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Vi mødes på Hindsgavl Slot, hvor slotsgartner Carsten
Schleef kl. 10.00 tager os på en rundvisning i slotshaven. Ifølge slottets brochure er der en ”overflod af
gamle sjældne træer”, men der gives ingen nærmere
artsspecifikationer.

både forårs- og sommerblomstrende, foruden mange
andre mindre almindelige træer og buske købt i
danske og udenlandske planteskoler. Der er f.eks. i dag
veludviklede eksemplarer af Cercidiphyllum magnificum, Davidia involucrata, Gymnocladus dioica, Liriodendron tulipifera og Toona sinensis. Desuden rummer
haven ca. 400 rhododendron, mest vildarter. En del af
planterne har jeg selv lavet, men jeg købte også for
snart 35 år siden et antal "voksne" planter i Aksel
Olsens planteskole i Kolding. Vinteren 2007/8 lykkedes
det langt om længe at købe jord til udvidelse af haven,
2
så den nu er på i alt 23000 m . Det meste af jorden
kom fra Asperup præstegård. Med i købet fulgte
egnens største bøgetræ med en stammeomkreds på
4,70 meter. Mange store rhododendron og en del
mindre træer og buske er flyttet over i det nye område. De sidste 5 år har jeg plantet ca. 150 magnolier,
og derudover mere end 500 forskellige træer og
buske. I alt har jeg 225 forskellige magnolier, heraf er
der pt. ca. 80 der blomstrer, men altså ikke samtidigt!”
Men det kan være vi på det tidspunkt er så sultne, at
vi starter besøget hos Bjarne med at spise vores
medbragte madpakker. Bjarne har optaget tusindvis af
billeder i sin have og lagt dem på sin hjemmeside:
www.asperupgaard.dk

Hindsgavl slotshave
En gennemgang af Søren Ødums danske udgave af
Alan Mitchells: Træer i Nordeuropa har ikke vist nogen
optegnelser af bemærkelsesværdige træer, men ifølge
et referat af en ekskursion foreningen afholdte for
over 30 år siden skulle der være en del at se. Referatet
er at finde i Årsskriftet fra 1981. Træregisteret nævner
et enkelt træ (”Fruens Bøg”), men der hersker tilsyneladende usikkerhed om dette træs præcise placering.
Vi skynder os væk fra Middelfart, som nok om eftermiddagen vil være præget af trafikkaos p.g.a. Lillebælt
halvmaraton-løbet, og kører ud til Bjarne Dinesen,
Asperupgaard, Lærkestræde 2, 5466 Asperup, hvor vi
planlægger at være kl. ca. 12.00. Jeg har bedt Bjarne
selv beskrive, hvad vi har i vente:
”I 1975 købte jeg Asperupgaard, en nedlagt gård 12
km fra Middelfart. Den tilhørende grund var på 4800
2
m . Der blev fra starten plantet mange magnolier,

Dagens tredje programpunkt er Arne Vagn Jakobsens
Planteskole, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg, hvor vi
regner med at Arne viser os rundt kl. ca. 16.00. Arne
og hans planteskole er nok velkendt af de fleste af
foreningens medlemmer, skulle der være enkelte, der
endnu ikke har besøgt hans planteskole, er her en
oplagt mulighed. Arne producerer det meste selv fra
indsamlede frø og podekviste. I mange tilfælde vil han
være den eneste i landet, hos hvem man kan skaffe et
bestemt træ eller busk. Især har han interesse i træer
og buske med afvigende, særligt varigerede, bladformer. Men da der ikke er mange navne- eller prisskilte i hans planteskole, er selvbetjening lidt vanskeligt. Så er der et lidt usædvanligt træ eller en busk,
som du er på jagt efter til haven, så forespørg Arne
(tlf. 64 72 12 62) inden besøget, hvis han har den, kan
han have den parat til vi kommer d. 4. maj.
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