
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.

Det bli’r i familien Fund fra 
Sydeuropa

Campanula stammer fra de syd-
europæiske bjerge og er gennem 

intensivt forædlingsarbejde udviklet 
til en meget populær kultur, der sæl-
ges som både udendørs og inden-

dørs potteplante. Har man den 
inde først, kan den efter afblom-

string med fordel plantes ud 
i haven, hvor den kan 

overvintre.

Klip for-
længer livet

Når campanula har blomstret 
første gang, kan de klippes ned 
til cirka tre cm over jorden og vil 

derefter kunne blomstre igen. 
På den måde har man glæde 

af sine campanula gen-
nem hele sommeren 

og efteråret.

Nem 
at passe

Campanula er meget velegnet til ud-
plantning, men kan placeres overalt 
i hjemmet på en lys plads med tem-
peraturer fra 10 til 25 grader. Den må 
ikke tørre ud og skal derfor vandes 

regelmæssigt både ude og inde, 
gødning kan med fordel gives 

en til to gange om må-
neden.
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I de klassiske 
sommerkrukker fra 
BGreen ses Campanula  
Portenschlagiana Blue 
Ocean® og Campanula White 
Ocean® fra gartneriet Thoruplund. 
De kan begge fås i havecentre og 
større supermarkeder.

Her ses et nærbille-
de af den kønne far-
ve og form på Cam-
panula Blue Ocean®.

Den utrolig populære campanula 
står klar i snorlige rækker i gart-
neriets produktionshuse, parat til 
at flytte ind i danskernes haver, 
altaner og vindueskarme. Gart-
neriet Thoruplund anvender i høj 
grad biologisk bekæmpelse, brug 
af regnvand samt recirkulation af 
vand og gødning i sin produkti-
on for at passe på både menne-
sker og miljø.

På Gartneriet Thoruplund 
prioriteres miljøet meget 
højt, og man prøver kon-
stant at reducere energifor-
brug under produktionen. 
Derfor er det også helt i virk-
somhedens ånd, at medar-
bejderne ofte tager Bodils 
og Jacobs to skønne, gamle 
retro-minicykler, når de skal 
rundt på de store arealer. 
Pedaltramp er jo fuldstæn-
dig CO2-neutrale.

Mange forbinder campanula 
med den blålilla farve, men også 

hvide sorter er meget populæ-
re. Her er det den fine og enkle 

Campanula White Ocean®.

99• familiejournal.dk22/2019


