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Gartneri  og  havebrug  i  Danmark  har  i  litteraturen  ført  en  noget  tilbagetrukket  tilværelse.  

Jeg  tænker  ikke  her  på  almindelige  havebøger  og  den  slags,  som  der  er  masser  af,  men  

derimod  fortællingen  om  erhvervet.  Mange  andre  erhverv  er  der  skrevet  fyldige  bøger  om:  

søfart,  landbrug,  værftsindustrien,  kunsthåndværk  etc.  Gartnerierhvervet  er  og  specielt  har  

været  et  for  Danmark  betydeligt  erhverv.  Gartneriets  historie  er  mindst  lige  så  interessant  

og  gemmer  på  lige  så  mange  fortællinger  som  andre  erhverv.  Det  vil  jeg  forsøge  at  vise  

med  dette  skrift.    

Når  vi  ser  tilbage  i  historien,  havde  de  fleste  håndværk  et  lav,  som  uddannede  og  

begrænsede  tilgangen  til  erhvervet.    

I  løbet  af  middelalderen  blev  håndværkere  mere  og  mere  specialiserede  og  fik  en  langt  

større  arbejdsdeling  end  i  de  foregående  perioder.  

Håndværkerne  forenede  sig  i  lav  (tidligere  hed  det  laug),  hvor  både  mestre  og  svende  var  

medlemmer.  Lavene  skulle  sikre  sig  eneret  på  deres  særlige  håndværk  samt  sørge  for  en  

god  kvalitet,  ligesom  de  fungerede  som  socialt  netværk  for  lavsbrødre  og  deres  familier,  

hvis  disse  kom  i  nød.  

Et  lav  var  en  organisation  for  byerhvervene.  Lavet  var  i  princippet  opbygget  som  en  

organisation  af  ligeberettigede,  selvstændige  næringsdrivende  inden  for  et  bestemt  

erhverv  i  den  pågældende  by.  Det  kunne  f.eks.  være  smede,  skomagere,  tømrere,  

guldsmede,  pottemagere  og  andre.  Omvendt  var  enhver,  som  ville  slå  sig  ned  i  en  by,  

forpligtet  til  at  lade  sig  optage  i  fagets  lav  og  til  at  søge  om  borgerskab  inden  for  dette  

erhverv.  Lavet  havde  også  en  forpligtigelse  overfor  de  andre  medlemmer  til  at  sørge  for,  at  

en  enke  med  børn  kunne  overleve!  De  andre  medlemmer  af  lavet  skulle  betale  en  del  af  

deres  indtægt  til  enken.  

Meningen  med  lavet  var,  at  forhindre  andre  ikke-uddannede  i  at  udføre  håndværket;;  det  

var  både  for  at  holde  en  vis  kvalitet,  men  også  for  at  holde  prisen  på  arbejdet  oppe.  



	  

Medlemmer  af  lavet  var  omfattet  af  en  slag  forsikringsordning,  idet  der  var  en  

begravelsesordning  for  lavets  medlemmer  samt  mulighed  for,  at  en  enke  i  et  

håndværkerlav  kunne  drive  virksomheden  videre  på  rimelige  vilkår.  Det  var  dog  først  med  

næringsloven  af  1854  at  enlige  kvinder  fik  mulighed  for  at  drive  egen  virksomhed.  

Lavet  mæglede  ligeledes  mellem  dets  medlemmer,  så  tvister  ikke  behøvede  at  komme  for  

retten.  

Indenfor  lavsvæsenet  var  der  regler  for,  hvor  tilrejsende  svende  skulle  søge  arbejde.  Der  

var  regler  for,  hvor  mange  svende  en  mester  måtte  have  i  sit  brød,  og  regler  for  

uddannelse  af  lærlinge.  Uddannelsen  endte  med,  at  lærlingene  blev  optaget  i  lavet  under  

en  ceremoni.  

