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De vækker Tivolis planter til live igen
Tivolis planter trænger ofte til en kærlig hånd, når de kommer til gartneri Rosengården for at blive passet
15. april 2011 08:00 Charlotte Price Persson cpp@sondagsavisen.dk

Harry Vestager, 89, har passet planter for Tivoli i 35 år. Her ses han og barnebarnet
Dennis ved siden af forlystelsesparkens 8-10 meter høje palmer. Foto: Kristian
Brasen

Det 5.500 kvadratmeter store drivhus er næsten fyldt til randen. Så langt øjet rækker, er der planter, planter
og atter planter.
Det er hertil, Tivoli sender sine planter på vinterferie hvert år, så de kan blive klar til den nye sæson. Men det
er ikke kun Tivolis 10 meter høje palmer til 25.000 kroner stykket, der pryder landskabet i Gartneriet
Rosengårdens tre drivhuse - også små og mellemstore potteplanter står rundtomkring.

Vi giver planterne en
madpakke hver dag - en
særlig diæt, som vi har
regnet os frem tilHarry
Vestager, gartner

Grundlæggeren, 89-årigeHarry Vestager, og hans barnebarn Dennis vander, beskærer og pusler dagligt om 850 private kunders planter. Nogle er for
sarte til det danske klima, andre er blot på ferie. De fleste er dog yderst modtagelige over for de to herrers omsorg.
»Ofte tror folk ikke på, at det er deres plante, når de kommer for at hente den igen. Vi giver planterne de optimale leveforhold, og de vokser derfor
meget hurtigere her end hjemme hos folk selv,« fortæller Harry, imens han hiver en grensaks frem fra lommen og demonstrerer beskæringen af de
tidligste skud på en busk.
»Vi giver planterne en madpakke hver dag - en særlig diæt, som vi har regnet os frem til efter at have prøvet os frem i mange år,« siger han.
Vi giver planterne nyt liv
Mange år er måske en underdrivelse, for Harry startede i lære som gartner for 75 år siden. I dag har han ansvaret for den subtropiske afdeling, mens
25-årige Dennis har overtaget den overordnede drift af gartneriet.
Samarbejdet med Tivoli startede for 35 år siden, og i dag er det en selvfølge, at man overlader forlystelsesparkens planter til Harry og Dennis i de
perioder, hvor den er lukket, eller de ikke kan tåle at stå ude i det barske danske vejr.
Når planterne ankommer, er de oftest i en lettere sørgelig stand.
»Vi giver planterne nyt liv. Det kan sommetider udvikle sig til lidt af en sport at få en særlig bedrøvet plante op med humøret igen,« siger Harry.
Passer dem som deres egne
Der er koldt blandt de tropiske planter, som udgør størstedelen af gartneriets gæster. Otte grader for at være helt præcis. Dennis rører ved bladene
på de planter, han fortæller om, imens hans cockerspaniel, Bellis, løber rundt i plantevirvaret.
Størstedelen af blomsterne og buskene har papkrus hængende med navnet på dem, der har afleveret dem, og det store drivhusareal er inddelt efter
et sindrigt talsystem, så det lynhurtigt kan lokaliseres, hvor en bestemt plante står.
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Dennis mener dog at kunne huske omtrent halvdelen af planternes ejermænd i hovedet - selv om ejerskabet af og til flyder lidt ud.
»Når man går op og ned ad planterne hele tiden, føler man et vist ejerskab til dem. Nogle står her i flere år, andre kommer igen hver vinter. Når de
er her, passer vi dem, som var de vores egne,« siger Dennis.
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