbog fra RSF med faglige og mere almene artikler samt rejsebeskrivelser
Primært arter og hybrider beskrives.
100 sider samt indeks og katalog. Bogen måler 25 x 18 cm og vejer 312 g

B 204

DESIGN DIN HAVE af Birgitte Busch og Nina Evald. Lindhardt og Ringhof i samarbejde
med Haveselskabet. Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 2008.
En dansk havebog der trin for trin gennemgår processen at designe en have. Birgitte Busch
er havedesigner med mangeårig havebutik i København og en mængde design- og
havekurser bag sig. Nina Ewald er uddannet indretningsarkitekt, og principperne herfra
overfører hun til haven.
Bogen er en anderledes havebog fyldt med inspiration, faktuelle tips og praktiske
anvisninger. Den indeholder instruktive tegninger med mere end 200 inspirerende
fotografier fra haver til leg og afslapning, til blomsterelskere og til entusiaster der er vilde
med havearbejde.
Bogen fortæller om hele forløbet, lige fra man kikker ud over sin have og tænker ”Hvad nu?
til man står med den færdige haveplan. Der er eksempler på alle de overvejelser, man skal
have med. Bogen vil være god inspiration til os der efterhånden har en have hvor planterne
er blevet (meget) store og hvor man efterhånden må gøre sig overvejelser om større eller
mindre rydninger og omlægninger, men hvor man gerne vil bevare en stil eller netop skabe
en ny stil i haven eller en del deraf.
192 sider samt indeks, nyttige adresser over haveselskaber, planteklubber, planteinformation
og databaser og henvisninger til mange hjemmesider samt litteraturliste. Bogen måler 25,5 x
25,5 xm og vejer 1,2 kg.

B 205

Flora of Bhutan. Inkluding a Record of Plants from Sikkim
A.J.C Grierson & D.G.Long. Royal Botanical Garden, Edinburgh 1983 – 1994
Gave givet af Lene og Rüdiger Scheid januar 2009.
Værket består pt. af 5 bind : vol. 1 part 1, vol. 1 part 2, vol. 1 part 3, vol. 2 part 1, vol. 3
part 1, Flora of Bhutan er et omfattende botanisk værk, som erstatter J.D.Hooker‟s Flora of
British India som blev publiceret i 1875 og 1897 for så vidt angår Bhutan som tidligere
havde været et ubeskrevet blad. Flora of British India, som dækker hele subkontinentet
indeholder kun ca. 1200 planter indsamlet i 1838 af William Griffith, som var den første
botaniker som besøgte Bhutan.
Til sammenligning indsamlede Frank Ludlow og George Sherriff i perioden 1933-1950 over
6000 herbarie prøver foruden et stort antal levende planter og frø. I 1975 begyndte
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arbejdet med Flora of Bhutan, efter henvendelse fra Forestry Department i Thimphu, som
bad RBG i Edinburgh om at udføre arbejdet.
De foreløbige 5 bind er systematisk opdelt med omfattende bestemmelsesnøgler,
litteraturhenvisninger, tegninger i sort/hvid samt indeks.
Hvert bind måler 20 x 15 cm og vejer op til 550 g
B0032009

Rhododendrons camellias and magnolias 2009. RHS yearbook
Årsudgaven er en samling af illustrerede artikler om rhododendron, camelia og magnolia
skrevet af entusiastiske eksperter, både professionelle og amatører og artiklerne dækker en
bred vifte af botaniske, havemæssige og historiske emner som omhandler både planter,
steder og mennesker. Blandt de interessante artikler er en fra Peter Cox som beskriver
dyrkning og erfaringer med epifytiske rhododendron. Også en interessant artikel om Ditrich
Hobbi‟s liv, virke og betydning for udbredelsen af rhododendron arter. For magnolia og
camelia interesserede er der også spændende artikler i denne årbog.
Bogen måler 22,5 x 16,5 cm og vejer 380 g

B 206

Growing Trees from Seeds. A practical guide to growing native trees, vines and shrubs.
Henry Kock. Firefly Books Ltd. 2008
Med denne bog bliver enhver amatørgartner i stand til at gro sine egne træer og buske fra
frø. Hemmeligheden er at vide hvordan man indsamler, behandler og sår sine frø.
Bogen er leksikonagtig i sin opbygning og ethvert aspekt vedrørende frø formering af de
forskellige arter beskrives. Samtidig er bogen spækket med mange fine tegninger af de
forskellige træer, kviste, frø, og frøkapsler.
279 sider. Bogen måler 28,5 x 22,5 cm og vejer 1,5 kg

B 207

Darwins Garden – Down House and The Origin of Species. Michael Boulter. Constable&
Robinson Ltd. 2008.
Biografi om Darwins liv. Efter at Darwin kom hjem fra sin berømte verdensomsejling med
HMS Beagle købte den unge Charles Darwin ejendommen Down House hvor han slog sig
ned og stiftede familie. Ikke meget om rhododendron, men en fascinerende skildring af
hvordan den unge Darwin efterhånden udtænkte sit berømte arbejde med The Origin of
Species. I sin have kunne Darwin i fred og ro studere sine mange planter som han
indsamlede og fik tilsendt fra alle dele af verden, og bogen giver et unikt indblik i hvordan
en naturalist og videnskabsmand arbejdede med sine teorier lang tid før gener og
genteknologi var opdaget. En interessant bog som giver et unikt indblik i en tid som for
længst er forsvundet, og så er det jo som bekendt 200 året for Darwin fødsel.
251 sider illustreret. Bogen måler 22,0 x 14,5 cm og vejer 480 g

B 208

Gardening With Hardy Heathers. David Small & Ella May T. Wulff
Timber Press Inc – 2008
Synet af et naturligt landskab som er dækket med lyng kan godt tage vejret fra en, så det er
jo ikke underligt at lyngplanter har fundet vej til haverne. I denne bog får man alt at vide om
lyngplanter, deres anvendelse i haverne, formering og meget mere.
De tre slægter Calluna, Daboecia og Erica beskrives indgående af de to forfattere som er
specialister indenfor området. Udover de mange beskrivelser af arter og sorter indeholder
bogen også lister med Lyngforeninger, planteskoler i ind- og udland der producerer lyng,
havedesignere, Adresser på haver i hele verden, hvor lyng er et væsentlig element, ordliste,
en omfattende bibliografi samt indeks.
296 sider med mange farvefotos. Bogen måler 27,0 x 20,0 cm og vejer 1,1 kg

B 209
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Rhododendron und immergrüne, Bind 6 2008. Deutsche Rhododendron- Gesellschaft.
Sprog: tysk. Det tyske rhododendronselskabs medlemsblad. Indhold: Artikel om R, simsii
og dets hybrider og følsomhed mod svampeangreb. Om Dresden og Bremens
rhododendronparker.
Om storblomstrende hybrider. Genbanken for hybrider og arter i Tyskland. Rhododendron
på lerjord. Svampeangreb på kirsbærlauerbær. Tredje artikel om Cunningham's White.
Rhododendronpark i Graal-Müritz.
128 sider, bogen måler 22,5 x 16,8 cm og vejer 350 g.

