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VINTERVIRKE: Den-
nis Vesterager giver 
20.000 kuldskære 
planter vintervar-
me på Danmarks 
største plantehotel i 
Ledøje.  

 
Af Henrik Helmer Petersen

Det ”rejsendes træ”, Ra-
venala madagascariensis er 
næsten seks meter højt, og 
sommeren igennem har det 
stået i sin pragt i Tivoli i Kø-
benhavn. Nu har det og flere 
andre af Tivolis små og sto-
re planter og palmer taget 
turen med en vognmand fra 
centrum af Hovedstaden til 
Vesteragers Planteopbeva-
ring på Nybøllevej i Ledøje 
nær Smørum.

Forsigtig bliver det ”rej-
sendes træ” kørt på en gaf-
feltruck ind i det ene af flere 
af Vesteragers Panteopbe-
varings flere tusinde kva-
dratmeter store og godt seks 
meter høje drivhuse. 

Her tager Dennis Vestera-
ger imod. I hans hjerte- og 
vintervarme skal planten 
holde sig varm fra oktober 
til maj næste år.

Dennis Vesterager driver 
Vesteragers Planteopbe-
varing. Det er Danmarks 
største plantehotel, hvor 
både Tivoli og andre haver, 
cafeer og firmaer og også 
private haveejere sender 
deres kuldskære planter til 
pasning vinteren over. 

Det begyndte som et min-
dre virke. Siden har det 
udviklet sig, så Dennis Ve-
sterager denne vinter for-

venter at skulle passe intet 
mindre end 20.000 planter og 
træer fordelt på cirka 1600 
kunder.

- Det er vores travleste tid 
lige nu, byder Dennis Ves-
terager indenfor til et kig i 
drivhusene, hvor hundred-
vis af planter ankommer 
hver dag.

- Derudover har vi susende 
travlt igen i maj og juni, hvor 
planterne afhentes igen, 
supplerer han.

Citrus og oliven
Citrustræer og oliventræer 
står i drivhuse med figen-
træer, ferskentræer, pal-
mer, bougainvillea og engle-
trompet.

Nogle planter er mange 
meter høje, og et par palmer 
er så høje, at de må stå på 
skrå for at kunne stå inde. 
Andre planter er knapt så 
store. En privat haveejer har 
indleveret 12 krukker med 
planter, hvor den højeste 
bare er en meter høj. 

Alle planter er forsynet 
med skilte med navne på 
ejere, og planterne er også 
registreret elektronisk hos 
Vesteragers Planteopbe-
varing. På den måde finder 
væksterne deres rette ejere 
til foråret.

Subtropiske planter står 
i drivhus med 8-10 grader. 
Tropiske planter i et driv-
hus, der er endnu varmere. 
Hawaiiblomster er blandt 
de blomster, der hygger sig 
i 16 graders varme vinteren 
over i Ledøje. 

Begyndte med Tivoli
Det var Dennis Vesteragers 
farfar, Harry Vesterager, 
der i 1986 overtog den davæ-
rende planteskole, Rosen-
gården på Nybøllevej i Le-

døje. Harry Vesterager fre-
mavlede til en begyndelse 
sommerblomster til Tivoli, 
og med årene bad Tivoli ham 
passe flere af blomsterne om 
vinteren.

Så begyndte andre kunder 
at komme til. Med højkon-
junkturen, det blomstrende 
byliv med cafeer og udeser-
vering i byerne med palmer 
og grønt som dekoration og 
dertil mange haveejeres op-
blomstring med hang til vin-
terhaver med citrustræer og 
oliventræer blandt andet, 
fik Vesteragers Planteopbe-
varing flere kunder.  

Talte med farfar i 2008
- Sådan tog det fart, fortæl-
ler Dennis Vesterager, som 
er opvokset tæt på farfade-
rens grønne fingre. 

 - Jeg benede tit rundt her-
ovre som barn, og i 2005 fik 
jeg arbejde hos min farfar. 
Dengang havde vi cirka 60 
kunder, der fik deres plan-
ter opbevaret hos os om 
vinteren. Så tog jeg et år til Argentina, og da jeg kom 

hjem, begyndte min farfar 
og jeg at tale om, at jeg skulle 
overtage stedet. Det gjorde 
jeg i 2008, siger Dennis Ves-
terager.

Farfar med
Harry Vesterager er i dag en 
ældre herre på den voksne 
side af de 95 år, og han kom-
mer stadig og giver en hånd 
med på Vesteragers Plante-
opbevaring.

Og plantehotellet er fortsat 
i vækst. Finanskrisen satte 
meget i stå i samfundet, men 
ikke i drivhusene i Ledøje. 
Det var i henholdsvis 2008 og 
2012, at Dennis Vesterager 
byggede de to største driv-
huse på Nybøllevej.

7800 m2
- Selvom vi i dag har 7800 
kvadratmeter under glas, er 
det nu igen ved ikke at være 
tilstrækkeligt.

- Flere og flere opdager, at 
det kan betale sig at få deres 

planter professionelt opbe-
varet lunt og rigtigt vinte-
ren igennem. Vi passer dem, 
vi beskærer dem, vi gøder 
dem, vi bekæmper skade-
dyr, og vi sikrer dermed, at 
vores kunders planter vok-
ser flot fra år til år.

Efterår og forår har Den-

nis Vesterager flere mand 
til at hjælpe sig med at få 
planter og blomster og træer 
henholdsvis bragt ind og ud 
af drivhusene på Nybøllevej.

Vinteren igennem klarer 
Dennis Vesterager og hans 
farfar Harry Vesterager ar-
bejdet med at vande, gøde og 
passe væksterne.

Dennis  
driver  
plantehotel

Dennis Vesterager i drivhuset med planter fra private haveejere. Her i selskab med sine hunde Vitis og Daphne, der er latinske navne for hen-
holdsvis vinplante og peberbusk. Man tænker vel grønt på et plantehotel.  Foto: Henrik Helmer Petersen

Det »rejsendes træ« kommer fra Tivoli. Nu skal det have hjerte- og 
vintervarme hos Vesteragers Planteopbevaring i Ledøje

Bougainvilleaen kendes fra Sydeuropa. Her en flot en af slagsen, som Dennis Vesterager nu skal passe vin-
teren over.

FAKTA

n Vesteragers Plante-
opbevaring

n Nybøllevej i Ledøje

n Plantehotel med 
vinteropbevaring af 
planter for erhvervs-
liv, cafeer, forlystel-
seshaver og private 
haveejere.

n Drevet af Dennis Ves-
terager.

n De koster 675 kroner 
per kvadratmeter at 
få opbevaret planter 
vinteren over.

Man indleverer sine planter ved at stille dem på en palle foran plan-
tehotellet. Derefter registrerer man planterne elektronisk på Vestera-
gers Planteopbevarings computersystem.    


