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Den sidste bastion.

Så stopper Danmarks sidste rigtige gammeldaws akvarieplante gartneri...

Igår var jeg på besøg hos gartneriet for sidste gang, Kristian var hos sagføreren for at finde en løsning på
gartneriets langvarige problemer, om det skulle være en betalingsstandsning, en konkurs eller om man evt.
kunne finde en løsning til at få rekonstrueret gartneriet var mere spændende end godt var, selvfølgelig
frygtede vi alle det værste.
For, at det ikke skal være løgn, gik det ikke bedre, end at Kristian punktere inde i Århus, sammen men sin
kompagnon og Kristian, valgte så at tage bussen til Trige hvor jeg hentede ham.
Desværre, blev resultatet, at man valgte at melde gartneriet konkurs, så officielt er der indgivet
konkursbegæring d. 1.2-2010, men gartneriet kører så videre indtil oliefyret løber tom, dvs. indenfor 2-4
dage. Derefter vil de resterende planter lide frostdøden og så er der sådan set ikke mere at komme efter,
vandsystemerne vil blive tømt for vand og gartneriet definitivt lukket ned.
Mange af jer, har haft den fornøjelse at aflægge gartneriet et besøg og har fået en på opleveren, hvilket jeg
altid har hørt har været en positiv oplevelse og Kristian er også altid god for at fortælle lidt om
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produktionen osv. Hvilket forhåbentligt, har givet en del en bedre forståelse, for hvad der foregår, sådan et
sted.
Der har så sandelig også altid været noget at se på og efter, med fast små 200 varenumre har udvalget altid
været stort og faktisk langt større end hvad Tropica har haft på plakaten!
Gartneriet (Kristian), vil altid, for eftertiden blive husket på det arbejde. han har gjort for og med
akvarieplanterne, skulle nogen ikke vide det, så er en af de mindste sværdplanter vi arbejder med
fremstillet af Kristians hånd, hvilket var en langvarig proces med udvælgelse af planter og krydsning, og
sortering i et væk, men alle er formentlig på et tidspunkt støt på den, den hedder Echinodorus aquartica.
Personligt, har jeg kendt Kristian en hel del år, lige fra han var ansat hos Tropica og i den tid også var
formand for Århus akvarieforening. Dengang blev der nedsat en plantegruppe i foreningen, som jeg var en
del af, Kristian forsynede os med planter, som blev udsat for lidt af hvert og der blev eksperimenteret med
lidt af hvert, dette, sammenholdt med, at det faktisk var sværere at holde liv i planterne end i fiskene,
skabte helt klart en interesse for den side af sagen, som aldrig siden er stoppet.
Jeg har også i en periode været beskæftiget på gartneriet, og har derved også lært og erfaret en hel del,
det har helt klart været givtigt på mange områder,
Tak for det, Ulla og Kristian, det er en fornøjelse at komme "under jeres vinger".
Nu kender jeg også Kristian så godt, at jeg ved at der nok skal blive levnet plads til fortsat at arbejde med
både planter og fisk, samt at der nu måske bliver tale om at få det terrarium op at køre som du har snakket
om i over et år.
Her til sidst, vil jeg slutte med at takke, både Ulla og Kristian for den indsats de gennem alle årene (23), har
gjort for at forsyne os plantehungrende med et rigtig godt og bredt udvalg og altid planter i topklasse.
Med ønsket om at i måtte opleve et rigtig godt otium, det har i bestemt fortjent.
Vi ses i hulen i Egå.
Lige til sidst en lille billede kavalkade fra gartneriet i snedækket landskab og en smule indefra
Jørn
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