Visse  erhverv  var  ikke  omfattet  af  lavsvæsenet:  fiskeri,  landbrug  og  gartneri.  Indenfor  

landbrug  og  fiskeri  var  det  først  meget  sent,  at  der  er  opstod  egentlige  formelle  

uddannelser.  Først  i  1811  oprettedes  en  egentlig  uddannelse  for  gartnere,  idet  gartnere  

uddannet  ved  de  kongelige  haver,  skulle  bestå  en  eksamen.  I  1829  udsendtes  der  en  

bekendtgørelse,  der  fritog  sønner  af  gartnere  ved  hovedgårdene  for  militærtjeneste.  I  1833  

opdeltes  uddannelsen  i  to:  gartnere  og  kunstgartnere.  Eksamen  blev  afholdt  ved  

Rosenborg  slots,  som  på  dette  tidspunkt  have  en  stor  park  og  en  kongelig  køkkenhave.  

Ved  oprettelse  af  den  Kongelige  Veterinære-  og  Landbohøjskole  oprettedes  der  en  

havebrugslinje  i  1858.  Denne  var  at  betragte  som  en  akademisk  uddannelse.    

I  sidste  halvdel  af  1800-tallet  oprettedes  der  kurser  for  gartnere  ved  de  tekniske  skoler,  der  

på  dette  tidspunkt  opstod  rundt  om  i  landet,  som  resultat  af  den  forøgede  efterspørgsel  på  

faglært  arbejdskraft  under  industrialiseringen.  

At  der  ikke  havde  været  nogen  egentlig  uddannelse  af  gartnere  eller  havekarle,  som  de  

tidligere  kaldtes,  gjorde  det  muligt  for  enhver  med  interesse  for  sagen  at  slå  sig  ned  som  

gartner.  

I  løbet  af  1800-tallet  opstod  der  omkring  alle  købstæder  gartnerier,  der  dyrkede  grøntsager  

og  blomster  til  byen.  Skikken  med  at  benytte  afskårne  blomster  til  forskellige  lejligheder:  

bryllupper,  begravelser,  værtindegaver  etc.  og  bruge  potteplanter  i  vinduerne,  opstod  først  



	  

i  1820’erne,  hvor  egentlige  blomsterforretninger  opstod  i  byerne.  Tidligere  havde  blomster  

ikke  været  en  egentlig  handelsvare,  men  mange  gange  nogen  man  fik  i  tilgift,  når  man  

handlede  hos  gartneren.  

Uden  for  Københavns  Volde  opstod  i  første  halvdel  af  1800-tallet  talrige  gartnerier.  

Ligeledes  også  ved  de  største  provinsbyer.  Som  den  første  by  efter  København,  var  det  

ved  Odense,  at  der  etableredes  handelsgartnerier,  dernæst  Horsens  og  Helsingør  og  en  

del  andre  større  byer,  herudover  også  Hørsholm  som  en  undtagelse1.  

  

Hans  Truelsen  og  Anne  Petersdatter  blev  gift  i  Kongens  Lyngby  kirke  1751.  I  1757  fødte  

Anne  en  søn,  som  fik  navnet  Svend,  med  efternavnet  Hansen  efter  faderens  fornavn,  som  

det  på  dette  tidspunkt  var  reglen.  Familien  flyttede  til  Gentofte,  hvor  de  købte  et  hus,  

hvorfra  de  drev  traktørsted  i  yderst  fattige  omstændigheder2.  Hans  Truelsen  døde  mellem  

1771  og  1787,  idet  hustruen,  Anne,  i  1787  var  registreret  som  hospitalslem  og  enke  i  

