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Udsigten fra terrassen, hvorfra der
til daglig serveres kaffe og is, er
så overdådig, at flere brudepar og
andre med brug for en flot baggrund
er mere end velkomne

Vi er midt i årets travleste tid,
og hos havefolket har det længe kriblet og krablet i fingrene
for at komme i gang i haven.
På Flemmings Planteskole og
Havecenter har indehaverne
Lene og Søren Gammeljord i
flere måneder haft gang i forberedelserne og arbejder nu
nærmest i døgndrift for at følge
med, når kunderne strømmer til
- ivrige efter at købe frø og nye
planter til haven og drivhuset.

Unik beliggenhed
Et besøg på Flemmings Planteskole og
Havecenter er meget mere end et kig
ind på et plantecenter. Alene beliggenheden med skov og sø som nærmeste
naboer gør besøget til en unik oplevelse. Omkranset af bindingsværkshuse
i landsbyen Ugledige ligger planteskolen
på en sydvendt skråning med udsigt
til Lekkende Søerne. Den bugtede vej
gennem Ugledige er faktisk en del af
den gamle hovedvej mellem Vordingborg og København.

stier mellem et stort udvalg af stedsegrønne træer og buske, stauder, frugttræer m.m.. Planteskolen er et mekka
for samlere, fordi man mellem de mere
gængse planter ﬁnder sjældne buske
og træer.

Ved indgangen mødes de besøgende
af en forårsfrodighed, som meget godt
illustrerer det alsidige udvalg, som
plantecentret kan præsentere. Ved
siden af en blomstrende syrisk rose står
nyudsprungne hængeblodbøg og søjleblodbøg. En formklippet ædelcypres står
side om side med en kæmpe buksbom,
mens bunden er dækket med krybende
benved og dværgmispel.

På planteskolen lægger man også vægt
på at være leveringsdygtig i mange
eksemplarer af de mest almindelige
arter, som også næsten altid kan ﬁndes
i varierede størrelser.

Indenfor i drivhusene ses masser af
forårsblomster og udplantningsplanter,
mens man udenfor kan gå ad slyngede

Blandt nyhederne i år er for eksempel
lyserøde blåbær, nye kompakte blåbærbuske egnet til krukker og en lille
rosablomstrende rododendron, som
kan formklippes som buksbom.

Søren Gammeljord kan godt lide at
ﬁnde nyheder til sortimentet og har her
stor hjælp af en rigtig samler i faget,
nemlig Hans Peter Lassen, som på 28.
år er ansat på planteskolen.

3. generation
Søren og Lene Gammeljord er 3. generation
på planteskolen, som blev grundlagt af Sørens farfar og farmor Knud og Anna Hansen,
som købte stedet i 1946. Knud Hansen var
egentlig gartner på Lekkende Gods, hvor
han stod for grøntsagsgartneriet. Gartnerparret kom dog aldrig til at bo i Ugledige, men
forblev i gartnerboligen på Lekkende.
Det var 2. generation af Hansen familien - Tut
og Flemming Hansen, som i 1963 startede
produktionsplanteskole og åbnede havecentret den 1. april 1963. Knapt en måned
senere blev Søren født den 27. april. Det var
således Flemming Hansen, som lagde navn
til planteskolen - et navn som blev kendt i
lokalområdet, og som hængte ved.

I 1997 fandt endnu et generationsskifte
sted, da søn og svigerdatter Søren og Lene
Gammeljord overtog plantecentret. Langsomt
ophørte produktionen, og kræfterne blev
i stedet brugt på udvikling af havecentret,
som i dag er kendt for sit brede sortiment og
mange sjældne planter.
Lene var gartnerelev hos Tut og Flemming
Hansen og kendte på daværende tidspunkt
ikke Søren, som havde læreplads i Jylland
og sjældent var hjemme i Ugledige. Faktisk
mødte Søren og Lene først hinanden på et
driftslederkursus, hvor begge var tilmeldt for
at få Det Grønne Bevis.

Tut og Flemming Hansen, som i 1963
startede produktionsplanteskole og åbnede
havecentret den 1. april 1963.

Lene og Søren lægger
stor vægt på at bevare
ånden på stedet

Mascotten Idefix
En stor godmodig hund af racen Landseer er blevet planteskolens maskot. Hunden, der
bærer navnet Idefix, har gener tæt på en New Foundlænder og er mindst ligeså stor.
Nogle kunder er ligefrem kommet forbi for at se, hvor stor hunden nu er blevet. Nu er
Idefix fire år og bliver ikke større, bortset fra når den bliver tykkere, fordi kunderne
giver den godbidder, når den lunter rundt på planteskolens stier. For at styre vægten og
madforbrug har Søren og Lene været nødt til at anmode kunderne om at undlade at give
hunden godbidder.
Til bedriften hører også to katte, som begge er kommet tilløbende og har fundet deres
hjem på Ugledigevej 48. Hunkatten Mille ligger ofte midt på disken i ekspeditionen og
nyder at blive kælet for. Hankatten Garfield har tidligere raseret Ugledige, men er blevet
kastreret og er faldet til ro på planteskolens område.

Udflugt for hele familien
Det skal være sjovt at komme på Flemmings Planteskole og
Havecenter - også for børn. Når far og mor går på opdagelse på
planteskolen og nogle gange afsætter flere timer til udflugten,
skal der være noget at lave for børnene. De mindste kan lege
i sandkassen, mens de større børn kan trampe sig fremad i de
pedal-gokarts, som er indkøbt til formålet. Lene og Søren har
selv af gamle bildæk og andre genbrugsmaterialer etableret
banen, hvor børnene kan boltre sig. Flere aktiviteter og overraskelser er på vej, så børnene har noget at glæde sig til.

Gartner Hansens Have
Lene og Søren Gammeljord har længe haft en drøm om at gøre noget mere ud af den historisk, botaniske have, Gartner Hansens Have, som rummer mindst 1200 sorter fordelt
på mindst 100 forskellige arter af buske og træer. Gartner Hansens Have har fået navn af
Sørens farfar Knud Hansen, og midt i haven er anlagt et mindegravsted for Knud Hansen
og hans kone Anna.
Gartner Hansens Have er inddelt i forskellige afdelinger, som hver er markeret med en
graniststen med et årstal, som fortæller, hvornår beplantningen er startet. Buske og
træer er alle markeret med et lille skilt, som angiver navn og historik. Lene og Søren har
svært ved at nå at vedligeholde haven, som de gerne ville, men kunderne er velkomne til
et kig indenfor.

Rabarber på rad og række...
I lange baner står de side om side - de
tusindvis af rabarber, som er blevet et speciale
for Flemmings Planteskole. Om vinteren ligger
marken hen - gold og uden tegn på vækster,
og så pludselig i det tidligste forår skyder de
frem - de første spæde stilke med de store
karakteristiske blade.

Anna
Obling

Der har altid været dyrket rabarber på stedet,
og der ﬁndes mange sorter med hver deres
karakteristika. Hovedvægten er lagt på vin- og
jordbærrabarber, men Lene og Søren Gammeljord har også ude i marken fundet deres
helt egen sort, som de har opformeret og
opkaldt efter deres barnebarn. Sorten har fået

navnet Anna Obling, og er kendetegnet ved
en ekstrem sød smag og nogle karakteristiske
røde blade ved udspring.

Følg med på facebook
På planteskolens Facebookside fortæller
Lene om stort og småt og viser små
videosekvenser med klip fra dagligdagen.
Se mere på www.flemmings-planteskole.dk
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