B 210

Garden Plants for Scotland. Kenneth N.E Cox & Raoul Curtis-Machin
Francis Lincoln Publ. 2008
Leksikonbog med beskrivelser af tusinder af de mest sikre planter, der kan dyrkes i
Skotland, hvis klima på mange måder minder om det danske. Trækker på erfaringerne
fra mange kendte planteskolefolk. Over 800 farvefotos. Indeholder også en liste med
egnede planter til problematiske steder i haven, vind, tørke, mure o. lign., eller planter
som er modstandsdygtige over for hjorte- og kaniner.
240 sider, litteraturliste og indeks. Bogen måler 25,5 x 20 cm og vejer 1,0 kg

B 211

The Illustrated Rhododendron. Their classification portrayed through the artwork of
Curtis‟s‟ Botanical Magazine. Pat Halliday, published first time by The Royal Botanical
Garden, KEW 2001.
Flot rhododendronbog baseret på de farveplancher som siden 1787 blev publiceret i
William Curtis‟s tidsskrift Botanical Magazine. For hver beskrivelse af en karakteristisk
rhododendronart i de forskellige sektioner vises på modsatte side et genoptryk af den
original farveplanche. Forskellige indeks, ordlister samt appendiks med de
rhododendronnavne, som oprindeligt blev brugt i tidsskriftet overfor det, som er det
korrekte navn i dag.
268 sider heraf 121 helsides farveplancher. Bogen måler 30,0 x 22 cm og vejer 1,45 kg

B 212

Pocket Guide to Rhododendron Species. J.F.J McQuire and M.L.A. Robinson. Royal
Botanic Garden, KEW 2009
Steeve Hootman fra Rhododendron Species Fundation Garden i Seattle, USA har
skrevet forordet, og anbefaler varmt denne guide, som er baseret på Davidian's
beskrivelser. Endelig en praktisk og let anvendelig guidebog, som vil være yderst
anvendelig i felten, hvad enten man er amatør eller professionel plantesamler. Med
bogen i hånden, vil man være i stand til at bestemme praktisk alle arter, som er i
kultivation. Bogen beskriver de morfologiske træk, som kendetegner de forskellige
rhododendronarter, og den er derfor en perfekt rejsepartner, hvad enten man er er på
havevandring i nabolaget eller på trekking i Himalaya.
692 sider rigt illustreret. Bogen måler 22 x 13,5 cm og vejer 915 g.

B 213

Rhododendron und Immergrüne bind 7, 2009
Deutsche Rhododendron- Gesellschaft.Sprog: tysk. Indhold bl.a. : Frøkapsler og deres
åbning hos rhododendron. Rhododendron i Bhutan. Rhododendron kultur subgenus
Vireya. Fritz von Oheimb – mit liv med rhododendron. Seniorer fra Gent. Arboretum
Woislowitz. Sjældne Gaulteria. Flere artikler om storblomstrende tyske nyere hydrider.
Rhododendron nyheder (tyske) gennem de sidste år – artikel 3 om vildartkrydsninger.
En Himalaya have i Østbayern - en turistmagnet. 4. artikel om Cunningham White
96 sider, bogen måler 22,5 x 16,8 cm og vejer 300 g

B 214

Clematis og andre klatreplanter. Flemming Hansen. Politikens forlag A/S 2006.
Bogen omhandler de fleste af de arter og sorter af klatre- og slyngplanter, man med held
kan plante i sin have. Klatrende planter er med til at skabe vægge i havens rum, og med
deres forskelligartede blade og blomster er der mange muligheder for at variere brugen
af dem.
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224 clematisarter og sorter samt 16 andre klatre- og slyngplanter omtales.
124 sider, bogen måler 28,5 x 21,5 cm og vejer 780 g
B 215

AGS Bulletin of the Alpine Garden Society 1979 - 1991 inkl., samt årgangene 1960,
1962, 1963,1964 og 1965. Hver årgang består af 4 selvstændige hæfter. Endvidere
Bulletin, Consolidated Index 1930-1993.
Donation givet af Else Hemmingsen. Indekset er velegnet til at finde en bestemt plante i
et eller flere af hæfterne.

B 216

Pæontidende. Medlemsblad for Dansk Pæon Selskab. Bladet udkommer 4 gange årligt
og indeholder artikler om pæoner, deres pasning, arter og hybrider samt artikler om
rejser og foredrag i foreningens regi. Foreningens hjemmeside er
www.danskpaeonselskab.dk. Bladets format er som RhodoNyt. Biblioteket har bladet
fra og med 2008 til og med 2015. Bladet er herefter stoppet med at udkomme.

B 217

Rhododendron Species 2010. RSF volume 5. Sprog : engelsk
Rhododendron Species Foundations årbog med en række artikler, både af faglig høj
kvalitet og mere oversigtsprægede artikler. Fra indholdsfortegnelsen kan nævnes artikel
af Steve Hootman: The cultivate of rhododendron Species introduced in modern era of
plant collecting. Michelle Stitzer et al: How northern hemisphere geologic history and
paleoclimate shaped populations of rhododendron macrophyllum and rhododendron
catawbiense.
Ole Jonny Larsen: Growing rhododendron Species in Norway (30 sider)
Peter Cox: Rhododendron decorum - a profile
Dana Cromie: Yunnan-plants, people and culture: an exploration with Peter and Sahrah
Wharton, april 2008
146 sider + indeks og katalog, bogen måler 25,5 x 17,5 cm og vejer 400 g

B 218

Frank Kingdon-Ward: Burma‟s Icy Mountains. Bibliotheca Asiatica. Orchid Press 2
udgave 2006. Donation til RF biblioteket af Bent Ernebjerg.
Kingdon-Wards personlige beretninger fra ekspeditioner til Kina, Yunnan og Burmas
nordligste bjergegne

B 219

Rhododendron und Immergrünne. Band 8 2009. Deutsche Rhododendron Gesellshaft.
Det tyske Rhododendronselskab fylder 75 år i 2010, og der er artikler om dette samt om
arter og hybrider i forskellige sammenhænge.
104 sider og bogen måler 22,5 x 16,8 cm og vejer 350 g