Gentofte.  Ifølge  forskellige  sekundær  kilder  skulle  Svend  Hansen  angiveligt  have  været  

havemand  på  Bernsdorff  Slot  i  Gentofte  indtil  stavnsbåndets  ophævelse  i  1787,  hvorefter  

han  begav  sig  til  København.  Det  er  en  udbredt  misforståelse,  at  stavnsbåndet  

umiddelbart  blev  ophævet  med  forordningen  af  20.  Juni  1788.  Forordningen  ændrede  

forholdene  til  det,  de  var  i  1733,  således  at  mænd  var  bundet  fra  det  14.  til  36.  år.  Først  

ved  år  1800  var  stavnsbåndet  endeligt  ophævet.  Imidlertid  optræder  Svend  Hansen  

allerede  i  folketællingen  fra  1787,  hvor  han  bor  med  sin  hustru  Johanne  født  Quist  og  to  

børn  i  Vognmagergade  131,2.  Det  ældste  barn  er  da  tre  år.  Det  er  sandsynligt,  at  han  ikke  

har  været  omfattet  af  stavnsbåndet,  men  blot  arbejdet  som  havemand  eller  været  i  lære  

som  gartner  på  Bernsdorff  Slot.  Det  var  dog  også  muligt  for  en  stavnsbundet  at  købe  fripas  

hos  jorddrotten.  Det  er  sandsynligt,  at  Grev  Bernsdorff  havde  rigeligt  med  folk,  så  det  ikke  

af  hensyn  til  udskrivningen  af  soldater  var  nødvendigt  at  holde  på  alle.  Stavnsbåndet  var  

netop  oprettet  for  at  landmilitsen  kunne  få  et  tilstrækkeligt  antal  soldater.  

Den  her  efterfølgende  tekst  er  forfattet  af  Svend  Hansens  oldebarn  over  100  år  efter  at  

Svend  Hansen  begav  sig  mod  København.  

                                                
1	  Efter	  nedlæggelsen	  af	  Hirchholm	  Slot	  fortsatte	  gartneriet	  i	  en	  årrække,	  og	  leverede	  blandt	  
andet	  grønt	  til	  hoffet,	  når	  det	  var	  på	  Frederiksborg	  Slot.	  H.	  C.	  Rosted:	  Hørsholm	  Planteskole	  et	  
historisk	  tilbageblik	  1787	  -‐‑1947,	  Hørsholm	  bogtrykkeri	  1947.	  
2	  Folketælling	  1771	  



	  

  

Det  er  mit  håb,  at  dette  skrift  kan  give  læseren  en  indsigt  i  ikke  alene  gartnererhvervets  

historie  fortalt  gennem  et  menneskes  personlige  oplevelser  i  slutningen  af  1800-tallet,  men  

også  danne  en  bro  mellem  nutidens  verden  og  1800-tallets,  da  denne  fortælling  rummer  

meget  mere  end  historien  om  gartneri.    

Det  er  erindringer  skrevet  af  en  ”almindelig”  gartner  i  1800-tallet  og  fortalt  til  sine  børn  og  

børnebørn.  Selvom  skriftet  ikke  umiddelbart  er  tiltænkt  en  bredere  kreds,  og  slet  ikke  120  

år  efter  dets  udfærdigelse,  kan  det  efter  min  mening  give  et  sjældent  indblik  i  hverdagen  i  

midten  af  1800-årenes  København  /Frederiksberg.  

Jeg  har  kun  i  ringe  grad  rettet  i  manuskriptet,  blot  når  stavefejl  eller  tegnsætning  kunne  

virke  meningsforstyrrende.  

Jeg  har  indsat  nogle  faktafelter  og  en  del  fodnoter  for  at  lette  forståelsen  af  teksten  og  det  

samfund  den  oprindelig  er  skrevet  ind  i.  

Tak  for  hjælpen  til  tydningen  af  vanskelige  ord  og  begreber  til  Landskabsarkitekt  Rigmor  

Nielsen,  Møn  (en  fjern  slægtning  til  Ludvig  Hansen).  

Jesper  Buchenskjoll  Bærentsen  

Juli  2017  

  

 

 

 

 

 



	  

En 

Gartnerfamilie. 

