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Dansk Gartneri kan i år fejre sit 125 års jubilæum og har i den anledning udgivet en jubilæumsbog. 
Bogen er skrevet af Palle Dahl, tidligere redaktør af Gartner Tidende. Den giver et overblik over 
gartnerierhvervets udvikling gennem de seneste 125 år, med vægt på nøglepunkterne i den spæn-
dende historie om et broget og forandringsdygtigt erhverv. Udgangspunktet var en tid med mange 
små familiedrevne gartnerier med frilandskulturer, mistbænke og de første væksthuse, mens vor 
egen tid er præget af helt anderledes højteknologiske produktionssystemer. 
 
Palle Dahl lægger ud med en interessant og kronologisk fortælling om de tre hovedperioder i for-
eningens historie: Alm. Dansk Gartnerforening (1887-1973), Dansk Erhvervsgartnerforening (1973-
2006) og Dansk Gartneri (fra 2006). Herefter er bogen opdelt i små emnebaserede afsnit, der på 
glimrende vis hver især beskriver brudstykker af historien. Disse afsnit hænger dog ikke logisk 
sammen, men danner en slags mosaik. Bogen er ydermere krydret med afsnit skrevet af kendte nav-
ne fra gartnerierhvervet, f.eks. professor emeritus Arne Skytt, gartneriejer Kristian Madsen og insti-
tutleder for Institut for Fødevarer ved Århus Universitet Michelle H. Williams. 
 
Det er et stort og særdeles krævende arbejde at skrive gartneriets historie.  Og en sjældenhed, at en 
sådan bog udkommer. Jubilæumsbogen formidler højdepunkterne i denne historie. Herefter er der 
rig mulighed for læseren til selv at granske videre, for så vidt angår detaljerne, eftersom bogen un-
dertiden kommer lidt let henover disse.   
Illustrationer er både gode og velvalgte. De er i høj grad med til at tegne de skiftende tider og ud-
viklingen. På omslaget ses et billede af deltagerne i Alm. Dansk Gartnerforenings møde på Vilvorde 
i 1943, og det er i sig selv en fin appetitvækker. 
 
Jubilæumsbogen er blevet et flot værk, og initiativtagerne skal have stor tak. Bogen kan absolut 
anbefales og vil utvivlsomt være til oplysning og glæde for mange.  
 
Bogen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Gartneri, Axelborg, København; danskgartne-
ri@danskgartneri.dk 
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