B 220

Scotland for Gardeners. The Guide to Scottish Gardens, nurseries and Garden Centre.
Kenneth Cox og med fotos af Ray Cox. 1 udg. 2009.
Den ultimative guide til praktisk enhver have i Skotland som er åben for offentligheden.
469 sider og bogen måler 23 x 15 cm og vejer 1,0 kg

B 221

The Wild ornamental plants in the Three Parallel Rivers. 2008 udgave
Sprog: kinesisk dog med latinske plantenavne. En lommeguide der beskriver de planter,
både træer, buske og urteagtige/stauder, der findes mellem de tre parallelle floder
Salween, Mekong og Yangtze i provinserne Yunnan og Sichuan.
303 sider i pocketformat. Bogen måler 18 x12 cm og vejer 485 g

B 222

Saxifrages. A definitive Guide to the 2000 Species, Hybrids and Cultivars.
Malcolm McGregor med dedikati autori til Rhododendronforeningen. Timber Press
2008.Malcolm McGregor er skotsk forfatter, havemenneske og tidligere redaktør af det
skotske alpinblad ”Scottish Rock Garden Journal”. Han holder ofte foredrag om alpine
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planter og ”Rock gardening”. Denne bog er det ultimative værk om slægten Saxifraga
eller stenbræk som vi kalder dem på dansk. Bogen omfatter alle slægtens planter, både
dem til havebrug og de vilde Saxifraga- deres botaniske historie, kultivering og
formering. Malcolm McGregor giver gode råd til at anvende Saxifraga's i havens
forskellige sammenhænge og hans liste med top 100 er uvurderlig for haveejere og
eksperter. 384 sider med mange fotos. Bogen måler 27 x 19,5 cm og vejer 1,4 kg

B 223

Rhododendron und Immergrüne Band 9 2010. Deutsche Rhododendron gesellschaft.
Sprog: Tysk
Den tyske rhododendronforenings årbog. Denne gang er artiklerne i bogen præget af
75 året for oprettelsen af den tyske forening samt de festligheder der blev afholdt i
maj 2010. Andre interessante artikler er ”Sent blomstrende vilde rhododendron i
Bhutan”. Eller ”Die Deutsches Genbank Rhododendron” som er et projekt gående ud
på at registrere alle betydende rhododendronsamlinger i Tyskland. Ellers en del
artikler om tyske hybrider og Vireya vildarter og deres storblomstrede hybrider.

B 224

A Passion For Rhododendrons. DVD produceret af Mendocino Coast Films and
Mendocino Coast Botanical Gardens. 2008. Sprog: Amerikansk
I denne dejlige DVD tager vi til USA og Californiens Mendocino Coast som ligger ca.
300-400 km nord for San Francisco på den amerikanske vestkyst. Her er klimaet og
jordbunden perfekt til dyrkning af mange forskellige rhododendron både hybrider og
arter. Specielt de storbladede arter trives godt. Vi besøger den botaniske have såvel
som flere private passionerede rhododendron folk‟s haver. DVD‟en indeholder også
en række praktiske anvisninger til hvordan man planter og beskærer rhododendron.
Der vises hvordan man laver kontrolleret bestøvning og stiklingeformerer. Til sidst ser
vi hvordan vores venner i ARS, Noyo Chapter, laver et flowershow og hvordan man
bedømmer og udvælger de blomsterklaser der skal vinde ved showet. Som ekstra
bonus er der et afsnit til sidst hvor alle de rhododendron der vises i filmen vises med
arts,- eller hybridnavn. Alt i alt en smuk og lærerig film som giver mange tips og gode
råd. Spilletid ca. 50 min.

B 225

Sikkim and the World of Rhododendrons. Keshab C. Pradhan. Ed. Clive L. Justice.
CinnamonTeal Print and Publishing, Goa, India 2010. Sprog: Engelsk .
Lige siden J.D. Hooker i midten af 1800-tallet rejste og indsamlede planter i Himalaya
har Sikkim været kendt for blandt andet rhododendron. Sikkim er i dag en delstat i
Indien klemt inde mellem Nepal, Kina og Bhutan. Hooker opdagede 24 nye
rhododendronarter ud over de 12 der var kendte i forvejen. Han beskrev disse arter i
sit store værk ”The Rhododendron of Sikkim Himalayas” som udkom i 1849.
I Keshab Pradhan‟s bog genoplever vi hele Sikkims rhododendron historie, lige fra de
første plantejægere besøgte landet, til ca. 120 år senere hvor en ARS-gruppe med
blandt andet Clive Justice, ARS guldmedalje vinder, havemenneske og plante
historiker, besøgte Sikkim i 1974. Nogle af Rhododendronforeningens medlemmer har
også besøgt og rejst i Sikkim og vil nikke genkendende til de berømte stednavne som
Yumtang Valley, Yakse Lodge ”Hookers landsted”, Singba og Sandakphu. Lene og
Rüdiger Scheid arrangerede, for ca. 10 år siden, flere ture til Sikkim med det resultat
at der i dag står mange efterkommere af rhodo‟er fra Sikkim i haverne rundt omkring:
lanatum, anthopogon , niveum, ciliatum og arboreum. Det var i øvrigt på toppen af
Sandakphu at legendariske og afdøde Gert Forum Petersen døbte en strækning
”Wallichii Avenue” fordi der stod (står ?) en mængde R. wallichii på begge sider af
stien. I bogen kalder Pradhan wallichii for campanulatum som Hans Eiberg nævner i
sin kritik. Andre ting i bogen kan diskuteres, men bogen giver ingen dybdegående
beskrivelser af arterne, men skal først og fremmest opleves for billedernes skyld. De
første 5 afsnit beskriver Sikkims plante-botaniske historie set gennem de gamle
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plantejægeres øjne, hvoraf mange har lagt navne til rhododendronarter. Resten af
bogen er Sikkim set gennem medlemmer fra ARS, lige fra Britt Smith var der første
gang i 1970 og banede vejen for den første ARS ekspedition i 1974 og frem til år
2000. Denne del af bogen består udelukkende af fotos med tilhørende billedtekster.
Ikke uden stolthed må det nævnes at medlemmer fra vores forening har leveret billeder
til bogen via foreningens hjemmeside. Det er Jan Brodersen(1), Hans Eiberg(1) samt
Bent Ernebjerg (4).
Bogen er således en glimrende bog for nye medlemmer til at få en grundig
gennemgang af rhododendrons historie og hvordan planteslægten er blevet så populær
som den er i den vestlige verden den dag i dag. De mange arts- og habitat billeder
giver et fint indblik i hvordan rhododendron gror i naturen i Sikkim.
142 sider med mange fine illustrationer.
Bogen måler 28 x 22,50 cm og vejer 1,0 kg
B 226