Optegnelser 

Fra 1788 -1896 

Af Martin Ludvig Hansen 

Handelsgartner 

i 

Fjerde generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Indledning 

Disse optegnelser, som jeg er begyndt at nedskrive på min kjære afdøde Moders 76 aarige 

Fødselsdag – 13. Feb: 1896, ere nærmest bestemt for mine børn og vil jeg ønske at den Pietet for 

Forfædrene, som er Slægtens særkende, altid maa vedblive at være til stede. Jeg gør ikke Fordring 

på at de optegnelser – skulle gjælde for mere end de ere – og navnlig ere de ikke bestemte for 

Offentligheden – skulle der imidlertid efter min Død findes én eller anden ”Litheratus”, som finder 

at have Lyst til at bearbejde  dem, saa vær saa artig, for min Skyld gjerne, selvfølgelig imod at mine 

Efterladte kommer til at nyde den pecuniære Fordel, som herved vil fremkomme. 

Hvad nu selv optegnelserne angaar, da ere de for de første Generationers vedkommende nedskrevne 

efter hvad jeg i min Barndom har hørt, navnlig min Fader, fortælle; hvad der angår mine Forældre, 

navnlig min Fader, da maa det erindres at jeg kun var en 13 aarig Dreng da min kjære 

uforglemmelige Fader døde, og at maaske nok derfor en del er set med Barnets Øjne. Naar 

Oplysningerne angaaende mig selv, bliver de omfangsrigeste, saa er det ikke for at trække min egen 

Person frem, men fordi at jeg her ganske naturlig husker mest fra mit eget liv. 

Da jeg forudsætter at mindst én af mine Børn bliver Gartner, haaber jeg at han ikke maae gjøre 

Slægten til skamme og at han vil fortsætte hvad jeg har begyndt at nedskrive. 

M. L. Hansen 

Når jeg er væk, kan man da prøve om en eller anden har Lyst til at bearbejde disse optegnelser og 

saa – hvis det i det hele taget er muligt at faae dem udgivet. Selvfølgelig maae han have sin Part af 

hvad der indkommer inden resten gaar til mine Arvinger. 

Det skulle jo være en Gartner og hvorledes Opmærksomheden paa redaktør L. Helney eller – 

hellere havebrugskandidat Andreas Madsen.3 

 

Tipoldefar og Oldefar 

Flittige og nøjsomme 

Om min Tipoldefader ved jeg kun, at han var Husmand i Gjentofte, og at han i 1774 blev 

stavnsbundet til Bernstoff da Grev Johan Hartvig Ernst Bernstoff i dette Aar kom i besiddelse af 

Byerne Gjentofte, Vangede og Ordrup, som han lagde under Bernstoff, som tidligere havde været 

en Fasangaard til Jægersborg. 

                                                
3	  Andreas	  Lucian	  Anton	  Madsen,	  	  1862	  –	  1935,	  Havebrugskandidat	  som	  blandt	  andet	  
arbejdede	  på	  Ledreborg	  og	  Rosenborg	  samt	  i	  Zeiner	  Larsens	  planteskole	  i	  Helsingør	  



	  

Af Tipoldefaders Børn kjender jeg kun bestemt den ene, nemlig Svend, som blev min Oldefader og 

stamfader til Gartnerslægten igennem over 100 aar; rigtignok har jeg flygtig hørt omtale Bønderfolk 

som må være Svends Søskende, nemlig Farbroder Peer of Faster Trine. 

Om bedstefader Svend Hansens Barndom og tidlige Ungdom har jeg intet at berette, han blev født 

Februar 1758 og døde 7. December 1847, han blev saaledes en meget gammel Mand – næsten 90 

aar. Det første der skal berettes om ham var, at han 1788, 30 aar gammel, vandrede på sin Fod til 

Kjøbenhavn, efter at han af Grev Bernsdorff, den Danske Bondestands velgjøre, , var blevet løst fra 

sit Stavnsbaand, og altaa nu var en fri Mand. Savnet siger at han var den første danske Mand Grev 

Bernsdorf løste fra Stavnsbaandet. Rimeligvis har han før denne Tid arbejdet i Bernsdorff 

Slotshave, ligesom det siges at han en Tid skal have været ansat i haven paa Dronninggaard ved 

Holte. 

