
       Bækkelundgaard 
 
Gården hørte oprindelig under Frederiksgave (nu Hagenskov) hvorfra den i 1855 frikøbtes af 
Rasmus Jørgensen, nuværende ejer Per Rasmussens oldefar. Farfaderen, Peder 
Rasmussen, overtog den  i 1906. Efter en brand genopbyggedes hovedhuset i 1909 og 
avlsbygningerne 1914-16 og blev, siden Laurits Rasmussens overtagelse ved faderens død, 
drevet  som traditionelt landbrug af brødrene Laurits og Svend Rasmussen, Pers far og 
farbror.  
 
I begyndelsen af 1960’erne opfordrede den lokale Jens Brix Mikkelsen brødrene til at plante 
æbletræer på et stykke af jorden. Brødrene havde ikke forstand på frugtavl, men HBM ville stå 
bi med rådgivning og 6 tdr land blev plantet til med Ingrid Marie og Cox Orange, begge 
populære sorter.  
 
Laurits’ søn Per kom som ung mand i 4-årig gartnerilære, først på Thurø, siden Fjordtofte v 
Seden og Vilvorde Havebrugsskole, samt senere et kursus på Søhus Gartnerskole. Efter 
aftjent værnepligt ved Fynske Livregiment vendte Per tilbage til Haarby og blev som 21årig i 
1967 gift. Svend var død i 1971 og Per blev den, som stod for driften af plantagen, som nu, 
dels ved omlægning af gårdens jorder, dels ved forpagtning, havde 38 tdr land med æble, 
pære og blommeplantage. Laurits afhændede dyrene og stoppede det traditionelle landbrug 
og helligede sig sortering og salg af den høstede frugt. 
  
Frugten solgtes via Bellinge Frugtlager til GASA og siden til Ørskov Frugt, og sidstnævnte stod 
også for lagringen, da der ikke var faciliteter hertil på gården. Som økonomisk følge af salg af 
jord til kommunen (fodboldbaner) indrettedes kølerum og sortering i en af gårdens længer. 
Sideløbende med en gros salget havde der hele tiden også været  ‘salg til private’  på 
gården. Engros salget er siden ophørt og der sælges nu kun til nogle få virksomheder og 
skoler, foruden direkte salg på gården.  
 
Ved et generationsskifte i 1994 overgik gården til Vibsen og Per. Laurits døde i 2007.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Fakta: 
 
 
Der dyrkes i dag i Bækkelundgaards plantage 20 forskellige æblesorter, med 
overvægt på den meget populære sort Elstar, 6 pæresorter og 14 blommesorter 
 
Grundet frasalg til kommunen, som havde behov for jord til bl.a. byggegrunde, er det 
oprindelige areal på 38 tdr land plantageareal i dag nedbragt til 9 tdr land. 
 
Området mellem Hamborg og Oslo anses for optimalt for æbledyrkning; 
temperaturen gør at skrællen på danske æbler er tyndere og lækrere end under  
varmere himmelstrøg og syreindholdet, efter dansk smag, i bedre balance med 
sukkerindholdet. 
 
I modsætning til dansk lovgivning sprøjtes der i andre EU landes øko-plantager  
med kobber, og i økobrug udenfor EU tillades sågar brug af sprøjtemidler, som  
i Danmark er forbudt i økologiske plantager. 
 
Efter Danmarks indtræden i EF i 1972 ydede staten tilskud til rydning af  
frugtplantager på grund af for megen frugt indenfor EF. (Samtidig ydedes der 
paradoksalt nok samtidig tilskud til beplantning). 
 
Årets gang i plantagen og på gården går i vintermånederne med sortering og  
afvejning af frugten til salg, beskæring af træerne og senere sprøjtning før, under 
og efter blomstring; i august kan de første frugter, både æbler, pærer og blommer 
plukkes, og i september/oktober de senere afgrøder. 
. 
Per plukker selv de første æbler og pærer og alle blommer; et litauisk brødrepar 
kommer hvert år og plukker fra midt august til midt/slut oktober.         
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