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Til: Louise Nowak Rasmussen 

Chefkonsulent 

Borgmesterforvaltningen 

Flakhaven 2 

5000 Odense C 

  

Hej Louise 

Som aftalt i telefonen sender jeg her en lille historisk beskrivelse af Asger M. Jensens Planteskole 

(1913-72). Holmstrups historie og planteskolens historie er tæt forbundne og det er derfor, at 

Beboerforeningen i Holmstrup ønsker at byens plads opkaldes efter planteskolens grundlægger - 

Asger M. Jensen. 

Holmstrup er i dag en stille og hyggelig by i udkanten af Odense Kommune. Byen har en lille 

station, som er første stop på lokalbanen imellem Odense og Fredericia. Der bor i dag 250 mennesker 

i den gamle stationsby. Byen er opstået i forbindelse med Dronning Louise Jernbanens anlæggelse. I 

1872 blev der anlagt et trinbræt på den plads, som nu bliver opkaldt efter Asger M. Jensen.  

I tiden umiddelbart efter 1872 fandt Holmstrup sin form. En form, der i det store hele er bevaret frem 

til i dag. I starten af 1900-tallet blev der bygget en stationsbygning, der efter flere udvidelser endte 

med at blive Fyns næststørste i 1940´erne og 1950´erne med 17 ansatte. Stationen var på denne tid 

lidt større end stationen i Svendborg.  

 

Holmstrup Station, 1956 

Fra: Holmstrup Beboerforening 

V / Zofuz Knudsen 

Planteskolevej 51 

5250 Odense SV 

Tlf. 26 22 32 78 

 

https://maps.google.com/?q=Flakhaven+2+%0D%0A+5000+Odense+C&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Flakhaven+2+%0D%0A+5000+Odense+C&entry=gmail&source=g
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Den direkte årsag til at Holmstrup kunne huse en så stor station, skyldtes Asger M. Jensens 

Planteskole, som var en stor eksportør af planter til hele Europa. Planterne blev pakket i tagrør og 

kørt på lastbiler fra planteskolen til stationen, hvor de blev sendt videre med tog. Planteskolen blev, i 

tiden efter Asger M. Jensens død i 1952, også kaldt Holmstrup Planteskole. Planteskolen ophørte i 

1972. 

 

 

Pakmester Thor og hans lærling i pakkeriet 

 

Asger M. Jensens planteskole var op gennem 30´erne og 40´erne Nordeuropas største med sine knap 

300 tønder land store produktionsareal. Planteskolen havde høje ambitioner - man skulle kunne købe 

alt hos Asger M. Jensen! Kataloget blev i vid udstrækning brugt af andre planteskoler som reference. 

Her kunne man se, hvad en velassorteret planteskole burde føre og hvad prislejet var. På markerne 

ved Holmstrup blev blandt andet produceret en stor mængde særlige rosenarter, åkander og mange 

forskellige arter af Taks og Thuja.  

På den gamle planteskole blev der fremavlet en unik Thuja-sort, som i dag er kendt i hele verden. 

Sortens latinske navn er: Holmstrupii – opkaldt efter Holmstrup. På dansk kaldes den for Thuja 

Holmstrup. 



3 
 

 

Thuja Holmstrup. Foto fra en Newzealandsk planteskole. 

 

 
Luftfoto fra kataloget, ca. 1955 
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I internationale gartner- og planteskolesammenhænge har man i mange år haft for vane at promovere 

én planteart om året på verdensplan. Systemet er, at man vælger ”årets plante” efter bogstaverne i 

alfabetet. Således at man ét år vælger en plante, hvis navn starter med a og året efter vælger en med 

forbogstavet b og så videre. Da man for år tilbage var nået til bogstavet h, blev Thuja Holmstrupii 

valgt som årets plante i hele verden.  Det var meget fornemt og det ville have været en enorm ære for 

Asger M. Jensen, hvis han havde oplevet dette.  

Lokalt har den gamle planteskole haft meget stor betydning. Der var omkring 300 medarbejdere i 

sæsonen. Rigtig mange mennesker på egnen havde tilknytning til planteskolen. De lokale ældre 

fortæller livligt - og gerne - om tiden, hvor Holmstrup Planteskole var egnens juvel.  

 

 

Planteskolens årlige firmaudflugt. I 1936 gik turen til Faaborg 

 

Der blev uddannet gartnerelever på planteskolen og niveauet af uddannelsen var meget højt. Derfor 

var der også mange internationale elever, der søgte stedet og fik deres uddannelse med fra Asger M. 

Jensens visionære planteskoleunivers. Holmstrup Planteskole var arnestedet for rigtig mange 

gartnere i Danmark og Sverige. Mange af eleverne har efter endt uddannelse grundlagt deres egne 

planteskoler i 1950´erne og 1960´erne. Gartnernes forbindelse til Asger M. Jensens planteskole er 

blevet bevaret og den dag i dag er planteskolen kendt i hele gartner- og planteskolefaget i Danmark. 

Holmstrup får tit besøg af gamle gartnere. 

Historisk set er der rigtig mange detaljer, der gerne vil fortælles, men henvendelsens art taget i 

betragtning, holder jeg det ved dette. Jeg håber, at denne korte introduktion giver et indtryk af, at 

Asger M. Jensen var – og stadig er – en vigtig personlighed for Holmstrup og at han med sin 

planteskole har sat spor både nationalt og internationalt.  
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Indtil 1976 lå den gamle stationsbygning på grunden, som Holmstrup Beboerforening nu ønsker at få 

opkaldt efter Asger M. Jensen. Det kunne næsten ikke være et mere passende sted, idet Asger M. 

Jensen faktisk døde på denne grund i 1952. Han deltog i et offentligt møde i den gamle 

stationsbygning. Pludselig fik han hjerteflimmer og gik bort.  

Medarbejdere og elever på planteskolen har rejst en mindesten for ham i de gamle haver på 

planteskolens grund på Planteskolevej 51. Her har de gamle gartnerelever, indtil 2003, årligt nedlagt 

en krans til minde om Asger M. Jensen. 

 

 

 
 

Asger M. Jensens mindesten i den gamle planteskolehave 

 

 

For beboerne her i Holmstrup er navngivningen af Asger M. Jensens Plads et spørgsmål om identitet. 

Vi ønsker brændende at synliggøre Holmstrups historie og vil gerne markere at byen – for mindre 

end 80 år siden - var et internationalt vækstcentrum for planteavl og for uddannelse af gartnere i 

"superligaen".  

Skulle der være uklarheder eller spørgsmål er du hjertelig velkommen til at skrive eller ringe. 

 

På vegne af Holmstrup Beboerforening 

Zofuz Knudsen 

 