Sin Virksomhed i Kjøbenhavn begyndte han paa Torvet for enden af Nørregade, vistnok det 

såkaldte ”Skidentorv” – Det nuværende Nørretorv, her ernærede han sig ved at passe de saakaldte 

Professorhaver, hvoraf der var mange paa Nørregade og ud ved Torvet, endvidere havde han 

vistnok noget Jord til leje ”Volden”. Han var sikkert en af de første, som her i Landet drev 

Tulipaner og Liliekonvaller til Julen; Apparatet hertil var meget primitivt, idet drivningen foregik 

ved kakkelovnen i hans Stue. Det var kun smaat for ham, men efterhaanden fik han dog samlet sig 

saa meget – rigtignok kun ved det aller yderste Flid og Sparsommelighed – at han kunne købe sig 

en Ejendom paa Blegedammen, én af de saakaldte ”Blegedamme”, nemlig 17. Dam, og virkede der 

som Gartner, indtil sin Død og fik opdraget sin store Børneflok, som egentlig alle kom godt frem, to 

af dem, nemlig den ældste og den yngste, maatte han endda at lærde frem til studerende og blev 

begge Præster ( den ældste Jacob, fik samlet sig en Familie, da han fik et af Landets fineste Kald, 

nemlig Glostrup ved København, mens den yngste, Emil, sad og huggede sig igennem på et lille 

Kald ovre i Jylland) Han efterlod sig 9 børn som alle levede og blev meget gamle, Børnene være 

Jacob, Carl, Hans, Trine, Marie, Peter, Martin, Emil og Hanne. 

1. Jacob var som omtalt Præst i Glostrup og havde følgende Børn: Trine gift med Pastor Schrøder; 

Jonathan, som var Landmand; Frederikke som blev gift med samme Pastor Schrøder, efter hans 

Kones Død; Joachim som døde ung; Emilie og Hans, som ligeledes begge døde i en ung Alder; og 

endelig Marie, som blev gift med sin Fætter Carl Hanse, som boede ved Slotskroen paa 

Frederiksberg, nuværende Vesterbrogade 278. 



	  

2. Carl var Gartner, han var saavidt jeg ved første paa et Sted som hed ”Ventegodt”4, og som laa af 

Nordkanten til. Siden købte han 16. Dam paa Bledamsvejen, hvor han vedblivende drev Gartneri, 

hans Øgenavn var ”Sygehansen” eller ”Levkøj; jeg ved ellers ikke noget videre, det første fordi han 

var syglig, men ikke desto mindre blev han en gammel Mand, vistnok 80 aar eller derover; det 

sidste fordi hans Specialitet var Vinterlevkøjer; jeg ved ellers ikke noget videre om ham. Hans Børn 

var følgende: Trine, gift med Kobbersmedemester Thrane, Carl, Gartner, lever endnu, er vistnok 

nær de 90, tror jeg og har Gartneri paa Lille Jagtvej5, Christian Gartner, er Tvillingebror til Carl, har 

Gartneri ved siden af denne og lever endnu; Louise gift med Hansen; Amalie gift med 

Rebslagermester Thim; Line gift med Restauratør Fisher. 

3. Hans var Gartner og havde paa Nørrebrogade nr.8 Gartner Fløjstrups nuværende Ejendom, jeg 

har aldrig hørt videre om ham. Hans Børn var: Hanne, som døde ung; Carl, Gartner, som nævnt 

under Jacobs Børn, boede han paa Vesterbrogade 278, hvor han døde over 80 ar gammel, efter at 

have drevet et Gartneri til et af de største her i Landet, og ikke nok med det, men ogsaa til et af de 

bedste med Hensyn til Kultur vel nok det absolut bedste med hensyn til Orden og Properhed; 

endvidere Andreas som var Litograf; Emilie, gift med Litograf Isac Tegner og endelig Marie, gift 

med Skolebestyrer, senere Professoer Sehnerkloth. 

4. trine, gift med Inspektør Kammann, om hvem jeg intet ved – 2 sønner og 2 døtre. 

