Ekskursion til Sydfyn og Langeland 13.-14. august 1994
Den store sommerekskursion var planlagt og ledet i samarbejde med vej- og parkchef Hans Jørn
Anhøj, Svendborg.
Efter en sommer med rekordvarme var vejret i weekenden d. 13.-14. august lidt skuffende. Det
var køligt med byger begge dage.
Men godt 40 deltagere mødte op i silende regn ved stakladen ved Glorup lørdag formiddag.
Regnvejret kunne dog ikke ødelægge den fantastiske fornemmelse, man fik i lindealléerne og i
det langstrakte haverum som alléerne danner. Den samme følelse, man har i katedraler eller
lignende store rum. Men træerne i alléerne viser stedvis tegn på begyndende forfald, og der må
snart tages stilling til udskiftning af dem.
I haven udenfor alléerne er mange træer af dendrologisk interesse. Fru Alice Moltke-Huitfeldt,
den nuværende ejer af Glorup, mente, at mange af dem var blevet plantet i 1870erne.
Liriodendron tulipifera, Robinia pseudoacacia, Quercus cerris, Sequoiadendron giganteum,
Acer cappadocicum, Acer saccharinum,
Acer pseudoplatanus 'Flavo-variegatum', Ulmus procera 'Purpurea', Pterocarya fraxinifolia er
nogle af træerne med usædvanlig størrelse omkring eller mere end 20 m høje.
Der er også store Thuja plicata, Pinus jeffreyi, Taxus baccata, Thuja occidentalis, de to sidste i
mange forskellige former, Juniperus chinensis, mangestammet Aesculus octandra, Tilia
platyphyllos 'Laciniata' m.v. En udførlig fortegnelse af planter i parken findes i Dendrologisk
Forenings Årsskrift bind V 1961.
De medbragte madpakker blev spist i Christiansminde Park i Svendborg, hvor vi havde en
dejlig udsigt over Svendborg Sund. Vejret var meget blæsende men det regnede ikke mere den
dag.
Derefter gik turen til Egeløkke på Langeland, hvor Wenzel Knuth modtog os og viste os rundt.
Han fortalte meget entusiastisk om sit arbejde i parken. Der var plantet mange nye træer bl.a.
forskellige Quercus. Af ældre større planter var Ginkgo biloba, Morus nigra, Cydonia oblonga,
Mespilus germanica, Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' m.v. Som afslutning på besøget blev vi
inviteret på kaffe i hovedbygningen.
Der blev kun tid til et hurtigt besøg i Tranekær Slotspark. I en af S. Ødum udarbejdet folder,
som udleveres ved indgangen, er 70 nummererede træer beskrevet. Siden 1993 er der inviteret
mange kunstnere, danske såvel som internationale, som arbejder med naturmaterialer. Tiden var
knap, men vi nåede at opleve nogle af disse meget spændende ting i parken.

Første punkt på programmet søndag var Svendborg Kirkegård, hvor kirkegårdsinspektør Niels
Tamborg bød os velkommen. Kirkegården, som er fra 1821, er præget af store træer, bl.a flere
store Acer pseudoplatanus, påfaldende mange store Cedrus atlantica 'Glauca', store lindetræer
både fritstående og i alléer. De mange forskellige Prunus laurocerasus-sorter og P. lusitanica var
meget frodige. De bliver brugt fritvoksende men også i klippede hække. En gammel købmandshave er blevet lagt til kirkegården og blandt de planter, som er tilbage fra denne, er en
imponerende Platanus x acerifolia og en 8-9 m høj pæn Acer palmatum. Der er mange fine
detaljer i kirkerummene og hele kirkegården gav et godt indtryk.
Derefter besøgte vi Alfred Andersen, Svendborg, som også er medlem af foreningen. Alfred
Andersen har, efter at han er blevet pensionist plantet sit 4 tdr. store staudegartneri til med flere
hundrede forskellige arter og sorter af træer og buske. Der er mange, mange spændende planter.
Mange fastigiate former af bl.a. Populus tremula, Sorbus aucuparia, Koelreuteria, flere arter og
sorter af Robinia og Gleditsia, Pterostyrax hispida, Tilia mongolica, T. insularis og meget mere.
Samlingen bærer præg af sin ejers store kærlighed og interesse for planter. Den medbragte mad
blev indtaget i et af væksthusene, som gav læ for regnbyger og kølige vinde.
Efter frokost kørte vi lidt øst for Svendborg, hvor skovrider H. Staun viste os en stævningsskov
og fortalte om denne form for skovdrift. Skoven bestod af Corylus avellana, Prunus avium,
Fraxinus excelsior, Betula og Salix.
Sidste programpunkt var et besøg hos planteskoleejer Arne Vagn Jacobsen i Glamsbjerg. Han
er også et mangeårigt medlem af DDF og meget planteinteresseret. Under rundvisningen i
planteskolen så vi utroligt mange forskellige arter og sorter.
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