The Pacific Coast Rhododendron History. The hybridizers, Collectors and Gardens.
Portland Chapter, American Rhododendron Society with Sonja Nelson.1.udg. 2001.
Den komplette historie om de personer der startede rhododendron eventyret, og som
introducerede og hybridiserede en mængde arter, på den amerikanske vestkyst, fra
Californien og helt op til det vestlige Canada. Bogen var egentlig tænkt som et bidrag
fra ARS Portland Chapter til de festligheder der skulle være i Portland som skulle
afholde en stor conference, men bogprojektet udviklede sig til meget mere end det.
Bogen blev til et historisk dokument over de personer og steder i det vestlige USA
som gjorde at rhododendron blev og er så populære planter den dag i dag.
Bogens afsnit er: 1.Begyndelsen, 2.Pioneerne, 3.De offentlige Arboreta, 4. American
Rhododendron Society, 5-7 Hybridisørerne fra Oregon, Whashington, British
Columbia og Californien, 8. Rhododendron aktiviteter i 90‟erne. Derudover flere
appendix med hybridnavne, udvalgte arter, fotoindeks og bibliografi.
163 sider med mange fine illustration og fotos
Bogen måler 28 x 21,5 cm og vejer 0,7 kg

B 227

KALMIA. Mountain Laurel and Related Species. Richard A. Jaynes. Timber Press
Portland, Oregon 1997. Sprog: Amerikansk.
Mountain Laurel eller Kalmia Latifolia er en smuk blomstrende stedsegrøn busk som
tilhører lyngfamilien. Bogen er det ultimative værk om Kalmia. Den omtaler alle 7
Kalmia arter og ikke mindst de mere end 80 cultivarer der nu er på markedet i USA.
Bogen indeholder alle aspekter vedrørende dyrkning og formering af Kalmia.
Forfatteren Richard Jaynes har arbejdet med genetik og planter ved Conneticut
Agricultural Experiment Station indtil han i 1984 trak sig tilbage og grundlagde
Broken Arrow Nursery i Hamden.
295 sider illustreret. Bogen måler 24 x 16 cm og vejer 0,75 kg

B 228

In the Land of the Blue Poppies. The Collected Plant-Hunting Writings of Frank
Kingdon Ward. Redigering og introduktion af Tom Christopher. Forord af Jamaica
Kincaid. The Modern Library, New York 2002. Sprog: Engelsk.
Gave til foreningen givet af Bent Ernebjerg januar 2011.
Frank Kingdon Ward blev født i England i 1885. Han blev professionel plantejæger og
opdagelsesrejsende i mere end 40 år og har selv skrevet en lang række bøger, hvor en
af de mest kendte er The Riddle of the Tsangpo Gorges (B 120). Han døde i 1958.
Frank Kingdon Ward gennemførte 24 ekspeditioner, som på den tid, i begyndelsen af
det 20. århundrede var mere eller mindre hasarderede og til tider livsfarlige til
områderne i Tibet, Kina og Sydøst Asien. Han blev kendt for at hjembringe et utal af
ukendte og sjældne planter til Europa og Amerika heriblandt den nu kendte Tibets blå
valmue (Meconopsis benetofolia), men også mange rhododendronarter.
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Rhododendron wardii er opkaldt efter ham.
Det er fascinerende at læse de originale (dagbogs) notater og tekster som Kingon
Ward skrev på ekspeditionerne. Hans viden om planter og dyreliv er omfattende og
sproget er fremragende og billeddannende, og man får en god fornemmelse for
strabadserne, og man føler næsten at man selv er deltager på ekspeditionerne.
243 sider med få illustrationer (kort). Bogen måler 21,5 x 14 cm og vejer 420g
B 229-2010- og frem
Rhododendron und Immergrünne Årgang Band 10 2010 og fremefter. Deutsche

Rhododendron Gesellschaft Sprog: tysk
Det tyske rhododendron selskabs publikation. Udkommer normalt 2 gange årligt. Faglige
artikler om både arter og hybrider. Rejsebeskrivelser og indsamlinger. Nyheder fra den tyske
rhodofront, både kommercielt og videnskabeligt samt medlemsnyt fra DRG
Bogen måler 22,5 x 16,5 cm og vejer 321g.

B 0230 Wildflower Wonders of the World. Bob Gibbons. New Holland Publishers. London 2011
Sprog: Engelsk. Bogen indeholder de mest spektakulære steder på kloden hvor man finder
koncentrationer af vilde blomster. Fra Mount Rainier USA til den ydre Hebrider, og fra
Sydafrika‟s Namaqa National Park til Stirling Range i Australien. Hvert opslag på en
lokalitet i bogen er vist med en informations boks der på et kort viser hvor i verden stedet
ligger, grunde til at besøge netop dette sted samt de bedste tidspunkter på året. Endvidere
stedets status med hensyn til naturfredning eller om det er World Heritage Site.
Derefter følger en beskrivelse af stedet særlige karaktertræk og flora. Alle opslag med indtil
flere farvefotos. Forfatteren er kendt naturmenneske, turleder og fotograf. Han har selv
besøgt næsten alle 50 steder der er omtalt i bogen. Bagerst i bogen er henvisninger til andre
steder end de omtalte. Kontaktmuligheder i de forskellige lande med henvisninger til
hjemmesider. Et afsnit omtaler turoperatører og special rejsebureauer med hjemmesider og
telefonnumre i de forskellige lande. Bibliografi og artsliste. 192 sider med over 200 fotos.
Bogen måler 27x 23 cm og vejer 1 kg.
B 0231 Rhododendron i Norge – Hvilke arter kan dyrkes i vårt land? O le Johnny Larsen
Forlaget Licentia dec 2011. Sprog: Norsk.
Bogen omtaler samtlige arter som kan dyrkes i Norge. Desuden rhodohistorie, dyrkningstips,
hårdførhed, systematik, sygdomme, Rhododendronforeninger, bogliste, fordmering, rhodo
turisme, engelsk-norsk rhodo ordliste.
Ole Johnny Larsen er rhododendronsamler, plantemand og forfatter kendt i Norge, men også
i de andre nordiske lande. Han har deltaget i flere ekspeditioner i Himmalya og indsamlet
frø. Har bidraget med frø også til den danske rhododendronforening, og holdt foredrag.
Bogen er ment som inspiration til alle som vil være med til at udvide kendskabet og
erfaringerne med de arter som kan dyrkes i Norge. Dermed er den også relevant for danske
rhododendron entusiaster. Bogen præsenterer over 400 arter alle med foto.
276 sider med over 400 billeder alle i farve. Bogen måler 24x17 cm og vejer 720 g.
B 0232 In the Footsteps of Augustine Henry and his Chinese plant collectors. Seamus O‟Brian.
Foreword by Roy lancaster. Garden Art Press, 2011. Sprog: Engelsk
Denne stort anlagte bog handler først og fremmest om Augustine Henry (1857-1930) som er
en af de store planteindsamlere i Kina specielt i perioden 1885-1900, men også om
forfatteren Seamus O‟Brian og hans kollegaers opdagelser og rejsebeskrivelser i fodsporet
på de ruter og ekspeditioner som Augustine Henry foretog for over et hundrede år siden. I
forordet fortælles det at Henry, i de 15 år han var i Kina, indsamlede, preparerede og tørrede
158.050 stk. planter. Disse repræsenterede mere end 6000 forskellige arter, og heraf var de
1726 totalt ukendte for videnskaben dengang. Dermed er hans plantesamling den absolut
største blandt plantejægerne i Kina. Alligevel er irske Augustine Henry ikke særlig kendt for
sine planteintroduktioner i Vesten. Blandt de kendte som han har lagt navn til er

