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Af Peter Wind
Orkidéerne er uden sidestykke den plante
gruppe, der er skrevet flest bøger og
artikler om. Dette udsagn understøttes af
litteraturlisten på 14 sider, der primært
handler om den art, bogen handler om,
nemlig Tætblomstret Hullæbe (Epipactis
purpurata). Et bærende element i bogen
er dens mange tegninger og 41 akvareller
af denne ene art. Akvarellerne er blevet
fremstillet af 41 forskellige kunstnere i perioden 1975 – 1992. Hvis man ikke vidste
bedre, ville man tro, at der er tale om 41
forskellige arter. Men netop Tætblomstret
Hullæbe er den af de danske orkidéer, der
er mindst variabel i udseende, hvilket bogens forfattere også understreger flere gange. Dette udstiller samtidig, hvor svært det
kan være at udføre en naturtro illustration
af en art, idet enhver tegner har sin stil og
kunstnerisk frihed til at fortolke det objekt,
de ønsker at illustrere. Derfor skal brugen
af plantetegninger som endegyldigt facit
for en art altid anvendes med sund fornuft,
da der ofte er tale om en illustration af en
planteart på et bestemt stadium og under
bestemte økologiske forhold, som tegnere
har fået forelagt.
Bogen er opbygget med en tekstside
på de lige sider og en akvarel på de ulige.
Teksten er skrevet af bogens to forfattere
enten hver for sig eller sammen. Teksten
indeholder mange informative oplysninger
om Tætblomstret Hullæbes karakteristika,
biologi, mangel på genetisk variation, ud-

bredelse i Danmark, økologi, bestøvning,
frøspredning og mulighed for hybridisering. Mange af oplysningerne er originale,
idet de er foretaget af bogens forfattere,
hvilket er en af bogens styrker.
Bogen indledes med seks sider om
førsteforfatterens personlige oplevelser om
de første gange, han oplevede Tætblomstret
Hullæbe, og den fascination for netop den
art han har opbygget gennem årene. Disse
sider er illustreret med tegninger af arten
udført af hans dengang 13 årige datter.
Som det fremgår, har bogen haft en lang
tilblivelseshistorie. Dette er nok forklaringen på, at nogle oplysninger bliver gentaget f.eks. oplysningerne om hullæberne
bestøvningsforhold. Man kan selvfølgelig
anlægge den synsvinkel, at gentagelse
fremmer forståelsen. En mindre detalje
er, at der i teksten til datterens Christinas
tegning på side 14 står, at den er tegnet den
22. december 1993, mens Christina selv
har signeret tegning med 22/12-96. Med
hensyn til omtalen af hybridisering savner
jeg en henvisning i litteraturlisten til A.J.
Richards grundige behandling af hullæbe
hybrider, herunder hybrider med skov-hullæbe (E. helleborine) i Stace CA, Preston
CD & Pearman DA (eds.)(2015): Hybrid
Flora of The British Isles. Men alt i alt en
informativ og smuk bog om et umiddelbart
snævert emne – især for de læsere, der ikke
kan få fortællinger nok om orkidéer.
Illustration fra bogens forside.

124 (3+4) Side 39

F_F_124_3+4_trykfil.indd 39

23/05/2019 05.59