5. Marie, gift med Gartner Volmester Sørensen, han var Voldmester daværende Fæstning 

København, jeg erindre ham som en gammel mand, med et prægtigt Humør, en Mand som kunne 

synge de gamle drikkeviser så det knaldede efter og sætte liv i ethvert selskab. Jeg vil gemme 

Sønnerne Peter og Martin til sidst, da jeg faar mest at fortælle om Peter, da jeg ikke alene har kendt 

dem bedst, men fordi de var den Generations betydeligste og prægtigste Gartnere. 

6. Emil, han var nok den yngste af disse Søskende og døde ved omkring 60 aar gammel; jeg har 

ikke kjendt videre til ham, hans Børn var Valdemar, som var Kræmmer og Emilie, som døde ung. 

7. Hanne gift med Snedkermester Stremme, som boede på Blegdamsvejen, Børnene var Sophie, 

Louise og Christian, sidstnævnte er, om jeg husker ret ”Noget på et kontor”. Stremme var en dygtig 

Mand i sin Profession. Han var i besiddelse af et vindende Væsen og et godt Humør; her i mit Hjem 

findes to Mahogni Spilleborde, som han har gjort for omtrent 50 aar. Prima kram, jeg beder mine 

efterladte om ikke at skille sig af med dem. 

                                                
4	  Ejendommen	  Ventegodt	  lå	  ved	  det	  nuværende	  Esromgade	  /	  Lundtoftegade.	  
5	  Lille	  Vennemindevej,	  hvilket	  navn	  tillægges	  vejen	  i	  1897.	  



	  

8. Peter var Gartner og det endda en Gartner som mindes endnu og som vil mindes i lange Tider; 

han havde som de andre begyndt meget småt, baade han og hans søde Hustru maatte slide haardt i 

de første Aar, hvor han havde lejet meget Jord paa Nørrebro; om jeg mindes ret er det blevet fortalt 

mig at de begge til sammen havde 1 Specie (4 kroner), Da de havde haft Bryllup. Senere kjøbte han 

Ejendommen på Nørrebrogade Nr. 2, der hvor nu Blaagaardsgade gaar; han solgte imidlertid sine 

grunde for tidligt og var nær blevet ruineret, idet Ejendommen, som var byggede paa dem, kom på 

Auktion, og han ikke havde Midler til at overtage dem. Han mistede hvad han havde staaende i 

dem, men han kom dog paa ret Køl igen og drev et ret betydeligt Gartneri; han var den som iblandt 

andre Planter, indførte Theerosen, Heliotropen og Georginen og tjente gode Penge paa disse, men 

navnlig paa afskårne Blomster og Kranse; han var et Forsøgsmenneske om en Hals, vel at mærke af 

den praktiske slags, og havde han sin egen Maade at tiltrække forskellige nye Blomsterarter paa, det 

gik saaledes til,  at han, som var en stor ynder af Frugt, og som spiste Masser heraf – altid forrettede 

sine Fornødenheder paa Friland paa et bestemt Sted i Haven og her passede han paa, hvad der kom 

op af Frøplanter – til hvilke frøet altså havde passeret hans egen mave – og disse blev omhyggeligt 

optagne og plantede; naar de da voxede til og viste sig at besidde saadanne Egenskaber at de var 

værd at formere og dyrke, blev der af dem dannede nye Stammer, der har af disse været baade 

Porre, Æbler og Stikkelsbær, som vel nok nu er gaaet tabte, eller blevet dyrkede under andre Navne, 

men en Hindbærart, som var fremkommet paa denne Maade, existerer dog endnu under Navn af 

Peters Hindbær; det er vel nok det aller fortrinligste Hindbær her til lands baade med hensyn til 

Smag og Udseende, men dog navnlig med hensyn til frugtbarhed, d.v.s. naar det kom paa Jord, som 

egnede sig for det, men i denne Retning var det rigtignok meget egensindigt, jeg erindre det tydeligt 

fra mine drengeaar og Ungdomstid hos Carl Hansen paa Vesterbro 278, og aldrig har jeg hverken 

før eller siden seet det Syn med Frugt paa et Hindbærstykke, som her, derimod ville et slet ikke 

gjøre Gavn hos min Fader i Frederiksberg Slotshave. 

