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Hundstrup gartneri 1953 – 1993 (Filippavej 41) 
 
Historiske oplysninger: 

 
Huset blev bygget til det unge driftige gartnerpar, Ruth Rasmussen (Født Larsen) og Poul Helge 
Rasmussen. Byggeår 1954 
 
Huset er opført på den jord der tilhørte Poul Helges forældre, Valborg og Johannes Rasmussen. 
 
Murermester Brun stod for murerarbejdet. 
 
Huset blev opført med henblik på at Poul Helge og Ruth skulle starte et mindre gartneri på jorden, 
som stødte op til huset. 
Poul Helges far, Johannes Rasmussen blev omkring 1953 – 54 valgt til kommunekasserer i 
Hundstrup, derfor var det nærliggende, at Poul Helge kunne bruge alt den jord der tilhørte hans 
barndomshjem, til det som skulle blive Ruth og Pouls nyopførte gartneri. 
 
Kort tid efter de unge var flyttet ind, blev der bygget et mindre drivhus ved siden af det nybyggede 
hus. Dette drivhus havde indlagt varmerør, så der kunne dyrkes planter hele året rundt. Fyret til 
denne opvarmning stod i kælderen under det nyopførte stuehus. Der blev fyret med kul og koks, 
som blev leveret og opbevaret i et kælderrum under beboelsen. 
 
Poul Helge fik opbygget flere rækker af mistbænke (Mindre glasoverdækkede trærammer på 
friland). Under disse misbænke kunne Poul så forspire alle de planter som senere skulle plantes 
ud. 
Poul solgte sine varer dels til opkøbere som kom forbi, og dels til Gartnernes Salgsforening i 
Svendborg. Poul fik til dette formål, svejst en anhænger med trærammer til at spænde efter sin 
cykel, denne lille vogn brugte Poul Helge til at transportere de mange slags produkter fra 
gartneriet til Svendborg. Denne cykeltransport var dengang Poul Helges eneste mulighed for at 
komme til Svendborg.  
 Hans forældre købte ret hurtigt en bil (Ford A), og når sæderne bagi blev taget ud, kunne de 
mange planter nu transporteres mere bekvemt til Salgsforeningen. 
Poul Helge overtog nu hele jordstykket, der havde tilhørt hans forældre. På ejendommens jord 
dyrkede han blomkål i store mængder, - forår, sommer og efterår, - og porre blev ofte dyrket til 
salg efterår og vinter. 
 
Senere blev der bygget flere drivhuse på grunden, hvilket betød at der skulle leveres mere varme 
til opvarmning af de mange drivhuse. Der blev derfor monteret et større fyr i kælderen under 
beboelsen. 
 
I drivhusene var der potteplanter det meste af året og meloner i den varme sommertid, dette var 
dengang de foretrukne planter i gartneriet. 
 
Desværre døde Poul Helge ved en tragisk ulykke i 1993. Gartneriet lukkede kort tid efter. 
 
I dag ejer Gartneriet Filippa fra Boltinge ejendommen, og dennes ejer bebor Filippavej nr. 45 