RF Samlemappe
l.3.2. side 29
Marts 2017
Rhododendron augustinii, Lillium henryii, Acer henryi og Emmenopterys henryi. Det
spektakulære træ Davidia involucrata var.vilmoriniana fandt Henry også som den første i en
dal i nærheden af Itchang. På dansk kendt som duetræetDen utrolige historie begynder da
Henry som 24-årig i 1881og tog et job som medical officer in the Chinese Imperial
Maritime Customs Services.Hans første base var i byen Yichang, en vigtig havneby for den
vigtige sejlads på Yangtse floden og handelen ind og ud af området. Yichang ligger tæt ved
de tre kløfter i Hubei provinsen og tæt på grænsen til Sichuan provinsen. Henry var
ansvarlig for fortoldning af medicinske planter som i stor stil blev hentet i bjergene af
kinesiske indsamlere, til brug i den kinesiske lægebehandling, og fragtet ned ad Yangtse
floden. Dette arbejde gjorde ham interesseret i planter og botanik, og han begyndte at
foretage ture i omegnen af Yithang for at studere planterne. Henry‟s problem var at han
kendte til de kinesiske navne på mange af planterne, men han kunne ikke ”oversætte” dem
til deres vestlige botaniske navn. Derfor kontaktede han Sir Joseph Dalton Hooker som på
dette tidspunkt var direktør for Royal Botanic Garden, Kew. Hooker havde selv rejst i
Himalaya og indsamlet og han var straks med på at hjælpe den unge Henry, og en
omfattende korrespondance kom i stand. Senere blev også E.H. Wilson sendt ud til Henry
for at hjælpe med indsamlingen og ikke mindst med at udvælge egnede planter som i stor
stil blev introduceret i haver i England, Irland og Nordamerika. Som en følge af Augustine
Henry‟s pioner arbejde og indsats i området fulgte en lang række af planteindsamlere som i
dag er mere kendte navne end Henry. Her kan nævnes George Forrest, Frank Kingdon Ward
og Joseph Rock. Forfatteren Seamus O‟Brian‟s store interessse for sin landsmand Augustine
Henry og O‟Brian‟s store og omfattende research af Henry‟s korrespondance både i Irland,
England og USA skabte basis for flere ekspeditioner til Kina som fulgte i Henry‟s fodspor.
Det skinner igennem bogen at O‟Brian er passioneret plantemand, eventyrer og en stor
beundre af Augustine Henry.Bogen er spækket med fotos, både nye og gamle og teksten er
velskrevet og spændende og kan anbefales hvis man interesserer sig for historien om mange
af vores haveplanter fra dengang det hele begyndte med de første indsamlinger i Kina.
Bagerst i bogen er der afsnit med Augustine Henry‟s planter, Kinesiske plantenavne,
Augustine Henry ( 1857-1930) kronologisk, udvalgte gloser og deres betydning, noter og
bibliografi, planteindeks samt indeks med steder og personer.
376 sider, rigt illustreret. Bogen måler 30 x 23,7 cm og vejer ca 3,5 kg
B 0233 Sir Joseph Dalton Hooker – Traveller and Plant Collector. Ray Desmond. Antique Collectors
Club and Royal Botanic Gardens, KEW. Reprint 2006. Sprog: Engelsk
Mange af os der dyrker rhododendron kender først og fremmest Joseph Dalton Hooker for
hans planteekspedition til Sikkim i 1849-1851 hvor han indsamlede og beskrev mange
planter og også mange arter af rhododendron. Sikkim blev derfor et af de første steder hvor
mange rejste ud for at opleve planterne i naturen. Den første tur i RF‟s regi var i 1994, flere
fulgte i årene efter. Sir Joseph Hooker var en dygtig botanist og en af Charles Darwin‟s
tætteste samarbejdspartnere. Hooker deltog i Sir James Clark Ross‟s fantastiske rejse til
Antarktis i 1839-1843, og han besøgte Syrien og Libanon i 1860 og Atlas bjergene i
Marokko i 1871 samt Californien og Rocky Mountain i 1877. Som så mange frygtløse
opdagelsesrejsende var det flere gange ved at gå galt for Hooker, blandt andet var han tæt på
at drukne i havet ved Sydpolen og han blev fængslet af Rajahen af Sikkim. Hooker indførte
og introducerede adskillige nye arter til de britiske haver, men han var mere videnskabsmand
og opdagelsesrejsende en planteindsamler. Flere af hans efterfølgere f. eks Wilson og Forrest
var jo deciderede kommercielle plantesamlere udsendt af frøfirma‟er og nurseries i Europa.
Hooker opdagede mange Europæiske arter på sine rejser rundt til områderne i Sydhavet og
undrede sig selvfølgelig over hvordan de var havnet der. Teorierne om hvordan arterne
spreder sig og udvikles delte han med Darwin, og de to havde omfattende korrespondance
med hinanden i lange perioder. Hooker var også en kompetent observatør i naturen og
tegnende mange skitser af landskaber, planter og af og til også af bygninger og mennesker.
Han lavede det første kort over Sikkim, og dette blev faktisk brugt af den britiske hær i flere
årtier. Mange af disse orginale skitser er for første gang publiceret i denne bog, ligesom en
hel del af Hookers planteindsamlinger er vist i farver, fremstillet af andre af datidens
kunstnere. Bogen indeholder også en del af de breve som Hooker skrev hjem samt en del af
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hans artikler i Himalayan Journals. Alt i alt en flot og gennemarbejdet bog som giver et unikt
indblik i Sir Joseph Hookers liv som opdagelsesrejsende og plantejæger og de strabadser
som det krævede at rejse i Haimalya og andre steder i Verden på den tid. Hooker døde i
1911og fortjener at bliver husket som en af de store plante geografer, opdagelsesrejsende og
planteindsamler. 286 sider, bibliografi og indeks. Bogen måler 28 x 22 cm og vejer 1,6 kg.
B 0234