Som udstiller var han almindelig bekjendt, og her paa dette Omraade har han sikkert præsteret hvad 

ingen andre har præsteret, idet han sammen med sin Broder Martin afholdt store Udstillinger – de to 

alene – saaledes i Ridehuset og Christiansborg Slot; disse Udstillinger gav ikke blot Indtægt ved 

Billetsalget, men meget mere derved, at de solgte deres Planter til de Besøgende, thi den gang 

fandtes der kun faa, eller maaske ingen Blomsterhandlere; og var det ikke Udstillinger som nu, 

disse finder jo navnlig sted om Efteraaret og bestaar af 90% grønne planter, nej disse Udstillinger 

var Foraarsudstillinger, som næsten udelukkende bestod af blomstrende Planter og derfor skønnere 

og mere iøjnefaldende; de afholdes gjerne henimod Pinsetid, og skulle alle gerne have Planter med 



	  

hjem til deres Vinduer. Det der imidlertid længst vil bevare hans Navn fra Forglemmelse, er hans 

dyrkning og fremdrivning af den bekendte Vandplante Victoria Regia6, et foretagende der var både 

dristigt og vanskeligt og virkelig storartet, ikke blot efter den Tids Forhold, men også set igennem 

nutidens Briller, og tvivler jeg om, at der findes en eneste Gartner her i byen som for nærværende 

tid turde binde an med denne opgave, trods det at Byen nu er fire gange så stor som dengang. Der 

blev bygget et hus til denne ene Plante. Det var omkring ved 1854, i dette Huus fandtes en stor 

muret beholder, som optog næsten hele Husets flade og fyldt med vand, som kunne opvarmes. Frøet 

blev sået i et andet Huus, og blev vaaget over det, saa at sige baade nat og dag; den spæde plante 

blev sat i Potte, som var anbragt i varmt vand, senere plantedes den i en Kurv, som nedsænkedes i 

”Victoria-Huset” i den der anbragte Beholder, den voxede godt nok til, men nu kom det vanskelige 

ved Spillet nemlig, at faa den til at blomstre, hvilket dog lykkedes. Naar nu man ventede, at en eller 

flere Blomster ville aabne sig, blev det averteredes i Bladene; den blomstrede gerne om aftenen – 

men det traf sig jo ogsaa, at slog fejl, og saa blev Publikummerne gale i Skralden og matte have 

deres Penge tilbage, om de da ikke foretrak at komme igen en anden Gang. Jeg kan godt huske, at 

jeg var med minde forældre ude at se al den Herlighed – den aften havde jeg Trøje paa for første 

Gang i mit Liv – den var for Resten en som var syet af en af Faders gamle Frakker og af en 

pragtfuld mørkegrøn falmet farve – hele Huset var nydeligt dekoreret baade med tropiske 

blomstrende og Bladplanter; navnlig husker jeg min Forbavselse over den store hyppighed af Cissus 

Discolor, 7som varære trukne under Glasset; og saa var der en hede derinde, saa vandet rendte af én; 

smukt var det som sagt, og mange Penge maae det have Kostet at sætte i Scene, men det gav ogsaa 

Penge igen – saavidt jeg veed. 

                                                

6 Arten kendes i dag ved navnet Victoria Amazonica. Den blev fundet Amazonas og beskrevet af Johan Lindley, som 
havde arbejdet under botanikeren Josep Banks. Planten var genstand for konkurrence mellem gartnere på de store 
godser I England i midten af 1800 årene 

	  
7	  på	  dansk:	  Broget	  vin.	  Slyngende	  stueplante	  hørende	  til	  vinfamilien.	  Ikke	  helt	  velegnet	  til	  dyrkning	  i	  stue.	  Men	  
sælges	  dog	  ind	  i	  mellem	  som	  stueplante.	  




