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Beslcivelse af de særligetræer

(O Tulip".rt.*, Liriodendron tulipifera, er
hjemmehørende i Nordamerika og kan der
blive op til 60 m. Herhjemme kun ca. 15-20
mhøjt.
Træet er meget karakteristisk m. sine lap-
pede og "afklippede" blade.
Blomsterne, der fremkommer i juni-juli
måned, er gullige og kan minde om små

tr,rlipaner - deraf navnet.

Q) Platan, Platanus acerifolia, srammer fra
Sydeuropa, hvor det stadig er det fore-
trukne bytræ, bl.a. pga. stor tolerance over
for tørke og beskæring.
Barken skaller af i store flager og efterla-
der gule partier. Bladene er skinnende
grønne og sidder længe på træer. Om vin-
teren ses de dekorative, langstilkede frugt-
stande.

Q Tempeltræ, Ginkgo biloba, har været
dyrket ved templer i Kina og Japan
så langt tilbage historien viser. Det er en
meget spændende art rent botanisk, idet
der er en overgangsform mellem nåle- og
løvtræer, hvilket ses på de tolappede blade,
med gaffelgrenede nerver, der kan ligne
sammenvoksede nåle.

Q¡ Dtetræ, Davidia involucrata, srammer
fra Kina og kan her blive op til 20 m - her-
hjemme dog ikke over 1O m højt.
Træet er først og fremmest interessant pga.
sine smukke hængende blomsterstande
med letbevægelige lyse højblade, der ved
det mindste vindpust flagrer og ligner en
flok lettende, hvide duer. Blomstringen
begynder i maj-juni og varer 3-4 uger.

19 Vingevalnød, Pterocaria fraxinifolia, er
fra Kaukasusområder, men fuldt hårdfør
her. Bliver et stort og bredt træ ofte fler-
stâmmet og med rodskud, som det kan ses

i Askelunden.
Hunraklerne, der bliver 20-45 cm, er
meget dekorative. De fremkommer sam-
men med hanraklerne i maj-juni måned.
Frugten er rund, som en valnød med 2
vinger.

Om Fuglsang Have

Fuglsang Gods, der hører under Det Classenske Fideicom-
mis, nævnes i historien helt tilbage til 1368. Godset kom i
slægten Neergaards eje ved køb i r819, og fru Bodil Neer-
gaard, der varbarnJ.øs, overdrog i 1947 godset til Det Clas-
senske Fideicommis. Bodil Neergaard forblev boende på
Fuglsang og varetog selv administrationen af godset til sin
dødi ry59.

Fuglsang Have blev anlagti engelsk stil i sidste halvdel af
tToo-tallet af den senere berømte slotsgartner på Fredens-
borg, Johan Ludvig Mansa, der havde sit virke på Fuglsang
fra 1765 úl 1784. De store linjer fra den tid er bevarer i sren-
gærder og alleer samt enkelte træer.

I r 846 blev haven nyanlagt og udvidet af C. Vesterby, der var
gartner på Fuglsang i 50 år. Et stort areal ud mod Nysted-
landevejen blev inddraget under haven, og grupperne med
thuja og cypres blev anlagt i r87r.

I havens nordøstlige hjørne ligger - omgivet af voldgrave -
hovedbygningen, der er opfiØfii ú67-69 i renæssanceagtig stil.
Tepavillonen et opfØr-t i klassicistisk stil i første halvdel af
r8oo-tallet. Denne smukke bygning blev i 1983 fredet sam-
men med hovedbygning, have og herskabsstald. I pavillonen
kan man stadig se rester af Thorvaldsens relieffer: Narten,
Dagen, Kærlighedens aldre samr Amor og Hygieia.

Tepavillonen blev sidst resraurerer i ry89,hvor bl.a. spån
taget blev nylagt med 11.000 spåner af thujatræ.

Udgivet af:

Det Classenske Fideicommis, Fuglsang Kunsrmuseum
og Fuglsang Kunstmuseums Venner med støtte fra
'Johannes og Maren Larsens Mindelegat".
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