SIKKIM materiale givet af Lene og Rüdiger Scheid til biblioteket. Sprog: Engelsk og tysk
Pakken består af kort og turist materiale fra ca år 2000. Indeholder Sikkim kort 1: 150.000
samt Panoramakort over Sikkim . Endvidere et Nelles kort: Himalaya 1:1.500.000 samt
hæftet: Sikkim The Land of Mystic Splendour. Endvidere tidskriftet Merian: Himalaya (
tysk) med artiker om lande og kulturer i Himalaya.

B 0235 Guide to Flowers of Western China. Christopher Grey-Wilson & Phillip Cribb. Kew
Publishing, RBG, Kew 2011. Sprog: Engelsk
Endelig en omfattende flora til det vestlige Kina‟s tempererede planter og blomster, alt
sammen samlet i ét omfattende bind. Det Vestlige Kina betyder i dette tilfælde først og
fremmest provinserne Yunnan og Sichuan, men også det vestlig Hubei, Shaanxi og Guanxi
og Guizhou samt dele af det østligste Tibet. Alt sammen områder der har været mål for
utallige planteekspeditioner i mange årtier. Først og fremmest på grund af den utrolige
planterigdom, de fantastiske bjerge med subtropiske og tempererede skove, de store floder
og kæmpe dale og klæfter omkranset af snedækkede bjergtoppe. Et enestående område,
specielt Yunnan og Sichuan, med en utrolig artsrigdom af planter. Som eksempeler på
områdets plantefamilier og arter kan nævnes: Clematis med 147 arter(93 endemiske),
Gentiana med 248 arter (mange af dem endemiske), Pedicularis med 352 arter (271
endemiske), Primula med ca. 300 arter (de fleste endemiske), Rhododendron med 571 arter
(409 endemiske), Saxifraga med 216 arter(139 endemiske) og mange flere kunne nævnes.
Bogen indeholder mere end 2700 plantebeskrivelser som vises systematisk efter familie og
arter. Hver indgang indeholder detaljer om plantens voksested, udbredelsesområde, højde
hvor den findes samt blomstringstid. Spredt i teksten findes nøgler til korrekt identifikation
af arterne. I introduktionen til selv guiden findes en omfattende beskrivelser af områderne,
provinserne, deres geologi, klima og vegetationsformer. Flere kort der viser områderne,
temperaturer, højdeforhold og meget mere. Sammen med artsbeskrivelserne er der 2200
farvefotos af planterne, nok den største samling af fotos samlet i én bog om det vestlige
Kina. De fleste fotos er taget i naturen, enten af forfatterne eller af andre der har deltaget på
ekspeditioner i Vestkina. Forfatterne har lagt vægt på at medtage primært de planter som det
har været muligt at skaffe fotos af og som rejsende med interesse for planter i stor
udstrækning vil se. Derfor er der særlig mange arter af Arisema, Cypripedium, Gentiana,
Impatiens, Iris, Lilium, Primula og Rhododendron medtaget. Bogen indeholder som sagt
også en hel del information til nytte for den lænestolsrejsende og havemennesker og da
mange af planterne er i kultivation i Europas haver kan bogen også tjene som opslagsværk
og reference til den der vil vide mere om de oprindelige arter og deres naturlige leveområde.
Som feltguide er den nok for stor og ikke mindst for tung at have med i rygsækken, men den
vil være fremragende at tage med på en ekspedition alligevel som nøgle og opslagsværk når
dagens strabadser, plantefund og fotos skal bestemmes.
Eventuelt interesserede kan bestille bogen gennem det danske internetforlag
PLANTARUM. www.plantarum.dk. Forlaget har specialiseret sig i alle aspekter af have- og
plantelitteratur fra hele Verden. Bogen koster 752,- kr inkl moms og levering i DK.
642 sider, bibliografi, ordliste og indeks. Bogen måler 20 x24,5 cm og vejer 1,6 kg
B 0236

BHUTAN materiale givet af Lene og Rüdiger Scheid til biblioteket. Sprog: Engelsk
Pakken består af Francoise Pommeret‟s bog BHUTAN som er en kombineret rejseguide og
personlig skildring af landet. Bogen er udgivet i 1998 og udover teksten og de flotte
farvefotos er der afsnit med praktisk information, ordliste, bibliografi samt ordliste over
almindelig træer og planter angivet med hhv botanisk navn, lokalt navn samt engelsk navn.
Udenrigsministeriets og Danida‟s bog er en politisk og økonomisk oversigt over forholdene
i Bhutan skrevet af Ellen Buch-Hansen. Bogen er fra 1996.
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Endvidere er der i pakken et kort over Bhutan – Road Map i 1:500.000

