
Virksomhedsbesøg hos 
Queen®  
Torsdag den 31. marts inviterede JID 
sine medlemmer på virksomheds-
besøg hos det prisvindende gartneri 
Queen®. På to timer var gruppen 
overbevist om det aarhusianske gart-
neris værdighed som modtager af 
den hollandsk indstiftede pris Green 
Entrepreneur of the Year 2015. 
__________________________________________________ 
Asta Damsgård 
 
Virksomhedsbesøget den 31. marts bestod af 
to dele. Først en indføring ved managing 
assistent Søren Korup i driften af gartneriet og 
dernæst en tur rundt på stedet for med egne 
øjne at se, hvordan produktionen af blomsten 
kalanchoe forløber. Det er nemlig denne 
blomst og ingen andre, som gartneriet har 
specialiseret sig i produktionen af. I den 
120.000 kvadratmeter store virksomhed 
findes derfor også mange afdelinger. 
   Efter at have fået en sandwich og et indblik 
i driftens mange dele, bevægede gruppen af 
JID’ere og studerende fra Erhvervsakademi 
Aarhus i Vejlby sig ud i gartneriet. Fra den 
administrative afdeling igennem store pakke-
haller med højt til loftet og plads til bakkende 
lastbiler i de hektiske formiddagstimer, hvor 
store sendinger kalanchoe fragtes af sted.  
   Turen fortsatte længere ind i produktionen 
til ”stikke-hallen”, hvor hver spæd kalanchoe 
plantes af varme hænder i sin pottemuld, før 
den sendes ud i væksthusene.  
   Indimellem overhaledes gruppen af ansatte 
på løbehjul og små cykler, for den afstand 
man tilbagelægger mellem gartneriets fjern-
este ender tæller intet mindre en to kilometer. 
Uden tvivl giver det også mere end bare 
fysiske kilometer i benene at arbejde i virk-
somheden, som kan kalde sig verdens største 
producent af kalanchoe.  
   En ting, som gartneriet i hvert fald afsted-
kom var måbende blikke fra de besøgende, da 
de nåede væksthusene, hvor blomsterne står 
tæt og ordnet i farver under stadigt opti-
merede temperatur- og vandings-forhold. Her 
sås kalanchoe så langt øjet rakte.  
    

 
 
 
 
 
 
Sidst lagde gruppen den maskinelle støj og 
høje luftfugtighed bag sig og blev vist ind i 
afdelingen for forædling af kalanchoen.  
 

 
 
 
Blomsten fandtes her i alle tænkelige form- 
og farvemæssige variationer. Her kunne en 
biologisk faglighed for alvor give sig hen til 
sin kerneviden om planters formering og 
udslagsgivende gener.  
   Denne afdeling faldt i en studerendes inte-
resse, som med faglig henrykkelse bemærk-
ede, at her var det teoretiske og det praktiske 
uendeligt tæt forbundet. Inspiration til mulig 
søgning af praktikker blev også en del af 
dagen for nogen.  
   Ved et opklarende spørgsmål om, hvorfor 
gruppen af gartneristuderende havde valgt at 
deltage i virksomhedsbesøget var netop kob-
lingen mellem det teoretiske og det praktiske 
et tilbagevendende fokus:  
 ”I uddannelsen er jo indlagt to praktikker, 
hvoraf den sidste skal ende i vores afsluttende 
projekt. Men det er altid rart at opleve, 
hvordan vores viden kan omsættes til noget 
praktisk,” lød en mandlig studerendes 
mening. Herom var en bred enighed i resten 
af gruppen fra gartnerilinjen på Vejlby.  
   Imponerede og med en generel tilfredshed 
med besøget fandt de deltagende, studerende 
som pensionerede, tilbage til deres biler i 
eftermiddagssolen. For manges vedkom-
mende nok langt mere vidende om især kalan-
choe, end da de parkerede. 
   JID ser med nye ideer til arrangementer i 
fagforeningen frem til næste gang, hvor med-
lemmer på tværs af alder, professioner og JT-
linjer igen vil samles.  
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