
Den nyudviklede Campanu-
la Carpatica Midnight Ocean® 
har været undervejs i to år, og 
forædlingen har resulteret i en 
plante, der adskiller sig med 
flotte og store, lilla blomsterho-
veder, der vil blomstre til langt 
hen på efteråret. Som det ses 
her, er den velegnet til ampler.

Dette er en Campanula Blue Ocean® sixpack, hvor forbrugeren får 
seks småplanter, der kan plantes direkte over i krukker eller bede. 
Sixpack forhandles i Bilka og Føtex. Sorten er vinterhårdfør, så når 
først planterne er flyttet ind i et bed, kommer de igen år efter år. 

Her ses tvillingerne Jacob 
M.B. Andersen og Bodil 

Clara Johansen foran deres 
farfars stråtækte hus på 
Thoruplunds grund, der 
hvor det hele startede i 
1946. De bærer på hver 
sin kasse campanula, 
der i dag er gartneriets 

hovedafgrøde.

n Gartneriet Thoruplund øst for 
Odense blev grundlagt i 1946 af 
Sigurd Andersen, der startede 
med at producere grøntsager på 
friland. Senere ændrede han pro-
duktionen til snitblomster, gartne-
riet blev i 1974 overtaget af hans 
søn Jørgen K. Andersen, og i hans 
tid er  det blevet potteplanter, ik-
ke mindst den populære campa-
nula, der ruller ud fra gartneriet i 
store mængder.

I dag er gartneriets areal vok-
set til 39.000 kvm væksthuse, som 
bugner af potteplanter. Der er le-
jet yderligere plads til, og det he-
le bliver i familien, for et genera-
tionsskifte er i gang.

Jørgens børn, tvillingerne Bo-
dil og Jacob, 41, er nemlig med-
ejere af gartneriet og i fuld sving 
på hvert sit ansvarsområde; Bodil 
med administration og salg og Ja-

cob som chef for produktionen.
Deres far, Jørgen, er også sta-

dig aktiv i gartneriets udviklings-
afdeling, og han og hustruen Jette 
Andersen bor lige klos op ad gart-
neriet midt i en smuk have, hvor 
man kan bese mange af gartneri-
ets ”varer” i fuld vækst.

Bodil og Jacob har været med i 
Thoruplunds hverdag altid og ta-

get aktivt del i arbejdet fra barns-
ben – på gartneriets hjemmesi-
de kan man således se et herligt, 
gammelt sort-hvid foto fra en-
gang, hvor daværende statsmini-
ster Poul Schlüter var på besøg, 
og der står de to nysgerrige po-
der med snuderne helt fremme 
ved transportbåndet med de pot-
teplanter, der tilses og diskuteres.

Den nysgerrighed og iver har 
de begge stadig, det mærkes ty-
deligt, når man, som vi, er så hel-
dig at komme med på vandring 
rundt i gartneriet på en solbeskin-
net forårsdag.

Her summer det hele nemlig af 
liv og virkelyst, og ikke mindst de 
populære campanula står klar til 
salg i tusindvis på vej ud til som-
merkrukker, altankasser og vin-
dueskarme med deres myriader af 
søde små, klokkeformede blom-
ster.

På Thoruplund arbejdes der 
intenst på at fremstille egne, for-
ædlede campanula-sorter, som er 
stærke på både holdbarhed, farve-
rigdom og plantesundhed.

Arbejdet foregår næsten som 
mellem blomster og bier, nemlig 
ved, at man tager noget støv fra en 
plante, der for eksempel har sto-
re blade, og bestøver en blomst på 
en anden plante, der har den far-
ve, man ønsker. Dette arbejde ta-
ger tid og er langsommeligt. 

Gartneriet har flere sorter cam-
panula, og vi har her vist de tre 
mest populære; Campanula Blue 
Ocean®, Campanula White Oce-
an®) og Campanula Carpatica 
Midnight Ocean®.

Det bli’r i familien
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