B 0237 Magnolias in Art & Cultivation. Barbara Oozeerally, Jim Gardener and Stephen
A.Spongberg. KEW Publishing RBG 2014. Sprog: Engelsk.
En meget smuk bog i stort format med over 150 malede illustrationer af magnolia som
gengives med mange fine detaljer. Jim Gardener står for tekst og information for omkring
100 arter og sorter som alle er hårdføre ( i England), og man får også magnoliaens historie
og introduktion i havebruget. Stephen Spongberg skriver de fulde botaniske detaljer for hver
art og hybrid. Bogen er absolut ikke nogen feltguide, men er mere en ”kaffebords-” eller
”lænestolsbog” som man vil glæde sig over hver gang man slår op på en af de smukke
magnolia. 268 sider med omfattende bibliografi og indeks. Bogen måler 34x26 cm og vejer
2,1 kg.
B 0238 Min Rhododendronhage. Den Norske Rhododendronforening 2014. Red. Af Ole Jonny
Larsen.Sprog: Norsk (bokmål eller nynorsk).Norge er et stort land og ikke mindst et langt
land. Have-og rhododendrondyrkning er trods det alligevel udbredt i hele Norge helt fra
Tromsø i nord til det sydligste Norge. I bogen beskriver 29 haveejere deres egen have og de
er vidt forskellige.I beskrivelserne er det tydeligt at for nogle er havens design lige så vigtig
som planterne og andre er egentlige rhododendronsamlere. Her i Danmark kan man undre
sig over at storbladede Grandia-og Falconera arter kan dyrkes i Bergen området. Artikler er
skrevet nogenlunde efter samme skabelon. Først præsenteres ejerene med adresse, telefon,
email, og om de modtag besøg. Så følger en beskrivelse af haven, havens historie, dernæst af
selve plantesamlingen, og til sidst de arter/planter som er havens favoritter. Alle artiklerne er
krydret med farvefotos så man får indtryk både af selve haven og af forskellige planter som
ejeren lægger særlig vægt på. Ideen med at lade de enkelte haveejere selv skrive artiklerne er
en god og interessant måde at præsentere haverne på og selv om det er norske haver kan man
godt lade sig inspirere eller drømme sig til nogle hundrede tons granit i sin egen have. 208
sider illustreret med favefotos. Bogen måler 24,5 x 17,5 cm og vejer 645 g.
B 0239 Sphagnum-feltguide. Irina Goldberg. Forlaget Aglaja 2013.
Lad det være sagt med det samme. Dette er en bog for nørder.
Tørvemosser, slægten Sphagnum, er den gruppe af mosser, der i naturen ligner hinanden
meget. I Danmark findes der 38 arter, fordelt i syv sektioner.
Sphagnum- slægtens systematik og adskillelsen af arterne er overvejende baseret på
karaktererne, der kan ses i mikroskopet. Da tørvemoser og hængesække oftest er domineret af
sphagnum-arter, vil vegetationsundersøgelser af disse naturtyper være afhængig af
muligheden for at kende arterne i felten. Denne guide er et forsøg på at lette bestemmelse af
tørvemosserne ved hjælp af simple feltkarakterer, som bliver beskrevet i de følgende afsnit af
bogen.
Arterne er gennemgået sektionsvis og inden for hver sektion i alfabetisk rækkefølge. Derefter
følger at afsnit med de vigtigste feltkarakterer. Så kommer en feltnøgle til sektionerne.
Derefter kommer beskrivelserne af de enkelte arter i sektionerne. Til hver art er der fotos,
typisk et habitatbilled, et foto af endeknop og et af stængelbladenes form.
En feltguide til at tage med ud i naturen og bestemme sphagnum arter, eller hvis man får lyst t
til at indsamle sin egen sphagnum til de kære rhododendron.
Bogen måler 21x15 cm og er på 93 sider. Vægt 235 gr.
B 0240 The Genus MECONOPSIS. Blue poppies and their relatives. Christopher Grey-Wilson. Kew
2014. Royal Botanical Garden. Sprog: Engelsk.
Et pragteksemplar af en bog der dækker alt vedrørende slægten Meconopsis og relaterede
underarter. Skrevet at den kendte engelske botanist Christopher Grey-Wilson, der er botanist
ved Royal Botanic Gardens, Kew og har været det i 22 år. Meconopsis, også kaldet Tibets blå
valmue, er en af de mest karakteristiske og spektakulære medlemmer i valmue familien.
I 1934 skrev en botanist, George Taylor, en bog om slægten Meconopsis og ikke siden er der
skrevet noget væsentlig om slægten før nu. Det til trods for at den blå meconopsis altid
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vækker stor begejstring når folk støder på den i haver og i naturen. Slægten Meconopsis består
af 79 arter som alle findes i Himalaya, Vestkina og det Tibetanske plateau. Typisk i højder fra
2500-4200 meter o.h. I dag laver englændere og skotter mange hybrider af Meconopsis som er
velegnet til haver og parker. Efter en introduktion til bogen følger en kort gennemgang af
Meconopsis historie. Derefter gennemgås morfologien, det vil sige de fysiske kendetegn der
karakteriserer arten: rødderne, stilkene, Indument og blade, blomsterne, knopper, støvdragere
og støvfang, pollen, frøstande og flere andre detaljer ved selve planten. I afsnit 4 gennemgås
dyrkning af Meconopsis arter og hybrider, både med hensyn til jordblandinger, såning og til
hvordan man bibeholder en bestand i haven, og hvordan man indsamler frø og opbevarer det.
Derefter et afsnit om udbredelse i naturen og de forskellige habitater hvor de vokser alt
sammen suppleret med fine fotos af voksestederne.
Så følger et omfattende afsnit (6): Taxonomic Treatment. Her gennemgås omhyggeligt alle
arterne og underarterne alt sammen med botaniske nøgler, udbredelseskort og masser af
fantastiske flotte fotos og tegninger af planterne. Mange fotos af detaljer, hele planten og deres
voksesteder i naturen. Gennemgangen af alle arterne og underarterne fylder over 300 sider i
bogen så der er tale om et endog meget gennemarbejdet værk.
Derefter to korte afsnit om beslægtede arter. The Genus Parameconopsis og The Genus
Cathcartia. Derefter følger en ordliste ( Glossary), Bibliografi (References).
Appendix 1: Proposal to Conserve The Name Meconopsis (Papaveraceae) With A Conserved
Type. Appendix 2: Collectors and Researchers‟ Biographies.
Appendix 3: Chinese Place Names. Sidst følger: Index to Scientific Names og Index to
Common Names.
Denne nye bog er en sand fornøjelse at læse, og der er tale om en komplet revision af alt det
materiale der er udgivet om Meconopsis i de foregående 80 år krydret med nye og omfattende
felt studier, både af forfatteren og andre dedikerede personer. Bogen er illustreret med mange
farvefotos taget i naturen af disse smukke og bemærkelsesværdige planter. I vores rhodohaver
er Meconopsis en spændende plante som forgrund i et rhodo-bed eller skovbundsbed. Bedst
hvis man planter 3-5-7 planter sammen i en gruppe. Desværre er Meconopsis normalt 1-2 (3)
årige, regnet fra de blomstrer første gang, så man skal hele tiden tage frø for at opretholde en
bestand i haven. 400 sider og 28 kort. Bogen måler 29,5 x 24,5 cm og vejer 2,5kg.
B 0241
Ringbind med plantekataloger fra J.C Birck, Hvidbjerg Planteskole v/SV.Å Askjær og Tue
Jørgensen. Fra midt firserne og til begyndelsen af 1990‟erne. Selv om det er salgskataloger, er
der mange oplysninger om planterne, specielt i Tue Jørgensens kataloger.
B 0242
American Rhododendron Hybrids. The American Rhododendron Society 1980.
Komplet oversigt over kendte amerikanske hybrider og de hybridisører, der skabte og navngav
planterne.
B 0243
Rhododendronkredsen under Dansk Dendrologisk Forening. Meddelelse nr.7 & 8 – 1973/74.
Denne forløber for vores forening havde I 1974 i alt 145 medlemmer, alle angivet med navn,
stilling og adresser. Lidt sjovt at se i dag. Tydeligt at det var i samfundets højere lag man
interesserede sig for rhododendron. Bogens indhold er 3 foredrag som blev afholdt i
foreningen i 1973/74. Planteskoleejer Axel Olsen: Alpine rhododendron, Afdelingsleder
lic.agro. Niels Erik Nielsen: Jordens surhedsgrad og planters vækst og næring. Konsulent
cand.hort. Jørgen Mosegaard: Rhododendronsortiment. Egenskaber, bedømmelse og
markedsføring.
B 0244
Ordbog over Danmarks Plantenavne I-III I 2 bind. Ved Johan Lange 1959-1961. Munksgaards
Forlag, fotografisk optryk og med supplement i 1992.
Ordbogen gengiver alle fra dansk sprogområde kendte litterære og folkelige navne på højere
Planter, danske som udenlandske.
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B 0245
Big-Leaf Rhododendrons. Growing the giants of the genus. Glyn Church & Graham Smith.
Photographs: Pat Greenfield. Pukeiti Rhododendron Trust Inc. Published in 2015 by David
Batesman Ltd, Albany Auckland, New Zealand.
En “må eje” bog til alle rhodomaner. Stort format med pragtfulde fotos både fra naturen og fra
Pukeiti botaniske have. Bogen beskriver alle stor-bladede rhododendron som er kendte i dag.
Jeg tror vi er mange der synes at der er noget mytisk og eksotisk specielt ved de storbladede
rhododenddron som er lidt vanskelige at få til at trives i vores forblæste Danmark eller slet
ikke kan gro her, fordi de stammer fra subtropiske områder. Åbenbart er klimaet i New
Zealand (Pukeiti) et smørhul for at få disse arter til at stortrives i kultur. Med storbladede arter
forstår forfatterne de par og tredive arter der findes i subsektion Falconera og subsektion
Grandia.
Bogen er opdelt på følgende måde:
Efter forord af Steve Hootman, kort over områderne i central Asien hvor arterne findes og en
introduktion til bogen, følger de egentlige kapitler.
Big-Leafs – where they come from and where to find them in the wild. I dette kapitel fortælles
der om hvordan interessen for eksotiske planter opstod I England i 1800 tallet. Derefter følger
en gennemgang af de lande i Asien hvor rhododendron findes i naturen. Det vil sige Kina
(Yunnan og Sichuan) samt Xizang (Tibet). Vietnam, Myanmar, Arunchal Pradesh, Assam,
Nagaland og Manipur. Derefter følger Bhutan, Sikkim og Nepal.
How rhododendrons influenced woodland gardens in Britain and around the world. I dette
kapitel fortælles der om hvordan de første plantejægeren begyndte at sende frø og planter til
England til de fortrinsvis velhavende godsejere og botaniske haver. De var begejstret for de
nye planter, og som der var stor prestige i at dyrke og vise frem.
Plant collectors – from early days to the present. Dette kapitel gennemgår de mest k,endte
plantejægere: Sir Joseph Hooker 1817-1911, William Griffith 1810-1845, Jean Marie delavay
1834-1895, Georg Forrest 1873-1932, Augustine Henry 1857-1930, Ernest Wilson 18761930, Joseph Rock 1884-1962, Frank Kindon Ward 1885-1958. Korte biografier med deres
vigtigste fund. Derefter de nye plantejægere som Tom Hudson, New Zealand, Keith
Rushforth, Devon, England, Steve Hootman, Rhododendron Species Garden, Washington
State USA, The Cox Family, Glendoick Gardens, Perth, Skotland. Alle beskrevet med deres
vigtigste opdagelser blandt de stor-bladede.
Falconera subsektionen. Her gennemgås de storbladede arters karakteristika, deres hårdførhed
i kultur med videre, i alt 18 arter nævnes.
Grandia subsektionen. Her beskrives på samme måde som ved falconera de enkelte arter. Der
beskrives i alt 14 arter.
Hybrids. I dette kapitel gennemgås de vigtigste hybrider der er lavet med storbladede arter
som forældre. I alfabetisk rækkefølge nævnes 40 forskellige, en del af dem vist med foto. En
enkelt dansker er blandt navnene, det er ”White Dane” R.yakushimanum x R.galactinum lavet
af Jens Birk.
Where to find them – rhododendron gardens around the world. Her listes parker og botaniske
haver hvor man kan se storbladede i kultur. Landene er Canada og USA, Skotland, England og
Wales samt Australien og New Zealand. Haverne beskrives, og der er adresser og henvisning
til deres hjemmesider.
Growing rhododendron successfully. Her gennemgås de almindelige dyrkningsmetoder og
med særlig henblik på de storbladede. Det er emner som jord og dræn, surhedsgrader og
gødningsstoffer, topdressing, klima-skygge, beskyttelse og vindpåvirkning. Vanding og
vandbesparende metoder samt skadedyr og sygdomme.
Propagating rhododendron. Her gennemgås de forskellige formeringsmetoder som
frøformering, stikning, aflægning og podning.
Placement and companion plants. I dette kapitel gennemgås gode placeringer specielt for
storbladede og følgeplanter beskrives: Træer, buske, stauder og bunddække.
Conservation – what we can do to save the giant rhododendrons from extinction. Her
diskuteres hvad der kan gøres og bliver gjort for at bevare disse store rhododendron som visse
steder danner skov og som derfor udnyttes af skovindustrien og af lokale. Land for land
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gennemgås de forskellige fredninger og forsøg på bevarelse af den oprindelige skov og
rhododendronbevoksninger. Bhutan er den flinke dreng i klassen, fordi de har en klar politik
på området, har styr på turismen, og bruger mange penge på uddannelse af befolkningen med
henblik på at bevare den oprindelige natur.
Bogen afsluttes med (rhododendron) ordliste og en omfattende litteraturliste samt indeks.
Alt i alt en pragtfuld bog om kongerne bland rhododendron – de storbladede og træagtige
arter. Bogen kommer vidt omkring alle aspekter og der er mange skønne billeder af planter
både i naturen og i kultur. Pukeiti botaniske have, som står bag denne udgivelse, er særlig
begunstiget for at dyrke disse kæmper blandt rhododendron. De har et mildt klima og en
nedbørsmængde på op mod 4 meter om året!! (DK ca. 0,75 m pr år). I bogen nævnes flere nye
arter, blandt andet: R. mechukae (2013)
Bogen er i stor format og måler 30 x 24,5 cm. Vejer 1,4 kg.

